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0

INLEIDING EN LEESWIJZER
Dit Uitgebreid Bosbeheerplan wordt op initiatief van Regio Turnhoutse Kempen
opgesteld. Het opmaakproces werd gestart in maart 2006. Het bosdomein omvat het
domeinbos Hoge Vijvers, gelegen in de gemeente Arendonk.

Leeswijzer
De indeling van dit beheerplan volgt de Bijlage I van het besluit van de Vlaamse
regering van 27 juni 2003 betreffende de beheerplannen van bossen. Hoofdstukken 1
en 2 behandelen de actuele, juridische en feitelijke toestand op het terrein, die in het
voorjaar van 2006 werd geïnventariseerd. In hoofdstuk 3 wordt de beheervisie voor de
betrokken bossen weergegeven aan de hand van de bosfuncties in het Bosdecreet. In
hoofdstuk 4 worden de concrete beheermaatregelen in thematische orde behandeld. De
beschrijving van de maatregelen in één bestand kan dus onder verschillende rubrieken
verspreid staan. In overzichtstabellen en op kaarten is dan per bestand te vinden welke
beheermaatregelen wanneer zullen worden uitgevoerd.

Bestandsindeling
Een belangrijk aspect voor de oriëntatie bij het lezen van dit beheerplan en bij het
plannen en uitvoeren van de beheerwerken is de bestandsindeling. In het beheerplan is
sprake van bosplaatsen, percelen en bestanden.
Illustratie 0.1 geeft weer hoe deze aanduidingen in elkaar passen.
Bosplaats

perceel 501

501a

perceel 502

501b

bestand 501b

(nog) niet in het beheerplan
opgenomen bosbestand

Illustratie 0.1: Schematische opbouw van de hiërarchische bestandsindeling

Domeinbos Hoge Vijvers omvat slechts één bosplaats met dezelfde naam. Een
bosplaats is een groot blok bos dat in het landschap en/of door historische grenzen een
entiteit vormt. Een bosplaats is opgedeeld in percelen. De grenzen van die percelen zijn
altijd op harde terreingrenzen gekozen (wegen, waterlopen), die meestal ook
samenvallen met kadastrale eigendomsgrenzen. Ze zijn aangeduid met een cijfer. De
percelen zijn ingedeeld in bestanden, dat zijn de basisbeheereenheden waarin metingen
worden gedaan en maatregelen worden uitgevoerd. Een bestandsnummer bestaat uit
het cijfer van het perceel, gevolgd door een letter.
UBBP Hoge Vijvers
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1

IDENTIFICATIE VAN HET BOS
Dit bosbeheerplan omvat het domeinbos Hoge Vijvers (510,5 ha), inclusief de bossen
van PIDPA (bestanden 30a-g). Figuur 1 geeft de ligging van de domeinbossen weer,
figuur 2 toont de bestandsindeling met de reeksindeling.

1.1

Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten
De domeinbossen zijn eigendom van het Vlaamse Gewest. In dit beheerplan worden
ook de bossen in eigendom van PIDPA opgenomen. Tussen PIDPA en de Vlaamse
Overheid werd een beheeroverdracht overeengekomen (bijlage 1).
Eigenaars
Vlaams Gewest, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
Koning Albert-II-laan
1000 Brussel
PIDPA
Desguinlei 246
2018 Antwerpen
Het pachtrecht in bestand 24k was tot eind 2007 in handen van Jan en René Van Den
Eynde, Onder d’ Eiken 50. Dit bestand is nu dus pachtvrij. Op bestand 25a berust
grondgebruiksrecht voor het leven bij Leon Otten, Mierdseweg 41.

1.2

Kadastraal overzicht
In de tabel in bijlage 2 worden de kadastrale gegevens, oppervlakte en eigenaar,
weergegeven. De kadastrale perceelsindeling met een overlay van de bestanden wordt
weergegeven in figuur 3.

1.3

Situatieplan
Figuur 1 geeft een overzicht van de groene domeinen en woonkernen in de ruime
omgeving van de domeinbossen Hoge Vijvers en ook Gewestbos Ravels.

1.4

Situering
1.4.1

Algemeen – administratief

Indiener van het beheerplan - Beheerder
Agentschap Natuur en Bos (ANB)
Regio Turnhoutse Kempen
ir. Patrick Engels (Regiobeheerder)
Kris Eggers (Boswachter)
Parklaan 49, bus 1
2300 Turnhout
014/63.93.63
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1.4.2

Relatie met andere groene domeinen

De grote groengebieden die rondom domeinbos Hoge Vijvers liggen zijn opgesomd in
tabel 1. De aanliggende natuurlocaties (op een fijnere schaal dus) met hoge (potentiële)
natuurwaarde zijn opgesomd in tabel 3. In beide tabellen is zowel informatie over deze
groene domeinen zelf als over de ecologische verbindbaarheid met het domeinbos
weergegeven. Bij de potenties voor ecologische verbinding wordt gedoeld op kritische
soorten die gebonden zijn aan natuurwaarden die zowel in het domeinbos als in het
genoemde groene domein aanwezig (kunnen) zijn. Bijvoorbeeld insecten van vennen en
heides met een rodelijststatuut. Figuur 17 geeft een ruimtelijke analyse weer van de
potentiële relaties van domeinbos Hoge Vijvers met de omliggende groene domeinen en
de aanliggende natuurlocaties.

RELATIES MET OMLIGGENDE GROENGEBIEDEN (GROTE SCHAAL)
Tabel 1:

Omliggende groengebieden

Groengebied

Natuurwaarden

Barrières

Potenties ecologische
verbinding

Ravels

Natte en droge bossen

Intensieve landbouw

met vennen en heide
De Utrecht
Belevensche heide

vennen en

groot

heiden

boscomplex

laag (via

matig

De Utrecht)

droge bossen, heiden,

Intensieve landbouw,

vennen, beekvallei

verblijfsrecreatie

matig

matig

Heiden en vennen

Intensieve landbouw

matig

hoog

laag

gerealiseerd

gering

hoog

gering (via

matig

Lusthoven

droge bossen, vijvers

Liereman

hoogveen, heiden,

kanaal,

vennen, natte bossen,

intensieve landbouw

weidevogels
Reuselse moeren

Hoogveen

Bebouwing

Duitse basis)

Hoewel de afstand tot domeinbos Ravels in vogelvlucht beperkt is, is het tussenliggend
landbouwgebied moeilijk in te richten voor de kritische soorten. Via bosuitbreiding rond
verspreide bospercelen is een verbinding van de boscomplexen op middellange termijn
wel haalbaar. Een alternatief is een verbinding via de Utrecht (Moerbleek, Turfven) over
de grens, maar tussenin ligt het recreatiedomein Zwartven en omvangrijke intensief
bewonnen akkers.
In het Beleven, Dal van de Reusel (200 ha, Brabants Landschap), in Reusel-De Mierden
worden zwaar bemeste landbouwgronden verschraald en vernat met veel aandacht voor
bermen, houtkanten en solitaire bomen (Plan Geelgors: struweelvogelgebied, Provincie
Noord-Brabant 2005). In de loop van 2007-2008 worden hier grootschalige
natuurontwikkelingswerken uitgevoerd. Hoewel net over de landsgrens tegen Hoge
Vijvers een brede strook intensief bewerkte akkers ligt en ook een lint van
landbouwbedrijven, zijn een aantal verbindingen mogelijk, zeker gezien de korte afstand
in vogelvlucht. Het bungalowpark Zwartven ten noorden van domeinbos Hoge Vijvers
zou beter gebufferd worden en mogelijk kunnen uitbreiden in noordelijke richting, weg
van Hoge Vijvers en Zwartven (Provincie Noord-Brabant 2005). Het in 2006
aangekochte bestand 1g (akkerland) sluit op het bungalowpark aan. Een ecologische
UBBP Hoge Vijvers
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verbinding tussen Beleven en Zwartven in NL is voorzien (Provincie Noord-Brabant
2005).
De Reuselse Moeren (160 ha, Staatsbosbeheer) is het grootste hoogveengebied in de
streek 5 km ten zuidoosten van Hoge Vijvers, maar ervan gescheiden door een
industriezone, een weekendverblijfpark, een voormalig militair domein met gesloten bos
(Duitse Basis) en lintbebouwing langs een gewestweg.
De Utrecht (2500 ha, Fortis Vastgoed) omvat naast 1200 ha bos, 600 ha natte en droge
heide, aansluitend op de Mispeleindsche en Neterselsche heide (Brabants Landschap),
met omvangrijke vennen (Flaas en Goor), heide en kleinschalig beekdallandschap in het
Reuseldal. Tegen de Belgische grens ligt onder andere de Moerbleek, een groot
heideterrein.
Landschap De Liereman (Natuurpunt) sluit via private bosgebieden (Lusthoven en De
Zeshonderd) aan op het zuidwesten van domeinbos Hoge Vijvers, maar is ervan
gescheiden door het kanaal Schoten-Dessel en ook intensieve landbouw tussen de
Zeshonderd en de Liereman. Om uitwisseling van kritische soorten met de Liereman te
krijgen is de afstand te groot en ontbreekt het in de tussenliggende boscomplexen aan
schrale open habitats, hoewel een paar grote waterelementen potenties bieden (o.a.
Koras Vijver).
De voorstudie Grensoverschrijdend Ecologisch Basisplan (GEB) tussen Vlaanderen en
Nederland (Grontmij 2000) onderscheidt deelgebied 15 Hoge Vijversbos/Belevensche
heide.
Tabel 2:

Omschrijving deelgebied 15 van het GEB

Deelgebied

Natuurwinst

Complexiteit

Termijn

Kosten

15 Hoge Vijversbos/Belevensche heide

Redelijk hoog

Enkelvoudig

Kort

Gering

Het streefbeeld binnen dit deelgebied is een aaneengesloten natuurgebied bestaande
uit (half-)natuurlijk loofbos, met heide en vennen, alsmede een complex van
schraallanden en bloemrijke graslanden en een kleinschalig en/of extensief beheerd
agrarisch gebied.
De voorgestelde maatregelen in Vlaanderen zijn:
- uitbreiding natte heide, droge heide en heischrale graslanden
- uitbreiding loofbos, uitbreiding of ontwikkelen struweel;
zoombegroeiingen
- omvorming bestaand bos naar natuurlijk loofbos
- geïntegreerd bosbeheer.
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RELATIE MET AANLIGGENDE NATUURLOCATIES (FIJNE SCHAAL)

In tabel 3 worden in wijzerzin rondom het domeinbos de aanliggende natuurlocaties
opgesomd.
Tabel 3:

Aanliggende natuurlocaties

Natuurlocatie
Zwartven

Natuurtypes

Beheerder

droge heide, schraal duingrasland, struweel,

Brabants Landschap

heideven
Moerbleek

natte en droge heide

Fortis vastgoed

Beleven

schraal grasland, duinrelicten, heidebermen

Brabants Landschap

Ten noorden van domeinbos Hoge Vijvers ligt een groot heiderestant, de Moerbleek, in
het Landgoed De Utrecht. Het is van het domeinbos gescheiden door intensieve
landbouw, eerder jong en gesloten naaldbos en het recreatiedomein Zwartven. Het
Moerbleek werd recent geplagd en vernat, hier komt Klokjesgentiaan voor. Ook
Boommarter is recent waargenomen in Landgoed De Utrecht.
Het weidevogelblok van reservaat “Kruisberg – Witgoor” (ANB) ligt in vogelvlucht nabij
perceel 1, maar tussenin liggen intensief bewonnen akkers.
Het Zwartven is een oud ven met aansluitend een natte depressie, dat op korte afstand
van de oostrand van percelen 1 en 10 is gelegen. Omvangrijke natuurherstelwerken
hebben het ven Brouwketel geschoond en een tiental hectare duinenreliëf blootgelegd.
Natuurontwikkeling in de open sfeer in percelen 1 en 10 kan een zinvolle aansluiting
vormen op de natuurwaarden van het Zwartven. Zeker als in de toekomst een
verbinding kan gelegd worden in het tussengebied.
Het Beleven is eveneens op korte afstand van de oostrand van Hoge Vijvers (perceel
14) gelegen. In 2007-2008 worden er grootschalige inrichtingswerken uitgevoerd om de
natuurwaarden te herstellen. Zo wordt het dichtgeschoven Beleven opnieuw uitgegraven
en worden naastliggende duinen hersteld, waarna het grondwaterpeil omhoog wordt
gebracht. Tussen het domeinbos en het Beleven is echter een intensieve landbouwzone
gelegen. Perceel 14 heeft goede mogelijkheden om op deze natuurontwikkeling aan te
sluiten indien er grotere, schrale open plekken worden ontwikkeld.

1.5

Statuut van de wegen en waterlopen
WATERLOPEN
Van oost naar west doorheen de noordelijke helft van domeinbos Hoge vijvers loopt een
tak van de Hoge Vijversloop (figuur 4). Deze krijgt categorie 3 tussen perceel 4 en de
samenvloeiing met de tak vanuit domeinbos Ravels nabij perceel 3. De zuidelijke helft
van domeinbos Hoge Vijvers ontwatert van oost naar west via de Mierdse loop, die ook
nabij perceel 3 in de Hoge Vijverloop uitmondt. Waarschijnlijk ontvangt geen van beide
waterlopen oppervlaktewater uit het landbouwgebied in Nederland, ten noordoosten van
Hoge Vijvers.
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WEGEN
De onverharde wegen die de bossen omzomen, de zogenaamde buitendijken, zijn enkel
toegankelijk voor aangelanden. De zandweg tussen het domeinbos en de zogenaamde
Duitse basis, is evenwel nog toegankelijk voor doorgaand verkeer en wordt soms als
sluikweg naar Nederland genomen. Figuur 5 geeft de omliggende wegen aan. In het
noorden en westen grenst de verharde weg De Lusthoven aan het domeinbos. In het
noorden gaat deze over in een zandweg, de Turnhoutse pad. In het zuiden lopen de
verharde wegen Onder d’Eike en Mierdseweg dood op het domeinbos.

1.6

Bestemming volgens het geldende plan van aanleg of ruimtelijk
uitvoeringsplan
Figuur 6 heeft een uittreksel van het gewestplan. Het domeinbos ligt volledig in
bosgebied volgens het gewestplan, behalve het noordwesten van bestand 1g en
bestanden 4b, 5e, 5g, 5h, 5j en een deel van 5d, die allemaal in landbouwgebied liggen.
Er zijn geen BPA’s die betrekking hebben op het domeinbos.

1.7

Ligging in speciale beschermingszones
De nationale en internationale beschermingszones worden weergegeven op figuur 7.
1.7.1

Internationale beschermingszones

Domeinbos Hoge Vijvers is in geen enkele internationale beschermingszone gelegen.
Ten noordwesten ligt het habitatrichtlijngebied BE2100024 “Vennen, heiden en
moerassen rond Turnhout” en het vogelrichtlijngebied . Daarin liggen percelen van het
reservaat in oprichting Kruisberg-Witgoor, beheerd door ANB. Het vogelrichtlijngebied
“3.8 Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout” raakt aan perceel 2.
1.7.2

Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden

Domeinbos Hoge Vijvers is op de gedeeltelijke status als watewingebied na, in geen
enkele nationale beschermingszone gelegen.
Waterwingebied
Bij Besluit van de Vlaamse regering van 30 paril 1998 werden het waterwingebied en de
beschermingszones van de waterwinning Arendonk officieel afgebakend, zoals in Figuur
7.
Het Zwartven, is een beschermd Natuurmonument, eigendom van Brabants Landschap
(54 ha). Hier werd recent over meerdere hectare heide- en duingrasland hersteld. Ook
het ven zelf werd opgeschoond. In dit gebied ligt ook nog de Brouwketel, een ander ven,
dat door meer gesloten vegetatie omringd wordt. Het Zwartven ligt op korte afstand van
perceel 10 in domeinbos Hoge Vijvers, maar is ervan gescheiden door intensieve
landbouwpercelen en een gelijknamig camping/recreatiedomein dat aan bestand 1g
grenst.
In het Beleven, Dal van de Reusel (200 ha, Brabants Landschap) in Reusel-De Mierden
worden zwaar bemeste landbouwgronden verschraald met veel aandacht voor bermen,
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houtkanten en solitaire bomen. Een doelsoort is Geelgors. Het gebied sluit bijna aan op
perceel 14 van domeinbos Hoge vijvers en de Duitse basis.
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2

ALGEMENE BESCHRIJVING

2.1

Cultuurhistorische beschrijving
2.1.1

Historisch overzicht (tot 1906)

Een aardbrief over het gemene heidegebied in de latere gemeenten Turnhout, OudTurnhout en Arendonk vermeldt dat de vroente van Turnhout-Arendonk in 1331 door
hertog Jan III van Brabant aan de inwoners van Turnhout en Arendonk “geschonken”
werd. De inwoners van Turnhout en Arendonk kregen evenwel niet het eigendom over
de vroente, maar alleen het gebruiksrecht en zij betaalden de hertog een afkoopsom
voor de aardbrief én een jaarlijkse cijns (Verboven et al 2004).

Illustratie 2.1: Bebossing rond 1850 met aanduiding van de locatie van domeinbos
Hoge vijvers en omgeving

Tot 1850 (Kaarten van Vandermaelen) zijn geen bossen aanwezig in en om de Hoge
Vijvers (illustratie 2.1 naar Verboven et al 2004, zie ook figuur 9a).
Het domeinbos Hoge Vijvers kende voor de ontginning van de heide naast typisch
heidebeheer ook turfwinning (hoogveen). Daardoor ontstonden verschillende vijvers in
dit overigens hooggelegen gebied (Hoge Vijvers). Net als in Gewestbos Ravels zorgde
het natuurlijk microreliëf in combinatie met de kleilagen in de ondergrond voor
moeizaam drainerende bodems en veenvorming. Rond 1897 blijkt een groot deel al
bebost te zijn door een private ontginner, zoals wat later in de Overheide (noordelijke
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bosplaats van Gewestbos Ravels) zou gebeuren (figuur 9a). Begin 20ste eeuw wordt het
gebied eigendom van de Familie Emsens, die een geregeld beheer van dunningen en
herbebossing na kaalkap invoert. Enkel het deel “de Lusthoven”, dat geen eigendom
was van Emsens, werd ook als proefveld voor bebossing gebruikt. Net als in Ravels
werden ook hier de natste en dus slechtste gronden beplant met loofbos. De drogere
gronden kwamen onder naaldbestanden.
Hoewel er al langer een klein domeinbos Hoge Vijvers Arendonk bestond (percelen 2 en
3) werd het grootste deel van domeinbos Hoge Vijvers gefaseerd aangekocht als bos
van privé-eigenaars (figuur 9b).
Tabel 4:
Aankoopjaar
1892-1898
1979-1982

Overzicht aankoopgeschiedenis domeinbos Hoge Vijvers
Transactie
schenking en aankoop
door Belgische staat
aankoop door Belgische staat

Vorige eigenaar

Naam of omschrijving

ha

gemeente Arendonk

Staatsbos Lusthoven

26

Emsens en Vanderrest

Hoge Vijvers II

325

Voortman-de Radiques-de

2003

aankoop door Vlaams Gewest

2002-2003

aankoop door Vlaams Gewest

De Cartier de Marchienne

2003

aankoop door Vlaams Gewest

De Cartier

hoeve de Wouwers

4

2005

aankoop door Vlaams Gewest

Thyssen-Vanderrest

Grijzenberg

23

2006

beheeroverdracht aan ANB

Pidpa

Hoge Vijvers

11

2006

aankoop door Vlaams Gewest

Van Gisbergen

akker

14

chenneviere

Hoge Vijvers

8

De Wouwers

103

Met PIDPA werd in 2006 een overeenkomst gesloten voor de overdracht van het beheer
van 11ha 30a 36ca bos in eigendom van PIDPA (bijlage 1). Het betreft de bestanden
30a tot 30g binnen bosdomein Hoge Vijvers.
2.1.2

Kenmerken van het vroegere beheer (vanaf 1906)

Over het beheer van Hoge Vijvers door de vroegere privé-eigenaars is weinig
documentatie beschikbaar. Een kaalkapsysteem met heraanleg van grove den en
Corsicaanse den was zeker tot na WOII gangbaar. In de nattere zones werd mogelijk
ten behoeve van de jacht veel loofbos onderhouden in hakhout (witte els, zwarte els,
berk, spork). Zomereikenbestanden in zeer wijd plantverband komen in beide
bosplaatsen voor en zijn sinds de aanleg weinig of niet gedund. Vergelijkbare
zomereikenbestanden zijn in de Overheide te vinden.
Quiévy (1907) vermeldt voor de Hoge Vijvers vrij slecht groeiende groepjes Oostenrijkse
den gemengd met lorken en zilverdennen.
De leeftijdsklasse en hoofdboomsoort anno 2003 (Bosdat ANB) worden weergegeven in
figuur 13.
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2.2

Beschrijving van de standplaats
2.2.1

Reliëf en hydrografie

Het reliëf in de bossen is relatief vlak, de hoogteligging varieert tussen 30 m en 35m.
Het landschap ligt op het oostelijke uiteinde van de Cuesta van de Kleien van de
Kempen, waar die weggeërodeerd is door de puinkegel van de Maas. Het algemene
reliëf helt daardoor lichtjes af naar het noorden, met ter hoogte van het kanaal SchotenDessel een knik en een duidelijk lager gelegen gebied ten zuiden.
De domeinbossen zijn gelegen op en nabij de waterscheiding tussen het Maas- en
Scheldebekken. De scheiding wordt sterk bepaald door de lokale loop van het
grachtenstelsel (zie figuur 4) en loopt ongeveer ter hoogte van percelen 31 tot 34 in
bosplaats Ravels, met het Maasbekken ten noorden, het Scheldebekken ten zuiden.
Overheide behoort tot het Maasbekken, Hoge Vijvers tot het Scheldebekken.

