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0 INLEIDING EN LEESWIJZER 

Dit Uitgebreid Bosbeheerplan wordt op initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos 
Houtvesterij Turnhout opgesteld. Het opmaakproces werd gestart in februari 2008. Het 
bosdomein omvat de bossen die eigendom zijn van het Agentschap Sociaal-Cultureel 
Werk voor Jeugd en Volwassenen (Vlaamse Overheid), maar die door een 
beheeroverdracht of overeenkomst door ANB beheerd worden. Het bosdomein is een 
Vlaams domein voor Jeugdgroepen te Kasterlee. 
 
De open bestanden (perceelsnummer vanaf 100), weergegeven in figuur 1.3 zijn 
niet opgenomen in het Uitgebreide bosbeheerplan. 
 
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 en najaar van 2007 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. 
 
In de tekst wordt verwezen naar figuren en illustraties. De figuren zijn terug te vinden in 
de aparte kaartbijlage bij dit rapport. Illustraties staan in de tekst zelf. 
 
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.  
 

501a

501b

Bosplaats
perceel 501

bestand 501b
(nog) niet in het beheerplan 

opgenomen bosbestand

perceel 502

 
 
Illustratie 0.1: Schematische opbouw van de hiërarchische bestandsindeling 

Lijnelement L45 
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Grote boscomplexen zijn vaak opgedeeld in bosplaatsen. Een bosplaats is een groot 
blok bos dat in het landschap en/of door historische grenzen een entiteit vormt. Dit 
boscomplex is niet opgedeeld in bosplaatsen, bosplaats en boscomplex zijn gelijk aan 
elkaar. 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. Zo is bestand 10a het eerste bestand in 
perceel 10. 
 
Om kleinere eenheden aan te duiden voor specifiek natuurbeheer en die vaak lijnvormig 
zijn (struikmantels, bermen, oevers, bomenrijen) worden lijnelementen gebruikt. Die 
kunnen over verschillende bestanden heen lopen. 
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1 IDENTIFICATIE VAN HET BOS 

Lijst van figuren 
 
Figuur 1.1: Overzicht van het studiegebied 
Figuur 1.2: Kadastraal overzicht 
Figuur 1.3: Bestandenkaart 
Figuur 1.4: Overzicht waterlopen 
Figuur 1.5: Overzicht wegen 
Figuur 1.6: Gewestplan  
Figuur 1.7: Internationale beschermingszones  
Figuur 1.8: Nationale beschermingszones en aandachtsgebieden 
 
 
Dit bosbeheerplan omvat de bossen in het beheer ANB Houtvesterij Turnhout in 
eigendom van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 
(Vlaamse Overheid). In totaal beslaat het bosdomein 236,6 ha. In dit bosbeheerplan 
konden geen verschillende bosplaatsen onderscheiden worden. Alle bestanden vallen 
dan ook onder de bosplaats De Hoge Rielen. 
 
Figuur 1.1 geeft een overzicht van het projectgebied. Figuur 1.3 toont de 
bestandsindeling. 
 

1.1 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 

In illustratie 1.1 is een overzicht gegeven van de aankoopperimeter van ANB ter hoogte 
van de Hoge Rielen. 
 
In bijlage 1 is de Overeenkomst tussen het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor 
Jeugd en Volwassenen (Vlaamse Overheid) en het Agentschap voor Natuur en Bos 
(Vlaamse Overheid) weergegeven. Deze overeenkomst handelt over het belang om het 
beheer van bossen en van natuurgebieden aan ANB toe te vertrouwen, mits de 
doelstellingen van het domein de Hoge Rielen worden gevrijwaard of bevorderd.� 
 
In bijlage 2 is de akte van de erfpacht en gebruiksovereenkomst tussen de gemeente 
Kasterlee en de Belgische staat weergegeven. Deze gebruiksovereenkomst en erfpacht 
zijn opgesteld voor een termijn van 66 jaar. Deze termijn zal verlengd worden met 33 
jaar, indien er geen opzeg gebeurt door een der partijen, drie maanden voor het 
verstrijken van de voornoemde termijn. De percelen die opgenomen zijn in deze 
erfpacht (zie figuur 1.2) liggen buiten de perimeter van het bosdomein De Hoge Rielen, 
maar maken wel deel uit van het geplande beheerplan door de gemeente Kasterlee 
voor de openbare bossen. De kadastrale percelen binnen de erfpacht worden 
opgesomd in de akte van erfpacht in bijlage 2 onder de subtitel ‘Gemeente Kasterlee’.  
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Illustratie 1.1: Aankoopperimeter  

 
 
 

1.2 Kadastraal overzicht 

Op figuur 1.2 wordt dit kadastraal overzicht weergeven. Bijlage 3 bevat de tabel met de 
kadastrale percelen, eigenaars en bestandsnummers. 
 

1.3 Situatieplan 

Figuur 1.1 geeft een overzicht van het studiegebied. De bossen behoren allemaal onder 
het bosdomein of de bosplaats De Hoge Rielen. Deze bosplaats is opgedeeld in 
verschillende percelen. Binnen de bosplaats hebben alle percelen een perceelsnummer 
gekregen. Deze perceelsnummers zijn cijfers die lopen van 1 tot 17 voor de 
bosbestanden.  
 
Voor de open plekken met recreatieve functie in het bos binnen het bosdomein is er een 
afzonderlijke nummering aangehouden. De open plekken hebben als perceelsnummer 
een honderdtal gekregen oplopend van 100 tot 118.  
 
Aan de hand van deze perceelsnummers kan er binnen dit bosbeheerplan een 
groepering gemaakt worden van de bosbestanden tot 17 bospercelen met her en der 
een open plek. Er is eveneens een indeling gebruikt en nummering van de percelen 
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binnen de verschillende bosbestanden aan de hand van de aanwezige wegen en 
paden. 
 
Het bosdomein De Hoge Rielen, bestaat uit een voormalige militaire site (begin van het 
militaire gebruik was vermoedelijk in het jaar 1952; pers. med. L. De Schryver). Deze 
Militaire site (BAD3) heeft een nieuwe dynamische bestemming gekregen. Deze  
overdacht van militair naar huidig gebruik gebeurde op 18 juni 1975. Het domein De 
Hoge Rielen wordt namelijk momenteel gebruikt als verblijf- en sportaccommodatie voor 
jongeren groepen. 
 
Alle bosbestanden zijn gelegen in het noordoosten van de Provincie Antwerpen of de 
Antwerpse Kempen. De bosbestanden zijn gelegen in de gemeente Kasterlee. De 
bosbestanden zijn centraal gelegen tussen de dorpskernen van Kasterlee, Tielen en 
Lichtaart. 
 
De bosbestanden worden omringd door enkele belangrijke verbindingswegen. Ten 
zuiden van de bosbestanden is de N123 gelegen die een verbinding tussen Lichtaart en 
Kasterlee vormt. Ten oosten van de bestanden is een “ringweg” gelegen die een 
verbinding maakt tussen de N123 en de N19 zodat het verkeer niet door Kasterlee 
hoeft. De N19 is een Vlaamse Gewestweg die Leuven met Turnhout verbindt.  Ten 
oosten is de Tielensteenweg gelegen die Lichtaart met Tielen verbindt. 
 
Het gehele boscomplex waarin de bestanden van de Hoge Rielen gelegen zijn, bevat in 
totaal 294 ha bos volgens de Biologische Waarderingskaart. 66% of 195 ha van dit 
boscomplex is opgenomen in het uitgebreide bosbeheerplan Hoge Rielen. De totale 
oppervlakte, bestreken door dit uitgebreide bosbeheerplan, bedraagt 223,05 ha.  
 
Ten zuiden van het boscomplex De Hoge Rielen is nog een boscomplex met ca. 274 ha 
bos gelegen dat gescheiden wordt van De Hoge Rielen door de N123. Binnen dit 
bosdomein is het provinciale domein ‘Hoge Mouw’ gelegen. 
 

1.4 Situering 

1.4.1 Algemeen – administratief 

Dit beheerplan omvat de bossen in eigendom van 1 eigenaar wat weergegeven is in 
figuur 1.2. Het ministerie van Cultuur kocht het militaire domein BAD 3 in Lichtaart, 250 
hectare groot, en stelde het ter beschikking als verblijfsaccommodatie voor vooral 
jeugdgroepen. 
 
De Hoge Rielen wordt tot op heden bestuurd door het overkoepelende bestuursorgaan 
ADJ (Algemene dienst voor jeugdtoerisme). Het terreinbeheer gebeurt door ANB, via 
een conventie tussen ADJ en ANB. De facto wordt de Hoge Rielen daardoor een 
domeinbos. 
 
ADJ: 
Algemeen Coördinator: Gerd Verstuyft 
Molenstraat 62 
2460 Kasterlee 
Tel: 014/55.82.32  
E-mail: secretariaat@adj.be 



 
 
 
 
 
 
 

De Hoge Rielen  817697/R5/873147/Mech 
Beheerplan - 12 - 10 juli 2009 

 

 
De Hoge Rielen: 
Molenstraat 62 
2460 Kasterlee 
Tel: 014/55.84.10 
Fax: 014/55.84.39 
Directeur: Ludo De Schryver 
Coördinator Natuur en Avontuur: Stefaan Meeussen 
 
Verantwoordelijke beheerder: 
Agentschap voor Natuur en Bos  
Regio Turnhoutse Kempen 
Patrick Engels 
Parklaan 49 bus 1 
2300 Turnhout 
Tel: 014-63 93 63  
Fax :014-63 93 66 
Email: Patrick.Engels@lin.Vlaanderen.be  
 
Wachter : 
Werner Bosman 
Agentschap voor Natuur en Bos 
Buitendienst Antwerpen 
P/a Regiokantoor Turnhout, Parklaan 49 bus 1, 2300 Turnhout  
Tel: +32499 59 33 04       
E-mail: werner.bosman@lne.vlaanderen.be 
 

1.4.2 Relatie met andere groene domeinen 

In figuur 1.1 en figuur 1.7 zijn de groene domeinen in de omgeving van het bosdomein 
weergegeven.  
 
De Hoge Rielen is een groen domein dat met de Rulheide een groter boscomplex vormt 
dat aansluit op het grote boscomplex Kempense Heuvelrug. Binnen De Hoge Rielen zijn 
er twee afgebakende natuurgebieden namelijk 'De Goorkens' en 'De Duinen' en een 
aantal open plekken met natuurwaarde die in mindere of meerdere mate fysiek 
begrensd zijn: De Heide, Bosven en hooilanden en struweel aan de Rulloop. 
 
De Hoge Rielheide is net ten noordoosten van het bosdomein De Hoge Rielen gelegen. 
Het gebied bestaat uit bossen en duinen. De N19 vormt samen met zijn lintbebouwing 
een harde barrière voor dit gebied. Ten noorden van De Hoge Rielen liggen de 
gehuchten Hoge Rielen en Lage Rielen, omgeven door landbouwgebied. Hier werd in 
1996 een ruilverkaveling 'nieuwe stijl' uitgevoerd, zodat er hier veel meer bewaard is 
gebleven van het oorspronkelijke, halfopen landschap. 
 
Ten noorden van de Hoge Rielen is het VEN-gebied ‘Vallei van de Grote Kaliebeek’ 
gelegen. Hier liggen broekbossen, open plassen en oude turfputten: 'De Balderij', 'Het 
Rielens Gebroekt' en op militaire domein de gebieden Tielenheide en Tielenkamp. Op 
deze laatste plaatsen werden in het kader van het DANAH Life project recent 
omvangrijke heideherstelmaatregelen uitgevoerd. 
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Ten zuiden van de Hoge Rielen is het Provinciaal domein Hoge Mouw gelegen, een 
beschermd landschap. De naam van het domein is ontleend aan de landduin die ooit 
een hoogte had van 30 m.  
 
Natuurreservaten 
Het belangrijkste groene gebied in het noordoosten van de Gemeente Kasterlee is ‘De 
Tikkebroeken'. Dit is een erkend natuurreservaat dat al 50 jaar wordt beheerd door 
Natuurpunt vzw (Wielewaal). Het Tikkebroek is een broekbos in de vallei van de Rode 
Loop. 
 
Enkele kilometer naar het westen is het erkend reservaat Winkelsbroek gelegen, met 
moerassige laagveengebieden en hakhoutbestanden, dat beheerd wordt door 
Natuurpunt vzw. 
 
Ten zuiden van de Heuvelrug en in de Vallei van de Kleine Nete liggen het Vlaams 
natuurreservaat Olens Broek/Langendonk en het erkend reservaat Snepkensvijver. Het 
reservaat De Zegge (deels Vlaams, deels erkend reservaat) ligt op het grondgebied van 
Geel in het valleigebied en het vroegere overstromingsgebied van de Kleine Nete. In De 
Zegge komen natte graslanden, elzenbroekbossen, drijftillen, trilvenen, heideterreinen 
en laagveenmoerassen voor. 
 
Bosreservaten 
Binnen het bosdomein De Hoge Rielen zijn geen bosreservaten gelegen. Ter hoogte 
van “Winkel” en het natuurreservaat het Winkselbroek ten noorden van het bosdomein 
De Hoge Rielen is het bosreservaat Sevendock gelegen.  
 
Het Bosreservaat Sevendock (beheerd door ANB) maakt deel uit van het uitgestrekt 
valleibos langs de Grote Kaliebeek. Het bestaat grotendeels uit gemengd bos en 
loofhout naast monotone bestanden van Grove den, natte heide en heischraal grasland. 
Zeer typisch zijn de goed gestructureerde broekbossen met Zwarte els, Ratelpopulier, 
Grauwe abeel, Aalbes en Elzenzegge. Het bos heeft een hoge natuurwaarde en is 
onder ander rijk aan marterachtigen (Econnection, 1999). 
 
2 à 3 km meer naar het NW t.o.v. Sevendonck, in het VEN-gebied ‘Grooten Houtbos’ 
(reeds buiten het gebied van de kaart gelegen), situeert zich ook nog het bosreservaat 
Grotenhout. 
 
Domeinbossen 
Een domeinbos is een openbaar bos dat in eigendom is van of beheerd wordt door het 
Agentschap voor Natuur en Bos (Departement LNE). Het bosdomein De Hoge Rielen is 
een domeinbos daar het in eigendom is van het Vlaams ministerie van Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media en volledig beheerd wordt via een conventie (zie bijlage 2) door het 
Agentschap voor Natuur en Bos. 
 
Ten noordwesten van het bosdomein De Hoge Rielen is op een afstand van 5 km het 
domeinbos Grotenhout gelegen.  
 
Andere openbare bossen 
Een openbaar bos is een bos waarvan de eigenaar een openbare instantie is (een 
gewest, provincie, gemeente, OCMW …). 
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In de omgeving zijn heel wat openbare bossen terug te vinden. Zo grenzen er aan of zijn 
er in de directe omgeving van de opgenomen bosbestanden, bosbestanden die in 
eigendom zijn van de gemeente Kasterlee of het OCMW van de gemeente Kasterlee. 
Deze openbare bosbestanden beslaan samen ca. 20 ha bos in de directe omgeving.  
 
Ter hoogte van de Hoge Mouw bevinden zich eveneens openbare bossen die in 
eigendom zijn van de Provincie Antwerpen en het OCMW van Kasterlee die samen ca. 
120 ha beslaan. Ter hoogte van de Roeikesloop en ten oosten van Kasterlee zijn 
bosbestanden gelegen in eigendom van de Kerkfabriek. 
 
De bossen die in erfpacht zijn door de overeenkomst met de gemeente Kasterlee ten 
zuidwesten van het bosdomein De Hoge Rielen (zie figuur 1.2) zijn eveneens openbare 
bossen. 
 

1.4.3 Relatie met andere beleidsprocessen 

Landinrichtingsproject 
Binnen de perimeter of de directe omgeving van het bosdomein De Hoge Rielen is er 
geen landinrichtingsproject gelegen. 
 