De heidevennen
Het gebied van de Hoge Vijvers was vroeger een hoogveengebied, waar rond 1850
(Vandermaelen kaart) nog enkele venige depressies van overbleven (zie 2.2.2). Echte
vennen zijn op de oude kaarten in Hoge Vijvers niet terug te vinden. In het domeinbos
zelf komen slechts een vijftal naamloze vennen en poelen voor, in de omliggende
privébossen en net over de grens in Nederland worden volgende vennen terug
gevonden: Geksche Hoef Ven, het Venneken, Kwade putten, Brouwketel (NL), Zwartven
(NL) en Eendegoor (NL). Door aankoop van bestand 1g liggen nu wel depressies die
vroeger bij de slenken van het Eendegoor hoorden binnen domeinbos.
2.2.2

Bodem en geologie

Geologie
Het domeinbos Hoge Vijvers is gelegen in de Noorderkempen, op de zeer zwak
hellende noordzijde van de Cuesta van de Kleien van de Kempen, een relatief vlak
gebied boven 20 m TAW dat de waterscheiding omvat tussen het Maas- en het
Scheldebekken. Het huidige landschap van de Noorderkempen wordt in belangrijke
mate bepaald door de geologische opbouw. Voor een overzicht van de geologische
eenheden wordt verwezen naar tabel 5 en figuur 10 (gegevens uit Wouters &
Vandenberghe 1994, de Belgische Geologische Dienst:, de geologische kaart blad 9,
Boeye et al 2000 en de boorbeschrijvingen van de website van de Databank
Ondergrond Vlaanderen: www.dov.vlaanderen.be).
De Tertiaire Formaties van Berchem, Diest, Kasterlee, Kattendijk en Lillo, van oud naar
jong en van onder naar boven, bestaan uit voornamelijk zandige lagen van mariene
oorsprong. De Formatie van Merksplas is afgezet tijdens de overgang Tertiair-Quartair.
Deze Formatie bevat grove zanden die door de toenmalige Rijn zijn aangevoerd. De
totale dikte van het Tertiaire zandpakket bedraagt in het studiegebied ongeveer 250 m.
Het Tertiaire pakket helt af in noordoostelijke richting. De zandige lagen zijn
watervoerend en vormen een belangrijke aquifer. De hydrogeologische basis wordt
gevormd door de Formatie van Boom.
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In het begin van het Quartair (circa 2 miljoen jaar geleden) is, bovenop de Tertiaire
lagen, het Complex van de Kempen afgezet. Het pakket is ongeveer 25 m dik en
bestaat uit fijne zanden en kleilagen die in een waddengebied zijn afgezet. De zuidgrens
van de klei-afzettingen vormt een topografische verhevenheid in het zuidelijk deel van
de Noorderkempen. In noordelijke richting helt de kleilaag langzaam af in de
ondergrond. Hierdoor wordt het noordelijk deel van de Noorderkempen gekenmerkt door
eerder vlakke gebieden, waarin de meeste beken noordwaarts naar de Beneden-Maas
stromen.
Aan de noordoostzijde van Gewestbos Ravels en onder Hoge Vijvers komt de uiterste
grens van het Kempens plateau voor. De sokkel van dit Kempens plateau wordt
gevormd door grind van de Maas. De Maas vormde tijdens de Mindelijstijd (300 000 jaar
geleden) een uitgestrekte puinkegel van grindrijk zand over de Tertiaire zandlagen
heen.
Tijdens de laatste twee ijstijden, enkele tienduizenden jaren geleden, werd vanuit de
drooggevallen Noordzee korrelig materiaal met de noordenwind meegevoerd. De
grootste deeltjes (zand) werden eerst in het Noorden afgezet en het gros van de fijnere
elementen (leem en klei) kwam verder naar het zuiden terecht. In de Noorderkempen
kwam een eolisch, leemarm zanddek te liggen van 20 cm tot 150 cm dikte.
Tabel 5 :

Geologisch overzicht

Diepte

Chrono-

(m-mv)

stratigrafie

0,0 – 1,5
1,5 – 4,5

Lithostratigrafie

Samenstelling
Venig,

kleiig,

leemhoudend

zand

fijn zand en klei

46 - 64

Formatie van Merksplas

grijs grof zand

64 – 72

Formatie van Lillo

fijn glauconiethoudend zand

Tertiair

van

Kattendijk

en

Kasterlee

fijn glauconiethoudend zand

82 – 230

Formatie van Diest

glauconiethoudend zand

230 – 280

Formatie van Berchem

fijn, zeer glauconietrijk zand

> 280

Formatie van Boom

klei

UBBP Hoge Vijvers

0150
0170

keien en kleibrokken

Complex van de Kempen

Formaties

watervoerende

Grof zand met veen, grind laag

Grindterras

4,5 – 46

72 – 82

HCOV
code

Dekzand
Quartair

Geohydrologie

scheidende laag

watervoerende
laag

0220

0230
0240
0250

scheidende laag

0300
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Geomorfologie
Hoge Vijvers is een geomorfologisch complex gebied. Het is opgebouwd uit
verschillende duinen die doorheen het gebied verspreid zijn. Op oude kaarten is dit
duinengebied reeds aangeduid. Ook waren de vennen aangeduid. Het reliëf is
weergegeven in figuur 12. Hierin is een schaduwzicht van de topografie gegeven. De
verschillende duinmassieven zijn doorheen het gebied vast te stellen. Bijvoorbeeld de
reliëfrijke band langsheen de Turnhoutse pad vanaf perceel 3 tot perceel 10, die
doorloopt tot in het Zwartven in Nederland.
Echte vennen komen in het gebied niet voor. Het zijn eerder brede en lange depressies
die gedomineerd zijn met venige vegetaties. Zo is de depressie van de Hogevijversloop
nog steeds duidelijk in het gebied aanwezig en te linken aan de ligging van venen of
venige heide op de kaart van Vandermaelen.
Uit figuur 12 valt verder op te maken dat het duinenreliëf enkel binnen het domeinbos
behouden is. Zoals in andere grote boscomplexen (zie ondermeer van Walleghem et al
2006) is dit een belangrijke waarde van het bos: het behouden van een historisch
morfologisch landschap.

Bodem
Figuur 11 geeft een uittreksel van de bodemkaart van België.
Behalve een stuk langs de Hoge Vijversloop dat lemige zandbodems heeft, ligt het
overgrote deel van domeinbos Hoge Vijvers op zandbodems. Alle bodems vertonen
hetzelfde podsolprofiel met een duidelijke humus of/en ijzer B-horizont.
De drainage is overwegend matig nat tot matig droog, met een beperkt aantal natte
zones. De figuur 11a met de drainageklasse geeft weer dat in het bos vooral droge
bodems voorkomen. De ligging van de natte bodems komt overeen met de historische
ligging van de venige depressie in het gebied (figuur 12).
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2.3

Beschrijving van het biotisch milieu
2.3.1

Bestandskaart

De bestandskaart voor Hoge Vijvers is weergegeven in figuur 2.
2.3.2

Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens

Hieronder wordt de bestandsbeschrijving gegeven voor het domeinbos Hoge Vijvers. In
bijlage 3 zijn de bestandskenmerken, boomsoortensamenstelling en de
dendrometrische gegevens per bestand opgenomen.

Bestandskenmerken
Onderstaande tabel geeft de bestandskenmerken weer voor domeinbos Hoge Vijvers,
zoals ze uit de Bosdatinventarisatie komen (opgenomen tussen 2000 en 2006).
Tabel 6:

Bestandskenmerken voor Hoge Vijvers

Bedrijfsvorm

opp (ha)

opp (%)

opp (ha)

opp (%)

4,3

0,8

1-20

79,5

15,6

440,1

86,2

21-40

87,6

17,2

66,2

13

41-60

120,56

23,6

61-80

61,418

12

opp (ha)

opp (%)

81-100

8

1,6

Inf

0,6

0,1

Ongelijkjarig

87,2

17,1

L+N

16,5

3,2

Niet van
toepassing

66,2

13

LH

54,1

10,6

N+L

35

6,8

Sluitingsgraad

opp (ha)

opp (%)

NH

338,7

66,3

< 25 %

10,5

2

pOp

63,6

12,5

25 % - 50 %

21,8

4,3

TB

2,1

0,4

50 % - 75 %

124,1

24,3

> 75 %

287, 9

56,4

66,2

13

Hakhout
Hooghout
Niet van
toepassing

Bestandstype

Mengingsvorm

opp (ha)

opp (%)

8,9

1,7

Homogeen

304,7

59,7

Stamsgewijs
Niet van
toepassing

130,6

25,6

66,2

13

Groepsgewijs

Leeftijdsklasse

Niet van
toepassing

Ex. /inh.
exoot
exoot/inheems
inheems
inheems/exoot
geen resultaat
nvt
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opp
(ha)
opp (%)
156,45
30,68
28,46
188,78
59,81
12,93
63,57

5,58
37,01
11,73
2,54
12,46
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verdeling bestandstypes
% van totale oppervlakte

80
70
60
50

1981
2003

40
30
20
10
0
onbebost

LH

LH + NH

NH

vergelijking leeftijdsverdeling
% van oppervlakte

40,0
30,0

1981
2003

20,0
10,0

80-100

60-80

40-60

20-40

0-20

ongelijkjarig

0,0

Illustratie 2.2: Vergelijking tussen bestandskenmerken 1981 en 2003

De grafiek in illustratie 2.2 geeft de verdeling over bestandstypes weer voor de
inventarissen van 1981 en 2004. Hieruit blijkt dat er in de vorige beheerperiode
schijnbaar weinig bestanden werden omgevormd. Een mogelijke verklaring is dat de
verjongingsgroepen die in recentere jaren werden aangelegd niet in verhouding door de
steekproeven zijn opgenomen. De gegevens uit 1981 omvatten ook een kleinere
oppervlakte, want een aantal delen van het bos waren nog niet in eigendom (2.1.1). De
bijkomende oppervlaktes omvatten naast bosbestanden met jong naaldhout ook akkers
en aantal loofbestanden (figuur 9b). Gegevens over leeftijdsverdeling worden in 1981
per soort weergegeven. Voor grove den (ca. 58 ha) is dan 37% tussen 20 en 30 jaar. De
leeftijdsklassen 30-40, 50-60, 60-70, 70-80 en 80-90 vertegenwoordigen elk ongeveer
10%. De leeftijdsverdeling voor Corsicaanse den (ca 50 ha) is de volgende: 34% in
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klasse 40-50, 24% in klasse 10-20, 16% in klasse 50-60 en 11% in klasse 30-40. In
illustratie 2.2 wordt de leeftijdsverdeling voor de naaldbestanden (grove den en
Corsicaanse den) uit 1981 vergeleken met de huidige situatie, herrekend naar de
beboste oppervlakte. Daaruit blijkt dat het aandeel ongelijkjarige bestanden is
toegenomen. Ook blijken de oudste bestanden (grove den, 90 jaar) in de afgelopen 20
jaar gekapt (of omgevormd) te zijn.

Boomsoortensamenstelling1
zaailing: aandeel in stamtal

Berk
2%
Amerikaanse vogelkers
Zomereik 3%
4%
Sporkehout
4%

Amerikaanse eik
1%
overige
2%

Grove den
40%

Wilde lijsterbes
6%

Corsikaanse den
16%

Douglasspar
22%

Illustratie 2.3: Overzicht stamtalverdeling bij zaailingen

Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte lager dan 2m. In
Hoge Vijvers werden zaailingen van onderstaande soorten waargenomen: grove den,
Corsicaanse den, douglas, wilde lijsterbes en zomereik. Illustratie 2.3 geeft de verdeling
van deze belangrijkste soorten weer.

1

Om de leesbaarheid van dit document te bevorderen worden de tabellen in Bijlage 3
weergegeven.
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struiklaag: aandeel in stamtal

Zomereik
2%
Amerikaanse vogelkers
2%

overige
7%

Corsikaanse den
3%

Berk
30%

Ruwe berk
4%
Sporkehout
7%

Wilde lijsterbes
8%

Douglasspar
10%

Grove den
27%

Illustratie 2.4: Overzicht stamtalverdeling in struiklaag

Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte hoger dan 2 m en een
omtrek (gemeten op 1,5 m) kleiner dan 20 cm. Frequent waargenomen soorten
(Illustratie 2.4) in de struiklaag zijn: berk, grove den, douglas, wilde lijsterbes en spork.
De boomlaag omvat alle bomen met een omtrek van meer dan 20 cm. Op basis van het
grondvlak zijn de meest voorkomende soorten: Corsicaanse den (37,5 % van het
gemiddelde bestandsgrondvlak), grove den (37,3 %), douglas (7,9 %), zomereik (6,4 %)
en berk (4,2 %). Het aandeel inheemse soorten (inclusief grove den) bedraagt 49,7 %
van het gemiddelde bestandsgrondvlak.
boomlaag: aandeel in grondvlak

Zomereik
6%

overige
6%

Witte els
1%
Grove den
37%

Douglasspar
8%
Berk
4%

Corsikaanse den
38%
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boomlaag: aandeel in stamtal
Zomereik
2%

overige
6%

Witte els
2%
Douglasspar
8%

Grove den
49%

Berk
11%

Corsikaanse den
22%

Illustratie 2.5: Verdeling naar stamtal en grondvlak van de boomlaag

Illustratie 2.6 geeft de stamtal- en grondvlakverdeling voor de voornaamste soorten in
Hoge Vijvers weer. De kaart met de spreiding van hoofdboomsoorten en leeftijdsklassen
over de bestanden is weergegeven in figuur 13.
stamtalverdeling
400

350

300
overige

#/ha

250

Zomereik
Grove den

200
Douglasspar
Corsikaanse den

150

Beuk
Berk

100

Amerikaanse eik
50

0
25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255
omtrek
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grondvlakverdeling
4

3,5

3
overige
2,5

Zomereik

m²/ha

Grove den
Douglasspar

2

Corsikaanse den
Beuk
1,5

Berk
Amerikaanse eik

1

0,5

0
25 35 45

55 65

75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255
omtrek

Illustratie 2.6: Stamtal- en proefvlakverdeling per omtrekklasse en soort
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Dendrometrische gegevens
Domeinbos Hoge Vijvers wordt gekenmerkt door een gemiddeld stamtal van 735 /ha,
een gemiddeld bestandsgrondvlak van 23,4 m²/ha en een gemiddeld bestandsvolume
van 191 m³/ha. Het staand dood hout heeft een gemiddeld stamtal van 18 /ha en
vertegenwoordigt 2,5 m³/ha (1,3%). Er is duidelijk weinig dood hout in dit domeinbos
aanwezig. De hoeveelheid dood hout is beduidend lager dan bijvoorbeeld in Gewestbos
Ravels. De Criteria Duurzaam Bosbeheer stellen een streefwaarde van 4 % voorop.
2.3.3

Flora

Inventarisatiegegevens
Door het Agentschap voor Natuur en Bos werden tussen 2000 en 2006 Braun-Blanquet
proefvlakken en Tansleyopnames gemaakt in de verschillende bosbestanden. Deze
gegevens zijn ingevoerd in een Vegdat database. De rapporten zijn weergegeven
bijlage 4.

Rode Lijst
Tabel 7 geeft de rodelijstsoorten weer die in Hoge Vijvers voorkomen.
Tabel 7:

Plantensoorten van de Rode Lijst uit de inventaris van 2000

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

rodelijststatuut

Blauwe zegge

Carex panica

kwetsbaar

Klokjesgentiaan

Gentiana pneumonanthe

kwetsbaar

Struikhei

Calluna vulgaris

achteruitgaand

Gewone dophei

Erica tetralix

achteruitgaand

Tormentil

Potentilla erecta

achteruitgaand

Oudbossoorten
Tabel 8 geeft de plantensoorten weer die Hermy (1998) als kenmerkend voor oud bos
worden beschreven. In Vlaanderen wordt bos als oud bos beschouwd als de kaart van
de Ferraris (1775) op die locatie bos aangeeft en er sindsdien ononderbroken bos heeft
gestaan.
Tabel 8:
(Vegdat)

Plantensoorten kenmerkend voor oud bos uit de bosinventaris

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Smalle stekelvaren

Dryopteris carthusiana

Wilde kamperfoelie

Lonicera periclymenum

Blauwe bosbes

Vaccinium myrtillus

Adelaarsvaren

Pteridium aquilinum

Hulst

Ilex aquifolium

Mannetjesvaren

Dryopteris filix-mas

Er wordt opgemerkt dat Blauwe bosbes vanuit de randen van de boswegen zich verder
uitbreidt in de bestanden. Op dit moment is er een lokaal bostype met een lage
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bedekking Blauwe bosbes. Dit is slechts beperkte verwant met het bosbesrijke berkeneikenbos. Vermoedelijk zal Blauwe bosbes verder uitbreiden naarmate de
naaldbestanden ouder en ijler worden. Ook omvorming naar loofbos zal hiertoe
bijdragen.
Belangrijke soorten voor de (niet verharde) boswegen zijn:
Duizendguldenkruid, Tandjesgras, Mannetjesereprijs (mond. Dhr Swannet).

Grondster,

Autochtone bomen en struiken
Bij de inventarisatie van autochtone bomen en struiken (Maes et al. 2003) werd binnen
de perimeter van het domeinbos geen (mogelijk) autochtone individuen gevonden.

Exoten
In een aantal bestanden is douglas de enige verjonging die doorgroeit. Bovendien kan
douglas perfect onder een dicht scherm verjongen, wat een voordeel ten opzichte van
andere soorten geeft. Lork komt op een beperkt aantal plaatsen tot verjongen. Figuur
14b en c geeft de verspreiding van douglas en lork weer. In aanliggend groengebied
Lusthoven is er ook veel verjonging van Westelijke Hemlock en Reuzenzilverden.
Uitheemse loofboomsoorten beperken zich tot Amerikaanse eik en Amerikaanse
vogelkers en, in mindere mate, Rododendron. In de jaren ‘90 werd grondig werk
gemaakt van de bestrijding van Amerikaanse vogelkers. Op heden is de soort terug
gedrongen tot een zeldzame zaailing. Onderstaande tabel geeft de situatie anno 2003
weer. In de periode na de inventaris werden de laatste bestanden van Amerikaanse
vogelkers ontdaan. Vooral aan de randen, waar de niet behandelde privébossen
aansluiten op het domeinbos, wordt er nog wat Amerikaanse vogelkers gevonden. De
soort is echter onder controle en wordt verwijderd bij het doorlopen van bestanden.
Tabel 9:

Aanwezigheid Amerikaanse vogelkers anno 2003
bestand

zaailingen
(0 - 2m)

#/ha

bestand

#/ha

629

struiken

2a

3144

(2 - 8m)

2b

629

2e

629

5a

1572

5b

4087

13g

2f

1258

20f

629

20h

629

23f

629

24c

1258

4a

629

5a

629

5b

11946

5c

1886

6b

6288

8a

20120

3i

157

3p

314

30f

157
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Amerikaanse eik maakt in een relatief beperkt aantal bestanden een belangrijk deel van
de boomlaag (figuur 14a) uit. Dit kan aanleiding geven tot massale kieming bij
dunningen of aangrenzende verjongingskappen. Bij omvorming naar inheems loofbos is
dit niet gewenst. In Hoge Vijvers is dit in tegenstelling tot Gewestbos Ravels geen
omvangrijk probleem.