Natuurinrichtingsproject 
Binnen de perimeter of de directe omgeving van het bosdomein De Hoge Rielen is er 
geen natuurinrichtingsproject gelegen. 
 
Natuurrichtplan 
Een natuurrichtplan is een gebiedsgericht natuurbeleidsplan waarin de lange 
termijndoelstellingen van het natuurbeleid worden uitgewerkt voor een specifiek gebied 
met een bepaalde natuurfunctie. Het is mogelijk dat er maatregelen (stimuli, 
ontheffingen, ge- en verbodsbepalingen) gekoppeld worden aan de gebiedsvisie om 
deze doelstellingen te realiseren. Een natuurrichtplan kan enkel worden opgemaakt voor 
de gebieden van het VEN, de Europese speciale beschermingszones en groene 
bestemmingen uit de ruimtelijke ordening (groen-, park-, buffer- en bosgebied).  
 
Het Natuurrichtplan “heuvelrug-benedenstrooms” is zoals te zien is in illustratie 1.2 
gelegen in het centrum van de provincie Antwerpen. Het plangebied omvat het deel van 
de vallei van de van de Kleine Nete tussen Grobbendonk en Kasterlee en de 
aanpalende natuurgebieden gelegen op de parallelle “heuvelrug van landduinen”. 
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Illustratie 1.2: Ligging van het natuurrichtplan “heuvelrug-benedenstrooms” 

 
 
Milieubeleidsplan Kasterlee 
Daar het overgrote deel ‘Natuur’ in Kasterlee bos is wil de gemeente de natuurwaarde 
van de bossen verhogen door een actief beheer in haar eigen bossen uit te voeren. 
Eveneens is de gemeente lid van de Bosgroep Kempense Heuvelrug vzw. In 2003 werd 
bovendien gestart met de opmaak van een uitgebreid bosbeheerplan voor de 
Kempense Heuvelrug (Herentals-Lichtaart), en dit beheerplan is inmiddels 
goedgekeurd. Het is een samenwerking tussen de openbare eigenaars en 
geïnteresseerde privé-eigenaars in het gebied. Kasterlee prefinanciert en fungeert als 
opdrachthouder; de Bosgroep Kempense Heuvelrug vzw en het Agentschap voor 
Natuur en Bos begeleiden. 
 
In de visie van Kasterlee zijn de open ruimte, zowel bossen, heide als landbouwgebied, 
een troef, die Kasterlee maximaal wenst uit te spelen, zowel nu als in de verre toekomst.  
 
Volgende knelpunten zijn aangehaald voor natuur en bossen: 

• natuurlijke gebieden staan onder druk door vraag naar grond vanuit toerisme, 
bewoning en landbouw;  

• de versnippering van natuurgebieden brengt het voortbestaan van sommige 
soorten in gevaar; 

• eigen fauna en flora wordt bedreigd door exoten; 
• Verbindingen zoals groenstroken en kleine landschapselementen blijven onder 

druk staan door het weghalen van markeringen, herbicidegebruik, mechanische 
en manuele vernielingen, afvreten,…; 

• talrijk aanwezige kraaien, kauwen, bosduiven en merels zorgen soms voor 
overlast. 

 
Ruilverkaveling 
Ten noorden van het jeugdcentrum zijn de gehuchten Hoge en Lage Rielen gelegen die 
omgeven zijn door landbouwgebied. Hier werd in 1996 een ruilverkaveling 'nieuwe stijl' 
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uitgevoerd waardoor het oorspronkelijke halfopen tot besloten landschap er bewaard is 
gebleven. De kenmerken hiervan zijn de resterende zomereiken houtkanten. 
 

1.4.4 Het bos- en natuurbeheer in het Masterplan Hoge Rielen 

Na een projectdefinitie voor het opstellen van een Masterplan in 2001, werd Studio 04 
Secchi-Vigano aangesteld om een Masterplan op te stellen. Dit werd in 2004 opgeleverd 
en sindsdien is er een gecoördineerd project om de Hoge Rielen verder uit te bouwen.  
 
Drie landschappen 
Het Masterplan Een project voor de Hoge Rielen (Studio 04 Secchi-Vigano, 2004) 
onderscheidt drie fundamentele types op het terrein van de Hoge Rielen: de natuur, het 
militaire verleden en het recent gebruik als jeugdcentrum. Deze drie lagen vormen drie 
verschillende landschappen (illustratie 1.3). 
 
Illustratie 1.3: Drie landschappen in de Hoge Rielen 
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Het natuurlijk landschap is een zacht golvend boslandschap. Het naaldbos vormt de 
matrix waarop de andere elementen aanschakelen en bevat patches met een hogere 
graad van biodiversiteit. Het militaire landschap omvat overblijfselen van het militaire 
verleden: gebouwen, ophogingen en waterbassins verspreid met regelmatige 
tussenafstand over het terrein. Het educatief landschap gebruikt de twee voogaande 
landschappen als onderlegger om nieuwe functies te herbergen door de creatie van 
nieuwe nabijheidsgebieden. 
 
Het natuurlijk landschap 
 
Het Masterplan onderscheidt duidelijk  

- het bos (naaldbos) als matrix voor alle andere elementen van de Hoge Rielen 
(ook militaire en educatieve) en  

- de patches en corridors (open plekken, vochtige plaatsen) als natuur.  
 
Het Masterplan voorziet een gevoelige verbetering van de ecologische werking van de 
Hoge Rielen op een termijn van 50 jaar, maar niet de ontwikkeling van een natuurpark. 
 
De matrix 
De matrix wordt nu gezien als een niet-oorspronkelijk naaldbos dat homogeen is en niet 
echt bijdraagt aan de biodiversiteit. Voor het grootste deel moet deze matrix de 
volgende 50 jaar getransformeerd worden naar een loofbos met gefragmenteerde 
patches bestaande uit naaldbomen. In het Masterplan wordt deze bosomvorming 
“omkering van de matrix” genoemd (illustratie 1.4). 
 
Illustratie 1.4: Concept van omkering van de matrix van naaldbos naar loofbos, met behoud van 
naaldbomen in patches en in een grotere zone in het oosten van de Hoge Rielen 

 
 
Deze bosomvorming wordt door het Masterplan principieel ecologisch onderbouwd, 
conform de Criteria Duurzaam Bosbeheer uit het Bosdecreet en de Beheervisie voor 
openbare bossen van ANB. Daarbij wordt onderkend dat in een belangrijk deel van de 
Hoge Rielen het inbrengen van loofbomen moeizaam verloopt. In het verleden is erg 
veel energie gegaan naar het aanplanten van loofbomen in singels en onderetages in 
de Hoge Rielen en dat bleek een uiterst moeizaam proces (zie VROEGER BEHEER). 
 
Bovendien dient zich een reflectie over het landschap als cultureel kader en niet alleen 
als ecologisch kader aan. Het homogene naaldbos is in hoge mate geassocieerd aan 
het 20e-eeuwse landschap van de Hoge Rielen; het wordt als het juiste kader 
aangevoeld voor de loodsen, wallen en betonbanen. In het oosten van de Hoge Rielen 
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is een ruime zone (percelen 5,6,11,12,13 en 16) waar zowel architecturaal (loodsen) als 
naar overige infrastructuur het educatief landschap weinig intensief optreedt. Hier is het 
20e-eeuwse landschap nog het meest intact (illustratie 1.5) en is het ook aangewezen 
om als matrix ook op lange termijn het homogene naaldbos aan te houden. 
 
Illustratie 1.5: Gradiënt in oorspronkelijkheid van het 20e-eeuwse (militaire) landschap: in de 
donkerste zone in het oosten is dit landschap nog het sterkst aanwezig. 

 
 
Daarom duidt het masterplan niet enkel de gebieden aan voor het loofbos, maar ook de 
gebieden waarde naaldbomen moeten bewaard blijven: onder meer het gebied van de 
duinen (perceel 6), omwille van de zanderige grond, het gebied rondom de heide 
(bestanden 12c en 13d) en meer in het algemeen het gebied waar het militair karakter 
sterker is.  
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Illustratie 1.6: Gewenste evolutie van de vegetatie over 20 jaar en over 50 jaar volgens het Masterplan 
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Het Masterplan stelt in afwachting van de geleidelijker bosomvorming van de 
bosbestanden (50 jaar) om ondertussen de loofbomen langs de wegen te versterken 
(illustratie 1.7). 
 
Illustratie 1.7: Versterking van loofboomstroken langs de wegen 

 
 
Patches en corridors 
Enkel van de beschermde en beperkt toegankelijke patches kunnen langzaamaan aan 
sterkte winnen, uitbreiden (tot buffers) en een enkele keer samensmelten. Het 
masterplan stelt voor om waterverbindingen en meerbepaald bermgrachten langs de 
militaire paden uit te werken tot een doorsijpelingsnetwerk dat de patches ecologisch 
verbindt. Een belangrijke bedenking daarbij is dat de baangrachten in de Hoge Rielen 
op geen enkel moment van het jaar water voeren.  
 
Illustratie 1.8: Wegprofiel van betonbaan in de Hoge Rielen met loofstrook en baangracht  
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Omdat water een belangrijk recreatief element is in de Hoge Rielen, hecht het 
Masterplan veel belang aan ecologische ontwikkeling rond de zwemvijver (bestand 10c), 
ook buiten de natte natuurpatches (De Goorkens, Rulloopvallei). Intussen zijn de 
beheerders het erover eens dat de in het Masterplan voorgestelde verbinding tussen 
zwemvijver (10c) en de achterliggende plas (10d) niet zinvol is. 
 
 

1.5 Statuut van de wegen en waterlopen 

In figuur 1.5 worden de aanwezige wegen en buurtwegen weergegeven. 
 
De N19 en de N123 zijn duidelijk barrières in Kasterlee, wat te merken is aan de 
verkeersslachtoffers die er soms gevonden worden. Een tweede goed voorbeeld is de 
gedeeltelijk uitgevoerde ringweg rond Kasterlee. 
 
Binnen het bosdomein de Hoge Rielen komt er een in totaal 13 km aan verbindingsweg 
voor (Streetnet, AGIV). Echter in realiteit komen er nog verbindingswegen voor binnen 
het bosdomein die niet opgenomen zijn in de GIS-Laag. Deze verbindingswegen 
vormen de verbinding in het gebied tussen de aanwezige paviljoenen in het gebied. 
 
Ten noorden van het bosdomein is de verbindingsweg Hoge Rielen gelegen. Deze 
verbindingsweg loopt in het noordwesten doorheen de bestanden en vormt een 
scheiding van de percelen 1 en 2 met perceel 3. 
 
De N19 (Geel-Turnhout) ten westen van het bosdomein en de N123 (Retie –Herentals) 
ten zuiden van het bosdomein zijn de twee belangrijkste wegverkeersaders in Kasterlee. 
Deze beide verkeersaders zorgen dan ook voor een grote barrière naar naastliggende 
groene domeinen. De N19, in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen aangeduid als 
primaire weg, is al half rond het centrum van Kasterlee omgelegd zodat dit ontlast wordt 
van een gedeelte van het doorgaand verkeer. Deze gedeeltelijk uitgevoerde ringweg 
rond Kasterlee (grenzend aan perceel 6 en 3) vormt een zeer grote barrière naar het 
naastliggende gebied Grootgoor. 
 
Kasterlee ligt nog min of meer als een cirkel rond de kruising van deze twee 
invalswegen. De dorpskernen van Tielen en Lichtaart ten westen van het bosdomein 
lijken meer lintbebouwing te kennen. 
 
Binnen het bosdomein liggen oude buurtwegen die nadat het domein door de militairen 
is in gebruik genomen zijn afgeschaft als buurtweg (Bestuur van de Stedebouw, 19 juni 
1954). Deze wegen zijn tot op heden echter wel blijven liggen. De buurtwegen en ook 
de andere onverharde wegels en paden die rond 1950 nog aanwezig waren, zijn door 
de militairen opgenomen in het betonwegennet en daarlangs zijn de minutieloodsen op 
regelmatige tussenafstand gebouwd. Omdat de militaire afsluiting rondom De Hoge 
Rielen ook nu nog functioneert, is de link tussen het interne wegennet en de omliggende 
gehuchten Hoge Rielen, Molenstraat en Goor verloren gegaan. Dat verklaart deels de 
oriëntatieproblematiek voor de gebruikers van de Hoge Rielen. De wegen lijken van 
nergens naar nergens te gaan. Er is slechts één uitzondering, de centrale as vormt nog 
steeds een logische verbinding (voor trage weggebruikers) tussen Tielen en Kasterlee. 
 
Binnen de bosbestanden bevinden zich eveneens exploitatiewegen. Deze 
exploitatiewegen bezitten echter geen vaste structuur of richting.  
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In tabel 1.1 en figuur 1.4 worden de aanwezige waterlopen weergegeven die relevant 
zijn voor de opgenomen bosbestanden in dit beheersplan weergegeven met hun 
categorie. De onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie vallen onder de bevoegdheid 
van de provincie (Antwerpen), de waterlopen van derde categorie onder de 
bevoegdheid van de gemeente (Kasterlee). Kleinere grachten hebben categorie 0 
meegekregen. Voor deze grachten is de eigenaar van het aanpalende perceel bevoegd. 
De waterlopen van 1ste categorie (Bevaarbare waterlopen) vallen onder de bevoegdheid 
van nv De Scheepvaart.  
 
Tabel 1.1: Aanwezige waterlopen met hun categorie en beheerder 

Categorie VHAZC Naam Waterkwaliteit Beheerder 

2 540/93212 Rulloop Basis waterkwaliteit Provincie Antwerpen 

3 540/91002 Roeijkensloop Basis waterkwaliteit Gemeente Kasterlee 

3 540/93413 Rullenloop Basis waterkwaliteit Gemeente Kasterlee 

3 540/93303 Bisgorenloop Basis waterkwaliteit Gemeente Kasterlee 

2 540/85001 Grote Calie Basis waterkwaliteit Provincie Antwerpen 

3 540/93212 Rulloop Basis waterkwaliteit Gemeente Kasterlee 

 
Bosplaats de Hoge Rielen is gelegen in het Netebekken. De bosbestanden behoren 
binnen het Netebekken tot de VHA zone AA tot monding Broekloop (Incl). De 
bosbestanden zijn gelegen tussen de twee valleien van de Grote Calie en de Rulloop. 
De Rulloop vormt de zuidelijkste grens van het bosdomein De Hoge Rielen. Ten 
noorden van het bosdomein is de Roeijkensloop gelegen die in de Grote Calie uitmondt. 
Doorheen de bosplaats Hoge Rielen lopen echter geen waterlopen. Ter hoogte van 
perceel 118 en 16e verandert de Rulloop van tweede naar derde categorie. 
 

1.6 Bestemming volgens het geldende plan van aanleg of ruimtelijk 
uitvoeringsplan 

Figuur 1.6 geeft het gewestplan weer met de bestemming van de verschillende 
bosbestanden. In tabel 1.2 is de verdeling van de verschillende bestemmingen binnen 
het bosdomein weergegeven. Het grootste aandeel (98%) van de bosbestanden zijn in 
een recreatieve bestemming gelegen. Het resterende aandeel is gelegen in gebied met 
een agrarische bestemming of in woongebied met landelijk karakter. 
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Tabel 1.2: Overzicht van de gewestplanbestemmingen binnen het bosdomein. 

Hoofdcode Bestemming Oppervlakte (Ha) Percentage (%) 

0102 

Woongebied met 

landelijk karakter  0,4 0,2 

0400 Recreatiegebieden 192,1 81,2 

0402 

Gebieden voor 

verblijfrecreatie 39,9 16,9 

0800 Bosgebieden 0,1 0,1 

0900 Agrarische gebieden 1,2 0,5 

0901 

Landschappelijk 

waardevolle gebieden 1,3 0,6 

0910 

Agrarische gebieden met 

ecologisch belang 1,5 0,7 

Totaal  236,6 100 

 
Het gebied voor verblijfsrecreatie is in het oosten van het bosdomein gelegen ter hoogte 
van de percelen 6, 12, 13 en 16. Het bestand 17 is gelegen in agrarisch gebied met 
ecologisch belang. De bestanden 1a en 1b zijn volgens het gewestplan in 
landschappelijk waardevol gebied gelegen. De overige bestemmingen in het bosdomein 
worden veroorzaakt door ruimtelijke fouten in de GIS-bestanden.  
 
Binnen de bosbestanden bevinden zich geen bijzondere plannen van aanleg. In de 
directe omgeving van het bosdomein is ten oosten het BPA ‘Ambachtelijke Zone Groot 
Goor’ gelegen.  
 
Er zijn in de Gemeente Kasterlee verschillende Provinciale Ruimtelijke 
uitvoeringsplannen aanwezig om het openluchtrecreatief verblijf (de camping) te 
regulariseren: 

• (PRUP) camping Rulheide te Kasterlee (net ten oosten van het bosdomein); 
• (PRUP) camping Houtum te Kasterlee; 
• camping Fauwater te Kasterlee; 
• (PRUP) camping Bergheide te Kasterlee; 
• (PRUP) camping Bergheide te Kasterlee. 

 
Er zijn geen Gewestelijke Uitvoeringsplannen aanwezig in de directe omgeving van het 
bosdomein. 
 

1.7 Ligging in speciale beschermingszones 

1.7.1 Internationale beschermingszones 

Figuur 1.7 geeft een overzicht van de aanwezige beschermingszones. 
 
Het Natura 2000-netwerk is in zekere zin vergelijkbaar met het Vlaams Ecologisch 
Netwerk (VEN, zie verder), maar dan op Europese schaal. De doelstelling van het 
Natura 2000 netwerk is niet om reservaten te scheppen waaruit alle menselijke 
activiteiten worden gebannen. Activiteiten blijven mogelijk op voorwaarde dat het 
einddoel niet wordt geschaad, nl. de handhaving en/of het herstel van natuurlijke 
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habitattypen en soorten van communautair belang. Er dienen bijgevolg passende 
maatregelen genomen. Het gaat dan zowel om beheermaatregelen als om 
beschermingsmaatregelen. 
 
Op 21 mei 1992 werd de Europese Richtlijn 92/43/EEG, inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (zogenoemde ‘Habitatrichtlijn’), 
uitgevaardigd.  Deze richtlijn heeft tot doel de biodiversiteit in de lidstaten te behouden 
en streeft naar de instandhouding én het herstel van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna die hiervan deel uitmaken. 
 
De bosbestanden zijn niet binnen de perimeter van een habitatrichtlijngebied gelegen. 
Op 200 m ten noorden van het bosdomein ligt het habitatrichtlijngebied ‘Bos- en 
heidegebied ten oosten van Antwerpen’. Dit gehele habitatrichtlijngebied beslaat 5240 
ha. De aangemelde habitats en soorten voor dit habitatrichtlijngebied zijn in tabel 1.3 
opgesomd. 
 
Tabel 1.3: aangemelde habitats en  soorten voor het habitatrichtlijngebied ‘Bos-en heidegebied ten 
oosten van Antwerpen’. 

2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 

3110 

Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie: Lobelia, 

Littorella en Isoëtes 

3130 

Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-vegetatie of 

met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia) 

4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 

4030 Droge heide (alle subtypen) 

6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion) 

9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum) 

9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 

Habitats 

91E0 

(+) 

Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 

1149 Cobitis taenia >  Kleine modderkruiper 

1163 Cottus gobio> Rivierdonderpad Vissen 

1096 Lampetra planeri >  Beekprik 

1393 Drepanocladus vernicosus >  Geel schorpioenmos 
Planten 

1831 Luronium natans > Drijvende waterweegbree 

 
In de directe omgeving van het bosdomein ligt geen vogelrichtlijngebied. Ten zuiden van 
de Heuvelrug in de Vallei van de Kleine Nete, op 3,5 km van de Hoge Rielen, is het 
vogelrichtlijngebied ‘De Zeggen’ gelegen. 
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1.7.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 

Hiertoe behoren de VEN-gebieden en de beschermde landschappen, stads – en 
dorpsgezichten. Op figuur 1.7 zijn de beschermingszones en de erkende 
natuurreservaten weergegeven. 
 
VEN 
De bosbestanden zijn niet binnen de perimeter van een VEN-gebied gelegen. Net ten 
noorden van het bosperceel 2 en 3 is het VEN-gebied ‘Vallei van de Kaliebeek’ gelegen 
met een totale oppervlakte van 217 ha. 
 
Landschap 
Het bosdomein is niet in de perimeter van een beschermd landschap gelegen. Net ten 
zuiden van het bosdomein zijn de beschermde landschappen ‘De Hoge Mouw Fase1, 
het Koningsbos’ en ‘Langenberg, Bergen en Goor akkers’ gelegen. 
 
De bospercelen zijn gelegen in het traditionele landschap ‘Land van Herentals-
Kasterlee’. Dit traditionele landschap bestaat uit een vlakke en golvende topografie met 
een duidelijke gerichtheid van valleien, ruggen en bewoning. 
 
Als wenselijkheden voor de toekomstige ontwikkelingen van het traditionele Landschap 
worden volgende punten aangehaald: 
 

• gedifferentieerd ruimtelijk beleid volgens de subeenheden gericht op het behoud 
van de verscheidenheid; 

• grote boscomplexen beschermen tegen versnippering, verstoring door recreatie 
en bebouwing (weekendverblijven) 

• verbeteren bosbeheer; 
• karakteristieke valleilandschappen verbeteren door het herstellen van een 

halfopen landschap, betere groenconnectiviteit, extensief landgebruik en 
waterrijkheid te behouden; 

• milieusanering in het oostelijk deel 
 
De bestanden in het bosperceel 1 zijn gelegen in het traditionele Landschap ‘ Vallei van 
de Kleine Nete’. Dit landschap bestaat uit een brede vallei met parallel aan de hoofdloop 
tal van leibeken; zijbeken monden hier vaak haaks in uit. Eveneens zijn er binnen dit 
gebied talrijke plassen en vijvers. 
 
Voor de toekomstige ontwikkelingen van het traditionele Landschap ‘Vallei van de Klein 
Nete’ is het noodzakelijk om de valleigebieden te vrijwaren van bebouwing en is er 
bijzondere aandacht voor de gradiënten en toposequenties in het landschap nodig. Het 
accentueren van de waardevolle sites (taluds, meanders, donken) in hun omgeving en 
gedifferentieerde aanpak voor de verschillende riviersegmenten is eveneens nodig. 
 
In figuur 1.8 is een overzicht weergegeven van welke ankerplaats of relictzone het 
bosdomein deel uitmaken. Relictzones zijn gebieden met een sterk wisselende 
oppervlakte waarvan de landschappelijke waarde door de eeuwen heen goed bewaard 
is gebleven. De erfgoedwaarde is er hoog. De verschillende landschapselementen die 
er voorkomen hebben nog een duidelijke samenhang. Ankerplaatsen zijn de meest 
landschappelijke waardevolle gebieden van Vlaanderen. In deze gebieden is de 
samenhang van de erfgoedwaarden het grootst. Ze zijn ofwel uitzonderlijk gaaf 
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gebleven ofwel zeer herkenbaar voor een bepaalde tijdsperiode of ze zijn op Vlaams 
niveau uniek. 
 
Het bosdomein de Hoge Rielen behoort tot de relictzone ‘Rug Lichtaart - Kasterlee en 
bosgebied Hoge- en Lage Rielen - Klein Rees’ (R10094). Verkavelingen, industrie, 
waterzuiveringsinstallatie, sportterreinen en infrastructuren (o.a. N19) verstoren het 
bosgebied op diverse plaatsen. De relictzone grenst aan enkele 
ruilverkavelingsgebieden. 
 
De historische waarde voor de Hoge Rielen binnen de relictzone bestaat er in dat bij 
Ferraris en Vandermaelen het gebied uit heide ('Rielen Heide') bestond. De eertijdse 
heide is nu bos met herkenbaar wegenpatroon (cf. MGI) en verspreid in het gebied 
komen paviljoenen voor. De esthetische waarde voor het gebied bestaat er in dat het uit 
een mooi aaneengesloten stuk bos op de lijn Herentals-Lichtaart-Kasterlee bestaat. Dit 
aaneengesloten geheel accentueert de rug van Lichtaart-Kasterlee. Eén van de 
beleidswenselijkheden voor dit gebied is het behoud van het bos te realiseren (Vlaams 
Instituut voor het Onroerende Erfgoed). 
 
Bospercelen 1 en 2 zijn binnen de perimeter van de ankerplaats ‘Vallei van de Kleine 
Kaliebeek’ (A10048) gelegen. De landschapswaarde van de ankerplaats bestaat er in 
dat de vallei van de Kaliebeek een lokale depressie vormt en daardoor als lokaal 
putgebied fungeert voor grondwaterstromingen vanuit nabijgelegen hogere gronden. Dit 
kan aanleiding geven tot waardevolle kwelsituaties in de vallei. Talrijke kleine 
landschapselementen en een uitgesproken microreliëf brengen diversiteit in de 
vegetatieve opbouw van dit landschap en resulteren in een rijke plantengroei. Deze 
diversiteit van het landschap weerspiegelt zich eveneens ook in een gevarieerde 
avifauna. Een knelpunt dat zeker moet worden vermeld voor deze ankerplaats is de 
intensieve recreatie (Vlaams Instituut voor het Onroerende Erfgoed). 
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2 ALGEMENE BESCHRIJVING 

Lijst van figuren 
 
Figuur 2.1: Ferrariskaart  
Figuur 2.2: Vandermaelenkaart 
Figuur 2.3: Bosgeschiedenis 
Figuur 2.4: Bodemkaart 
Figuur 2.5: Geologische kaart 
Figuur 2.6: Bestandstype en –leeftijd  
Figuur 2.7: Biologische Waarderingskaart 
Figuur 2.8: Actueel vegetatietype  
Figuur 2.9: Fauna: rode-lijstsoorten algemeen en insekten  
Figuur 2.10: Fauna: interessante broedvogels  
 
 

2.1 Cultuurhistorische beschrijving 

2.1.1 Historisch overzicht 

Het oude cultuurlandschap 
Op figuur 2.1 is de Ferraris kaart (1771 tot 1778) weergegeven. In figuur 2.2 is de 
Vandermaelenkaart (1850) weergegeven.  
 
In illustratie 2.1 is een synthese gegeven van het oude cultuurlandschap zoals het uit de 
Ferrariskaart en Vandermaelenkaart naar voren komt. 
 
Illustratie 2.1: Gehuchten, wegen en landgebruiksvormen uit het oude cultuurlandschap 
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Op figuur 2.1 is een overzicht weergegeven van de historische bosontwikkeling in het 
gebied (De Keersmaeker et al. 2001a). Uit deze kaart kan duidelijk opgemaakt worden 
dat de woeste gronden van de Hoge Rielen pas in de 20ste eeuw zijn bebost. 
 
Het oude cultuurlandschap wordt tegenwoordig vaak als een natuurlijke referentie 
beschouwd. Het omvat de gehuchten met de landgebruiksvormen eromheen en het 
wegenpatroon in de gehuchten en vooral ertussen. 
 
• wegen 
De wegenstructuur in de Hoge Rielen is vandaag moeilijk leesbaar, maar aan de hand 
van de historische kaarten is hier een verklaring voor te vinden. Er werden namelijk zo 
kort mogelijke wegen gebruikt tussen de verschillende gehuchten. Zo liepen deze dwars 
door de heide. Om naar het gehucht Goor te gaan in het zuiden op de Kempense 
Heuvelrug moest wie van het gehucht Hoge Rielen ging de depressie van de Rulloop 
vermijden. Het pad ligt dan ook net waar de natuurlijke depressie eindigt. Later werd 
hier de Rulloop doorgegraven richting Groot Goor en Klein Goor en vanaf toen werd hier 
een doorwaadbare plaats gebruikt waar de bestanden 15 j en 16 e aan elkaar grenzen. 
Vanuit Hoge Rielen kon je naar Lichtaart door net ten zuiden van deze doorwaadbare 
plaats naar het westen af te buigen rond de Rulloopdepressie, of je ging via de brug 
over de Rulloop in gehucht Molenstraat. De kortste weg tussen Hoge Rielen en 
Molenstraat loopt dwars door de Goorkens. Deze weg is nog goed herkenbaar en was 
ook een buurtweg tot 1950. 
 
• gehuchten 
Gehucht Hoge Rielen wordt gekenmerkt door de Rielenkapel, door driehoekige 
kruispunten en zandwegen naar Tielen, naar de oversteekplaats aan de kop van de 
Vallei van de Rulloop, waar een waadplaats nog steeds zichtbaar is en verder naar 
gehucht Goor, naar Kasterlee en naar gehucht Molenstraat.  
Gehucht Molenstraat is een lint van oude hoeves, met oude akkers eromheen 
(plaggenbodems). 
 
• landgebruiksvormen 
De historische landgebruiksvormen zoals ze tot de 19de eeuw voorkwamen op en rond 
De Hoge Rielen, zijn geschetst in illustratie 2.1. 
 
Heide 
Op de Ferraris kaart is het overgrote deel van de Hoge Rielen gekarteerd als 
heideterreinen met stuifduinen die doorliepen tot nabij Kasterlee op de Rulheide.  
 
Hooilanden 
In het zuiden aan de Rulloop (15e, f, g, h, 118), ten oosten aan het Grootgoor (13e, f) en 
ook centraal nabij de Goorkens (8b,e) liggen restanten van hooilanden, die net als de 
akkers begrensd worden door eikenhoutkanten.  
 
Bosjes 
In het zuidwestelijke gedeelte van het bosdomein ten noorden van de Vallei van de 
Rulloop bevonden zich ten tijde van Ferraris enkele dennenbosjes. Op de 
Vandermaelenkaart zijn ter hoogte van de vroegere buurtweg die van de Molenstraat 
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naar Hoge Rielen liep, beboste percelen te zien waar nu eveneens oude 
eikenhoutkanten te vinden zijn.  
 
Houtkanten 
Omdat - vaak oude - houtkanten nog talrijk in het gebied aanwezig zijn, is door 
boswachter Werner Bosman een terreininventaris gemaakt (juli 2008), waarvan het 
resultaat te zien is in illustratie 2.2 (inclusief dikke bomen). Vele van de houtkanten 
vallen niet meer op in het landschap door de bebossing die later is opgetreden (zie 
verder). 
 
Illustratie 2.2: Overzicht van gekende houtkanten en zeer dikke bomen in de Hoge Rielen, op basis 
van terreininventarisatie (W. Bosman) en eigen aanvullingen. 

 
 
Akkers 
In het noorden van de Hoge Rielen (100 sportterreinen en 101 kampeerplaats K1) ligt 
een deel van de “dorps”akker van het gehucht Hoge Rielen. Deze is ten zuiden scherp 
begrensd door een opgestoven wal tegen een oude eikenhoutkant en dit over grote 
lengte. Het is een mooi en intact voorbeeld van een randwal stuifduin, die niet zo erg 
hoog is, maar wel zeer lang (volledig langs bestanden 4a en 4b). Hij is vergelijkbaar met 
de Konijnenberg in Vosselaar, waar toevallig de akkers wel ten zuiden van het historisch 
stuifduingebied liggen (Verboven et al. 2004, Haskoning 2006). Op de 
Vandermaelenkaart zijn ter hoogte van de Molenstraat twee molens waar te nemen. De 
zuidelijke molen stond ter hoogte van de kruising van de Molenstraat met de Driesstraat. 
De iets meer noordelijk gelegen molen was gelegen ter hoogte van bestand 14b. Ter 
hoogte van de noordelijke molen staat op de Vandermaelenkaart een boerderij die 
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momenteel nog steeds aanwezig is. De gronden rondom deze boerderij, waar nu de 
zuidelijkste bestanden van perceel 14 gelegen zijn, zijn dan ook voormalige akkers.  
 