Actuele vegetatie
De actuele vegetatie wordt opgesteld op basis van de inventarisgegevens van tussen
2000 en 2005 van het Agentschap voor Natuur en Bos (Vegdat).
Een eerste analyse werd uitgevoerd op de totale dataset voor Hoge Vijvers en de twee
bosplaatsen Ravels en Overheide van Gewestbos Ravels. Hieruit blijkt onmiddellijk dat
er vegetatiekundig nauwelijks overeenkomst is tussen Gewestbos Ravels en Hoge
Vijvers. Daarom werd beslist om de datasets afzonderlijk verder te analyseren.
De synoptiche tabel van Hoge Vijvers, alsook een soortenlijst, is terug te vinden in
bijlage 4.
De vegetatieanalyse van 160 opnamen in bosplaats Hoge Vijvers leidt tot de volgende
vier vegetatietypes, tevens weergegeven in tabel 10. De sterdiagrammen van deze
types zijn weergegeven in illustratie 2.7.

1. Het eerste type wordt gedomineerd door Bochtige smele (type 5). In de
bestandsdelen die tot dit type behoren, bereikt deze soort een abundantie hoger dan
50%. Bochtige smele duidt meestal op een drogere bodem. In dit type komen frequent
relicten van Struikhei voor. Deze kunnen aan verjongingsgroepen en ijle
dennenbestanden worden toegewezen. Door de verhoogde lichttoevoer op de bodem
kunnen de zaden ontkiemen. Deze situatie is slechts tijdelijk. Op dit moment (drie jaar
na de opname) is de Struikhei grotendeels verdwenen onder dichte jongwas op de
plaatsen waar ze aangetroffen is
De verwantschap van het lokale type met de verschillende bostypes uit de Vlaamse
bosinventaris wordt bepaald via het berekenen van de zogenaamde TROPRES-score.
Deze geeft weer bij welk bostype het lokaal type aanleunt. Dit lokale type sluit duidelijk
aan bij het Bochtige smelerijk Berken-Eikenbos. Er zijn echter ook goede indicaties voor
de soortenarme en de bosbesrijke variant van het Berken-Eikentype.
2. Het tweede type wordt gedomineerd door Pijpenstrootje (type 3). Dit duidt gewoonlijk
op een vochtiger bodem, maar Pijpenstrootje staat erom bekend zich vleksgewijze
vanuit een vestigingsplaats uit te breiden, ook naar drogere terreindelen en dan zeer
lang te blijven. Daarbij worden de meeste andere plantensoorten overdekt en
weggeconcurreerd. Naast Pijpenstrootje, komen hier maar weinig andere soorten voor:
Bochtige smele en (Brede) stekelvaren zijn frequent aanwezig met beperkte bedekking
(<15%). De berekeningen van de verwantschapscodes duiden op een grote gelijkenis
met de soortenarme variant van het Berken-eikenbos.
3. In het derde type domineert geen van beide grassen (type 1). Het aandeel braam is
hier hoger dan in de vorige types, maar nergens is braam dominant. Uit de
verwantschapsanalyse blijkt dat dit type aansluit bij de verschillende varianten van het
Berken-Eikenbos.
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4. Het vierde type is een resttype (type 7). Hier worden alle bestanden onder
gerangschikt die niet tot een van de vorige horen. Voorkomende soorten zijn onder
meer Brandnetel en Kleefkruid. De verwantschapsanalyse geeft een indicatie richting
populierenruigte en Brandnetel-Vlierenbos. Inderdaad zijn een aantal bestanden beplant
met populier. Het betreft iets vochtigere weiden die werden beplant wegens de slechte
bewerkbaarheid.
Het patroon van vlekken gedomineerd door Pijpenstrootje, door Bochtige smele of door
beide komt niet overeen met reliëf of met bestandgrenzen. Een vochtgradiënt is
onvoldoende als verklaring voor het patroon. Een vegetatiekaart werd dan ook niet
opgemaakt.
Tabel 10:

Bostypologie Hoge Vijvers

Nummer

Type

1

Berken-Eikenbos met Braam

3

Berken-Eikenbos met Pijpenstrootje

5

Bochtige smelerijk Berken-Eikenbos

7

Resttype

Illustratie 2.7: Sterdiagrammen van de bostypes in Hoge Vijvers
Type 1

Rododendron-bos
Elzen-Eikenbos 18
soortenarm Berken-Eikenbos
Elzenbroekbos
Bochtige smele-rijk Berken-Eikenbos
16
Ruigt-Elzenbos
Bosbesrijk Berken-Eikenbos
14
Moesdistel-Elzenbroek
typisch Berken-Eikenbos
12
Wilgenvloedbos
Duinbos
Populieren-beemd
Populieren-ruigte
Brandnetel-Vlierenbos
Elzen-Essenbos
Elzenrijk Iepen-Essenbos
droog Iepen-Essenbos

10
8
6
4
2
0

Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos
Witbol Berken-Eikenbos
Witbol Eiken-Beukenbos
Tpab_BSK
Amerikaanse vogelkers Eiken-Beukenbos
TPab_K
Bramenrijk Eiken-Beukenbos
Amerikaanse eik-Kastanjebos
typische Wintereiken-Beukenbos
Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos

Essenbronbos
Meiklokjesrijk Gierstgras-Beukenbos
vochtig Eiken-Haagbeukenbos
typisch Gierstgras-Beukenbos
Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
droog Eiken-Haagbeukenbos
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Type 3

Rododendron-bos
Elzen-Eikenbos 35
soortenarm Berken-Eikenbos
Elzenbroekbos
Bochtige smele-rijk Berken-Eikenbos
30
Ruigt-Elzenbos
Bosbesrijk Berken-Eikenbos
Moesdistel-Elzenbroek

25

Wilgenvloedbos

20

Duinbos

typisch Berken-Eikenbos
Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos

15

Witbol Berken-Eikenbos

10
Populieren-beemd
Populieren-ruigte

Witbol Eiken-Beukenbos

5

Tpab_BSK
Amerikaanse vogelkers Eiken-Beukenbos
Tpab_K

0

Brandnetel-Vlierenbos

Bramenrijk Eiken-Beukenbos

Elzen-Essenbos

Amerikaanse eik-Kastanjebos

Elzenrijk Iepen-Essenbos

typische Wintereiken-Beukenbos

droog Iepen-Essenbos

Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos

Essenbronbos
Meiklokjesrijk Gierstgras-Beukenbos
vochtig Eiken-Haagbeukenbos
typisch Gierstgras-Beukenbos
Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
droog Eiken-Haagbeukenbos

Type 5

Rododendron-bos
Elzen-Eikenbos 50
soortenarm Berken-Eikenbos
Elzenbroekbos
Bochtige smele-rijk Berken-Eikenbos
Ruigt-Elzenbos
Bosbesrijk Berken-Eikenbos
40
Moesdistel-Elzenbroek
typisch Berken-Eikenbos
Wilgenvloedbos
Duinbos

30
20

Populieren-beemd

10

Populieren-ruigte

0

Brandnetel-Vlierenbos
Elzen-Essenbos
Elzenrijk Iepen-Essenbos
droog Iepen-Essenbos

Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos
Witbol Berken-Eikenbos
Witbol Eiken-Beukenbos
Tpab_BSK
Amerikaanse vogelkers Eiken-Beukenbos
Tpab_K
Bramenrijk Eiken-Beukenbos
Amerikaanse eik-Kastanjebos
typische Wintereiken-Beukenbos
Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos

Essenbronbos
Meiklokjesrijk Gierstgras-Beukenbos
vochtig Eiken-Haagbeukenbos
typisch Gierstgras-Beukenbos
Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
droog Eiken-Haagbeukenbos
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Type 7

Rododendron-bos
Elzen-Eikenbos 16
soortenarm Berken-Eikenbos
Elzenbroekbos
Bochtige smele-rijk Berken-Eikenbos
14
Ruigt-Elzenbos
Bosbesrijk Berken-Eikenbos
12
Moesdistel-Elzenbroek
typisch Berken-Eikenbos
Wilgenvloedbos

10

Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos

8
Duinbos
Populieren-beemd
Populieren-ruigte
Brandnetel-Vlierenbos
Elzen-Essenbos
Elzenrijk Iepen-Essenbos
droog Iepen-Essenbos

6
4
2
0

Witbol Berken-Eikenbos
Witbol Eiken-Beukenbos
Tpab_BSK
Amerikaanse vogelkers Eiken-Beukenbos
Tpab_K
Bramenrijk Eiken-Beukenbos
Amerikaanse eik-Kastanjebos
typische Wintereiken-Beukenbos
Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos

Essenbronbos
Meiklokjesrijk Gierstgras-Beukenbos
vochtig Eiken-Haagbeukenbos
typisch Gierstgras-Beukenbos
Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
droog Eiken-Haagbeukenbos

Het ecogram van de bostypes in Hoge Vijvers is te zien in illustratie 2.8. De meeste
opnamen bevinden zich in het humusarme gebied. Daarbinnen zijn de opnamen wijd
verspreid over de vochtgradiënt, maar type 3 (met Pijpenstrootje) concentreert zich sterk
in het hygrocliene gebied. Algemeen is er echter een grote overlap tussen de types in dit
diagram. Bostype 1 bevat ook opnamen met een hoger mR.mN-getal dan de meeste
opnamen (humusrijker).
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Illustratie 2.8: Ecogram van de opnamen in Hoge Vijvers
mF/mR.mN-Ecogram van alle vegetatie-opnamen van Ravels
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Potentieel Natuurlijke Vegetatie
De potentieel natuurlijke vegetaties in het domeinbos zijn zuurminnende bostypes van
droge en natte zandgronden (figuur 15).

Biologische waarderingskaart
De Biologische waarderingskaart voor het domeinbos is weergegeven in figuur 16.
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2.3.4

Fauna

Avifauna
Domeinbos Hoge Vijvers werd geïnventariseerd op broedvogels. Hierbij werd vooral
aandacht besteed aan loofbestanden en bosranden en in mindere mate aan de
naaldbestanden.
Opvallende conclusie uit deze inventarisatie is het grote aantal nachtzwaluwen en
boompiepers voor dit bos. Deze concentratie is te verklaren door de open boswegen
met relicten van droge heide en de geringe recreatiedruk in deze bossen. Hierdoor
kunnen deze soorten zich handhaven in het gesloten naaldbos. Het creëren van brede
lichtrijke boswegen, waar recreatie wordt geweerd, kan bijdragen tot het behoud van
deze soorten.
Ook de ongelijkjarige naaldbestanden met een onder- en nevenetage van loofbomen en
-struiken herbergen meer individuen dan homogene naaldbestanden.
De omgeving van percelen 5 en 6, de Wouwers, met jonge aanplant en open akkers
tussen gesloten bos, is belangrijk voor tal van broedvogels (roodborsttapuit, geelgors).
Het behouden van dit halfopen landschap, met eerder lage bomen (houtkanten,
bosschages) is dan ook wenselijk.
Oudere bestanden met loofbomen zijn aantrekkelijk voor spechtensoorten en andere
holenbroeders. Het verouderen van bestanden met behoud van enkele zware
loofelementen zal deze soortgroep ten goede komen. De toename van berk, zeker in
vochtige terreindelen bevordert holenbroeders omdat deze soort al op jonge leeftijd
holtes en rottende stamdelen kan vormen.
De tabel in bijlage 5 geeft de waargenomen soorten met het aantal territoria weer voor
domeinbos Hoge Vijvers.

Invertebraten
De invertebraten werden met twee raaien van potvallen (loopkevers en spinnen) en drie
locaties voor handvangst (libellen, vlinders, sprinkhanen) bemonsterd. Deze locaties
werden gekozen op basis van de grootste potenties.
•
Loopkevers en spinnen
De twee onderzochte proefvlakken in de bestanden 5f (kapvlakte) en 18a telden
respectievelijk 96 en 78 gedetermineerde individuen van loopkevers. Verschillende
soorten worden in beide proefvlakken aangetroffen. Verschillen zijn terug te vinden in de
aantallen van Carabus nemoralis, Pterostichus niger en Poecilus versicolor waarvan de
aantallen hoger liggen in bestand 5f. Amara lunicollis en Oxypsephalus obscurus
werden beduidend meer aangetroffen in bestand 18a. De verschillende voorkomende
rodelijstsoorten worden weergegeven in tabel 11.
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Tabel 11:

Overzicht voorkomende loopkeversoorten van de Rode Lijst in de
potvallen in bestanden 5f en 18a van Hoge vijvers

Wetenschappelijke naam

Bestand

Rodelijststatuut

Agonum sexpunctatum

5f

achteruitgaand

Carabus nemoralis

5f, 18a

achteruitgaand

Leistus spinibarbis

5f

kwetsbaar

Pterostichus quadrifoveolatus

5f, 18a

zeldzaam

•
Libellen
In domeinbos Hoge Vijvers komen er actueel geen optimale libellenbiotopen voor,
vooral het ontbreken van open water in het zomerhalfjaar is belangrijk. Er werden dan
ook slecht enkele sporadische exemplaren van gewone oeverlibel, bruine winterjuffer en
zwarte heidelibel aangetroffen.
•
Dagvlinders en sprinkhanen
In Hoge Vijvers is het aantal waarnemingen en het aantal soorten beperkt. Enkele
algemene soorten werden aangetroffen: gehakkelde aurelia, bont zandoogje, klein
koolwitje, hooibeestje, oranje zandoogje, klein geaderd witje en groot koolwitje.

Wat betreft sprinkhanen zijn er in Hoge Vijvers 7 soorten aangetroffen. Vermoedelijk zijn
er ook algemene nachtactieve soorten aanwezig in het gebied zoals de boomsprinkhaan
en struiksprinkhaan. Er zijn twee rodelijstsoorten aangetroffen onder deze groep,
namelijk de heidesabelsprinkhaan en de kustsprinkhaan. Deze werden beiden
aangetroffen op de kapvlakten (bestanden 5f en 18a).
Om de verspreiding van deze soorten te vergroten, is schrale en open vegetatie nodig.
Ook verbindingen tussen schrale open plekken zijn van belang om migratie toe te laten.
De huidige open terreinen zijn nogal arm aan structuur en zijn onderling slecht
verbonden.
•
Amfibieën en reptielen
Deze groepen zijn niet systematisch onderzocht en zeker wat betreft amfibieën niet
volledig. Er zijn in deze groepen twee rodelijstsoorten aangetroffen, namelijk de
levendbarende hagedis en de heikikker. De levendbarende hagedis is verspreid in het
gebied aangetroffen, echter in kleine aantallen. De levendbarende hagedis maakt
gebruik van open plekken om op te warmen en te jagen. Een verhoogd aandeel open
plekken die bovendien onderling verbonden zijn met droge bermen, zal de populatie
doen toenemen. Hierbij is het van belang dat de open plekken verbonden zijn, zodat
migratie mogelijk is. Deze soort verplaatst zich via droge bermen en kan over beperkte
afstand ongunstige situaties overbruggen.

In 2006 werd de heikikker in Hoge Vijvers alleen aangetroffen in een potval. Begin maart
2007 werden grotere aantallen Heikikkers waargenomen in een vennetje met
pijpenstrootje in de noordrand van bestand 1e (mond. med. K. Eggers & M. Swannet).
De instandhoudingsdoelstelling vanuit de Habitatrichtlijn voor heikikker is: een verzuring
van de paaiplaatsen dient te worden vermeden, aangezien het bijzonder negatieve en
moeilijk te verhelpen effecten zou kunnen hebben op het voorplantingssucces en dus op
de overleving van de resterende populaties. Het vrijwaren van het ven van boomopslag
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is belangrijk, gezien de eiafzet in zonbeschenen ondiep water gebeurt. Ook het behoud
van heideachtig biotoop (ijl bos, heischraal grasland, heidebermen) in de omgeving is
bevorderlijk.
2.3.5

Conclusies

Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat de meeste waardevolle diersoorten terug gevonden
worden op heideterreintjes en schrale kapvlaktes en, in mindere mate, in loofbestanden.
In domeinbos Hoge Vijvers is de oppervlakte goed ontwikkelde heide en heischrale
vegetatie eerder beperkt en ontbreekt open water nagenoeg volledig. Hierdoor
ontbreken een aantal soorten, die in omliggende natuurgebieden met schrale vegetatie
wel aanwezig zijn. Opvallend is de grote concentratie nachtzwaluw. Deze kan verklaard
worden door de grote rust, het grote aantal boswegen met heiderelicten en de
verjonginggroepen. Een beheer waarbij de oppervlakte aan heide en schrale vegetatie
met structuurrijke overgangen naar bos en goede onderlinge verbindingen (netwerk)
wordt verhoogd en waarbij de recreatieluwte behouden blijft, zal bijdragen tot een
verhoogde faunistische waarde.
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2.4

Beschrijving van het actueel gebruik
2.4.1

Houtopbrengsten

Bij de aanleg van de domeinbossen was houtproductie een belangrijke, zoniet de
belangrijkste functie. De dunningen zijn (waren) gericht op een concentratie van de
aanwas in de goede elementen van de bovenetage, die grotendeels grove den en
Corsicaanse den bestaat. Een aanzienlijk deel van het dunningshout heeft op het
ogenblik van de dunning al industriële zaaghoutafmetingen. In de naaldbestanden wordt
in toenemende mate geëxploiteerd met gemechaniseerde korthoutmethode. Een
harvester rijdt doorheen de bestanden en zaagt de stammen op de gewenste lengtes (1
tot 5m) en een uitrijcombinatie laat deze stamstukken op en brengt ze naar de
hoofdwegen. Daar worden de stapels op baanvrachtwagens of aanhangwagens
geladen. Tabel 12 geeft de houtopbrengst in het domeinbos weer.
3

Tabel 12:

Overzicht houtverkoop (m )

dienstjaar

2000

2001

2002

Am eik

15

berk

4

Cors den

214

650

douglas

84

18

fijnspar

72

29

84

grove den

501

938

398

2003

1493

2004

2005

2006

325

182

395

57

113

1402

578

685

921

976

42

127

124

243

374

137

western hemlock

25

2007

9,6

lork

25

78,5

weymouthden

11
21,47

Totaal (m3)
Prijs (totaal en €/m3)

1660

1993

970

1501

1269

28756

26922

6724

17950

19100

31500

17,32

13,51

6,93

11,96

15,05

19,19

Opmerking

2.4.2

2005

1 lot

350

1641

Wouwers

Jachtpacht

De jacht werd lange tijd niet verpacht in domeinbos Hoge Vijvers. In 1999 werd het
jachtrecht in Hoge Vijvers opnieuw verpacht. Dit duurde echter slechts 2 jaar omdat de
jachtrechthouder werd veroordeeld wegens het uitzetten van fazanten.
Tabel 13:

Overzicht jachtopbrengsten

Jaar

Hoge Vijvers

1999

€ 17.352 (700.000 BEF)

2000

€ 17.352 (700.000 BEF)

2001-…

Geen (opgezegd)

In de bestanden 30 a tot g heeft dhr. Voortman het jachtrecht voor onbepaalde duur,
zoals opgenomen in art. 8 van de beheersoverdrachtovereenkomst (bijlage 1)
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2.4.3

Recreatief gebruik

Hoge Vijvers ligt in het potentiële stiltegebied “Ravels” zoals werd vastgesteld door het
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer,
Milieu en Gezondheid van de Vlaamse overheid (Cel Geluid, Trillingen en NietIoniserende straling).
De recreatieve infrastructuur werd de afgelopen decennia in Hoge Vijvers gericht op
wandelaars, die vanop de parking in het zuiden toekomen. Voor ruiters werden
lusvormige routes voorzien, terwijl menners langs de buitenste boswegen mochten
rijden. Het fietsknooppuntennetwerk doet het domeinbos langs het noorden en
zuidoosten aan. In figuur 18 worden de bestaande infrastructuur en aangeduide routes
weergegeven.