• ontwatering van de goren 
Kenmerkend zijn sporen van de ontwatering van de verschillende goren (2.2.1). Zo ligt 
er nog een oude gracht vanuit het Ossengoor naar de Rulloop. De verlenging in de 19de 
eeuw van de Rulloop doorheen de zandbult tot aan het Kleingoor en het Grootgoor 
vormt plaatselijk de oostgrens van het domein (bestanden 16e en 12g). De uitgegraven 
grond ligt nog in een hoge berm langsheen deze gracht. 
 
Militaire aanwezigheid 
In de 20ste eeuw werden de woeste gronden bebost met grove den en ook Corsicaanse 
den. Op veel plaatsen werden ondanks de droge ondergrond toch grachtjes voorzien en 
werden bedden aangelegd.  
 
Na wereldoorlog II werd in de toen nog jonge bossen een munitieopslagplaats, British 
Arm Depot (BAD III), aangelegd met als meest opvallende kenmerken (illustratie 2.3): 
- de betonbanen, die deels geënt werden op de bestaande zandwegen tussen de 

gehuchten 
- de barakken met zandwallen 
- de bluswaterbassins 
- de draadafsluiting rondom. 
 
Illustratie 2.3: Militaire infrastructuur van BAD3 

 
 
 
In de jaren 1950 vond het Britse leger 230 hectare terrein zonder bebouwing in 
Lichtaart. In het geplande verdedigingskader van de NAVO onteigende de overheid de 
vele percelen bos-, heide en landbouwgrond. Op die plaats verrees dan een 

loods (al dan niet 
omwald) 
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munitieopslagplaats British Arms Depot III (afgekort BAD3). Na 10 jaar gebruik van deze 
militaire site bleven er veertig loodsen, meer dan negen kilometer betonbaantjes en een 
verwaarloosd bos-, heide en vennengebied achter. 
 
Jeugdverblijfcentrum 
Al snel verviel het militair belang en stond het domein leeg. Op vraag van het jeugdwerk 
zocht de Vlaamse overheid in de jaren 1970 meer kampeer- en bivakmogelijkheden 
voor jeugdgroepen. Zo werd BAD3 een tweede keer gevonden. De oude munitieloodsen 
leken gemakkelijk te verbouwen tot paviljoenen en de vroegere akkers en hooilanden 
bleken geschikt als kampeergronden. De Hoge Rielen kwam in de plaats van BAD3. 
BAD3 werd in 1974 omgevormd tot jeugdkampeercentrum, later verruimd tot de huidige 
doelstelling van de Hoge Rielen, verblijfscentrum voor de jeugd met een brede waaier 
van socio-cultureel werk. 
 
Illustratie 2.4: Het educatieve landschap van jeugddomein De Hoge Rielen 

 
 

2.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer 

Uit werkboeken van Jef Diels (voormalige boswachter) bleek dat in de jaren 1980-1999 
door de beheerders in volgende aspecten werd geïnvesteerd: 

- onderhoud, herstel en verbeteren van infrastructuur (gebouwen, omheiningen, 
wegen); 

- beplantingen (incl. stekken en het plaatsen van wildbescherming) met een groot 
scala aan soorten (bv. Vlier, Grauwe abeel, Zomereik, Sleedoorn, Lijsterbes, 
Beuk, Eglantier, Hazelaar, Kleinbladige linde, Haagbeuk, Lork, Spork, Meidoorn, 
Veldesdoorn, Gelderse roos, Boskers, Wilde appel, Douglas, Gewone esdoorn, 
Zwarte els, Noordse esdoorn, Moeraseik, Krentenboom, Kardinaalsmuts, 
Vogelkers, Hulst, Kornoelje, Sneeuwbes, …). Verschillende van deze soorten 
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zijn in ecologisch opzicht niet goed aangepast aan de arme en zure zandgrond 
van de Hoge Rielen en vaak mislukten de aanplantingen of groeide het 
plantsoen heel erg langzaam, overigens ook van inheemse soorten; 

- maaien en afvoeren van hooilanden en heiderelictjes; 
- dunningssnoeien; 
- opruimen van hout na windval; 
- het verwijderen van hinderlijke struiken. 

 
De natuurgebieden De Goorkens en De Duinen werden in samenwerking met 
jeugdgroepen aangepast beheerd. Rond 1990 werd het trilveen in De Goorkens 
machinaal geschoond en werd een begin gemaakt met het openkappen van 6d in De 
Duinen. Halverwege de jaren 1990 werd dan een omvangrijke open plek gekapt en 
geplagd (12c), vanuit een klein relict in het uiterste zuidwesten van 12c. Stelselmatig 
werden 6d en 12c uitgebreid tot hun huidige omvang en werd ook in 10f een kleiner 
heiderelict uitgebreid. 
 
In 15g werd het kikkerkwartier ingericht in 1995. Een aantal hooilanden in de Vallei van 
de Rulloop werden doorlopend gehooid, een aantal houtkanten werden geplant en meer 
recent werden verboste hooilanden opnieuw heel lokaal open gekapt (15h). 
 
Een loods in 14d is in gebruik door de arbeidersploeg van ANB en wordt voor een 
belangrijk deel ingezet bij het beheer van de Hoge Rielen. 
 
Uit de leeftijdsverdeling van de bestanden en de omtrekklasseverdeling van grove den 
(zie 2.3.2) blijkt dat een behoorlijk aandeel van de grove dennenbestanden net na WOII 
zijn aangeplant. Na de ingebruikname als militair domein in 1950 en ook in de latere 
periode als jeugdverblijfcentrum zijn echter geen verjongingskappen in het naaldbos 
meer gebeurd, uitgezonderd een verjongingsproef met Grove den in bestand 10i. 
Belangrijke vlaksgewijze kappen hebben enkel plaatsgevonden om heidevegetaties te 
herstellen in De Duinen en op de Grote Heide. Op veel kleinere schaal zijn kappingen 
gebeurd om uitbreiding van infrastructuur toe te laten. De belangrijkste 
beheermaatregelen in de bosbestanden waren dunning en aanplanting van loofhout.  
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2.2 Beschrijving van de standplaats 

2.2.1 Reliëf en hydrografie 

In figuur 1.4 is een overzicht gegeven van de topografie (Digitaal Hoogte Model) en de 
ligging van een zuidnoordprofiel (illustratie 2.5) doorheen het bosdomein.  
 
Illustratie 2.5: Profiel doorheen het bosdomein 
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Het bosdomein is gelegen tussen de vallei van de Grote Calie en de Kempense 
Heuvelrug. De Rulloop ligt in een laagte tussen de heuvelrug en de Hoge Rielen. De 
zuidgrens van het domein loopt langs de Rulloop zelf en de bestanden binnen de 
afsluiting liggen al in de laagte. Het gros van het domein is gelegen op een rug die 
zowel in noordelijke richting afhelt naar de Grote Calie (zijbeek Roeijkensloop) en in 
zuidelijke naar de Rulloop (illustratie 2.5). In het oosten loopt de rug door buiten het 
domein richting dorpskern van Kasterlee. Hier liggen wel een drietal depressies die van 
nature weinig of niet ontwaterden: Klein Goor, Groot Goor en Ossengoor. Eveneens is 
er een helling aanwezig binnen het bosdomein die in zuidwestelijke richting in hoogte 
afhelt. De hoogste locaties binnen het bosdomein zijn gelegen ter hoogte van bestand 
6c. Daar bevinden zich enkele stuifduinkoppen die een hoogte van ca. 24 mTAW 
bereiken.  
 
De laagste locaties zijn in het zuidwesten van het bosdomein gelegen, tegen de 
Rulloop. Ze liggen op ca. 18 mTAW. Centraal in de Hoge Rielen liggen ook, kleinere 
afvoerloze depressies: vooral 8b en 8d (De Goorkens). Ter hoogte van de Goorkens 
komen ook weer net duintjes voor met een hoogte van ca. 22 à 23 mTAW. Mogelijk is 
dit opgewaaid zand uit de depressies. 
 
Op een afstand van 1 km ten zuiden van het bosdomein is zoals te zien in figuur 1.4 de 
Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart gelegen. Deze rug bereikt een 
hoogte van ca. 30 mTAW ter hoogte van het provinciaal domein Hoge Mouw.  
 

Rulloop 
Roeijken 
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2.2.2 Bodem en geologie 

Bodem 

De informatie over het bodemtype is afkomstig van de bodemkaart (figuur 2.2). De 
bodemkaart werd eind jaren 1950 echter niet opgenomen in militaire domeinen. Daarom 
is er geen precieze informatie voor De Hoge Rielen gekend.  
 
De bodemkenmerken worden beschreven aan de hand van textuur, drainageklasse en 
profielontwikkeling. Deze drie eigenschappen vormen het bodemseriesymbool op de 
bodemkaart. Het eerste teken staat voor de textuur, het tweede voor de drainage en het 
laatste teken voor de profielontwikkeling. 
 
• Textuur: De textuur van de bodem wordt bepaald aan de hand van granulometrische 

analyses. Het overgrote deel van de bosbestanden zijn gelegen op een bodem met 
zandige textuur. 

• Drainageklasse: De drainageklasse van de bodem is afhankelijk van de diepte van 
de grondwatertafel, de permeabiliteit van de bodem en het voorkomen van 
doorlatende lagen. Naarmate de bestanden meer in de vallei gelegen zijn verkrijgt 
men een nattere bodem.  

• Profielontwikkeling: Een bodem is na zijn ontstaan onderhevig aan invloeden van 
buitenaf, zoals klimaat en vegetatie. Na verloop van tijd zal er een 
verweringsmateriaal gevormd worden.  

 
Op figuur 2.4 is eveneens een eigen interpretatie (gearceerd) weergegeven van de 
profielontwikkeling binnen het bosdomein De Hoge Rielen aan de hand van de 
historische kenmerken van het landschap. In de depressies van de Goorkens kent de 
natte bodem meer dan waarschijnlijk geen profielontwikkeling. Ook in de vallei van de 
Rulloop hebben de lagere delen geen profielontwikkeling. Ter hoogte van de historische 
boerderij aan de Molenstraat, bij 14e) en de twee grote historische akkers in het noorden 
van het gebied (100 en 101) komen bodems voor met diepe antropogene humus A-
Horizont. Deze plaggenbodems zijn ontstaan door het historische gebruik van de 
akkers. Onder het grootste deel van De Hoge Rielen liggen podsolen, ontstaan na de 
vastlegging van oude, stuifduinen. Mogelijk zijn op een paar plaatsen die nog eerder 
recent (de voorbije eeuwen) gestoven hebben ook duinprofielen aanwezig. Daar heeft 
zich (nog) geen podsol gevormd. 
 

In het westen van de Goorkens blijkt uit enkele lokale profielboringen door de VLM dat 
verschillende percelen, omgeven door oude eikenhoutkanten, in vroegere tijden een 
(kleinschalig) akkergebruik ondergaan hebben. Anderzijds blijken relicten van venige 
heide en Kleine-zeggenvegetaties op deze percelen voor te komen, wat duidt op 
mogelijke potenties op ontwikkeling van trilveen, wat een belang heeft op Vlaams en 
Europees niveau. Het is evenwel niet duidelijk in welke mate het akkergebruik en 
andere heersende milieufactoren (peilfluctuaties, chemische kwaliteit) deze potenties 
zouden beperken. Evenmin is deze toestand duidelijk op perceelsniveau (zeker in het 
westen, waar de profielboringen aan de zuidelijke rand zijn uitgevoerd). Bijkomend 
ecohydrologisch onderzoek is daarom een vereiste, om de doelstellingen afdoende te 
onderbouwen, en om een succesvol resultaat te bereiken waar men voedselarme 
situaties uit het verleden wenst te herstellen. 

 

Geologie 
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De basis voor de ondergrond van de Kempen is de paleozoïsche sokkel die deel 
uitmaakt van het bekken van de Kempen. Het primair voetstuk helt af naar het 
noordoosten. De rotsige, geplooide lagen van het Primair zijn bedolven onder 
hoofdzakelijk tertiaire mariene afzettingen van voornamelijk Boven Miocene en Pliocene 
ouderdom.  
 
Tijdens het Tertiair, van 65 tot 2 miljoen jaar geleden, lagen de Kempen aan de rand 
van het Noordzeebekken, in de overgangszone tussen zee en vasteland. De toenmalige 
Noordzee overspoelde het gebied regelmatig (transgressie) om zich dan nadien weer 
terug te trekken (regressie). Tijdens de verschillende transgressiefasen werden dikke 
lagen slib, zand en klei afgezet in het ondiepe kustmilieu, in de regressiefasen waren de 
afgezette lagen onderhevig aan erosie. 
 
Het geologisch substraat van het centrale deel van de Kempen wordt gevormd door laat 
tertiaire afzettingen van meerdere tientallen meters dik en die behoren tot afzonderlijke 
formaties1.  
 
De basis wordt gevormd door het grof glauconietrijke groene zand of kleiig zand van de 
Formatie van Diest (Mioceen). Het betreft hier de belangrijkste hydrogeologische 
eenheid in de Kempen, bestaande uit voornamelijk Miocene afzettingen. De basis van 
de formatie van Diest is op ca -88 mTAW gelegen en heeft een dikte binnen het 
bosdomein van 90 m. Onder het zand van Diest komt eveneens een zandige laag voor 
binnen het tertiaire met een dikte van ca.17 m. Deze zandige laag behoort tot het zand 
van Berchem en/of Voort. 
 
De bovenliggende lagen vormen in grote delen van de Kempen de bovenste freatische 
aquifer. Ze wordt gevormd door de Tertiaire en vroeg-Quartaire zanden. 
 
Bovenop het Zand van Diest ligt de Formatie van Kasterlee (Plioceen). De basis van de 
Zanden van Kasterlee bestaat uit grijsgroene, glauconietrijke en micahoudende2 fijne 
zanden, moeilijk te onderscheiden van de Diestiaanzanden. Naar boven toe vermindert 
het glauconietgehalte en lenzen van micahoudende klei komen voor. Binnen het 
studiegebied is de basis van het Zand van Poederlee en/of zandige top van Kasterlee 
op ca. 0 mTAW gelegen en heeft een dikte van 10 m.  
 
Boven deze laag is de zandige top van Lillo gelegen die de bovenste zandige lagen van 
de top van de Formatie van Lillo omvat, waarvan de basis op 10 m TAW is gelegen die 
een dikte van 5 m heeft.  
 
Bovenop de zandige top van Lillo zijn de zanden van Brasschaat gelegen die behoren 
tot de Formaties van Brasschaat en Merksplas. De basis van deze laag is gelegen op 
ca. 15 mTAW en heeft een dikte van ongeveer 1m. 
 
Heel het bosdomein wordt afgedekt (ca. 3 m dik) door Quartaire deklagen die meestal 
van eolische oorsprong zijn. Ze zijn van elders aangevoerd door de wind, het zijn lokaal 
verstoven zanden of een menging van beide. 
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Geomorfologie 
Opvallende geomorfologische kenmerken in het gebied zijn o.m..  
 
Ten zuiden van de Hoge Rielen ligt een groot duinencomplex voor op de Kempense 
Heuvelrug (zie illustratie 2.6). Met hoogteverschillen van meer dan 10 m op amper 100 
m heeft de rug een belangrijke visueel landschappelijke impact, zij het sterker vanuit het 
open zuiden (Vallei van de Kleine Nete), dan vanuit het beboste noorden (de Hoge 
Rielen). De dorpskernen Kasterlee en Lichtaart liggen op de Kempische Heuvelrug. De 
top is min of meer gelimontiseerd, draagt enkel duinvelden, zoals bij Herentals en bij 
Kasterlee, en beheerst de moerassige dalbodems van de vallei van de Kleine Nete 
(Geografie van België, Gemeentekrediet). 
 