Wandelaars
In principe zijn alle boswegen vrij toegankelijk voor voetgangers. Een aantal zones
worden omwille van veiligheidsredenen of om redenen van natuurontwikkeling (tijdelijk)
afgesloten. Deze zones worden met de geëigende borden aangeduid.
Doorheen de boscomplexen lopen een aantal bewegwijzerde wandelroutes. Zo is er in
domeinbos Hoge Vijvers het “Bartel Pech” wandelpad dat door de VVV van Arendonk
wordt gepromoot. Voor een groot deel daarmee gelijklopend is het bosleerpad van het
Agentschap voor Natuur en Bos. Een bestaande officieuze shortcut tussen GR-routes
werd in 2007 opgenomen in de beschrijvingen van GR-routes. De route loop tussen
fietsknooppunt 56 en 60 langs de landsgrens. In Reusel-De Mierden loopt een
wandelroutetraject tussen de knooppunten 93 en 29 ook langs de landsgrens ter hoogte
van Hoge Vijvers. Wandelnetwerk “Kempens Landgoed” is op 19 september 2010
geopend en omvat volgende knooppunten in Hoge Vijvers: 1-2- 3-4-5-6-7-8-9-10-11

Fietsers
In het uiterste noordoosten van het domeinbos, op de landsgrens ligt knooppunt 56 van
het provinciale fietsknooppuntennetwerk. Op Nederlands grondgebied ten oosten ligt
knooppunt en ook ten zuiden van het domeinbos nabij het kanaal ligt een knooppunt.
Een route loopt over de Turnhoutse pad langs percelen 1-2-5-6-8-10 ligt deels op
verharde weg en deels als vrijliggend dolomietpad. Een tweede route loopt langs de
zuidoostgrens (Duitse basis) en springt ook het domeinbos in tussen percelen 14-18-19
en 20-24.

Ruiters
In domeinbos Hoge Vijvers is het ruiterpad in de periferie van het domeinbos gelegen.
Een aantal doorsteken doorheen het bos voorzien lussen van verschillende afstanden.
Deze ruiterpaden kunnen ook door menners gebruikt worden.
De ruiterroute langsheen de Nederlandse grens maakt deel uit van een groter parcours
op Nederlands grondgebied. De route loopt langs onder meer door het landgoed De
Utrecht en Turnhoutsche Heide.
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Speelzones in het bos
In domeinbos Hoge Vijvers is één bestaande speelzone, vlakbij de hoofdparking
(bestanden 18i,h,g / 18c(deel) / 24c(deel)), hiervan is een gedeelte gelegen in een
omvormingsgroep (DJ2005) en voorlopig nog enkele jaren omrasterd.
Een nieuwe speelzone is aangeduid in bestanden 5a,b (Wouwers).

Oriëntatieloop
Domeinbos Hoge Vijvers omvat eveneens een aantal zones voor oriëntatiesport. Een
aantal zones is afgesloten ten behoeve van natuurontwikkeling.

Mountainbike
Op dit moment is er geen parcours ter beschikking voor mountainbike te beoefenen. Er
is op dit moment geen vraag naar een permanent mountainbikeparcours.
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2.5

SWOT-analyse van deelaspecten binnen het domeinbos Hoge Vijvers
2.5.1

Bosbouwkundig beheer

Sterktes
- doorlopende beheeropvolging van bij de aanleg zorgt voor individueel stabiele
bomen met matige kroondieptes
- goed ontwikkeld wegennet
Zwaktes
- hoge reewilddruk ten nadele van (inheemse) loofboomzaailingen
- dichte kruidvegetatie (grasmat) remt natuurlijke verjonging
- vrij gelijkjarige structuur van de bestanden
Opportuniteiten
- staande voorraad van vooral naaldbomen matig gediversifieerd
vermarktbare sortimenten;
- gunstige lopende aanwas voor de meeste aanwezige soorten
- mits zonering, goed bruikbare en productieve exotenbestanden

naar

Bedreigingen
- schommelingen van de houtmarkt
2.5.2

Natuurwaarden

Sterktes
- ecologisch waardevolle boswegen met heiderelicten
- goed ontwikkelde kruidlaag in de bestanden
- groot aaneengesloten boscomplex met geringe recreatiedruk
- diversiteit aan functionele groepen fauna (broedvogels)
- op douglas na, weinig verspreiding van agressieve exoten
- abiotische potentie voor de ontwikkeling van berkenbroek
Zwaktes
- klein aandeel loofbomen en weinig zware elementen
- beperkte oppervlakte goed ontwikkelde open ruimte
- relatief kleine interne variatie
- groot aandeel homogeen naaldbos
Opportuniteiten
- grote potenties tot ontwikkelen van heide en structuurrijke open boswegen
- toename aandeel inheemse soorten en natuurlijker bosstructuur via
bosomvorming (incl. ontwikkeling van inheemse bosdoeltypes)
- structuurtoename externe bosranden door kleinschalige bosuitbreiding rondom
of door terug zetten van bestanden (langs Nederlandse grens)
Bedreigingen
- hoge depositielast (historisch zwavel- en stikstofverbindingen,
stikstofverbindingen) met verzurings- en vermestingsverschijnselen
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2.5.3

uitsterven van restpopulaties van gevoelige soorten (huidige populaties “ijlen
na”)
hoge kostprijs (werklast en uitvoeringskosten) van het beheer van open habitats
en de controle van exoten
Recreatie

Sterktes
- goed ontwikkeld ruiternetwerk
- uitstekend gelegen voor rustzoekende recreant
- grote speelzone vlakbij parking
- ruime parkeermogelijkheid
Zwaktes
- moeilijk bereikbaar voor jeugdbewegingen (afstand, kanaalbrug)
- relatief onbekend bosgebied door periferie ligging
- beperkt aanbod bewegwijzerde wandelpaden
Opportuniteiten
- mogelijkheden tot ontwikkelen aantrekkelijke wandellussen
- promotie als rustig wandelgebied
- grotere variatie in structuur door bosbouwkundig en ecologisch beheer kan de
attractiviteit verhogen
Bedreigingen
- gebrek aan oriëntatiepunten, waardoor angst om verloren te lopen bij recreant
- wederzijdse hinder van verschillende gebruikersgroepen
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2.6

Multicriteria-analyse voor natuurontwikkelingslocaties
Voor de bestaande open ruimten in het domeinbos Hoge Vijvers zijn meerdere criteria
aangegeven in tabel 14 met betrekking tot de potenties voor het ontwikkelen van een
bepaald natuurdoel. Het gaat om habitats volgens de Natura 2000-typologie of
structuur-rijk grasland. De meeste van deze open ruimten zijn naaldbestanden die bij de
aanleg van het bos werden ontwaterd en genivelleerd en al dan niet sterk bemest. Dit
bepaalt de trofiegraad (voedselrijkdom) en de potenties om via verschralende of ook
vernattende beheermaatregelen opnieuw (hei)schraal grasland, droge of vochtige heide
en venoevervegetaties te ontwikkelen. Op zwaar bemeste plaatsen, waar de toplaag
met fosfor werd aangerijkt, is de kans reëel dat verschraling door bv. maaien en
afvoeren decennia zal duren en dan nog geen topresultaat zal opleveren. De aanwezige
fosfor komt traag, maar gestaag vrij en bevoordeelt planten van rijkere situaties (o.a.
zachte witbol, pitrus). Zelfs als er nog schrale soorten in de zaadbank aanwezig zijn en
de bodem komt bloot door plaggen of maaien, dan nog worden die weggeconcurreerd.
Afgraven van de met fosfor aangerijkte toplaag is mogelijkheid, maar het is een zware
ingreep die ook vaak niet het gewenste botanische resultaat oplevert.
Belangrijke consequentie is dat de potenties van een bestaande open ruimte om een
schraal habitat (Natura 2000) te ontwikkelen bepalender zijn dan de ligging in of naast
habitatrichtlijngebied. Het kan dus zijn dat een schrale zone (dreef, open plek) naast
habitatrichtlijngebied wel als heide of schraalgrasland wordt ontwikkeld, terwijl een
bemest grasland in habitatrichtlijngebied de doelstelling structuur-rijk grasland krijgt
(geen Natura 2000 habitat). De Natura 2000 doelstelling, behoud en uitbreiding van
zeldzame habitats en daaraan geboden soorten, heeft op deze manier meer kans op
slagen.
Naast deze ‘toplocaties’ voor natuurontwikkeling zijn er een aantal bestanden die
momenteel nog akkerland zijn via pacht of beheerovereenkomsten. Hier kunnen
maatregelen genomen worden in functie van de versterking van het halfopen landschap
en bosrandontwikkeling. Hierdoor kan het akkergebruik behouden blijven, gekoppeld
aan natuurtechnische maatregelen.

Structuur-rijk grasland
Structuur-rijk grasland is op deze plaatsen een alternatief streefdoel voor schrale
habitats van heide en vennen. De term structuur-rijk omvat een relatief hoge
voedselrijkdom (bodem) en een rijke vegetatiestructuur (soortenrijk en gelaagd). Dit
habitat wordt gedomineerd door grassen en kruiden van niet echt schrale bodems,
hoewel plaatselijk ook schralere vlekken in de vegetatie kunnen voorkomen. Structuur
omvat in de horizontale zin een mozaïek van schrale vlekken, grazige vlekken, kruidige
vlekken, ruige vlekken tot zelfs vlekken met houtige opslag en struweel. In de verticale
zin zijn de ruigere vlekken en houtige opslag gelaagde vegetaties met o.a. een
strooisellaag, terwijl de schralere vlekken zeer lage vegetatie of zelfs wat kale bodem
omvatten. In theorie geeft dit kansen aan een breed spectrum van planten en ook
dieren, zij het dat ze stuk voor stuk minder zeldzaam zijn dan de soorten van heiden en
vennen. Voor de redelijk mobiele diersoorten van heide en vennen kunnen structuurrijke graslanden voedselplanten omvatten die een goede aanvulling vormen voor het
overigens schrale leefgebied. Voorwaarde is wel dat de tussenafstand tussen schrale
habitats en structuur-rijke graslanden niet te hoog is. Een ander belangrijk verschil voor
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een bestaande open ruimte waar structuur-rijk grasland wordt nagestreefd, i.p.v. schrale
vegetatie, is ook dat de beheerintensiteit moet variëren over de oppervlakte.
Bijvoorbeeld niet jaarlijks volledig maaien en afvoeren zoals bij verschralingsbeheer,
maar wel begrazen met een lage bezetting waarbij graaspatronen de mozaïek bepalen,
die bijvoorbeeld nog versterkt kan worden door gefaseerd en gedeeltelijk (niet) maaien.
Nochtans is het aangewezen om als inleidende beheermaatregel, zeker op graslanden
die nu nog in gangbare landbouwpraktijk zijn, een aantal jaren te maaien en af te voeren
om te sterke verruiging of massale opkomst van distel te voorkomen. Zo snel mogelijk
moet echter op een mozaïekbeheer over gegaan worden.
Op deze graslanden speelt de botanische waarde eerder een beperkte rol. De rijke
structuur is echter van belang voor tal van organismen. Zeker voor ongewervelden zoals
libellen en vlinders kan de rijke structuur een meerwaarde bieden. Indien mogelijk
worden depressies uitgegraven zodat ze het ganse jaar watervoerend zijn. In deze natte
graslanden kan een groot aandeel pitrus voorkomen. Het voorkomen van pitrus op een
extensief begraasd grasland is gunstig voor amfibieën en reptielen (van Uchelen, 2006).

Akkers
Akkerland kan een meerwaarde beteken voor tal van organismen op voorwaarde dat dit
niet intensief wordt gebruikt. Maatregelen zoals het aanleggen van houtkanten telen van
specifieke gewassen en het laten staan van graanhoekjes bieden onder meer een
aantal vogelsoorten en (on)kruiden betere kansen. De meerwaarde van het behoud van
akkers in Hoge Vijvers ligt dan ook in het extensifieëren van het huidig landbouwgebruik
in functie van soorten van halfopen landschappen( Dochy, 2005). Ook landschappelijk
en op vlak van belevingswaarde is het behoud van het akkerland aan te bevelen.
Binnen het gesloten boscomplex van Hoge Vijvers vormt deze open ruimte een
aangename afwisseling. Ook het zicht vanuit en op de historische hoeve wordt hierdoor
versterkt. Hier wordt dan ook gepleit om, eerder dan schrale botanische doelen na te
streven, een extensief landbouwlandschap na te streven dat een aantal aspecten van
het bos en de omgeving ten goede komt.

Ecologisch netwerk
Naast de kansen om tot een schrale vegetatie te komen, is ook de mogelijke rol van de
open ruimte voor metapopulaties van kritische diersoorten erg belangrijk. Vogels, zelfs
de soorten die erg hoge eisen aan hun biotoop stellen, zijn erg mobiel. Dat geldt minder
voor libellen, amfibieën en reptielen en nog veel minder voor een aantal kritische
vlindersoorten, voor sprinkhanen, spinnen en loopkevers. Daarom wordt de potenties
van een locatie als habitat voor kritische soorten niet alleen bepaald door de soorten die
er nu al aangetroffen zijn (zie 2.3.4), maar ook door de ligging ten opzichte van andere
geschikte habitats. Om in een gebied op lange termijn een kritische soort te houden,
moet zich een metapopulatie kunnen ontwikkelen. Er moet een zogenaamd ecologisch
netwerk zijn van meerdere locaties die een leefgebied voor een populatie van een
kritische soort vormen en die voor die soort onderling bereikbaar zijn. Dat kan doordat
ze dicht bij elkaar liggen of doordat ertussenin zogenaamde corridors (gangen) en
stepping stones (kleinere vlekken met geschikt habitat die als tussenstation dienen)
liggen.
Dit ecologisch netwerk moet locaties en verbindingen omvatten binnen het domeinbos,
maar zeker ook verbindingen leggen met locaties rondom het domeinbos (zie 1.4.2).
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Tabel 14:

Multicriteria-analyse van bestaande open ruimtes: potenties voor natuurontwikkeling

Locatie

Doelhabitat

Historiek

Trofiegraad

BWK

Opp

Omliggende biotopen

(ha)

(ecologisch netwerk)

(fosforgehalte
bestand

toponiem

1e
1g
5d-e-h-i,
6c

Ginsbergen
Wouwers

5k-l, 6d-f

afstand

bovenlaag
(Ijl inheems loofbos met ven)
(inheems loofbos),
nat schraalgrasland
(akkers, structuurrijk
grasland)
(inheems loofbos)

Wildakker en
aanplanting
akker
akker
weiland
akker weiland

Aanwezige karakteristieke en kritische soorten

verbinding

Matig

0,3

hoog

13,5

hoog

20,45

hoog

11,0

(m)

flora

fauna

Matig

heikikker, rugstreeppad

roodborsttapuit

kustsprinkhaan, levendbarende
5f

(inheems loofbos)

kaalkap
naaldbos

laag

Ppms

2,78

slecht

1200

struikhei, tormentil, gewone

hagedis, geelgors,

dophei

nachtzwaluw, boomleeuwerik,
boomleeuwerik

14f

heike

16d

4030

naaldbos

laag

Hx

0,84

matig

775

4030

naaldbos

laag

Bs

0,62

matig

1000

struikhei, tormentil, gewone
dophei
vleugeltjesbloem, struikhei,
tormentil, gewone dophei

boompieper, houtsnip
nachtzwaluw
heidesabelsprinkhaan,

18a

Dubbele
bareel

4030

naaldbos

laag

Pa

0,34

slecht

775

4010

naaldbos

laag

Ppms

0,05

slecht

200

4030

naaldbos

laag

Ppms

0,5

matig

200

struikhei, tormentil, gewone

levendbarende hagedis,

dophei

heikikker, nachtwaluw,
geelgors, boompieper

18d

put

gewone dophei
struikhei, grondster,

21d

blauwe zegge, veenpluis,
tormentil, gewone dophei

50,38
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3

BEHEERDOELSTELLINGEN
Het domeinbos Hoge Vijvers heeft een expliciet multifunctionele doelstelling. Alle
bosfuncties moeten aan bod komen en zijn in principe gelijkwaardig op het niveau van
het ganse boscomplex. Ruimtelijk zonering van de functies is geen doelstelling, maar
wordt wel toegepast waar nodig op basis van de bestaande uitgangssituatie en de
opportuniteiten om de functies te versterken.
De functie waarvan een tastbare vooruitgang wordt verwacht tegen 2027 is de
ecologische. De economische en sociaal-educatieve functie worden geconsolideerd en
geoptimaliseerd. De milieubeschermende functie hangt sterk samen met het
omliggende landgebruik. De negatieve impact van intensieve landbouw en verspreide
bewoning kan niet goedgemaakt worden door maatregelen in het domeinbos, hoogstens
kan de negatieve impact op het natuurlijke ecosysteem gemilderd worden door
bosomvorming, natuurontwikkeling en buffering aan de randen.
Het meest karakteristieke van het domeinbos Hoge Vijvers is de onopvallende
aanwezigheid van rijke en inheemse bestandstructuren naast schrale open plekjes. Die
zijn eerder klein en liggen verspreid in een grote, schijnbaar homogene
naaldbosaanplanting. Een ander kenmerk is het omvangrijke en vrij fijnmazige raster
van boswegen (100 bij 100 m). Door verwervingen de laatste decennia zijn bij dit
kenmerkende blok ook delen met een andere karakteristiek beeld toegevoegd: een
ingesloten akkerlandblok, open akkerland en parkachtig bos.
Tabel 15

Zonering beheerdoelen

opp
Beheerdoel
(ha)
Tot ha opp (%)
Tot %
Bos
Inheems bos
83,1
16,29%
Regulier beheerd bos 247,32
48,49%
Gemengd naaldbos
26,64
5,22%
Naaldhout<20j
57,24
11,22%
loofboomdreef
3,02
0,59%
417,72
houtkant
0,4
0,08% 81,91%
Natuur open sfeer heischraal grasland
5,12
1,00%
extensieve akker
22,24
4,36%
structuurrijk grasland
8,82
1,73%
vennen en oevers
0,41
0,08%
mantel
18,57
3,64%
lichtrijke bosweg
24,83
4,87%
92,3
natte en droge heide
12,31
2,41% 18,10%
Infrastructuur
0,56
erf
0,56
0,11% 0,11%
Totaal
510
100%
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3.1

Beheerdoelstellingen met betrekking tot de economische functie
3.1.1

Houtoogst

Jaarlijks op duurzame wijze houtoogst realiseren via reguliere dunningen (275ha).
Tijdens de beheerplanperiode 18000m³ bijkomende houtoogst via groepsgewijze
eindkap ifv natuurontwikkeling (11,7ha) en verjonging/omvorming (70ha).
Het domeinbos Hoge Vijvers omvat in 2007 ca. 410 ha productieve bosbestanden,
gerekend zonder de open ruimtes (53ha) en de boswegen (47km 10 m breed). De
gemiddelde jaarlijkse aanwas per soort wordt becijferd als volgt; Pc, Do (15m³/ha/j); Ps
(8m³/ha/j); La, aNH (10m³/ha/j), aE, B (6m³/ha/j), zE, Be (5m³/ha/j). Zonder rekening te
houden met de aanwas van bestanden jonger dan 20 jaar (60 ha, zonder te bebossen
percelen), komt dit voor het ganse domeinbos neer op een totale jaarlijkse aanwas van
3300m³ of gemiddeld 9 m³ per ha bosbestand per jaar. De voorbije 8 jaar werd
gemiddeld 4,6 m³ per ha per jaar geoogst.
3.1.2

Productieve exotische soorten

Standplaatsgeschikte productieve exoten vervullen een productiefunctie in
bestandsclusters waar geen bosomvorming en natuurontwikkeling in open sfeer zijn
gepland en waar uitzaai naar aangrenzende bestanden controleerbaar is.
Douglas wordt in hoge mate geconcentreerd in bestandsclusters (grote
concurrentiekracht, aanzienlijke uitzaai). Oppervlakte douglas zal toenemen in en rond
een aantal bestandsclusters en afnemen in geïsoleerde, kleinere bestanden en plaatsen
met ecologische doelstellingen. Globaal lichte afname tijdens bhp-periode.
Lork wordt in mindere mate geconcentreerd in bestandsclusters (matige
concurrentiekracht, aanzienlijke uitzaai). Oppervlakte lork zal toenemen in en rond een
aantal bestandsclusters en afnemen in bestanden met omvormingskap en
natuurontwikkeling in open sfeer. Globaal lichte afname tijdens bhp-periode
Corsicaanse den (beperkte concurrentiekracht en uitzaai) wordt
geplande omvormingskap of natuurontwikkeling in open sfeer.