Illustratie 2.6: Geomorfologie 

 
 

2.3 Beschrijving van het biotisch milieu 

2.3.1 Bestandenkaart 

De bestandenkaart is weergegeven in figuur 1.2. 
 

2.3.2 Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens 

De bestandskenmerken en bosbouwkundige opnames werden in 2007 gedurende de 
zomermaanden uitgevoerd door ANB. Hiertoe zijn 74 proefvlakken gedefinieerd Deze 
proefvlakken zijn verdeeld over de verschillende types, waarbij meer aandacht werd 



 
 
 
 
 
 
 

De Hoge Rielen  817697/R5/873147/Mech 
Beheerplan - 37 - 10 juli 2009 

 

besteed aan loofhoutbestanden en bijzondere elementen. Hieronder worden de 
resultaten van deze inventarisatie besproken.  
 
Bestandskenmerken 
Voor 198,37 ha van de 223,05 ha is er een bosbouwopname gebeurd. De niet beboste 
bestanden omvatten samen 24,68 ha.  
 
Onderstaande tabellen (tabel 2.1 tot en met tabel 2.3) geven de verdeling weer over 
bestandstype, menging en leeftijdstructuur voor de bestanden binnen de bossen. 
 
De bossen worden gedomineerd door bestanden met meer dan 80% aan naaldhout 
(72% van de bosbestanden). 70 % van de totale oppervlakte zijn gelijkjarige bestanden. 
Ongeveer de helft van de totale oppervlakte zijn gelijkjarige bosbestanden met een 
leeftijd tussen 40 en 80 jaar oud. Bestanden jonger dan 40 jaar ontbreken vrijwel (0,5%). 
Er is al wel een beperkte oppervlakte ouder dan 100 jaar (4%). 
 
70% van de totale oppervlakte zijn homogene bestanden (niet gemengd).  
 
Zowat 70% van de totale oppervlakte is gelijkjarig bos. Uit de leeftijdsklasse van de 
bomen kan opgemaakt worden dat 30% van de opgenomen bestanden tussen de 41 en 
de 60 jaar oud is en 22% tussen de 61 en 80 jaar oud is. 4% van de bestanden valt 
binnen de leeftijdsklasse van 100 tot 120 jaar.  
 
Tabel 2.1: Verdeling van de oppervlakte over bestandstype  

Bestandstype Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Naaldhout > 80% 161,48 72,4 

Naaldhout < 80% 9,88 4,4 

Loofhout < 80% 3,33 1,5 

Loofhout > 80% 23,68 10,6 

Open ruimtes 16,37 7,3 

Water 4,11 1,8 

Infrastructuur 4,20 1,8 

Totaal 223,05 100 

 
Tabel 2.2: Verdeling van de oppervlakte volgens menging  

  Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Homogeen 162,36 72,8 

Stamsgewijs 32,38 14,7 

nvt3 28,32 12,7 

Totaal 223,05 100 
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Tabel 2.3: Verdeling van de oppervlakte volgens leeftijdsklasse  

Leeftijdsklasse Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

1-20 0,3 0,2 

21-40 0,5 0,2 

41-60 71,0 31,8 

61-80 49,2 22,1 

81-100 11,0 4,9 

101-120 8,7 3,9 

Ongelijkjarig 45,8 20,5 

nvt 36,3 16,3 

Totaal 223 100 

 
Tabel 2.4: Vergelijking bestandstype en leeftijdstype (in procent) 

type/ leeftijd Gelijkjarig Ongelijkjarig Tweevoudig hooghout nvt 

Menging van loofhout 

en naaldhout  0,6 4,3 1,0  

Loofhout >80%  0,4 8,6  1,6 

Naaldhout > 80%   64,8 7,6   

 
 
In tabel 2.4 is er een overzicht weergegeven van de voorkomende types en de 
leeftijdsverdeling van de percelen. 65% van de bestanden bestaat uit gelijkjarig 
naaldhout. Verder is er telkens ongeveer 8% van het totale oppervlak ongelijkjarig 
loofhout of ongelijkjarig naaldhout. Er zijn minder dan 5% mengingen van loofhout en 
naaldhout. Er is ook vrijwel geen gelijkjarig loofhout in De Hoge Rielen. 
 
 
Boomsoortensamenstelling 
In elk proefvlak worden drie verschillende lagen beschouwd: de zaailingen (hoogte lager 
dan 2m), de struiklaag (hoogte hoger dan 2m en een omtrek gemeten op 1,5m hoogte 
kleiner dan 20cm), de boomlaag (omvat alle bomen met een omtrek van meer dan 20 
cm). 
 
Door gegevens van alle bestanden samen te analyseren, wordt de samenstelling van 
het ‘gemiddelde bestand’ bekomen. Hieronder wordt de samenstelling besproken.  
 
De zaailingen werden als natuurlijke verjonging gekarteerd. De meest voorkomende 
soorten op basis van het grondvlak voor De Hoge Rielen zijn: Sporkehout (63%), 
Zomereik (13%) en Wilde lijsterbes (17%). 
 
Zo bedraagt het aandeel aan Amerikaanse vogelkers 1,3% van de zaailingen. 
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Tabel 2.5: Stamtal van de zaailingen en verdeling over de boomsoorten 

Boomsoort Aantal/ha % aandeel 

Amerikaanse vogelkers 103 1,3 

Berk (G) 129 1,7 

Den (G) 230 2,9 

Gewone vlier (zwarte vlier) 4 0,0 

Grove den (Gewone den) 315 4,0 

Hulst 13 0,2 

Krenteboompje (G) 54 0,7 

Ratelpopulier (Trilpopulier, Esp) 99 1,3 

Sporkehout (Vuilboom) 4920 63,1 

Wilde lijsterbes (Gewone lijsterbes) 904 11,6 

Zomereik 1027 13,2 

Gemiddeld Totaal 7797 100,0 

 

Illustratie 2.7: Stamtalverdeling van de zaailingen over de soorten 
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Naarmate de zaailingen ouder worden en deel gaan uitmaken van de struiklaag, daalt 
het aandeel pioniersoorten (Grove den en Berk). Deze soorten kunnen zich namelijk niet 
of moeilijk handhaven onder scherm en kwijnen hierdoor weg. Struiksoorten zijn beter 
aangepast aan het groeien onder scherm en nemen dan ook een groter aandeel van het 
stamtal in. 
 
In de struiklaag in De Hoge Rielen komt Sporkehout samen met Wilde Lijsterbes het 
meest voor. Deze beslaan 75% van het totale struikenstamtal per ha. Binnen De Hoge 
Rielen komt eveneens Beuk (0,3%), Amerikaanse eik (0,1%) en Douglasspar (0,1%) 
voor die niet als natuurlijk verjonging zijn gekarteerd, maar als aangeplant. Amerikaanse 
eik en Tamme kastanje zijn in De Hoge Rielen lokaal in grote aantallen aangeplant, 
maar dit was vaak rond gebouwen en open ruimten. Deze plantsoenen zijn niet 
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opgenomen in de proefvlakken die in de eerste plaats representatief zijn voor de 
bosbestanden. 
 
Tabel 2.6: Stamtal van de struiklaag en verdeling over de boomsoorten 

Boomsoort Stamtal/ha % Aandeel 

Amerikaanse eik 1 0,1 

Berk (G) 57 9,2 

Beuk 2 0,3 

Douglasspar 1 0,1 

Gewone vlier (zwarte vlier) 1 0,1 

Sporkehout (Vuilboom) 324 52,7 

Wilde lijsterbes (Gewone lijsterbes) 131 21,4 

wilg (G) 74 12,1 

Zomereik 23 3,8 

Overige 1 0,1 

Totaal 614 100,0 

 
Illustratie 2.8: Stamtalverdeling van de struiklaag over de soorten 

Wilde lijsterbes 
(Gewone lijsterbes)

21%

wilg (G)
12%

Zomereik
4%

Overige
1%

Sporkehout 
(Vuilboom)

53%

berk (G)
9%

 
 
Zoals te zien is in illustratie 2.11 zijn naast het stamtal, ook het volume en het grondvlak 
indicatieve parameters voor de beoordeling van de bestanden. Het grondvlak van een 
bestand is de som van de oppervlakte van alle doorsnedes op 150 cm van alle 
boomstammen. In de Hoge Rielen werden de open plekken meegerekend tijdens de 
berekening van dit gemiddelde. 
 
De boomlaag in De Hoge Rielen wordt gedomineerd door Grove den in het gros van de 
bosbestanden. Zomereik is ook talrijk aanwezig, met name in doorgegroeide lineaire 
elementen van het oude cultuurlandschap (houtkanten, bomenrijen, hakhoutstroken). 
Ook berk is nog goed vertegenwoordigd, vaak in delen die spontaan verbost zijn. Zwarte 
els komt op een paar natte plaatsen voor. Corsikaanse den is beperkt tot enkele 
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homogene bestanden in het uiterste oosten van het bosdomein. Douglas staat 
groepsgewijze in het midden van de zuidelijke helft van het bosdomein. 
 
Tabel 2.7: Verdeling van stamtal, grondvlak en volume over de hoofdboomsoorten  

Boomsoort 

Stamtal 

(Aantal/ha) 

Grondvlak 

(m²/ha) 

Volume 

(m³/ha) 

Grove den (Gewone den) 325 19,4 158,2 

Zomereik 37 1,5 14,1 

Berk (G) 72 1,2 8,4 

Zwarte els 17 0,3 2,1 

Corsikaanse den 6 0,4 3,9 

Douglasspar 6 0,1 0,5 

Ratelpopulier (Trilpopulier, Esp) 6 0,1 0,2 

Wilg (G) 9 0,1 0,2 

Beuk 6 0,1 0,2 

Overige 11 0,3 2,3 

Totaal 495 23,5 190,1 

 
Illustratie 2.9: Stamtalverdeling van de boomlaag over de soorten 
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Illustratie 2.10: Grondvlakverdeling van de boomlaag over de soorten 
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Omdat Grove den als een inheemse boomsoort wordt beschouwd is het aandeel 
inheemse soorten erg groot: ca. 98% van het gemiddelde bestandsgrondvlak in De 
Hoge Rielen.  
 
Dendrometrische gegevens 
 
De kaart met de spreiding van de hoofdboomsoort en leeftijdsklasse over de bestanden 
is weergegeven in figuur 2.6. 
 
In bijlage 4 worden de dendrometrische gegevens per bestand opgelijst. Hieronder 
worden deze gegevens besproken op bosniveau. 
 
De beboste bestanden (dus zonder open ruimtes) binnen De Hoge Rielen worden 
gekenmerkt door een gemiddeld stamtal van 600 per ha, een grondvlak van 26 m² per 
ha en een volume van 210 m³ per ha.  
 
Illustratie 2.11 en illustratie 2.12 geven een stamtalverdeling en grondvlakverdeling over 
de omtrekklassen voor de belangrijkste soorten weer. Hieruit kan worden afgeleid dat er 
weinig werd aangeplant in verschillende bosbestanden (laag stamtal en grondvlak bij 
lage diameters). Opmerkelijk is dat er zeer veel Zwarte els, Ruwe berk, Zomereik in de 
kleine diameters een groot aandeel bezitten. Dit zijn deels spontaan verboste vochtige 
terreinen met hoge stamtallen (De Goorkens).  
 
De verdeling van Grove den toont een brede klokcurve met een gemiddelde omtrek 
rond 80 cm. Dit is het typische beeld voor een boscomplex met gelijkjarige aanplanten 
die uit een beperkte periode dateren. Vooral de totale afwezigheid van jonge bestanden 
van grove den komt scherp naar voren. Mogelijk zijn er lokaal wel zaailingen, maar er 
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zijn geen grove dennen in de omtrekklasse 20-30 cm en erg weinig in die van 30-40 cm 
en 40-50 cm omtrek. 
 
Zomereik heeft een zeer gespreid aandeel in zowel het stamtal als het grondvlak ten 
opzichte van de omtrekklasse. Zo komen er veel Zomereiken voor in de kleinere 
diameterklassen die samen een groot aandeel in het grondvlak beslaan. In de grotere 
klassen komen eveneens Zomereiken (beperkt aantal) voor die echter wel in de grotere 
omtrekken een groot aandeel innemen van het grondvlak. 
 
In de klasse met een omtrek van 130 tot 135 cm is er een toename van de “Overige 
soorten” dat veroorzaakt wordt door Zeeden. Dit wijst op een oude aanplant met Zeeden 
binnen de bosplaats Hoge Rielen. 
 
Het staand dood hout heeft een gemiddeld stamtal van 11 per ha en vertegenwoordigt 
een volume van 1,1 m³ per ha of 0,5% van het bestandsvolume en een grondvlak van 
0,2 m² per ha. De criteria voor duurzaam bosbeheer stellen een streefwaarde van 4% 
van het bestandsvolume voorop. Op dit moment is het aanbod staand dood hout dan 
ook te beperkt. 
 
 
Illustratie 2.11: Verdeling van het stamtal over de omtrekklassen 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 245

Overige

Zwarte els

Zomereik

Wilg (G)

Grove den
(Gewone den)
Berk (G)

 



 
 
 
 
 
 
 

De Hoge Rielen  817697/R5/873147/Mech 
Beheerplan - 44 - 10 juli 2009 

 

 

Illustratie 2.12: Verdeling van het grondvlak over de omtrekklasse 
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Om bosdoelstellingen beter te kunnen afwegen (zie 2.5), is een verkennende GIS-
analyse gebeurd van de struiklaag. Het resultaat is weergegeven in illustratie 2.13. In 
heel wat bestanden (data van proefcirkels) blijkt een struiklaag te ontbreken, bijzonder in 
de zuidoostelijke helft van het gebied. 
 
Illustratie 2.13: Ruimtelijke weergave van stamtal en dominante soort in de struiklaag 
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2.3.3 Flora 

In totaal zijn er in het bosdomein 95 vegetatie-opnamen gemaakt, waarvan 73 in 
bosbestanden en 22 in open terreinen. Van de bosbestanden 17A en 12G zijn geen 
vegetatie-opnamen beschikbaar. Van 3 bosbouwproefvlakken (2 in 14C en 1 in 15C) is 
geen vegetatie-opname beschikbaar. Enkele andere bestanden vertegenwoordigen 
infrastructuur (gebouwen, parking) en zijn derhalve niet door een vegetatie-opname 
vertegenwoordigd. 
 
Van de bosopnamen en de opnamen van open terrein is een gescheiden typologie 
opgesteld, die gezamenlijk is weergegeven in figuur 2.8. 
 
Vegetatie in bosbestanden 
Voor de vegetatie-analyse van de Braun-Blanquet-opnamen is gebruik gemaakt van het 
‘Bos & Groen vegetatie-analysepakket Bosprog 3.41’ (Roelandt et al. 2008). Daarbij is 
vooreerst een typologie opgesteld met behulp van Twinspan, op basis van de kruidlaag 
(Twinspan for Windows version 2.3: Hill & Šmilauer 2005). Deze analyse heeft geleid tot 
8 types (samen 73 opnamen). Karakterisatie van deze types aan de hand van een 
synoptische tabel is te vinden in bijlage 6. 
 