behouden tenzij

Deze productieve exotische naaldboomsoorten zijn samen belangrijker dan grove den,
die wel bijna 50% van het stamtal inneemt maar slechts 37% van het grondvlak
(Corsicaanse den en douglas nemen 46% van het gemiddeld grondvlak in de
bosbestanden in).
Andere exotische naaldbomen als western hemlock (Tsuga heterophylla),
reuzenzilverden (Abies grandis) en fijnspar (Picea abies) kunnen aanzienlijk uitzaaien
en de zaailingen kunnen in diepe schaduw doorgroeien. Ze worden net als douglas
verwijderd als begeleidende maatregel bij een omvormingskap of een
natuurontwikkelingsmaatregel in de open sfeer of aan de bosrand. In bestandsclusters
waar douglas of lork worden behouden als productieve soorten, kunnen ook deze
soorten behouden blijven.
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Amerikaanse eik wordt lokaal verwijderd als inleidende maatregel bij een
omvormingskap of een natuurontwikkelingmaatregel in de open sfeer of aan de
bosrand. De uitzaaiing van Amerikaanse eik is massaal, maar vooral beperkt tot de
kroonprojectie van zaadrijpe exemplaren. De oppervlakte ingenomen door Amerikaanse
eik zal lichtjes dalen tijdens de volgende beheerplanperiode: vooral in bestanden waar
omvormingskappingen doorgaan of een volledig inheemse boomsoortensamenstelling
wordt nagestreefd. In de centrale dreef ten zuiden van perceel 15 blijft Amerikaanse eik
behouden voor zover inheems dreefbomen niet overgroeid worden.
Cultuurpopulieren worden geoogst als ze kaprijp zijn en vervangen door inheems
loofbos.
3.1.3

Behandeling voor kwaliteitshout

In verjongingen die ontstaan (zijn) na omvormingskappingen, wordt naast de
ecologische doelstellingen in 3.2, gestreefd naar een zeker aandeel van bomen van
zomereik, beuk, berk en grove den met een kwaliteitsvolle onderstam (sortiment
zaaghout) en een vitale, diepe levende kroon door:
de grootte van de verjongingskappen en de dichtheid van het resterende scherm
(overstaanders) aan te passen aan de lichtbehoefte voor een vitale groei van de
doelsoorten
een dicht uitgangsstamtal in de jongwas en dichtwasfase (zomereik of beuk geplant in
plantverband 1x1 m in groepen van minstens 500 exemplaren, wildraster voor een
voldoende stamtal en ongehinderde doorgroei van inheemse loofbomen),
een gecontroleerde ruimtelijke ordening van deze lichtboomsoorten in gemengde
verjongingen (o.a. zomereiken in homogene groepen van voldoende grootte, controle
van snelgroeiende soorten (berk en lork), behandeling na ong. 4 jaar, indien nodig
herhaald),
een tijdige vrijstelling van de kroon van de betere exemplaren (richtinggevend: berk
vanaf ong. 8 jaar aan 100 per ha, grove den ong. 16 jaar aan 150 per ha, zomereik ong.
24 jaar aan 100 per ha)
een 8 (facultatief 4)-jarige dunningsomloop ingezet vanaf de eerste vrijstelling van de
betere exemplaren, gericht op een vrije groeiruimte voor de kronen van de betere
exemplaren
In de grove dennenbestanden tussen 10 en 30 jaar wordt dezelfde doelstelling en
werkwijze gevolgd met het oog op productieve, maar rijker gestructureerde
dennenbestanden over 20 jaar (o.a. diepere kronen, grotere diametervariatie) dan de
huidige dennenbestanden van 40 tot 60 jaar.
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3.2

Beheerdoelstellingen met betrekking tot de ecologische functie
Versterken ecologische functie door streven naar een meer gevarieerd boscomplex, een
verhoogde oppervlakte schrale open plekken met heide, een netwerk van lichtrijke en
heischrale boswegen, structuurrijke overgangen van bos naar ingesloten en omgevende
open ruimten, structuurrijke graslanden en extensief akkerland.

1. Ontwikkeling van een gevarieerd boscomplex:
Gekenmerkt door een gemengde, structuurrijke boomlaag met belangrijk aandeel
inheemse loofboomsoorten, een gelaagde opbouw van leeftijd en soorten, een goed
ontwikkelde, inheemse struik- en kruidlaag en voldoende doodhout en dikke bomen.

Geconcretiseerd in een zonering van beheerdoelen:
•

Inheems bos (83,10ha)

Ontwikkelen van 81,32ha gemengde bestanden waarvan inheemse soorten
minstens 90% van het grondvlak uitmaken, via selectieve dunning (46,50ha),
omvormings/verjongingskappen (16,7ha), aanplant van nieuw inheems
loofbos (18,11ha) en ontwikkelen berkenbroek (1,78ha) via groepenkap gevolgd
door Nulbeheer.

•

Regulier beheerd bos (247,32ha)

Verder zetten van regulier bosbeheer (selectieve hoogdunning), en bijkomend ca
70ha (jaarlijks ca 3,5ha) omvormen (groepsgewijze 0,5ha- 3ha) naar mengingen
met >50% grondvlakaandeel voor inheemse soorten.
Actueel wordt binnen de zone ‘Regulier beheerd bos’ ca. 49% van de bestanden
gedomineerd door inheemse soorten (inheems + inheems/exoot). Dit aandeel zal
stijgen in de loop van het beheerplan.

•

Gemengd naaldbos (26,64ha)

Behoud van naaldhoutbestanden (grotendeels homogene douglasbestanden of
mengingen gedomineerd door douglas).

•

Naaldbos <20j (57,24ha)

Deze bestanden worden niet omgevormd en beheerd via selectieve hoogdunning,
gericht op structuurrijkdom.
kritische soorten van structuurrijk bos:
kleine bonte specht – grauwe vliegenvanger – havik – zwarte specht – goudvink blauwe bosbes - dubbelloof
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2. Ontwikkelen, uitbreiden en verbinden van heidebiotopen:
Bestaande locaties uitbreiden door ontbossingen, onderling verbinden door lichtrijke,
heischrale boswegen en plaatselijk ijle bosstructuur en kwalitatief verder ontwikkelen
door onderhoudsbeheer en vernatting.

Geconcretiseerd in een zonering van beheerdoelen:
•
•
•

Natte en droge heide (12,31ha)
Heischraal grasland (5,12ha)
Lichtrijke bosweg (24,83ha)

kritische soorten:
veenpluis – grondster – blauwe zegge – liggende vleugeltjesbloem –
duizendguldenkruid – tandjesgras - tormentil – struikhei – gewone dophei –
klokjesgentiaan – kleine zonnedauw - nachtzwaluw – geelgors – boomleeuwerik –
boompieper – houtsnip - heivlinder – groentje – heideblauwtje – bont dikkopje - diverse
loopkevers - levenbarende hagedis

3. Ontwikkelen structuurrijke overgangen:
Interne (tussen de bosmatrix en de schrale open ruimtes) en externe (omliggend
landbouwgebied en ingesloten akkers) structuurrijke overgangen creëren door mantelzoombeheer, akkerrandbeheer, bermbeheer en bosuitbreiding.

Geconcretiseerd in een zonering van beheerdoelen:
•
•

Mantel/heideberm (18,57ha)
Houtkant (0,40ha)

Beoogde soorten:
gekraagde roodstaart – boompieper – geelgors - spotvogel – grasmus – tuinfluiter – fitis
-ree.

4. Ontwikkelling van structuurrijke graslanden (8,82ha)
Creatie 8,8ha (mogelijk bijkomend 15 ha) structuurrijke grasland op akkerland met een
lage (floristische) kansrijkdom voor de ontwikkeling van heiden.
Beoogde soorten:
roodborsttapuit - geelgors - groene specht – grasmus – heggemus - diverse dagvlinders,
loopkevers en spinnen – haas.

5. Ontwikkelen van extensief akkerland (22,24ha)
Graanakkers met grazige bufferstroken.
Beoogde soorten:
zomertortel – geelgors – patrijs – kwartel – torenvalk.
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3.2.1

Bosomvorming

Bosomvorming wordt gedefinieerd als het vervangen van homogene naaldbestanden (al
dan niet met een aandeel Amerikaanse eik) door gemengde, ongelijkvormige en
ongelijkjarige bossen met hoofdzakelijk inheemse loofboomsoorten en een aandeel
grove den.
In de eerste helft van de beheerplanperiode wordt 60 ha bos omgevormd naar
inheems bos en worden 35 ha nieuwe verjongingsgroepen gelegd in de zone regulier
beheerd bos. Dit komt neer op 9,5 ha omvormingen per jaar.
In de tweede helft van de beheerplanperiode zal de oppervlakte nieuwe
verjongingsgroepen (enkel 3,5 ha per jaar omvormingskappen in regulier beheerd bos)
kleiner zijn, maar zal de oppervlakte met jonge groepen die bestandsverpleging nodig
hebben groot zijn.
De ontwikkelde werkwijze van groepsgewijze verjongingskap (0,5 - 1 ha per groep, met
<50 overstaanders van grove den per ha) met een sterke dunning in het resterende
scherm en groepsgewijze aanplanting van zomereik kan toegepast worden in de meeste
naaldbestanden boven 50 jaar. Indien nodig wordt in een ruime zone rond de
verjongingszone een raster geplaatst (om praktische redenen op vrij bereikbare
perceelsgrenzen langs de weg). Onder scherm in het bestand rondom de groepen wordt
een zo veel mogelijk inheemse onderetage nagestreefd. Agressief uitzaaiende exoten
worden verwijderd en de zaailingen of stronkopslag ervan wordt nabehandeld.

Inheems bos
De bestanden in de zone inheems bos of berkenbroek, worden actief omgevormd in de
eerste helft van de komende beheerplanperiode. Indien ze al grotendeels inheems bos
zijn, worden de laatste resten exoten verwijderd. Hier wordt gestreefd naar minstens
90% aandeel in de kroonprojectie van inheemse soorten (incl. grove den), zoals
voorzien in de Criteria Duurzaam Bosbeheer. Deze zones omvatten 83,10ha.
Gemengd naaldbos
De zone gemengd naaldbos is beperkt tot twee grote clusters (perceel 11 en perceel
15), een kleiner cluster (17i-23c) en enkele geïsoleerde percelen (3h, 3m, 30d). De
kleine cluster wordt de volgende beheerplanperiode behouden om in de buurt van de
parking geen te grote beeldverandering te veroorzaken. Snelle omvorming van de beide
grote clusters zou tot kaalslag leiden. Anderzijds is uitzaaiing van douglas vanuit deze
grotere clusters goed controleerbaar (goede verhouding oppervlakte/omtrek) en kunnen
de douglasbestanden mits actief kapbeheer zowel waardevol hout opleveren als aan
een sterk verticale structureer bijdragen. Over een zekere oppervlakte binnen deze
clusters zal douglas uitzaaien in grove dennenbestanden. In illustratie 3.1 is de
gewenste evolutie in de verspreiding van douglas weergegeven in de komende
beheerplanperiode.
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2000

2028
Illustratie 3.1: Gewenste evolutie in verspreiding van Douglas

Bestand 8h is een jong homogeen lorkenbestand (nog geen belangrijke zaadzetting de
komende 20 jaar) dat tijdens de komende beheerplanperiode niet wordt omgevormd.
Bestand 30a is een zeer nat halfopen bos met solitaire sparren en loofbomen, dat
aansluit bij een gelijkaardig bos op privédomein. Deze structuur evolueert uiterst traag
en er is geen uitzaaiing.

Naaldhout < 20 jaar
De naaldhoutbestanden (inheemse en niet-agressief verjongende exotenbestanden) die
nu jonger zijn dan 20 jaar, worden tijdens de komende 20 jaar niet omgevormd. Ze
krijgen een aangepast dunningsbeheer, gericht op structuurrijkdom.
Regulier beheerd bos
De bestanden in de zone regulier beheerd bos, komen deze beheerplanperiode in
aanmerking om omgevormd te worden. In deze zone (247,32ha) wordt de omvorming
van ca. 70ha via groepsgewijze verjongingskap vooropgesteld naar mengingen met
>50% grondvlakaandeel voor inheemse soorten. De planning en grootte van deze
groepenkappen gebeurt op basis van hoofdboomsoort tot op niveau van de kapreeks en
is binnen de reeks telkens nog te bepalen door de beheerder. (tabel 16, figuur 2)
Gedurende de gehele beheerplanperiode wordt dus jaarlijks in de zone regulier beheerd
bos gemiddeld 3,5 ha omgevormd door groepenkap (dus bovenop voorziene
omvormingen in de zone inheems bos).
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Tabel 16

Reeks I
Reeks II
Reeks III
Reeks IV
Reeks V
Reeks VI
Reeks VII
Reeks VIII
Totaal

3.2.2

Regulier beheerd bos: planning groepenkappen
Do
0
0
2,38
2,17
6,88
2,11
1,2
0
14,74ha

aE
6,5
0
0
0
0
0
0
0
6,5ha

Pc
3
2
2
3
5
11
4
3
33ha

Ps
0
0
4
5
2
0
1
4
16ha

Totaal
9,5ha
2ha
8,38ha
10,17ha
13,88ha
13,11ha
6,2ha
7ha
70,24ha

Bosaanleg

In bestand 1g wordt het akkerland grotendeels bebost door bloksgewijze te beplanten
met inheemse loofsoorten en door een zeker aandeel spontaan (20%) te laten
verbossen. De geplante blokken bestaan voor het grootste deel uit zomereik.
Het deel langs de Nederlandse grens wordt als buffer tegen het recreatiegebied
Zwartven snel gerealiseerd met een mantel om op lange termijn de bufferwerking te
behouden. De verdere bebossing gebeurt gefaseerd, in de eerste helft van de
beheerplanperiode. Het aandeel spontane verbossing wordt permanent geëvalueerd:
indien op ruige grazige fases meerdere jaren geen spontane zaailingen doorgroeien,
wordt aangeplant, bij voorkeur met soorten met goed verterend bladstrooisel. De
centrale gracht doorheen deze akkers wordt geherprofileerd met verplaatsing van de
bouwvoor zodat een natte slenk ontstaat, met vochtig heischraal grasland en twee
vennen (1g en 1f).
De landbouwgronden in bestanden 5k, 6d en 6f worden bebost door grotendeels
bloksgewijze te beplanten met inheemse loofsoorten en een aandeel van ongeveer 2025% spontaan te laten verbossen. De geplante blokken bestaan voor het grootste deel
uit zomereik en wintereik, Ook deze bebossingen worden gerealiseerd tegen de helft
van de beheerplanperiode. Het aandeel spontane verbossing wordt permanent
geëvalueerd: indien op ruige grazige fases meerdere jaren geen spontane zaailingen
doorgroeien, wordt aangeplant, bij voorkeur met soorten met goed verterend
bladstrooisel
3.2.3

Beheer van open ruimten

Het aantal open ruimtes is eerder beperkt. De grootste potenties zijn hier te vinden op
de boswegen die enkel periodiek of zelfs nooit meer gebruikt worden voor
bosexploitatie. Onder meer nachtzwaluw en enkele plantensoorten van droge en natte
heide handhaven zich hierop. De bestaande open ruimtes worden behouden en verder
uitgebreid voor zover de oppervlakte onder 3 ha blijft. Om schrale, lichtrijke boswegen te
ontwikkelen worden de randbomen van de aangrenzende bestanden teruggezet of sterk
gedund volgens een golvend patroon. Gezien de huidige open plekken relatief ver
uiteen liggen, is de uitbouw van een netwerk van goed ontwikkelde boswegen hier een
hoofdtaak om hoge natuurwaarden te kunnen laten ontwikkelen.
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Op dit moment is goed ontwikkelde heide beperkt tot bestanden 14f, 16d en 23g. De
bermen van boswegen zijn vooral in percelen 8, 9, 16, 21, 22 goed ontwikkeld. Op veel
plaatsen zijn er potenties om nieuwe heideterreinen te creëren en met elkaar te
verbinden over lichtrijke, schrale boswegen.
Voor de huidige landbouwpercelen 6c, 5d, 5e, 5h, 5i en 5j (De Wouwers) is het behoud
van een open landschap aansluitend op de hoeve in 5g de doelstelling (zie 3.3). Op
korte termijn worden hier brede grazige tot ruige zomen en mantels ontwikkeld op de
overgangen naar het omringende bos rondom een centraal blok van 15 ha, dat als
extensieve akker wordt beheerd. Enkele nieuwe houtkanten vullen de structuur aan. De
landbouwgronden 6d, 6f en 5k worden bebost (zie hoger). Doel is hier goed biotoop te
creëren voor akkervogels en bosrandvogels (Dochy, 2005).
Waar het bosdomein aansluit op omliggend intensief landbouwgebied wordt een
structuurrijke bosrand te ontwikkelen. Een geleidelijke overgang met kleinere extensieve
akkertjes (1a en deel 1g) en mantelvegetaties biedt zowel voor soorten van meer
gesloten bos als soorten van open landschappen meer mogelijkheden. Deze bosrand
buffert ook het bos zelf van onmiddellijke invloeden vanuit het landbouwgebied. Mogelijk
kan deze zone in de toekomst uitgebreid worden bij verwerving van landbouwgronden.
3.2.4

Ecologische verbindingen

De visiekaarten met de onderdelen (locaties en verbindingen) van de ecologische
netwerken staan in figuur 17 (domeinbos naar omgeving) en figuur 19 (binnen het
domeinbos). De concrete doelenkaart voor het domeinbos, opgesplitst naar open
habitats en bossen, staat in figuur 20.

1. Zeer groot en aaneengesloten bos- en natuurgebied (figuur 17)
Op lange termijn moeten een aantal grote bos- en natuurcomplexen in de ruime
omgeving met elkaar verbonden worden door bosuitbreiding en aangepast bosbeheer
van de bestaande bospercelen in de tussenliggende zones. Over de landgrens heen
kan hierdoor een bos- en natuurgebied van meer dan 4000 ha ontstaan, waarin
bossoorten met een groot ruimtegebruik (marterachtigen, hertachtigen, raaf,
spechtensoorten,… ) mogelijk een kans krijgen.
Vooral structuurrijkdom en een voldoende brede zone met natuurlijke elementen
(corridor) zijn hier van belang. Dit omvat: bosomvorming van bestaande
naaldbospercelen naar structuurrijke, gemengde bestanden met een hoog aandeel
inheemse soorten, aanplant van bossen en houtige elementen van variabele omvang
(van houtkanten tot loofbossen van meerdere hectares), mantelvegetaties en structuurrijke graslanden en extensieve akkers rondom en tussen deze bossen en houtige
elementen, deels als bufferende overgang naar aangrenzende landbouwgronden.
Dit kan zowel door grondverwerving door ANB (aankoopperimeters) als door het
aanmoedigen van privéboseigenaars in deze zones om bovengenoemde elementen te
ontwikkelen.
De relevante verbindingszones voor domeinbos Hoge Vijvers zijn de volgende, zoals
genummerd op figuur 17:
2) tussen bosplaats Ravels en domeinbos Hoge Vijvers/boscomplex Lusthoven:
verspreide bestaande naaldbospercelen in intensief landbouwgebied met een aantal
landbouwbedrijven.
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5) tussen Hoge Vijvers en Zwartven/de Utrecht: deze verbinding wordt in belangrijke
mate versterkt door de bosaanleg in bestand 1g
6) tussen Hoge Vijvers en Beleven: open landbouwgebied met een aantal houtkanten.
Het Beleven wordt volledig heringericht voor schrale, natte natuur.
7) tussen Hoge Vijvers en de Duitse Basis/het Goorke/Reuselse Moeren: gesloten
naaldbos met oude militaire infrastructuur en vijver.
8) tussen Hoge Vijvers en de Lusthoven/Zeshonderd: beboste zone doorsneden door
N118 en het kanaal en met een aantal vijvers, relatief grote privéboseigendommen.

2. Verbindingen voor kritische soorten van heide (figuur 19)
In het domeinbos liggen nu al een heel aantal kleinere (< 3 ha elk) open plekken met
heide of heischraal grasland. Er worden niet alleen meer permanente open plekken
gemaakt in de volgende beheerplan periode, maar ze worden ook onderling verbonden
door lichtrijke boswegen (illustratie 3.2). Bovendien worden bij het omvormingsbeheer
verspreid over het domeinbos jaarlijks groepenkappen gemaakt die tot aan de
dichtwasfase veel kenmerken hebben van schrale open heideterreintjes en een tijdelijk
habitat vormen voor kritische fauna en flora. Door de uitbouw van een netwerk van
lichtrijke boswegen is de kans dat de fauna die tijdelijke open plekken vlot kan bereiken
veel groter en kunnen ze een volwaardige rol spelen in het ecologisch netwerk voor
soorten gebonden aan schrale, heideachtige biotopen.