Verdere identificatie van deze types gebeurt ten opzichte van de gewestelijke 
bosinventarisatie, waarbij zg. tropres-scores zijn gebruikt die rekening houden met de 
soortbedekkingen (TPab-scores). Per vegetatietype worden hierbij twee 
sterdiagrammen geproduceerd in overlay: één voor de kruidlaag alleen (TPab_K) en 
één voor boom-, struik- én kruidlaag (TPab_BSK). De sterdiagrammen zijn te vinden in 
bijlage 7. Een sterdiagram geeft de overeenkomst weer met elk van de 32 
onderscheiden bostypes van de bosinventarisatie. Exotengedomineerde bostypes, zoals 
er in de Hoge Rielen heel wat voorkomen, komen echter niet in deze typologie voor. 
Daarom geven de sterdiagrammen vooral de verwantschap weer met de meest 
gelijkende, meer natuurlijke bostypes van Vlaanderen. Met behulp van een sterdiagram 
worden subjectieve toewijzingen aan één enkel bostype voorkomen: het is meestal zo 
dat een bestand gelijkenissen vertoont met meerdere bostypes. Hoe groter de gelijkenis 
met een bepaald bostype, hoe verder het betreffend sterpunt van het centrum ligt. Voor 
meer informatie wordt verwezen naar de bosinventarisatie (Waterinckx & Roelandt 
2001) of Roelandt et al. (2008). 
 
In tabel 2.8 is de typologie van de bossen uitgewerkt. De lokale typologie is gebeurd op 
basis van de synoptische tabel. De identificatie ten opzichte van de gewestelijke 
bostypes is gebeurd door middel van het vegetatie-analysepakket (Roelandt et al. 
2008). 
 
Dit is ruimtelijk weergegeven in figuur 2.8, waar de typologie van de proefpunten 
bovendien is geprojecteerd naar de bestandsindeling. Zowel dit gegeven, als het feit dat 
sommige opnamen van open terrein, gerefereerd aan een bestand, slechts betrekking 
hebben op een deel van het bestand, dient men goed in het achterhoofd te hebben bij 
het lezen van deze kaart. De kaart is als zodanig een weergave van de gegevens zoals 
uit de inventarisatiedatabank van ANB kan worden gehaald.  
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Tabel 2.8: Lokale typologie van de bosopnamen en identificatie volgens meest gelijkend gewestelijk 
bostype (volgens 2 tropres-scores) alsook volgens de Nederlandse syntaxonomie (‘Schaminée’). 

Vegetatie-

type 

Lokale benaming 

vegetatietype TPab_BSK TPab_K Schaminée 

101 

Jong Berkenbos met 

heischrale elementen en 

Braam Brandnetel-Vlierenbos Elzen-Essenbos 

42AA02E: Beuken-

Zomereikenbos; subass. 

met Gladde witbol 

102 Bramenrijk Eiken-Berkenbos 

Bochtige smele-rijk 

Berken-Eikenbos 

Bochtige smele-rijk 

Berken-Eikenbos 

42AA01B: Berken-

Eikenbos; subass. met 

Bochtige smele 

103 

Bramenrijk Dennenbos met 

Bochtige smele en 

Pijpenstrootje 

Bochtige smele-rijk 

Berken-Eikenbos 

soortenarm Berken-

Eikenbos 

42AA03B: Bochtige 

smele-Beukenbos; 

typische subass. 

104 

Bramenrijk Dennenbos met 

Bochtige smele 

Bochtige smele-rijk 

Berken-Eikenbos 

Bochtige smele-rijk 

Berken-Eikenbos 

42AA02D: Beuken-

Zomereikenbos; subass. 

met Pijpestrootje 

105 

Dennenbos met Struikhei en 

Bochtige smele 

Bochtige smele-rijk 

Berken-Eikenbos 

Bochtige smele-rijk 

Berken-Eikenbos 

42AA02D: Beuken-

Zomereikenbos; subass. 

met Pijpestrootje 

106 

Dennenbos met Bochtige 

smele 

Bochtige smele-rijk 

Berken-Eikenbos 

Bochtige smele-rijk 

Berken-Eikenbos 

42AA01D: Berken-

Eikenbos; subass. met 

Pijpestrootje 

107 

Dennenbos met Struikhei en 

Pijpenstrootje 

Bochtige smele-rijk 

Berken-Eikenbos 

Bochtige smele-rijk 

Berken-Eikenbos 

41AA03B: 

Kussentjesmos-

Dennenbos; subass. met 

Bosbessen 

108 

Wilgenstruweel met Pitrus en 

Zwarte zegge 

Bochtige smele-rijk 

Berken-Eikenbos 

typisch Berken-

Eikenbos 

39AA02E: Elzenzegge-

Elzenbroek; subass. met 

Zompzegge 

 
 
In tabel 2.9 zijn de voor het beleid interessante plantensoorten weergegeven per type. 
Een zevental soorten van de Rode Lijst (overwegend van heischrale milieus) en 12 oud-
bosplanten komen voor in de bostypes. Bijkomend kan vermeld worden dat in 2008 
Eikvaren is waargenomen langs de weg tussen 14D en 14E. 
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Tabel 2.9: Beleidsrelevante plantensoorten van de bostypes 

Type Status NLNaam 101 102 103 104 105 106 107 108 

Oud-bos plant Oud-bos plant Adelaarsvaren    X     

Oud-bos plant Oud-bos plant Blauwe bosbes    X     

Oud-bos plant Oud-bos plant 

Gewone 

salomonszegel X        

Oud-bos plant Oud-bos plant Hazelaar  X       

Oud-bos plant Oud-bos plant Hulst  X X X X    

Oud-bos plant Oud-bos plant IJle zegge X       X 

Oud-bos plant Oud-bos plant Knopig helmkruid X        

Oud-bos plant Oud-bos plant Lelietje-van-dalen  X       

Oud-bos plant Oud-bos plant Mannetjesvaren  X       

Oud-bos plant Oud-bos plant Smalle stekelvaren  X X X X X   

Oud-bos plant Oud-bos plant Wijfjesvaren  X       

Oud-bos plant Oud-bos plant Wilde kamperfoelie X X X X X X   

Rode lijst achteruitgaand Blauwe bosbes    X     

Rode lijst achteruitgaand Buntgras       X  

Rode lijst achteruitgaand Gewone waternavel    X    X 

Rode lijst achteruitgaand Kantig hertshooi  X       

Rode lijst achteruitgaand Pijpenstrootje  X X X X X X X 

Rode lijst achteruitgaand Struikhei   X X X  X  

Rode lijst achteruitgaand Tandjesgras X        

 
 
Uit figuur 2.8 blijkt het (al dan niet Bramenrijk) Dennenbos met Bochtige smele  
algemeen voor te komen (verschillende types). Over een strook in het zuiden 
(bestanden 14B, 14C, 16A en 16D komt hier minder tot meer Struikhei in voor; enkele 
andere dennenbestanden zijn gekenmerkt door Struikhei en Pijpenstrootje (type 107). 
Langs de randen van het gebied komt Bramenrijk Eiken-Berken bos voor; centraal 
(Goorkens) het Wilgenstruweel met Pitrus en Zwarte zegge. 
 
Het ecogram (illustratie 2.14) geeft weer dat de soortensamenstelling van de meeste 
types gelijkaardige standplaatscondities weerspiegelt: mesofiel-hygroclien en mor-
humustype. Types 102 en 104 (Bramenrijke types) liggen meer naar rechts in het 
diagram, als gevolg van de Bramen die op stikstof wijzen. Type 108 indiceert vochtiger 
milieu (hygroclien) en wijst op het moder-humustype (stikstofrijker; meer naar rechts). 
Meest naar rechts ligt het type 101 (jong Berkenbos nabij ingang), met humusindicatie 
zure mull. 
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Illustratie 2.14: Het ecogram van de bostypes. 

 
 
Vegetatie in open terrein 
De vegetatie-opnamen in open terrein zijn gemaakt met behulp van de Tansley-schaal. 
Ook deze opnamen zijn met Twinspan verwerkt. De typologie is terug te vinden in tabel 
2.10 en de cartografische weergave in figuur 2.8. 
 
Tabel 2.10: Vegetatietypen open terreinen. 

Vegetatietype Lokale benaming vegetatietype 

201 Droge tot natte heide 

202 Venvegetatie van zure tot zwak gebufferde wateren 

203 Laagveenvegetatie van zure tot circumneutrale milieus 

204 Grasland met Gestreepte witbol en Gewoon struisgras 

205 Eikenhoutkant met Gewoon struisgras en Bochtige smele 

 
 
In tabel 2.11 zijn de voor het beleid interessante plantensoorten weergegeven per type. 
Vooral het venvegetatietype 202 herbergt heel wat soorten van de Rode Lijst; in andere 
types betreft het overwegend soorten van heischrale milieus. 
 
 
Tabel 2.11: Beleidsrelevante plantensoorten van de open terreintypes 

Type Status NLNaam 201 202 203 204 205 

Oud-bos plant Oud-bos plant Gelderse roos     X 

Oud-bos plant Oud-bos plant 

Gewone 

salomonszegel     X 

Oud-bos plant Oud-bos plant Hazelaar     X 

Oud-bos plant Oud-bos plant Knopig helmkruid     X 

Oud-bos plant Oud-bos plant Lelietje-van-dalen     X 

Oud-bos plant Oud-bos plant Mannetjesvaren     X 

Oud-bos plant Oud-bos plant Smalle stekelvaren   X   

Oud-bos plant Oud-bos plant Wijfjesvaren     X 

Oud-bos plant Oud-bos plant Wilde kamperfoelie   X  X 

Rode lijst achteruitgaand Blauwe knoop    X  

Rode lijst achteruitgaand Buntgras X X    

Rode lijst achteruitgaand Drijvend  X X   
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Type Status NLNaam 201 202 203 204 205 

fonteinkruid 

Rode lijst achteruitgaand Gewone brunel X  X   

Rode lijst achteruitgaand 

Gewone 

waternavel X X X X  

Rode lijst achteruitgaand Kantig hertshooi   X   

Rode lijst achteruitgaand Muizenoor    X  

Rode lijst achteruitgaand Pijpenstrootje X X X X X 

Rode lijst achteruitgaand Stekelbrem X     

Rode lijst achteruitgaand Struikhei X X  X  

Rode lijst achteruitgaand Tormentil X X    

Rode lijst achteruitgaand Veenpluis   X   

Rode lijst bedreigd Waterlepeltje   X   

Rode lijst kwetsbaar Kruipbrem X     

Rode lijst kwetsbaar 

Ronde 

zonnedauw  X    

Rode lijst vrij zeldzaam Haaksterrenkroos   X   

Rode lijst vrij zeldzaam Kleine zonnedauw  X    

Rode lijst vrij zeldzaam 

Veelstengelige 

waterbies  X    

Rode lijst vrij zeldzaam Vlottende bies   X   

Rode lijst zeldzaam Geelgroene zegge  X    

Rode lijst zeldzaam Jeneverbes X     

Rode lijst zeldzaam Moerashertshooi  X X   

Rode lijst zeldzaam Moeraswolfsklauw X X    

Nationale status 

Beschermd voor wat de 

ondergrondse delen betreft tot en 

met de wortelhals. Uitgraven, 

verplanten, beschadigen, in de 

handel brengen of vervoeren van 

deze delen is verboden (ook in 

gedroogde toestand). Plukken 

voor commerciële doeleinden is 

verboden. Gele plomp   X   

Nationale status 

Beschermd voor wat de 

ondergrondse delen betreft tot en 

met de wortelhals. Uitgraven, 

verplanten, beschadigen, in de 

handel brengen of vervoeren van 

deze delen is verboden (ook in 

gedroogde toestand). Plukken 

voor commerciële doeleinden is 

verboden. Koningsvaren  X    

Nationale status 

De volledige plant is beschermd 

tegen oogsten, vervoeren of 

uitvoeren voor commerciële 

doeleinden (ook ingedroogde 

toestand). 

Echt 

duizendguldenkruid X     
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Type Status NLNaam 201 202 203 204 205 

Nationale status 

Volledig beschermde soort, 

behalve in tuinen, parken en 

akkers. Plukken, verplanten, 

beschadigen, in de handel 

brengen of vervoeren is verboden 

(ook in gedroogde toestand). Jeneverbes X     

Nationale status 

Volledig beschermde soort, 

behalve in tuinen, parken en 

akkers. Plukken, verplanten, 

beschadigen, in de handel 

brengen of vervoeren is verboden 

(ook in gedroogde toestand). Kleine zonnedauw  X    

Nationale status 

Volledig beschermde soort, 

behalve in tuinen, parken en 

akkers. Plukken, verplanten, 

beschadigen, in de handel 

brengen of vervoeren is verboden 

(ook in gedroogde toestand). Moeraswolfsklauw X X    

Nationale status 

Volledig beschermde soort, 

behalve in tuinen, parken en 

akkers. Plukken, verplanten, 

beschadigen, in de handel 

brengen of vervoeren is verboden 

(ook in gedroogde toestand). Ronde zonnedauw  X    

 
 
In figuur 2.8 is de verspreiding van open terreintypes te zien. Het ecogram van illustratie 
2.15 geeft aan dat het ven- en het laagveentype (202 en 203) meer vochtrijkdom 
indiceren, en dat heide- en venvegetatie (201-202) voedselarmere omstandigheden 
benodigen dan grasland met Gestreepte witbol en eikenhoutkanten (204-205). 
Laagveenvegetatie is intermediair wat betreft stikstofindicatie. De zuurindicatie is over 
alle types gelijkaardig (acidofiel-acidoclien). 
 
 
Illustratie 2.15: Het ecogram van de vegetatietypes van open terrein. 
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Vergelijking met biologische waarderingskaart (versie 2) 
 
De BWK-kartering is gebeurd in augustus 1998 (figuur 2.7). Deze geeft globaal weer 
welke vegetatietypes het gebied meest bepalen: vooral dennenbos en veel beperkter 
heiden, mesofiel eikenbos, struwelen en wateren. Deze kaart is globaal in overeenkomst 
met de analyse volgens de bosinventarisatie. 
 
 
Vergelijking met de Potentiële Natuurlijke Vegetatie (PNV) 
 
Voor Vlaanderen werd op basis van de bodemkaart een zg. PNV-kaart opgemaakt (De 
Keersmaeker et al. 2001b), die weergeeft welk bostype het meest waarschijnlijk zal 
voorkomen op een bepaalde plaats. Gezien het ontbreken van bodemkaartgegevens in 
het bosdomein, ontbreken ook gegevens over de potentiële natuurlijke vegetatie. 
Evenwel is te verwachten dat de droge en natte variant van het arme Eiken-Beukenbos 
en Eikenbos als potentieel natuurlijke vegetatie zouden worden weergegeven. 
 
De verdeling nat/droog komt overeen met wat verwacht wordt vanuit de vegetatiekaart. 
 
Zwammen 
 
Van de Hoge Rielen werd een notitielijst verkregen van een beknopte 
zwammeninventaris. Volgende soorten zijn waargenomen: Regenboogrussula, 
Kastanjeboleet Helmmycena, Fopzwam, Dennenbundelzwam, Elfenbankje, Korstzwam, 
Berkenzwam, Krulzoom, Bleekgele russula, Melkzwam sp., Roodporiënhoutzwam, 
Aardappelbovist. 
 
Geen van deze soorten staan vermeld in de Rode Lijst. 
 
 

2.3.4 Fauna 

Algemeen 
 
Hieronder worden achtereenvolgens vogels, invertebraten en amfibieën en reptielen 
besproken. Enerzijds is een analyse gemaakt van bestaande gegevens, en anderzijds is 
een belangrijke update en aanvulling gebeurd door terreininventarisatie van vogels, 
sprinkhanen, dagvlinders en libellen in 2008 (door Maarten Jacobs, in onderaanneming 
van Haskoning). 
 
Voor de methodiek van de recente inventarisatie kan worden verwezen naar de 
volgende paragrafen. In figuur 2.9 resp. figuur 2.10 zijn de recente resultaten 
weergegeven voor welbepaalde bestanden of locaties. De aandacht is uitgegaan naar 
volgende diergroepen: interessante broedvogels, libellen, dagvlinders en sprinkhanen. 
Het aantal soorten over alle bezoeken heen, en de verdeling over rode-lijstcategorieën, 
is te zien in illustratie 2.16. 
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Illustratie 2.16: Verdeling rode-lijstsoorten in de Hoge Rielen voor fauna (inventarisatie 2008) 

 
De rode-lijstsoorten zijn opgesomd in tabel 2.12. 
 