25 m

5m
5m
(0-15 m)
15 m

heide of heischrale grasberm
mantel (golvend)
omgevend bos
wegprofiel

Illustratie 3.2: Schema van een lichtrijke bosweg met heide of heischrale bermen en
mantels.
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Illustratie 3.2 geeft schematisch een dwarsprofiel van een lichtrijke bosweg met heide of
heischrale bermen en mantels. Ook het wegprofiel zelf wordt als heischraal element
beheerd, zeker als er geen semi-verharding (grind) aanwezig is. Ten behoeve van
brandpreventie kan het centrale wegprofiel tot tweemaal per jaar kort gemaaid worden.
Bovendien worden open verbindingen gelegd naar de tot nu toe erg gesloten
buitenranden van het domeinbos en met name in de richting van Zwartven en Beleven,
waar optimaal biotoopbeheer van heide en schraalland gebeurt of in de nabije toekomst
wordt ingesteld.
3.2.5

Bomen van zware dimensies en dood hout

Op dit moment is het aanbod bomen van zware dimensies beperkt en het percentage
staand dood hout is slechts 1,1%. Een groter aandeel bomen van zware dimensies kan
gerealiseerd worden via het behouden van een aantal overstaanders bij de verjonging
van oudere dennenbestanden. Naaldbestanden die binnen deze periode ouder worden
dan 60 jaar kan een beperkt aantal (30 tot 50 per hectare) toekomstbomen aangeduid
worden. Deze worden zo geselecteerd dat ze een optimale kroondiepte kunnen
behouden. Deze exemplaren kunnen zo sneller zwaardere dimensies krijgen.
Er zijn verspreid een aantal gemengde bestanden met zwaardere zomereiken, berken
en beuken, waar exemplaren die afsterven behouden kunnen blijven. Ook na windval
kan beslist worden niet te ruimen in een bestand of slechts gedeeltelijk te ruimen (bv.
bestand 10a na de storm van januari 2007).
De dreefbomen worden goed vrijgesteld zodat deze kunnen ontwikkelen tot zware
loofelementen (L50, L51, L52, L58 en L74). Vooral in L74 zijn de zomereiken nog niet zo
groot en hebben veel ruimte nodig voor kroonontwikkeling. Indien mogelijk worden
kwijnende exemplaren behouden als doodhoutelementen in L51 en L52. In L50 primeert
de veiligheid van de bosbezoekers, omdat hier de gele wandellus doorheen loopt. Hier
wordt jaarlijks een controle gedaan van zware dode takken of gevaarlijke bomen. Indien
nodig worden dergelijke elementen uitgesnoeid (zodat een “snag” ontstaat) en pas
indien nodig geveld.
3.2.6

Reewildpopulatie
De reewildpopulatie moet in optimale gezondheid zijn. Anderzijds mag een rijke
vegetatieontwikkeling in bosbestanden en aan bosranden niet geblokkeerd worden door
een te hoge graasdruk van reewild. Voor beide doelstellingen kan afschot van reewild
een relevante maatregel zijn.
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3.3

Beheerdoelstellingen met betrekking tot de sociale en educatieve functie
Hoge Vijvers ligt in een stiltegebied. Elke wandeling hier is in feite een “stiltewandeling”.
De rust in Hoge Vijvers blijkt de belangrijkste sterkte te zijn, ook ecologisch.
De doelstellingen binnen deze functie beperken zich tot het wandelroutenetwerk
“Kempens Landgoed” met volgende knooppunten:1 tem 11, een extra parking en het
optimaliseren van de ruiterpaden voor menners. Indien de hoeve aan de Wouwers
(bestand 5g) een invulling krijgt met een sociale en educatieve meerwaarde, worden de
doelstellingen voor deze zone (nieuwe speelzone, parkeervoorzieningen, informatieve
infrastructuur, educatieve aanduidingen) daarop afgestemd. De hoeve moet in de
toekomst visueel blijven aansluiten bij een omvangrijk open gebied dat delen beslaat
van het huidige akker- en grasland in bestanden 5d, 5e, 5h, 5i en 6c. Een open
landschap is hier om landschappelijke redenen een doelstelling. Het landgebruik in deze
open ruimte moet een maximale ecologische meerwaarde geven (zie 3.2.3), binnen
praktisch haalbaarheid van het terreinbeheer.
Hoge Vijvers herbergt populaties van nachtzwaluw, geelgors, houtsnip, boompieper en
boomleeuwerik die gevoelig zijn voor hoge bezoekersaantallen, vooral ook omdat ze in
het broedseizoen de boswegen gebruiken. Andere openbare bossen (bv. Ravels-Zuid,
Congobos) zijn dichter bij de bewoning gelegen en genieten al langer bekendheid bij het
brede publiek. De wandelaars en ruiters die de Hoge Vijvers nu gebruiken, blijken
tevreden over de rust die er heerst. Het boswegennetwerk is fijnmazig en werkt
verwarrend, vandaar dat wandelaars graag enkele goed aangeduide lussen willen
volgen. Door recente aankopen is het domeinbos in het noorden gevoelig uitgebreid. Dit
gebied is landschappelijk ook afwisselender dan de omgeving van de bestaande
parking. Om deze zone beter te ontsluiten is deze zone ook opgenomen in het
Wandelnetwerk en een parking met infobord. Duidelijke aansluiting op langere
wandellussen (Bartel Pech pad en verbindingen met Gewestbos Ravels) moeten het
uitgestrekte stiltegebied voor de individuele zachte recreant beter ontsluiten. Deze
langere wandellussen worden of zijn al onderdelen van wandelknooppuntennetwerken
en GR routes. Ten behoeve van de lange-afstandstrekkers is een bivakzone voorzien in
bestand 6c.
Het huidige bospad en het Bartel Pechpad worden samen gevoegd tot éénzelfde
parcours en opgenomen in het wandelnetwerk “Kempens Landgoed”, volgende
knooppunten 1 tem 11 in Hoge Vijvers.
Door een wandelverbinding met de parking in domeinbos Gewestbos Ravels aan de
N118 aan te duiden doorheen tussenliggend landbouw- en bosgebied wordt het
mogelijk om erg lange wandellussen (dagtochten) te lopen die parkings in beide
domeinbossen aandoen.
Vele wandelaars komen met hun hond naar de zuidelijke parking. Er is veel vraag naar
het mogen loslopen van honden, maar grote weerstand bij andere recreanten zonder
hond hiertegen. Daarom wordt één lus van ongeveer 700m, waarover geen andere
recreatieve routes lopen en waar op korte termijn geen uitzonderlijke biotopen of
belangrijke ecologische verbindingen te ontwikkelen zijn, aangeduid als
hondenlosloopzone. Overal elders in het domeinbos moeten honden verplicht aangelijnd
worden.
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Het ruiternetwerk wordt in zijn huidige vorm behouden. De doorsteken doorheen het bos
worden zo ingericht dat deze ook voor menners toegankelijk worden. Hondensledes
kunnen enkel gebruik maken van het ruiternetwerk langs de grens van het Domein, en
zijn verboden op de doorsteken doorheen het bos.
Behalve de fietsroutes die in de periferie van het boscomplex lopen, zijn er geen andere
wensen voor fietsers en mountainbikers. Bovendien zou een grotere recreatief beslag
op deze bossen het rustige karakter dat op dit moment de grote troef is voor de
wandelaars en ruiters, teniet doen.
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3.4

Beheerdoelstellingen met betrekking tot de milieubeschermende functie
Door toename van het aandeel loofbomen wordt de depositie van verzurende en
vermestende elementen (vooral stikstofverbindingen) op de bosbodem verminderd.
Door meer loofbomen en meer menging in de bosbestanden wordt de strooiselkwaliteit
en daarmee ook het bodemleven en de interne nutriëntencyclus verbeterd.
Beide aspecten zullen enerzijds een duurzamer bosecosysteem bevorderen en
anderzijds de percolatie van verzurende en vermestende stoffen (nitraten) naar het
grondwater verminderen.
Of dit de eerste decennia een invloed zal hebben op de kwaliteit van het ondiepe
kwelwater, dat op zijn beurt de natte bostypes in het domeinbos beïnvloedt, is onzeker.
Een verlaagde input van nitraten in het grondwater is evenwel een goede brongerichte
aanpak bij het veilig stellen van de natte systemen.
Een andere onzekerheid is de invloed van de structuur en de hoeveelheid bosranden op
de droge depositie van vermestende en verzurende stoffen. Er zullen meer en
complexer gestructureerde interne en externe bosranden ontstaan door het relatief
kleinschalige omvormingsbeheer (groepenkappen), door het natuurontwikkelingsbeheer
(vennen, heiden, corridors, lichtrijke boswegen, structuurrijke graslanden) en door het
ontwikkelen van mantels langs de overgangen tussen bos en open ruimte (zie figuur
20). Dit zal onderwerp zijn van wetenschappelijk onderzoek in domeinbos Gewestbos
Ravels.
Het veilig stellen van de diepe grondwaterreserves (Diestiaan op de Kleien van Boom
180 m diepte) waar Pidpa drinkwater uit oppompt hangt in veel grotere mate af van het
omringende landgebruik. Nochtans is omvorming van naaldbos naar loofbos en open
(onbemeste) natuurterreinen positief voor zowel waterkwantiteit als kwaliteit.
Het domeinbos is grotendeels een inzijggebied voor het neerslagwater dat op het bos
valt en niet door evapotranspiratie opnieuw aan de atmosfeer wordt afgegeven. Het
grootste deel van de grachten voeren enkel water dat uit bestanden van het domeinbos
afvloeit. Het is dus duidelijk een bovenstroomsgebied voor zowel Schelde (Hoge
Vijversloop- Netebekken) als Maas (Belevensche loop, Reusel). Voor het functioneren
van deze stroomgebieden is het vertragen van de afvoer van neerslagwater zeker
positief. Een deel van de oppervlakkige afvloeicomponent kan omgezet worden in een
ondiepe en een diepe grondwatercomponent. Hierdoor kunnen overstromingen bij
neerslagpieken verminderd worden en kan de hoeveelheid kwel in laaggelegen
terreindelen (vennen, slenken, beekvalleien) toenemen. Aan die kwel zijn vaak
natuurwaarden gekoppeld (bv. venoevervegetaties, prioritair habitat 91E0
stroomafwaarts de Hoge Vijversloop en 91D0). Daarom zullen grachten die geen
afvoerfunctie hebben voor landbouwgronden of bewoning niet meer geruimd worden.
Bruuske opstuwing van regenwater dient echter vermeden te worden, behalve mogelijk
op een aantal laaggelegen natuurontwikkelingslocaties (berkenbroek, slenken). Een
snelle stijging van de grondwatertafel zou de wortels van de volwassen bestanden in het
domeinbos zodanig kunnen beïnvloeden dat massale windval, vitaliteitsdaling of zelfs
sterfte kan volgen. Om dit te vermijden worden duikers wel nog periodiek geruimd. Dat
gebeurt evenwel enkel op plaatsen waar opstuwing wordt waargenomen of verwacht.
De duikers worden daarbij nooit dieper gelegd.
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3.5

Beheerdoelstellingen met betrekking tot de wetenschappelijke functie
In domeinbos Hoge Vijvers worden geen wetenschappelijke experimenten gepland.
Indien zich in de toekomst projecten aandienen, kunnen deze afgewogen worden. Een
mogelijk onderzoeksobject is de samenhang tussen avifauna en het biotoopbeheer: bv.
monitoring van nachtzwaluw en geelgors.
In bestand 2f ligt een monitoringproefvlak van het bosvitaliteitsmeetnet, dat wordt
opgevolgd door het INBO.
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4

BEHEERMAATREGELEN
Hierna wordt per onderdeel de daarbij passende maatregelen beschreven.
Dit hoofdstuk is het beschrijvend gedeelte bij de beheerregeling. De beheerregeling is in
tabelvorm opgenomen in bijlage 9. De beheerdatabank bij dit beheerplan laat toe de
beheermaatregelen per bestand, per jaar of een gewenste selectie te bevragen. In de
databank staan de maatregelen summier beschreven.

4.1

Bosverjonging
Bosverjonging gebeurt via groepenkap (0,5 tot 3 ha). Indien sterke schade door reevraat
aan de loofboomsoorten te verwachten is, wordt een raster geplaatst. Dit raster wordt
voor het gemak van plaatsing en verwijdering langsheen boswegen gezet en omvat dan
ook bestanden of bestandsdelen rondom de groepen. Moederbomen van sterk
verjongende exoten in de omgeving worden eerst verwijderd.
Afhankelijk van de doelstelling wordt een van volgende scenario’s toegepast.
Scenario 1: in de bestanden waar de ontwikkeling van gemengd naaldbos de
doelstelling is, wordt gewerkt met de aanwezige natuurlijke verjonging. Deze kan
bestaan uit zowel naald- als loofsoorten. Verjonging wordt gestimuleerd via het variabel
dunnen van het scherm. Op plaatsen waar de verjonging doorgroeit wordt bij de
dunningsomloop de nodige ruimte en lichtinval voorzien. In douglasclusters worden
daarbij ook verjongingsgaten met doorsnede minstens tweemaal de boomhoogte
gemaakt om verjonging van andere soorten dan douglas mogelijk te maken.
Scenario 2: in bestanden waar inheems bos de doelstelling is, wordt in principe enkel
verjonging van inheemse soorten toegelaten, inheemse loofbomen en grove den.
Afhankelijk van de aanwezig natuurlijke verjonging wordt deze al dan niet aangevuld
met aanplanting van gewenste inheemse loofboomsoorten.
Scenario 3: in bestanden waar regulier beheerd bos als beheerdoel is geformuleerd,
wordt verjonging geïnduceerd door groepenkap op plaatsen waar zich kansen
voordoen. Per jaar worden over een totale oppervlakte van gemiddeld 3,5 ha
verjongingsgroepen gemaakt. Deze groepen hebben in grovedennenbestanden een
oppervlakte tot 1 ha. In Corsicaanse dennenbestanden en douglasbestanden tot 3 ha.
Afhankelijk van de aanwezige natuurlijke verjonging wordt deze al dan niet aangevuld
met aanplanting van gewenste inheemse loofboomsoorten.
Natuurlijke verjonging wordt nagestreefd daar waar voldoende zaadbomen aanwezig
zijn. Indien er geen zaadbomen in de nabijheid zijn, worden de gewenste soorten
(zomereik, wintereik of beuk op lemig zand) aangeplant in een eng plantverband (1 m x
1 m). De resterende oppervlakte kan ingenomen worden door natuurlijke verjonging, bij
voorkeur van inheemse soorten (berk, lijsterbes, sporkehout, grove den). Het
aanplanten gebeurt met materiaal van een erkende herkomst. Indien beschikbaar wordt
met een lokale herkomst gewerkt. Naar schatting 20% tot 50% van de
verjongingsgroepen zullen kunstmatig verjongd worden.
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In bijlage 6 is gedetailleerde beheerinformatie opgenomen over de bestaande
verjongingsgroepen in Hoge Vijvers. De ligging ervan en ook de plaats van rasters is
weergegeven op figuur 22.

4.2

Bosomvorming
Om het overwicht van homogene, gelijkjarige en gelijkvormige naaldbestanden te
doorbreken zal in deze beheerperiode verder worden gegaan met de omvorming naar
gemengde inheemse bestanden. Hiervoor zijn twee scenario’s: omvorming via
verjonging in groepenkap (zie 4.1) of via selectieve dunning van bestanden met reeds
een aandeel inheemse soorten. Deze omvormingsmaatregelen worden genomen in
bestanden met beheerdoel inheems bos (inclusief berkenbroek) en in een deel van de
oppervlakte met beheerdoel regulier beheerd bos. De groepsgrootte wordt in
grovedennenbestanden met beheerdoel regulier beheerd bos beperkt tot 1 ha. In
Corsicaansedennenbestanden, lorkenbestanden en douglasbestanden met beheerdoel
regulier beheerd bos worden de groepen beperkt tot 3 ha.
Bestanden die al een hoog aandeel inheemse soorten bevatten, worden via selectieve
dunningen omgevormd. Hierbij wordt ook de verjonging (zaailingen en struiken) van
ongewenste soorten als douglas verwijderd.

4.3

Bebossingswerken
Om de ontboste oppervlakte (7,3 ha) in het kader van natuurontwikkeling in domeinbos
Gewestbos Ravels te compenseren, worden binnen domeinbos Hoge Vijvers enkele
recent aangekochte akkers bebost. Het betreft bestanden 5k, 6d, 6f, en 1g. Deze horen
onder de doelstelling inheems bos (figuur 20) en worden dus uitgevoerd in de eerste
helft van de beheerplanperiode. Een aantal delen worden dicht aangeplant met
zomereik, wintereik en andere meereisende loofboomsoorten (zoals zwarte els,
ratelpopulier, boskers, winterlinde, beuk, haagbeuk of hazelaar – lijst niet limitatief,
advies INBO aangewezen). Andere delen zullen via spontane verjonging (25% van de
opp. NV) met voornamelijk berken en wilgen verbossen. Het aandeel spontane
verbossing wordt permanent geëvalueerd: indien op ruige grazige fases meerdere jaren
geen spontane zaailingen doorgroeien, wordt aangeplant.
Akkerland kan voorafgaand aan bebossing een teeltverschraling krijgen, waarbij een
grasklavermengsel wordt ingezaaid en wordt geoogst om zo veel mogelijk mobiele
nutriënten uit de bovenlaag af te voeren. Ter bevordering van natuurlijke verjonging
(berk, wilg) wordt in het laatste teeltseizoen voor bebossing graan (niet maïs) ingezaaid.
Ofwel wordt in het graan geplant ofwel in de stoppels.
Waar de bestanden aansluiten op open ruimte wordt de ontwikkeling van een bosrand
voorzien. Hier kunnen eventueel inheemse struiksoorten (spork, wilde lijsterbes) worden
aangeplant indien de spontane vestiging niet onmiddellijk verwacht wordt
Nabij de hoeve Wouwers worden in de extensieve akkers houtkanten geplant (L32 en
L38). Deze zijn 10 m breed en worden met een hoofdaandeel zomereik aangeplant en
bijgemengd tot 40% met andere inheemse soorten.
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4.4

Bosbehandelings- en verplegingswerken
4.4.1

Exoten

Amerikaanse vogelkers
De bestrijding van Amerikaanse vogelkers beperkt zich tot het controleren tijdens het
doorlopen van de bestanden. Daarbij wordt het gebruik van pesticiden zoveel mogelijk
vermeden.
Amerikaanse eik
Amerikaanse eik komt slechts in acht bestanden voor: 2a, 2f, 2h, 3b, 3e, 3f, 13d en 15m
(figuur 14a). Ook in de dreef L50 staat Amerikaanse eik. Op plaatsen waar
natuurontwikkeling in de open sfeer of een inheems bos als beheerdoel is geformuleerd
(bestanden 3e, 3f en 13d), wordt de Amerikaanse eik volledig verwijderd om te
voorkomen dat er massale verjonging optreedt. In L50 kan de soort behouden blijven,
tenzij hinderlijke uitzaai voor bosomvorming of natuurontwikkeling optreedt, die moeilijk
te controleren is.
Douglas
Deze soort komt in een groot aantal bestanden voor. Ze verjongt zich makkelijk onder
scherm (figuur 14b). Deze soort wordt tijdens de volgende beheerplanperiode
stelselmatig verwijderd door selectieve dunning of eindkap in het ganse domeinbos
inclusief de verjonging. Uitzondering vormen een aantal clusters met beheerdoel
gemengd naaldbos (figuur 20). In perceel 15 (behalve 15g), in de bestanden 11c-e-f-i,
17i, 3m,3h en een deel van 23c (L3) krijgt de soort een normale bestandsbehandeling,
met randvoorwaarde van het behoud en bevorderen van (inheemse) mengsoorten.
4.4.2

Dunningen

De dunningen worden afgestemd op de gewenste evolutie van een bestand en het
gekozen scenario voor omvorming.
Dunningen in jonge naaldbestanden zijn gericht op een optimale, diepe
kroonontwikkeling bij een beperkt aantal toekomstbomen: maximaal 100-150 per ha
(afhankelijk van de boomsoort) bij een leeftijd van 50 jaar. De eerste dunningen in
bestanden met de omschrijving naaldhout < 20j in figuur 20 worden hierop afgestemd.
4.4.3

Jong- en dichtwasverpleging

In de huidige verjongingsgroepen en de verjongingen die de komende
beheerplanperiode worden ontwikkeld, hangt de verzorging van de jong- en dichtwas, af
van de uitgangssituatie.
1.
verjonging zomereik,wintereik, beuk in raster: Een eerste evaluatie volgt na
3 jaar. Er wordt nagegaan of de aanplant is geslaagd en of er moet ingeboet
worden. Indien de aanplant mislukte, kan geopteerd worden verder te gaan
met de natuurlijke verjonging.
2.
spontane verjonging berk: indien het de bedoeling is vermarktbare
producten van berk voort te brengen, zijn vroege eerste zuiveringen en
dunningen noodzakelijk om een voldoende diepe kroon te verkrijgen. Een
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3.

eerste zuivering dient zich dan ook aan na 5 jaar, waarna voor de leeftijd
van 10 jaar een eerste dunning volgt.
(spontane) verjonging van naaldbomen verdraagt een langere periode
zonder zuivering. Een hoog stamtal leidt tot betere stammen. Een goede
kroonvorming is echter van belang. In gemengde verjongingen kan een
eerste zuivering doorgaan binnen 10 jaar om goed groeiende groepen van
grove den, berk en zomereik te krijgen. Onder dit beheer valt verjonging in
de bestanden met doelstelling gemengd naaldbos en de (delen van)
verjongingen in de overige bestanden, waarin grove den overheerst.

In de beheerregeling worden deze opties ingepast door de periode voor de eerste
zuivering over een aantal jaar te spreiden (Z). In de tweede helft van de
beheerplanperiode zal de oppervlakte verjongingen waar deze ingrepen nodig zijn
oplopen tot tientallen ha.

4.5

Kapregeling
Dunningen gebeuren normaal gezien om de 8 jaar; facultatieve dunningen kunnen
uitgevoerd worden na 4 jaar.
In bijlage 9 is de beheerregeling voor het ganse domeinbos en de volledige periode
opgenomen. Deze regeling is eveneens raadpleegbaar via de beheerdatabank.

4.6

Bosexploitatie
Ten einde de bosexploitatie geregeld te laten verlopen, wordt een netwerk van
functionele boswegen aangelegd. Op figuur 23 zijn de hoofdontsluitingswegen
weergegeven. Deze moeten jaarrond voor vrachtwagens met een spoorbreedte van 3,5
m breed berijdbaar zijn, zonder schade aan het wegprofiel of de bermen. In principe
mogen de vrachtwagens niet van deze hoofdontsluitingswegen afwijken. Het gevelde
hout wordt via forwarders of andere uitrijcombinaties tot aan deze
hoofdontsluitingswegen gebracht. De uitrijcombinaties gebruiken de boswegen en
uitsleeppistes in de bestanden die geëxploiteerd worden.
In dit bosdomein wordt minimaal een schoontijd van 1 april tot 15 juni aangehouden.

4.7

Brandpreventie
Het gevaar voor bosbrand wordt onderkend in dit beheerplan. Gezien het ouder worden
van de naaldbestanden en de toename van loofhout in de onderetage, zal het
brandgevaar afnemen in de toekomst. Ook de omvorming en het aanleggen van
mantels langsheen dreven zal hieraan bijdragen, voor zover het vooral loofbomen
betreft. Verjonging van grove den kan net het brandgevaar doen toenemen. Ook de
grote oppervlakte pijpenstrootje is een factor die de verspreiding van brand kan
versnellen.
Het is daarom aangewezen in een aantal lichtrijke bosdreven en op het traject van de
hoofdontsluitingswegen (figuur 23) de centrale rijstrook tweemaal per jaar te maaien. De
toezichtswegen worden jaarrond berijdbaar gehouden voor voertuigen van wachters van
ANB en voor hulpdiensten. Als bijkomende maatregel wordt het plan met berijdbare
wegen (figuur 23) gelegd bij de brandweer van Arendonk. Alle bestanden worden op het
terrein voorzien van een plastic bordje met de bestandsnummer op.
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Er is een afspraak met Pidpa over het gebruik door de brandweer van aftappunten,
verbonden met het grondwaterwinningsstation. In geval van gebruik hiervan wordt het
controlecentrum van Pidpa verwittigd van het dalend debiet.

4.8

Open plekken
De beperkte open ruimte en natuurontwikkeling binnen de Hoge Vijvers wordt verhoogd
door het creëren van nieuwe open plekken en het uitbreiden van bestaande en het
inrichten van voormalige landbouwgronden. Deze ontwikkeling vergt een aantal
inleidende maatregelen, alvorens tot een regulier beheer van de gewenste vegetatie kan
overgegaan worden. Hierna worden achtereenvolgens inleidende maatregelen, regulier
beheer en de verschillende zones voor natuurontwikkeling besproken.
4.8.1

Inleidende beheermaatregelen

•
Kappen, ontstronken en afvoer strooisel (En)
Als inleidend beheer bij ontwikkeling van heideterreinen wordt een bestand of een deel
daarvan gekapt, waarna het kroonhout wordt verwijderd. Waar nodig wordt ontstronkt.
Bij voorkeur wordt het strooisel en de aanwezige grazige vegetatie afgeplagd om de
zaadbank van de heidesoorten vrij te stellen. Naargelang de kwaliteit wordt het strooisel
zo veel mogelijk vermarkt, net als de biomassa van het kroonhout. Niet vermarktbaar
strooisel wordt zo veel mogelijk intern verwerkt: bv. door inwerken in akkerland. Ook het
kroonhout wordt zo veel mogelijk als energiehout (verchipt) vermarkt.

Een evaluatie van de ontwikkeling wordt na twee jaar uitgevoerd. Op basis van de
resultaten wordt het verder beheer vastgelegd. Indien soorten van heischraal grasland
domineren, kan een jaarlijks maaibeheer worden ingesteld. Bestaat de vegetatie
grotendeels uit soorten van droge of natte heide, dan wordt enkel gemaaid om
vergrassing of verbossing tegen te gaan of om heide te verjongen.

Verschralen voormalige landbouwgronden
Landbouwgronden waar in het recente verleden aan intensieve akkerteelt werd gedaan,
hebben een grote fosfaatreserve in de bodem opgebouwd. Om deze reserve deels te
verwijderen en sneller verschraling te krijgen bij regulier beheer, wordt op deze gronden
een teeltverschraling uitgevoerd als de doelstelling bebossing of instellen van structuurrijk grasland is. Er wordt een mengsel van gras en klaver ingezaaid, eventueel
gecombineerd met Kaliumbemesting. De opbrengst op deze gronden kan dienen als
ruwvoeder voor veehouders. Het beheer kan dus aan hen uitbesteed worden. De
methode wordt enkele jaren na elkaar uitgevoerd. Daarna wordt de kaligift stopgezet en
wordt er jaarlijks gemaaid om verder te verschralen.
•

In bestanden met beheerdoel heischraal grasland, maar waar de grasmat nog te
productief is wordt een tweede maaibeurt voorzien in september, na een eerste eind juni
(19d, 20e, 24k).
•
Creëren mantels
Mantels ontbreken op dit ogenblik grotendeels in het domeinbos. Deze worden
gecreëerd langsheen lichtrijke boswegen, rond open plekken en aan bosranden. De
aanleg gebeurt door in de aanliggende bestanden het bos in de rand te kappen en
verspreid het kroonhout te laten liggen in niet te dichte takkenhopen (En). Deze
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takkenhopen moeten de verruiging met bramen stimuleren en de zaailingen van
inheemse (struik)soorten beschermen tegen vraat. Afhankelijk van de plaats wordt een
verschillende breedte in de rand gekapt:
• Mantels rond open plekken (heideterreinen) en mantels aan externe bosranden
(extensieve akkers, structuurrijke graslanden) vergen 10 m.
• Mantels langs lichtrijke boswegen vergen aan elke zijde van de bosweg gemiddeld
5m, variërend van 0 tot 15 m.
Aan de randen van structuur-rijke graslanden wordt de afrastering 5 meter in het
grasland gezet (als dat mogelijk is volgens de situatie van beheerder). Daarna wordt het
aangrenzend bestand over 5 meter gekapt, waarbij het kroonhout kan blijven liggen.
Hier kunnen takkenhopen vervilting tegengaan en zo de ontwikkeling van de mantel
versnellen door kiemplaatsen voor bramen en boomzaailingen. Ook rondom de
extensieve akkers wordt in combinatie een 5 à 10 m van het bestaande bos gekapt én
een 5 à 10 m van het bestaande akkerland beplant of spontaan verbost. De bufferstrook
grasland van 7 m schuift daar mee op. Als er een bosweg op deze overgang ligt, komt
deze centraal in de mantel te liggen (bv. aan 6c)

4.8.2

Regulier beheer

•
Extensief akkerbeheer
Een aanzienlijk blok ter streke Wouwers wordt nu al in een extensief akkerbeheer
gehouden door overeenkomst met een gebruiker (6c, 5d, 5e, 5h, 5i en 5j).

Jaarlijks worden de voorwaarden met de gebruiker vastgelegd in een overeenkomst,
tenzij het beheer door ANB zelf zou gebeuren. Voorwaarden omvatten onder andere
beperkte bemesting, geen gebruik van pesticiden, respecteren van bufferstroken,
teeltplan en gewaskeuze (in principe granen, afgewisseld met koolzaad), afspraken over
minimale ontwatering en het ’s winters laten staan van een deel van het graangewas in
functie van akkervogels. Om de productiviteit te behouden, kan gecomposteerd maaisel
of plagsel mee worden ingeploegd. Indien op de hoeve bij de Wouwers een permanente
schaapskudde wordt geïnstalleerd, kan het akkerbeheer daaraan aangepast worden:
stoppelbegrazing, omzetten in graasweide, telen voedergewassen.
Rondom alle akkers wordt een bufferstrook van 7 meter aangehouden die als grasland
wordt beheerd en jaarlijks of tweejaarlijks wordt gemaaid en afgevoerd.
Indien het akkergebruik zou worden stopgezet, wordt na een periode van
teeltverschraling een structuur-rijk grasland nagestreefd. De teeltverschraling gebeurt
door het inzaaien van een gras-klaver mengsel en beperkte gift van Kalium. Op deze
manier is er een grote biomassaproductie waarbij een groot deel van het vrij
beschikbare fosfaat uit de bodem wordt gehaald. Het structuur-rijk grasland zou beheerd
worden door een lage bezetting van grazers gedurende een deel van het groeiseizoen
(niet in vochtige periode), aangevuld met een opvolgingsbeheer van maaien of kappen
met afvoer indien te grote delen van het terrein te veel biomassaopbouw kennen
(verruiging of struweelvorming).
Op de overgang tussen bos en het intensieve landbouwlandschap ter streke Kruisberg,
worden op twee plaatsen kleine extensieve akkers beheerd (1a, L45 en L76 binnen 1g)
in functie van vogels van halfopen landschappen. Daartoe wordt er jaarlijks een
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zadenrijk gewas ingezaaid. Dit gewas wordt niet geoogst en in het voorjaar geploegd.
Om de productiviteit te behouden, kan gecomposteerd maaisel mee worden ingeploegd.
•
Maaien
Op heischrale graslanden, die al een goede samenstelling hebben, wordt er jaarlijks
gemaaid eind juni (16d, 23g).

De heideterreinen worden bij voorkeur om de 4 tot 8 jaar gemaaid (met afvoer van
maaisel) om de heide te verjongen. Het terrein wordt in een aantal blokken verdeeld, die
elk in een ander jaar worden gemaaid. Hierdoor zijn er verschillende successiestadia
aanwezig, wat uitwijkmogelijkheden biedt aan fauna-elementen. Het maaien van de
heide wordt gecombineerd met het afzetten en verwijderen van boomopslag.
Delen van structuur-rijke graslanden die kort gehouden worden, worden begin juni
gemaaid.
•
Plaggen
Waar heideterreinen te sterk vergrast (Pijpenstrootje) zijn, kan er geplagd worden om de
successie terug te zetten. De stroken die geplagd worden beslaan nooit de totale
oppervlakte van de open plek en nemen tussen 150 en 500m² in beslag. Ook langs
vennen en venoevers kan er geplagd worden om pionierssoorten van natte heide
nieuwe kansen te bieden. Deze plagmaatregelen kunnen aanvullend zijn bij
maaibeheer.
•
Begrazen
Het tegengaan van vergrassing op heideterreinen en in bermen van lichtrijke boswegen
kan - als alternatief voor het gefaseerd maaibeheer (Mg) en plaggen (P) - ook gebeuren
via de inzet van schapen (BexS, stootbegrazing). Deze beheermaatregelen wordt als
optie gezien voor het ganse netwerk van droge en natte heideplekken en lichtrijke,
schrale boswegen en zal afhangen van de beschikbaarheid van schapen (en eventueel
herders) en de werklast die het maaien met zich meebrengt. Indien op de hoeve bij de
Wouwers een permanente schaapskudde wordt geïnstalleerd, kan begrazing een
courante maatregel worden.
•
Hakhoutbeheer in mantels
Mantels vormen de overgang tussen open ruimte en opgaand bos. Indien deze zonder
meer kan groeien, zal deze uiteindelijk deel uitmaken van het opgaand bos en dus zijn
functie verliezen. Het beheer van randen bestaat er dan ook in periodiek de houtige
opslag geheel of gedeeltelijk te kappen (HK). Ecologisch gezien is een rijke structuur
met hogere en lagere delen en een golvend patroon het meest interessant. Dit is echter
in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. Daarom wordt een mantel en bosrand in een aantal
delen onderverdeeld volgens de inschatting van de wachter op het terrein. Gespreid
over de omlooptijd (16 jaar) kunnen dan de verschillende delen gekapt worden. Hierdoor
ontstaat een variabele structuur die praktisch beheerbaar is. De werkelijke omlooptijd
kan variëren van 12 tot maximaal 20 jaar. Criteria zijn de groeisnelheid en de dichtheid
van de mantel en het bereiken van brandhoutafmetingen. Bij het afzetten van de houtige
opslag kan het hout afgevoerd worden of (ten dele) blijven liggen. Het afgevoerde hout
kan eventueel als brandhout worden verkocht of als energiehout verchipt. Het laten
liggen van (tak)hout zorgt voor een verruiging van de vegetatie met onder meer bramen.
Dit zorgt op de arme zandgronden voor voedselbronnen voor tal van ongewervelden.
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Beheer van vennen
Onder “beheer van vennen” worden alle maatregelen gebundeld die het herstel,
inrichten en onderhouden van vennen en venoevers behelzen. Aansluitend rondom de
vennen wordt telkens een brede strook voorzien die als natte en droge heide wordt
beheerd om de volledige gradiënt in een aangepast beheer te hebben. Rondom wordt
ook een mantel voorzien op de overgang naar omliggend bos (illustratie 4.1).
•

Om de populaties Heikikker en Rugstreeppad te behouden worden poelen/vennen
aangelegd bij de voormalige akkers in bestanden 1g en 1f. Poelen met de doelstelling
Rugstreeppad moeten ondiep en nauwelijks begroeid zijn. Ook in de omgeving moeten
kale of schaars begroeide plekken aanwezig zijn, gezien het pionierkarakter van deze
soort. Heikikker daarentegen heeft een uitgebreide moerasvegetatie nodig. Het optimale
foerageergebied zijn vochtige pitrus- en pijpenstrootjevegetaties en heide. Bij het beheer
van de vennen in perceel 1 (plaggen, maaien) wordt telkens een oppervlakte ongemoeid
gelaten (voor Heikikker), maar wordt ook doorlopend korte pioniervegetatie voorzien
voor Rugstreeppad.

omgevend bos
mantel

open water
met
oeverzone

natte
heide

droge
heide,
heischraal
grasland

Illustratie 4.1: Schema van de aanwezige vegetaties na venherstel

4.8.3

Bespreking maatregelen per locatie

Bestand 1a
Deze extensieve akkerstrook wordt beheerd in functie van vogels en insecten van
halfopen landschappen (wintervoedsel, nectar). Aangrenzend wordt een mantel
voorzien op de overgang naar 1b (L71).
•

Bestand 1e
De poel (L57) en een brede oeverzone er rond worden open gekapt (L19). De oevers
van de poel worden nadien gefaseerd gemaaid, zodat er steeds korte en overjaarse
vegetatie op de oevers aanwezig is. Rondom de oeverzone wordt een brede zone
verschraald en als droge en natte heide beheerd (L19). Daar rond wordt een mantel
•
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ontwikkeld (L46). Deze wordt periodiek afgezet om een rijke structuur te verkrijgen.
Aansluitend op deze open zone wordt de bosweg door 1f en tussen 1e en 1g
opgevormd tot een lichtrijke bosweg (L75). Dit moet de migratiemogelijkheden van
fauna (amfibieën en insecten) tussen de bermen van de Turnhoutse pad en de westrand
van het domeinbos versterken.

Bestanden 1f – 1g
Aansluitend op de ontwikkeling in bestand 1g wordt in 1f een poel en de oeverzone er
rond worden open gekapt (L12 en L70): 35 m vanaf de waterlijn in de poel. De oevers
van de poel en een brede omliggende zone worden nadien gefaseerd gemaaid, zodat er
steeds korte en overjaarse vegetatie aanwezig is. Rondom deze open zone worden bij
de bebossing van 1g over een breedte van minstens 10 m struiksoorten geplant. Deze
open zone sluit aan bij de vochtige slenk (L69) die in 1g wordt aangelegd.
•

In bestand 1g wordt de huidige diepe drainagegracht geherprofileerd tot een brede
vochtige slenk die ook langs de grens weg doorloopt tot aan de Turnhoutse pad (L69)
(minimaal 40 m breed). Daarbij wordt de nutriëntenrijke toplaag afgegraven en op het
perceel verwerkt. De oevers krijgen een flauwe helling en het bodempeil van de gracht
wordt verhoogd. Vooraf dient nagegaan te worden of de afwatering van naburige
landbouwpercelen niet in het gedrang komt. Doelstelling van deze inrichting is het
ontwikkelen van vochtige heide of nat heischraal grasland. Daartoe dient periodiek de
boomopslag te worden verwijderd. Indien de vegetatie wijst op nutriëntenrijke
omstandigheden, wordt een verschralingsbeheer gevoerd door maaien en afvoeren.
Aan de noordelijke hoek die de slenk maakt, wordt een ven voorzien (L11) en een brede
omliggende strook (35 m vanaf waterlijn ven) afgegraven waar natte en droge heide kan
ontwikkelen of heischraal grasland (L68). De oevers van de poel en de brede
omliggende zone worden nadien gefaseerd gemaaid, zodat er steeds tegelijk korte én
overjaarse vegetatie aanwezig is. Rondom deze open zone worden bij de bebossing
van 1g over een breedte van minstens 10 m struiksoorten geplant.
Een 40 m brede strook in het noordoosten van 1g (L45) en het westelijke deel van 1g
boven 1e (L76) worden beheerd als extensieve akker in functie van vogels van halfopen
landschappen.

Bestand 3g
Dit bestand krijgt permanent beheer als structuur-rijk grasland. Het structuurrijk grasland
wordt beheerd door een lage bezetting van grazers gedurende een deel van het
groeiseizoen (niet in vochtige periode), aangevuld met een opvolgingsbeheer van
maaien of kappen met afvoer indien te grote delen van het terrein te veel
biomassaopbouw kennen (verruiging of struweelvorming). Aansluitend wordt een mantel
aangelegd (L44).
•

Bestanden 6c, 5d, 5e, 5h, 5i en 5j
In bestanden 6c, 5d, 5e, 5h, 5i en 5j wordt een aaneengesloten blok beheerd als
extensieve akker met de optie om over te gaan op structuur-rijk grasland. Rondom wordt
de buffergrasstrook van 7 m aangehouden, deze wordt één of twee keer per jaar
gemaaid en afgevoerd. In het noorden van 5d (L36) wordt over een wisselende breedte
tot 40 m een brede strook structuurrijk grasland ontwikkeld. Na evaluatie kan hier lokaal
verschraald worden (plaggen, maaien) naar heischraal grasland. De gracht blijft op zijn
huidige ligging. Ten noorden wordt een mantel ontwikkeld (L72) door bos te kappen in
5b en 5c. Het warme, schrale zuidtalud moet hierdoor meer zonlicht ontvangen.
•
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Rondom deze akkers worden mantels ontwikkeld op de overgang van bosbestanden
naar akkerland, hierbij wordt zowel bestaand bos gekapt als akkerland verbost (L35,
L37, L41). In het zuiden van 5i wordt de mantel L41 door spontane verbossing of
aanplant uitgebreid tot een breed struweel in de gans natte zone. L32 is een mantel die
overgaat in een houtkant tussen 5j en 5i. L38 is een nieuw aan te leggen houtkant die
de structuur van het akkerblok moet versterken voor fauna. Het landschapsbeeld vanuit
de hoevelocatie blijft echter open.