Tabel 2.12: Diersoorten van de rode lijst, waargenomen tijdens de inventarisaties in 2008 

groep rode lijst soort Aantal locaties 

dagvlinders bedreigd grote vos 1 

dagvlinders kwetsbaar groentje 1 

interessante broedvogels achteruitgaand koekoek 1 

interessante broedvogels bedreigd boompieper 9 

interessante broedvogels kwetsbaar boomleeuwerik 2 

interessante broedvogels kwetsbaar gekraagde roodstaart 9 

libellen kwetsbaar tangpantserjuffer 4 

libellen kwetsbaar venglazenmaker 3 

libellen zeldzaam koraaljuffer 2 

libellen zeldzaam tengere pantserjuffer 5 

libellen zeldzaam venwitsnuitlibel 3 

sprinkhanen kwetsbaar snortikker 3 

sprinkhanen kwetsbaar zanddoorntje 1 
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Vogels 
 
Van de Hoge Rielen zijn als Rode-lijstsoorten de Sprinkhaanrietzanger, Wielewaal, 
Nachtegaal, Boomleeuwerik, Gekraagde roodstaart, Dodaars en Spreeuw gekend. De 
eerste drie vernoemde zijn niet waargenomen tijdens de recente inventarisatie  
 
De Sprinkhaanrietzanger leeft in rijk begroeide duinen, vochtige heide en drogere delen 
van moerassen. De Wielewaal is zeer schuw en leeft verborgen in rivierbossen, lichte 
loofbossen, grote parken, boomgaarden en soms in dennenbossen (terwijl hij bergen en 
sparrenbossen vermijdt), hoog in de boomkronen. De Nachtegaal komt in gemengde, 
niet dichte loofbossen voor met dichte ondergroei van laag struikgawas en beschuttende 
bodembedekking. Eveneens komt deze soort vaak voor op vochtige plaatsen, 
struikgewas in het open veld, heggen, tuinen en parken met donkere, schaduwrijke 
plaatsen. 
 
In 2008 werden de broedvogels tijdens 2 bezoeken in de voormiddag en 1 tijdens de 
avond gekarteerd langsheen een op voorhand vastgelegde route (figuur 2.10). De 
interessante broedvogels werden hierbij op kaart gezet; de zeer algemene soorten 
werden opgelijst. Deze inventarisaties gebeurden op 26 april van 5.00u tot 11.00u, op 
16 mei van 5.20u tot 11.00u en op 7 juni van 18.30u tot 23.00u. Deze 
broedvogelinventarisaties werden aangevuld met waarnemingen tijdens andere 
inventarisaties. 
 
In totaal werden 40 broedvogelsoorten waargenomen, waaronder 4 rodelijstsoorten. De 
meer algemene broedvogels, die algemeen in de Hoge Rielen zijn aangetroffen, zijn 
kauw, zwartkop, roodborst, merel, zanglijster, vink, winterkoning, koolmees, 
boomkruiper, holenduif, houtduif, pimpelmees, zwarte kraai, fitis, tjiftjaf, heggemus, 
tuinfluiter, staartmees, zwarte mees, vlaamse gaai, wilde eend en grote lijster. 
 
Grofweg kunnen we de interessantere (of markante) broedvogels opsplitsen in 4 grote 
groepen naargelang hun habitatvoorkeur binnen de Hoge Rielen. In tabel 2.13 is het 
aantal (mogelijke) broedparen weeergegeven (broedcode 2 of 3). 
 
• Dodaars, waterral, ijsvogel, waterhoen, Canadese gans en nijlgans zijn gebonden 

aan de aanwezige waterpartijen en ondiepe begroeide oeverzones. 
• Boomleeuwerik en boompieper zijn typische bewoners van de open plekken in het 

bos. De boomleeuwerik verkiest de grotere open plekken zoals “de heide” en “de 
duinen” terwijl de boompieper ook al met kleinere open plekken en bosranden 
tevreden is. 

• Typische bewoners van de vrij monotone naaldhoutbestanden zijn zwarte specht, 
havik, buizerd, gekraagde roodstaart en kuifmees. Opvallend is dat bijna alle 
gekraagde roodstaarten vlakbij of op een gebouw/oud munitiedepot werden 
waargenomen. 

• Groene specht, kleine bonte specht, koekoek en boomklever zijn eerder soorten van 
de loofhoutkanten. 
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Tabel 2.13: Aantal paren in broedbiotoop van interessante broedvogelsoorten 

Soort Aantal paren 

boomklever 3 

boomleeuwerik 2 

boompieper 9 

buizerd 1 

canadese gans 1 

dodaars 1 

gekraagde roodstaart 9 

groene specht 4 

grote bonte specht 11 

havik 1 

ijsvogel 1 

kleine bonte specht 1 

koekoek 1 

kuifmees 9 

nijlgans 1 

waterhoen 3 

waterral 1 

zwarte specht 1 

 
 
In tabel 2.14 is een overzicht weergegeven van de getelde soorten ter hoogte van het 
bosdomein de Hoge Rielen in de broedvogeldatabank van het INBO. 
 
Tabel 2.14: Effectief getelde vogelsoorten (INBO broedvogeldatabank) 

Utm_hok Vogelsoort Aantal 

FS3478 Buizerd 1 

FS3478 Dodaars 1 

FS3478 Gekraagde roodstaart 11 

FS3478 Groene specht 1 

FS3478 Matkop 3 

FS3478 Wintertaling 1 

FS3679 Boomleeuwerik 2 

FS3679 Geelgors 3 

FS3679 Gekraagde roodstaart 1 

FS3679 Matkop 1 

 
 
Een vogelinventarisatie van 2000, ontvangen van de Hoge Rielen, vermeldt ook de 
Goudvink (losse waarneming), een soort die als Bedreigd staat op de rode lijst. 7 
Gekraagde roodstaarten werden geringd in 2001. 
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Korte bespreking van de Rode Lijst-soorten: 
 
Boompieper: 
De Boompieper staat sinds 2004 op de Rode lijst in de categorie bedreigd. 
 
De Vlaamse broedvogelatlas laat zien dat de soort nog gezonde populaties heeft in de 
Kempen en hier vooral in de heidegebieden en militaire domeinen. In de rest van 
Vlaanderen is de soort erg schaars geworden. De laatste 3 decennia is de soort in 
Vlaanderen met minstens 70% afgenomen. 
 
In de Kempense heidegebieden gaat het in vergelijking met de rest van Vlaanderen 
redelijk goed met de soort. 
 
In de Hoge Rielen werden 9 zangposten opgetekend, verspreid over het terrein. 
 
Boomleeuwerik: 
Ook de boomleeuwerik komt in Vlaanderen bijna uitsluitend voor in de Kempen en is 
hier zelfs toegenomen. Zachtere winters, meer kapvlaktes door omvorming van naald 
naar loofbos en heidebeheer worden als oorzaken van deze toename genoemd. De 
soort staat op de Vlaamse Rode lijst als kwetsbaar gecatalogeerd. 
 
De boomleeuwerik is een soort die veelal op de grond leeft, waar hij broedt en zijn 
voedsel zoekt. De biotoop van de Boomleeuwerik bestaat uit droge, begroeide 
zandstreken, schrale heidevelden met losse boompjes en boomgroepen, aan de rand 
van zandverstuivingen en in schrale duinen. Ook op kaalslagen, langs brandgangen en 
in jonge aanplant van naaldhout kan deze soort terug gevonden worden. 
 
In de Hoge Rielen werden twee zangposten genoteerd. Eén in “de duinen” en één in “de 
heide”. 
 
Gekraagde roodstaart 
De gekraagde roodstaart is een vrij talrijke broedvogel in Vlaanderen. Vooral in de 
Kempen is de soort goed vertegenwoordigd. Toch is er sinds de jaren 1960 een 
geleidelijke afname waar te nemen. De soort staat dan ook op de Vlaamse Rode lijst als 
kwetsbaar. 
 
In Vlaanderen broedt 80% van de gekraagde roodstaarten in open naald- en loofbossen 
op de zandgronden van de Kempen en Zandig Vlaanderen. 
 
In de Hoge Rielen is de gekraagde roodstaart een algemene verschijning. Er werden 9 
zangposten genoteerd. 
 
Opvallend is dat bijna alle vogels in de onmiddellijke omgeving van oude gebouwen 
werden waargenomen. Waarschijnlijk vinden de vogels hier voldoende geschikte 
nestgelegenheden. Dit wijst mogelijk op een tekort aan natuurlijke holen en 
rechtopstaande dode bomen in de naaldhoutbestanden. 
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Niet recent waargenomen rode-lijstsoorten 
De Sprinkhaanrietzanger leeft in rijk begroeide duinen, vochtige heide en drogere delen 
van moerassen. De Wielewaal is zeer schuw en leeft verborgen in rivierbossen, lichte 
loofbossen, grote parken, boomgaarden en soms in dennenbossen (terwijl hij bergen en 
sparrenbossen vermijdt), hoog in de boomkronen. De Nachtegaal komt in gemengde, 
niet dichte loofbossen voor met dichte ondergroei van laag struikgawas en beschuttende 
bodembedekking. Eveneens komt deze soort vaak voor op vochtige plaatsen, 
struikgewas in het open veld, heggen, tuinen en parken met donkere, schaduwrijke 
plaatsen. 
 
Ontbrekende soorten: 
 
Matkop 
Deze soort wordt best al in maart-april geïnventariseerd. Mogelijk werd deze soort over 
het hoofd gezien. 
 
Nachtzwaluw 
Op 7 juni werd er een avondbezoek gebracht speciaal voor de nachtzwaluw. Hoewel er 
geschikt biotoop aanwezig lijkt te zijn in “de duinen” en mogelijk in “de heide”, werden er 
geen zangposten vastgesteld.  
 
De soort doet het de laatste jaren in Vlaanderen terug iets beter en regelmatig worden 
oude broedgebieden en nieuwe geschikte gebieden gekoloniseerd. 
 
 
Invertebraten 
 
In 2008 werden tijdens 6 bezoeken 5 op voorhand vastgelegde routes van ongeveer 
500 meter afgelopen. Alle sprinkhanen, libellen en dagvlinders die op en langs deze 
trajecten werden waargenomen, werden genoteerd. 
 
Sprinkhanen 
 
Sprinkhanen 
 
De gegevens uit de INBO sprinkhanendatabank ter hoogte van de bosplaats Hoge 
Rielen zijn weergegeven in tabel 2.15. Deze Sprinkhanendatabank wordt beheerd in 
samenwerking met Saltabel en de Sprinkhanenwerkgroep van de Benelux. 
 
Tabel 2.15: Gegevens van de aanwezige sprinkhanen (INBO) 

Nederlandse 

naam Utm5km Datum Toponiem Mannetjes Wijfjes Juvenielen Waarnemer 

Boomsprinkhaan FS37B 28/07/1989 

Hoge Rielen 

/ De Duinen 2 0 0 

De Knijf 

Geert 

Bruine 

sprinkhaan FS37A 02/10/1985   4 1 0 

Planchon 

Michel 

Bruine 

sprinkhaan FS37A 11/7/1982   1 1 0 

Devriese 

Rik 

Gewoon 

doorntje FS37B 28/07/1989 

Hoge Rielen 

/ De Duinen 0 0 0 

De Knijf 

Geert 
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Nederlandse 

naam Utm5km Datum Toponiem Mannetjes Wijfjes Juvenielen Waarnemer 

Grote groene 

sabelsprinkhaan FS37B 28/07/1989 

Hoge Rielen 

/ De Duinen 0 1 0 

De Knijf 

Geert 

Knopsprietje FS37B 28/07/1989 

Hoge Rielen 

/ De Duinen 0 0 0 

De Knijf 

Geert 

Knopsprietje FS37A 11/7/1982   1 1 0 

Devriese 

Rik 

Krasser FS37B 28/07/1989 

Hoge Rielen 

/ De Duinen 0 0 0 

De Knijf 

Geert 

Snortikker FS37B 28/07/1989 

Hoge Rielen 

/ De Duinen 0 0 0 

De Knijf 

Geert 

Struiksprinkhaan FS37A 02/10/1985   0 1 0 

Planchon 

Michel 

 
 
De in 2008 waargenomen sprinkhanen zijn weergegeven in bijlage 8. 
 
Er werden 11 soorten sprinkhanen waargenomen langsheen de gelopen routes. 
Snortikker en zanddoorntje komen voor op de voorlopige Rode lijst voor Vlaanderen in 
de categorie kwetsbaar. In de INBO-gegevens is nog een extra rode-lijstsoort te vinden: 
de struiksprinkhaan (zeldzaam). 
 
De snortikker komt in België bijna uitsluitend voor in de Kempen. De Snortikker is in de 
Rode Lijst als een kwetsbare soort aangemeld. Het is een soort van schrale, ijl 
begroeide en droge biotopen. In de Hoge rielen is de snortikker niet zeldzaam op “de 
heide” en in “de duinen”. Samen met knopsprietje en ratelaar zijn het soorten van 
schrale, ijl begroeide en droge biotopen die ook tal van andere zeldzame invertebraten 
herbergen. 
 
Het zanddoorntje komt voornamelijk voor langs de kust maar breidt zich de laatste jaren 
uit in het binnenland. Het is een soort van vochtige, open plekken zoals nieuw gegraven 
plassen of geplagde zones. 
 
Moeilijk te vinden soorten: 
Boomsprinkhaan en struiksprinkhaan: 
Geen van beide soorten maakt een voor de mens hoorbaar geluid waardoor ze moeilijk 
te inventariseren zijn. Slepen en kloppen op takken van bomen en struiken zijn de beste 
methodes om deze soorten te vinden. De struiksprinkhaan is in de Rode Lijst als 
zeldzaam aangemeld. Deze soort leeft in allerlei biotopen met verspreid staande 
struiken of bomen zoals bosranden, hagen, struwelen, parken en tuinen. Ook op 
struiken en lage bomen op de hei en de duinen komen ze voor. 
 
Ontbrekende soort: 
Heidesabelsprinkhaan: 
In Vlaanderen komt de heidesabelsprinkhaan vooral voor in de vochtige heideterreinen 
in de Kempen. Dat de soort niet voorkomt in de dopheide en pijpestrootjevegetatie langs 
enkele vennen en in “de duinen” moet waarschijnlijk gezocht worden in het tijdelijk 
afwezig zijn van deze biotopen in het verleden. 
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Dagvlinders 
 
De in 2008 waargenomen dagvlinders zijn weergegeven in bijlage 9. 
 
Er werden 16 soorten dagvlinders waargenomen wat een erg bedroevend resultaat is. 
2008 was uitzonderlijk slecht voor dagvlinders.  
 
Opmerkelijk is toch de vondst van een kleine populatie groentjes en de waarneming van 
een grote vos. 
 
Ook het Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek (INBO) en de vlinderwerkgroep van 
Natuurpunt verrichten regelmatig ondezoek naar de vlindertoestand in Vlaanderen. Zo 
zijn er waarnemingen in het km-hok FS3479 en FS3579 ter hoogte van de bosplaats 
Hoge Rielen (zie tabel 2.16). Echter treffen we in deze lijst geen soorten aan van de 
Rode lijst. 
 