Bestand 7a
De depressie in dit bestand wordt open gekapt met het oog op de ontwikkeling van natte
heide (L43). De stronken en het strooisel worden verwijderd. De afwateringsgracht
wordt afgeschuind en ten dele gedempt zodat deze zone maximaal water kan
ophouden. Het verder beheer bestaat erin periodiek de heide te maaien en opslag te
verwijderen. Op de overgang naar het bos ten noorden wordt een mantel ontwikkeld
(L39).
•

Bestanden 8i, 9a, 9b
Ten zuiden van de oude stronkenwal met berken in 8i, wordt de heidevegetatie op de
bosweg optimaal ontwikkeld. Hier wordt een brede lichtrijke bosweg ontwikkeld naar het
zuiden toe, met brede lobvormige open plekken (tot 40m) in 9a en 9b (L25). Hierop sluit
zuidwaarts en lange doorlopende lichtrijke bosweg aan (L5). Deze verbindt de open
plekken in het noorden en het zuidwesten van het domeinbos en moet ook ter hoogte
van de dubbele bareel aansluiten op de open plekken 18a, 19a en L62.
•

Bestand 10a-b (L53)
In een laagte op de grens tussen 10a en 10b wordt een open plek gekapt met het oog
op ontwikkeling van heide (L53). Na de kapping wordt ontstronkt en geplagd. Bij het
plaggen worden naargelang de uitvoerbaarheid de greppels in het bestand gedempt of
net opengehouden. De afwateringsgracht naar het zuiden (10b, 10c) wordt zeker
gedempt. Na dit omvormingsbeheer wordt de heide periodiek en in blokken gemaaid.
Na evaluatie van de opgekomen vegetatie kan ook gefaseerd geplagd worden. De
bosweg wordt hier mee opgenomen in de open plek en houdt dus op te functioneren. Er
wordt een open corridor doorheen 10a ontwikkeld tot aan de Turnhoutse pad. Er sluiten
ook twee lichtrijke boswegen aan op deze open plek: L34 en L47.
•

Bestand 10f
Bestand 10f wordt tot een droge en natte heide ontwikkeld aansluitend bij de
noordoostelijke schrale bosrand met heidestrook en mantels (L67 en L33). Langsheen
de landsgrens wordt de bosweg/strook tussen fietspad en bosbestanden geherprofileerd
zodat een ondiepe, bij voorkeur onregelmatige slenk ontstaat. Hierdoor wordt het ruiteren menpad beter berijdbaar. De bermen van dit pad worden dan als heischrale
vegetatie gemaaid.
•

Bestand 13c
Dit bestand wordt volledig gekapt en ingericht voor de ontwikkeling van droge heide.
Daarna wordt een gefaseerd maairegime ingezet. De mantel L33 loopt omheen deze
open plek door.
•
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Bestand 14b
De wilgen en berkenopslag in dit verlande en verboste ven wordt gerooid met het oog
op de ontwikkeling van natte heide. Ook het strooisel wordt afgevoerd. Daarna wordt er
gefaseerd gemaaid. In de omliggende bestanden wordt de rand gekapt om een mantel
te creëren (L33).
•

Bestand 14e
Dit bestand wordt gekapt met het oog op de ontwikkeling van droge heide. Daarna wordt
er periodiek gemaaid in blokken. In de omliggende bestanden wordt de rand gekapt om
een mantel te creëren (L33 en L31).
•

Bestanden 14f en 13j
In deze zone is de ontwikkeling van droge heide de doelstelling. In bestand 13j wordt
het noordelijk deel gekapt (L54) voor heideontwikkeling. Daarna wordt er gefaseerd
gemaaid. Beide zones worden verbonden door een lichtrijke bosweg (L28). In de
omliggende bestanden rond bestand 14f en L54 wordt de rand gekapt om een mantel te
creëren (L27).
•

Bestand 16d
Dit bestand omvat een heischraal grasland met veel gewone dophei en struikhei. Het
wordt jaarlijks eind juni gemaaid. In de omliggende bestanden wordt een mantel
gecreëerd (L20). Deze open plek wordt aangesloten op een netwerk van lichtrijke
boswegen L61, L2, L4, L18, L8, L7 en de open plek L1 in 21d-g.
•

Bestand 17d
Net ten noorden van het berkenbroek (L26) ligt een gegraven poel, die periodiek
opengehouden moet worden. Daarvoor worden dan bomen in het omringende bestand
gekapt en wordt opslag van de oevers verwijderd. De poel wordt opgenomen in de
lichtrijke bosweg L4, de bermen en mantels volgen hier een lob omheen de poel en
worden beheerd samen met de rest van L4.
•

Bestanden 18a en 19a
Deze zone is momenteel droge heide met opslag van Grove den en lork. De opslag
wordt verwijderd, zodat de oppervlakte heide vergroot (L62). De heide wordt periodiek
gemaaid en de opslag verwijderd. Hierop sluiten lichtrijke boswegen aan L4 en L56. Ook
bestand 19b wordt verjongd zodat hier voor meerdere jaren veel open biotoop aanwezig
is.
•

Bestand 18d
De kleine waterpoel wordt aangeschuind. Rondom wordt 35 m vanaf de waterlijn
bestand 18d gekapt voor de ontwikkeling van droge en natte heide (L73). Deze open
plek sluit aan op de lichtrijke bosweg L56.
•

Bestand 19d
Dit bestand wordt als heischraal grasland beheerd. Er wordt jaarlijks zo laat mogelijk
gemaaid. De schrale vegetatie loopt door in de bermen van lichtrijke bosweg L56.
•

Bestand 20e
Dit bestand wordt als heischraal grasland beheerd. Er wordt jaarlijks zo laat mogelijk
gemaaid. In 20f en 20a wordt een mantel gecreëerd aansluitend op 20e (L42).
•
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Bestand 21d – 21g (L1)
Rondom het centrale kruispunt van boswegen in bestand 21d en in 21g wordt een open
plek gekapt van 2,5 ha met het oog op ontwikkeling van droge en natte heide. Hier zijn
de doelsoorten Blauwe zegge, Veenpluis en mogelijk Klokjesgentiaan, naast Gewone
dophei, Tormentil en Struikhei . Na dit omvormingsbeheer wordt de heide gefaseerd
gemaaid en na evaluatie ook lokaal geplagd. Deze open plek gaat over in de lichtrijke
bosweg L18.
•

Bestand 23g
Dit bestand is een heischraal grasland en krijgt een beheer van jaarlijks laat maaien met
afvoeren. In de omliggende bestanden wordt een mantel gecreëerd (L9). De schrale
vegetatie loopt door in de bermen van lichtrijke bosweg L7.
•

Bestand 24k
Dit grasland wordt door de huidige gebruiker, Van Den Eynde, jaarlijks gemaaid. Indien
het beheer overgaat naar ANB tijdens de beheerplanperiode, kan hier met een
voortgezet maaibeheer heischraal grasland bekomen worden. In de buitenrand van
bestanden 24c,g,h,j wordt een mantel gecreëerd als overgang naar opgaand bos (L14).
Bij beheeroverdracht van 24k kan vervolgens een strook van 5 m ongemaaid gelaten
worden voor mantelontwikkeling en een strook van 3 m driejaarlijks gemaaid worden als
zoom.
•

Bestand 25a
Dit bestand heeft als doelstelling structuurrijk grasland. Het grondgebruik is in handen
van Leon Otten. Hij beheert het als hooiland. De doelstelling mocht het beheer door
ANB kunnen gebeuren of in overleg met de grondgebruiker is afgestemd op het
verhogen van de structuur in het grasland. Een eerste ingreep is het creëren van een
mantel zoals hierboven beschreven tegen de bosbestanden 23l, 23m en 23n (L13).
•

Optioneel wordt volgend beheer voorzien voor het grasland. Jaarlijks wordt de helft
begin juni gemaaid. Na het maaien wordt er begraasd met runderen of paarden. Op de
plaatsen waar er verruiging optreedt (pitrus, bramen, …) worden enkel lokaal distels
gemaaid, zodat deze ruigte verder kan ontwikkelen. Dit kan eventueel gestimuleerd
worden door het plaatsen van takkenhopen. Er wordt gestreefd naar gemiddeld 15%
van de oppervlakte onder struweel. Indien er 20% of meer wordt ingenomen dan wordt
het struweel terug gezet tot 10%, waarna dit opnieuw kan ontwikkelen.

4.9

Gradiënten en bosrandontwikkeling
Waar het domeinbos op intensieve landbouw aansluit, wordt een bosrand van 15 m
gecreëerd. Waar niet onmiddellijk kansen zijn op bosuitbreiding, wordt de bosrand in het
bos zelf aangelegd. Dit gebeurt door een strook van 5-15 m breed (gemiddeld 10 m) te
kappen. Hierbij wordt de aanwezige struiklaag maximaal gespaard. Ook grotere
inheemse bomen kunnen behouden worden als zaadbron. Indien een trage evolutie van
de bosrand te verwachten is, kan inheems materiaal aangeplant worden.
Op de overgang tussen droge en natte heidevelden en omringend bos wordt ook een
bosrand van gemiddeld 10 m aangelegd door het kappen van een strook bos.
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Het verder beheer van de mantels bestaat uit periodiek kappen van de opslag.
Afhankelijk van de groei wordt om de 12 tot 20 jaar de bosrand terug gezet. Dit beheer
wordt gespreid over de ganse lengte van de bosrand, waarbij telkens blokken van
minstens 25 m worden gekapt. Hierdoor ontstaat een gevarieerde bosrand met blokken
hakhout van verschillende leeftijd.
Het beheer van de mantels kan aan particulieren worden uitbesteed via de verkoop van
brandhoutloten. Bij voorkeur wordt voorkomen dat particulieren en exploitanten
gelijktijdig in hetzelfde bestand werken. Bij de planning wordt daarop toegezien.
Om het lichtrijke karakter van de schrale boswegen te versterken of ten behoeve van de
structuur, wordt een interne mantel voorzien. Deze is gemiddeld 5 m breed en sluit aan
op de heidestrook of bosweg. Waar een rijke struikvegetatie in het bestand aanwezig is,
kan de mantel plaatselijk verbreed worden.

4.10

Specifieke maatregelen ter bescherming van flora en fauna
Om de rustige zone bij percelen 16, 21 en 22 te behouden wordt recreatie ontmoedigd.
Dit moet de huidige populatie nachtzwaluw en houtsnip beschermen tegen verstoring.
Er worden vernauwingen van de lichtrijke boswegen voorzien tussen L7 en L8 en tussen
L2 en L4. Dit door blok van enkele tientallen meters niet te maaien en hier geen brede
mantel te voorzien. Dit moet de wandelaars geleiden langs de gele wandellus die hier
telkens afdraait.
Om binnen het bos voldoende nectarplanten voor ongewervelden te hebben, is het
belangrijk braamruigtes of mantels met spork en lijsterbes te ontwikkelen. Deze ruigte
kunnen ontstaan door takhout te laten liggen bij het mantelbeheer, zodat de bodem
plaatselijk rijker wordt.

4.11

Dood hout en oude bomen
Om het aandeel oude, zware bomen en staand dood hout te verhogen, worden in alle
bestanden, ook deze in omvorming 10 overstaanders per ha van de oude generatie
grove of Corsicaanse den behouden. Deze krijgen de kans hun natuurlijke leeftijdgrens
te bereiken.
Na stormen blijft een deel van de windval liggen: ofwel verspreid in bestanden ofwel
over grotere oppervlakte aaneengesloten (bv. bestand 10a na de storm van januari
2007).
Indien in bestanden met oudere loofbomen beuken of zomereiken moeten gedund
worden ten behoeve van andere exemplaren of verjonging, komen deze altijd eerst in
aanmerking voor ringen en op stam sterven, vooraleer vellen en oogsten wordt
overwogen.

4.12

Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de toegankelijkheid

Het toegankelijkheidsreglement voor domeinbos Hoge Vijvers is opgenomen in bijlage
8.
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4.12.1 Plan wegennet – opengestelde boswegen
Figuur 21 geeft de wegen in en rondom het domeinbos weer die toegankelijk zijn voor
alle gemotoriseerd verkeer of voor gemotoriseerd verkeer van aangelanden. De
boswegen (enkel voor wandelaars, of voertuigen met toestemming van het bosbeheer,
of voor specifieke gebruikersgroepen indien zo aangeduid) worden langs de
aansluitingen met omgevende wegen afgesloten door barelen, die vast of openslaand
kunnen zijn.
De bestaande parking wordt in zijn huidige vorm onderhouden. Een nieuwe parking voor
een 10-tal wagens wordt ingericht langs de berm van de bosweg tussen bestanden 2d
en 5a en voorzien van een infobord (figuur 21).
4.12.2 Speelzones
De bestaande speelzone (bestanden 18i, 18h, 18g, 18c(deel), 24c(deel) wordt
behouden in zijn huidige oppervlakte (figuur 21). Delen kunnen wel tijdelijk worden
afgesloten in het kader van bosverjonging. Er wordt steeds een vrij bespeelbare
oppervlakte behouden tijdens de periode van bosverjonging.
Een nieuwe speelzone wordt voorzien in bestanden 5a en b, nabij de nieuwe parking.
4.12.3 Hondenlosloopzone
De hondenlosloopzone is de centrale bosweg doorheen 23c en tussen 23f, 23i, 23j en
23k (figuur 21) en de parallele weg ten zuiden ervan terug. Ter plaatse wordt het begin
en eindpunt aangegeven en wordt op een paneel aangegeven waar de grenzen liggen.
De boswegen die op de centrale bosweg uitkomen horen niet bij de hondenlosloopzone.
In principe wordt geen afsluiting voorzien. De hondenlosloopzone kan na evaluatie te
allen tijden opgeheven worden.
4.12.4 Recreatieve routes

Wandelen
Recent is een volledig wandelnetwerk uitgezet in de Gemeente Ravels en Arendonk,
nml “Kempens Landgoed”. De volgende knooppunten komen door/langs Domeinbos
Hoge Vijvers: knpt 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11.
•

Er wordt een mogelijkheid voorzien om een doorsteek te maken naar het domeinbos
Ravels en zo een grote dagtocht te maken.

Oriëntatieloop
Er kunnen maximaal 2 evenementen met oriëntatieloop per jaar georganiseerd worden
in domeinbos Hoge Vijvers.
•

Ruiters en menners
De bestaande routes blijven behouden. De bewegwijzering van de ruiterroutes wordt
tweezijdig aangegeven, zodat ze in twee richtingen functioneel zijn. De nodige werken
worden uitgevoerd opdat de paden voor zowel ruiters als menners goed toegankelijk
blijven. Om de menners toegang te verlenen tot de men- en ruiterroute, worden de
sluizen aan de barelen bij de buitenranden van het bos zo aangepast dat deze
•
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passeerbaar worden voor paard en koets. Dit kan bijvoorbeeld met het systeem
“carterbreker”. Hondensledes zijn enkel toegelaten op de ruiterroutes in de rand van het
Domeinbos. De doorsteken door het Domeinbos mogen zij niet gebruiken.

Fietsen
De delen van het knooppuntennetwerk die binnen het domeinbos zijn gelegen, worden
integraal behouden. Er wordt op toegezien dat deze routes jaarrond berijdbaar blijven.
Sportieve fietsevenementen (mountainbike, cross) kunnen eenmalig georganiseerd
worden in overleg met de beheerders. Permanente sportieve fietsroutes zijn niet
mogelijk in domeinbos Hoge Vijvers. Er kunnen maximaal 4 veldtourtochten
georganiseerd worden die domeinbos Hoge Vijvers aandoen.
•

4.12.5 Paalkampeerplaats
In bestand 6c (Noord-Oostrand) komt één bivakzone. Deze wordt dan aangegeven van
op de GR route LAW 11 Grenslandpad op de landsgrens (figuur 21).
Coördinaten: Breedtegraad 51° 22' 9'' N
Lengtegraad 5° 5' 2'' E
In de bivakzone wordt een vaste plaats voorzien voor het maken van een vuur in de niet
brandgevaarlijke periodes. Tijdens de brandgevaarlijke periodes wordt het verbod op het
maken van vuur in de bivakzone uitdrukkelijk kenbaar gemaakt.
4.12.6 Waterwinningputten
De toegankeljikheid van de putten wordt tijdens exploitatie en jaarrond verzekerd.
Monitoring van de peilputten moet per wagen altijd mogelijk zijn. Als
exploitatievoorwaarden voor aannemers/exploitanten worden vermeld: toegankelijkheid
van de putten moet verzekerd blijven en schade aan de installaties en ondergrondse
leidingen moet vermeden worden.

4.13

Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de jacht
In het domein wordt een experiment uitgevoerd, waarbij gekeken wordt of licentiejacht
een goed en efficiënt instrument kan zijn voor het wildbeheer. Aanvankelijk wordt dit
toegespitst op reewild. Dit experiment loopt van 2010 tot 2019.
Voorwaarden voor de verpachting van licenties voor de jacht op reewild in
domeinbossen Gewestbos Ravels en Hoge Vijvers Arendonk 2011: zie bijlage 10.

4.14

Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de visserij
Niet van toepassing

4.15

Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot gebruik niet-houtige
bosproducten
Bij het maken van nieuwe open plekken voor natuurontwikkeling wordt het verwijderen
van strooisel voorzien. Dit strooisel wordt in de mate van het mogelijke vermarkt. Binnen
praktische grenzen wordt dit ook zo veel mogelijk ingewerkt in de extensieve akkers.
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Stronken die integraal uitgetrokken worden bij het maken van nieuwe open plekken (En)
kunnen gestockeerd worden op een lange stronkenwal in 1d, parallel aan de Turnhoutse
pad (L49). Deze stronkenwal mag spontaan mee verbossen en opgaan in het inheemse
bosbestand 1d.

4.16

Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot cultuurhistorische
elementen
De hoeve in bestand 5g heeft een cultuurhistorische waarde en het gebouw wordt om
die reden minstens in stand gehouden. Het gehele bestand 5g wordt als omliggend erf
bij de hoeve beschouwd en wordt beheerd overeenkomstig de gekozen functie van het
gebouw. De oude loofhagen en de lindes blijven behouden en kunnen aangevuld
worden met bijkomende levende erfafscheidingen van streekeigen soorten.
De functies van het gebouw mogen de cultuurhistorische waarde niet aantasten.
Mogelijkheden zijn de vestiging van een schaapskudde met herder, B&B of het inrichten
van een bezoekerscentrum.

4.17

Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de milieubeschermende
functie
Overeenkomstig de bepalingen opgenomen in bijlage 1 zullen op de percelen van Pidpa
geen werken uitgevoerd worden die niet stroken met de opgelegde richtlijnen.

4.18

Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de wetenschappelijke
functie
Wetenschappelijk onderzoek van allerlei aard is doorlopend mogelijk in de bestanden
van het domeinbos, mits uitdrukkelijke toestemming van de beheerder. Aanvragen
hiertoe dienen ingediend te worden bij de beheerregio Turnhoutse Kempen. Afwijkingen
art. 20 en art. 97 van het Bosdecreet (bv. verzamelen delen van planten, het nemen
van bodemstalen, het vangen van bodemfauna) in functie van aangevraagd
wetenschappelijk onderzoek en educatieve activiteiten zijn mogelijk mits toestemming
van houtvesterij Turnhout, die indien nodig en wenselijk ontheffingen toekent.
Voor het beheer van bestand 2f, waarin zich een monitoringsproefvlak van het
bosvitaliteitsmeetnet ligt, wordt overlegd met het INBO.

4.19

Werken die de biotische of abiotische toestand van het bos wijzigen (artikel
20, artikel 90, artikel 96 en artikel 97 van het decreet)
In functie van de bosexploitatie wordt een functioneel netwerk voorzien van
exploitatiewegen (figuur 23). Deze worden gepast onderhouden om jaarrond zwaar
verkeer toe te laten.
De irrigatie-installatie van Pidpa om poelen op te laten met oppervlaktewater van het
kanaal Schoten-Dessel zal niet gebruikt worden.

4.20

Planning van de beheerwerken
De planning van de beheerwerken is opgenomen in bijlage 9. Na een doorlopend
overzicht voor de ganse beheerplanperiode (gesorteerd per reeks), wordt de regeling
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per jaar weergegeven. De beheerdatabank bij dit beheerplan, maakt het mogelijk deze
planning te bevragen volgens maatregel, bestand of jaartal.
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