Tabel 2.16: Waargenomen vlindersoorten (INBO) 

 Utm-hok FS3479 FS3579 

Argusvlinder Ja   

Bont zandoogje Ja Ja 

Bruin zandoogje Ja   

Citroenvlinder Ja Ja 

Eikenpage Ja   

Klein geaderd witje   Ja 

Klein koolwitje Ja Ja 

Kleine vos Ja   

Landkaartje Ja Ja 

Oranje zandoogje Ja   

Groot koolwitje Ja   

Groot dikkopje   Ja 

Oranjetipje   Ja 

 
 
Bespreking Rode lijst-soorten: 
 
Groentje: 
Aan de westzijde van bestand 8f op de rand van de vochtige heide en de mantel-zoom 
werden minstens 6 groentjes waargenomen waarvan minstens 4 territoriale mannetjes.  
De verspreiding van het groentje is in Vlaanderen vrijwel beperkt tot de Kempen waar 
de soort voornamelijk voorkomt op de heideterreinen. 
 
Belangrijk voor het behoud van deze kwetsbarte soort is de combinatie van voldoende 
nectarplanten zoals spork, braam en dopheide; verspreid staande struikjes die dienst 
kunnen doen als balts en uitkijkplaats voor territoriale mannetjes; genoeg waardplanten 
voor de rupsen, zijnde vnl. dopheide maar ook spork of struikheide en genoeg warme, 
zonbeschenen hoekjes. 
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Mits kleine ingrepen kan het groentje misschien uitbreiden naar meerdere locaties 
binnen de Hoge Rielen. Zo kunnen naaldhoutbestanden aan de rand van de vennen 
sterk gedund of deels gekapt en eventueel lokaal geplagd worden. Hierdoor kunnen 
dopheidevegetaties zich verder of beter ontwikkelen en ontstaat er een betere mantel- 
zoom waarin sporken veel kansen krijgen. 
 
Grote vos: 
De grote vos is een vlinder van open lichtrijke loofbossen met goed ontwikkelde mantel- 
en zoomvegetaties. In Vlaanderen plant de grote vos zich mogelijk nog voort in enkele 
grotere boscomplexen. De juiste verspreiding is moeilijk in te schatten omdat de meeste 
waarnemingen betrekking hebben op zwervende exemplaren. 
 
Ook de waarneming in de Hoge Rielen is meer dan waarschijnlijk een zwerver. 
 
Ontbrekende soorten: 
Ondanks gericht zoeken werden geen waarnemingen gedaan van heivlinder en bruine 
eikepage, twee soorten waarvoor potenties in het gebied zijn. Ook het bont dikkopje 
werd verrassend genoeg niet waargenomen. 
 
De heivlinder komt in Vlaanderen voor langs de kust en in de Kempen. Het is een soort 
van schrale, droge heideterreinen, stuifduinen en duinen. De eieren worden in de 
Kempen vooral afgezet op schapegras. 
 
Zowel op “de heide” als in “de duinen” is er geschikt leefgebied aanwezig. Tot voor 
enkele jaren was er nog een kleine populatie heivlinders aanwezig op het militaire 
domein Tielenheide/Tielenkamp maar deze zijn inmiddels verdwenen. 
De heivlinder staat als kwetsbaar op de Vlaamse Rode lijst. 
 
De bruine eikenpage is in Vlaanderen vrijwel beperkt tot de Kempen en staat als 
kwetsbaar op de Vlaamse Rode lijst. Het is een soort van bosranden met eiken op 
voedselarme zandbodems. Belangrijk is de aanwezigheid van erg jonge eikjes 
(waardplant), hogere eiken (baltsplaats), voldoende nectar (braam en spork) en warme 
plekjes. 
 
In het naburige militaire domein Tielenheide/Tielenkamp komt nog een populatie van de 
bruine eikenpage voor. Mits enkele beheermaatregelen moet het mogelijk zijn om ook 
op de Hoge Rielen goed leefgebied voor deze zeldzame soort te creëren. 
 
Het bont dikkopje werd mogelijk over het hoofd gezien. Het is een soort die gezocht 
moet worden langs de brede, zonbeschenen en met verspreide bramen begroeide 
bospaden. De soort staat als kwetsbaar op de Vlaamse Rode lijst. 
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Libellen 
 
De waargenomen libellen zijn weergegeven in bijlage 10. 
 
Er werden 26 soorten libellen waargenomen waaronder 5 rodelijstsoorten, wat een meer 
dan behoorlijk resultaat is. 
 
Tangpantserjuffer en venglazenmaker staan op de Rode lijst als kwetsbaar; koraaljuffer, 
tengere pantserjuffer en venwitsnuitlibel als zeldzaam. 
 
Zowel van tangpantserjuffer als van de tengere pantserjuffer werden, verspreid over de 
verschillende vennen met uitzondering van het kikkerkwartier, zeer veel exemplaren 
waargenomen. 
 
Het zijn beide soorten van voedselarme waters. De tangpantser verkiest begroeide, 
ondiepe delen van zonnig gelegen plassen in bos. De tengere pantserjuffer verkiest 
sterk met russen en zeggen begroeide wateren. Beide soorten zijn in Vlaanderen vrijwel 
beperkt tot de Kempen. 
 
De venwitsnuitlibel werd waargenomen op 3 plassen langsheen de routes. Zowel op de 
plas in bestand 8f als 10d werd eiafzet waargenomen. Voor Vlaanderen is het een vrij 
zeldzame soort die vrijwel beperkt is tot de Kempen. 
 
Van de koraaljuffer werden tot minstens 50 exemplaren waargenomen langs de randen 
van het ven in bestand 8 g (Goorkens). 1 mannetje werd waargenomen langs het ven in 
bestand 13d. De koraaljuffer is zeldzaam in Vlaanderen en is er beperkt tot de Kempen. 
Het is een soort van voedselarme vennen en hoogveen. 
 
De venglazenmaker heeft een voorkeur voor voedselarme tot matig voedselrijke vennen 
en hoogvenen. In afwezigheid van het mannetje zet het vrouwtjes de eieren af op 
verscholen plekjes tussen de waterplanten. Het gaat meestal om rottende plantendelen, 
vooral stengels van zeggen, biezen of russen, maar soms ook in veenmos, lisdodde, 
gele lis, turf, en wortels van zwarte els. 
 
 
In Vlaanderen worden alle waarnemingen van libellen verzameld door de 
Libellenvereniging Vlaanderen. Op het INBO gebeurt er geen specifiek onderzoek rond 
libellen. Wel werken ze samen met de Libellenvereniging Vlaanderen in het kader van 
het gebruik van de libellendatabank ten behoeve van natuurbehoud, -beheer en -
ontwikkeling in Vlaanderen. In tabel 2.17 zijn de gegevens uit de libellendatabank 
weergegeven die relevant zijn voor het uitgebreide bosbeheerplan de Hoge Rielen.  
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Tabel 2.17: Waargenomen libellen (Libellenvereniging Vlaanderen)  

Toponiem SoortNaam Species Gemeente UTM1 

Blauwe 

glazenmaker Aeshna cyanea Kasterlee FS3578 

Bloedrode 

heidelibel Sympetrum sanguineum Kasterlee FS3578 

Bruine 

glazenmaker Aeshna grandis Kasterlee FS3578 

Bruinrode 

heidelibel Sympetrum striolatum Kasterlee FS3578 

Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum Kasterlee FS3578 

Gewone 

oeverlibel Orthetrum cancellatum Kasterlee FS3578 

Gewone 

pantserjuffer Lestes sponsa Kasterlee FS3578 

Grote keizerlibel Anax imperator Kasterlee FS3578 

Houtpantserjuffer Lestes viridis Kasterlee FS3578 

Kleine 

roodoogjuffer Erythromma viridulum Kasterlee FS3578 

Lantaarntje Ischnura elegans Kasterlee FS3578 

Metaalglanslibel Somatochlora metallica Kasterlee FS3578 

Steenrode 

heidelibel Sympetrum vulgatum Kasterlee FS3578 

Viervlek Libellula quadrimaculata Kasterlee FS3578 

Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula Kasterlee FS3578 

Watersnuffel Enallagma cyathigerum Kasterlee FS3578 

Goorkes 

Zwarte heidelibel Sympetrum danae Kasterlee FS3578 

     

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella Lichtaart FS3578 

Gewone 

oeverlibel Orthetrum cancellatum Lichtaart FS3578 

Grote keizerlibel Anax imperator Lichtaart FS3578 

Smaragdlibel Cordulia aenea Lichtaart FS3578 

Viervlek Libellula quadrimaculata Lichtaart FS3578 

Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula Lichtaart FS3578 

Hoge Rielen 

Goorkes 

Watersnuffel Enallagma cyathigerum Lichtaart FS3578 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella Lichtaart FS3479 

Metaalglanslibel Somatochlora metallica Lichtaart FS3479 

Smaragdlibel Cordulia aenea Lichtaart FS3479 

Hoge Rielen 

plas 

Viervlek Libellula quadrimaculata Lichtaart FS3479 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella Tielen FS3478 

Blauwe 

glazenmaker Aeshna cyanea Tielen FS3478 

Bloedrode 

heidelibel Sympetrum sanguineum Tielen FS3478 

Bruine 

glazenmaker Aeshna grandis Tielen FS3478 

Hoge Rielen 

Bruinrode Sympetrum striolatum Tielen FS3478 
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Toponiem SoortNaam Species Gemeente UTM1 

heidelibel 

Gewone 

pantserjuffer Lestes sponsa Tielen FS3478 

Grote keizerlibel Anax imperator Tielen FS3478 

Houtpantserjuffer Lestes viridis Tielen FS3478 

Smaragdlibel Cordulia aenea Tielen FS3478 

Viervlek Libellula quadrimaculata Tielen FS3478 

Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula Tielen FS3478 

Watersnuffel Enallagma cyathigerum Tielen FS3478 

Zwarte heidelibel Sympetrum danae Tielen FS3478 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella Tielen FS3479 

Breedscheenjuffer Platycnemis pennipes Tielen FS3479 

Gewone 

oeverlibel Orthetrum cancellatum Tielen FS3479 

Gewone 

pantserjuffer Lestes sponsa Tielen FS3479 

Grote keizerlibel Anax imperator Tielen FS3479 

Grote 

roodoogjuffer Erythromma najas Tielen FS3479 

Houtpantserjuffer Lestes viridis Tielen FS3479 

Kanaaljuffer Erythromma lindenii Tielen FS3479 

Kleine 

roodoogjuffer Erythromma viridulum Tielen FS3479 

Lantaarntje Ischnura elegans Tielen FS3479 

Metaalglanslibel Somatochlora metallica Tielen FS3479 

Smaragdlibel Cordulia aenea Tielen FS3479 

Venglazenmaker Aeshna juncea Tielen FS3479 

Viervlek Libellula quadrimaculata Tielen FS3479 

Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula Tielen FS3479 

Rielenbroek 

vijver 

Weidebeekjuffer Calopteryx splendens Tielen FS3479 

 

 
Deze lijst vermeldt geen nieuwe rode-lijstsoorten ten opzichte van de recente 
inventarisatie  (en in feite maar één, de Venglazenmaker).  
 
 
Mieren 
 
Door Werner Bosman (boswachter) zijn de hem bekende locaties aangegeven van 
mierenhopen. Het betreft de bestanden 4b, 8e, 10a, 10b en 10f. 
 
 
Lieveheersbeestjes 
 
Op het Instituut Voor Natuurbehoud is er een project lopende dat op termijn moet 
resulteren in een Belgische atlas voor de Lieveheersbeestjes (Coccinelinae, 
Epilachninae). De daarin gebundelde informatie omtrent de ecologie, habitatvereisten, 
verspreiding en bedreigingen van deze aaibare kevertjes kan op termijn leiden tot 
gerichte beschermingsmaatregelen voor deze diergroep. De soorten die zijn 
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opgenomen in deze databank van de geïnventariseerde Lieveheersbeestjes ter hoogte 
van De Hoge Rielen worden Weergegeven in tabel 2.18. 
 
Tabel 2.18: Waargenomen lieveheersbeestjes soorten ter hoogte van de bosplaats Hoge Rielen 
(INBO). 

Wetenschappelijke_naam Nederlandse naam 

Voorlopige rodelijst 

Vlaanderen Datum Plant 

Coccinella magnifica 

Schitterend 

lieveheersbeestje zeldzaam 5/18/2005 

Pinus 

sylvestris 

Anatis ocellata Oogvleklieveheersbeestje 

momenteel niet 

bedreigd 5/30/2005 Pinus sp. 

Myzia oblongoguttata 

Gestreept 

lieveheersbeestje kwetsbaar 5/3/2005 

Pinus 

sylvestris 

Calvia quatuordecimguttata Roomvleklieveheersbeestje 

momenteel niet 

bedreigd 5/18/2005 

Pinus 

sylvestris 

Coccinella septempunctata 

Zevenstippelig 

lieveheersbeestje 

momenteel niet 

bedreigd 5/5/2007 

Pinus 

sylvestris 

Myzia oblongoguttata 

Gestreept 

lieveheersbeestje kwetsbaar 4/4/1984  

 
 
Het zeldzame (Rode Lijst) Schitterende lieveheersbeestje is 5 tot 5-8 mm groot. 
Dekschilden rood met 4 -5 zwarte vlekken, waaronder een schildvlek. De verschillen 
met Zevenstippelig lieveheersbeestje Coccinella septempunctata zijn subtiel. Het 
Schitterende lieveheersbeestje (Coccinella magnifica) komt uitsluitend voor in de 
nabijheid van de nestkoepels van Rode bosmieren. De dieren worden veelal 
aangetroffen op over het koepelnest hangende takken van jonge Zomereiken. Het 
Schitterend Lieveheersbeestje vormt een concurrent van deze mieren. Die zijn namelijk 
verzot op de honingdauw van bladluizen. De strikt bewaakte "bladluiskwekerijen" in de 
buurt van het mierennest vormen dan ook een ideale feestdis voor dit kevertje 
(http://www.debron.be). 
 
 
Amfibieën en Reptielen 
De N19 en de N123 zijn duidelijk barrières in Kasterlee. Een tweede barrière is de 
gedeeltelijk uitgevoerde ringweg rond Kasterlee. Deze omleiding begrenst de Hoge 
Rielen waardoor de padden niet meer naar hun traditioneel voortplantingsgebied 
Grootgoor kunnen aan de andere kant van de baan. Vrijwilligers uit de buurt in 
samenwerking met de gemeente zorgen hier voor een paddenoverzet tijdens de 
paddentrek.  
 
 
Suggesties maatregelen voor fauna 
 
Veel invertebraten hebben meerdere biotopen (habitat) nodig voor alle 
ontwikkelingsstadia. Zeker op de schrale en arme heidegronden zijn overgangen en 
nuances dikwijls bepalend voor het al dan niet voorkomen van een soort. 
 
Aan de oostzijde van bestand 12c is er nu een vrij abrupte overgang van droge heide 
naar corsicaans dennenbestand. Onder dit bestand staan veel bramen en sporken en in 
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de heide staan al verspreid enkele jonge eiken. In het corsicaanse dennenbestand zou 
een strook tegen de heide gekapt kunnen worden zodat sporken, zomereiken en 
bramen meer kansen krijgen en zich een mantel-zoom ontwikkelt. 
 
In de heide moeten verspreid bramen en zomereikjes blijven staan. Deze maatregelen 
zullen vele invertebraten zoals dagvlinders (in het bijzonder bruine eikepage), wilde 
bijen,… ten goede komen. 
 
In het noorden van bestand 8g staat wel wat dopheide en is er de potentie om hier een 
grotere vochtige heidevegetatie te ontwikkelen. Nu staan er veel jonge grove dennen die 
best gekapt worden. De humuslaag wordt best kleinschalig afgeplagd. 
 
Zowel aan de plas in bestand 3b als 3d zou het scherm van jong opgeschoten berken 
en grove dennen op de Z – ZO oever best gekapt worden. Bij 3b zou ook het in het 
zuiden aansluitende grove dennenbestand sterker gedund kunnen worden. Door deze 
maatregelen zullen de plassen meer zonbeschenen worden en zal er minder bladval in 
de plassen zijn. Het dood hout wordt best ook grotendeels uit de plassen verwijderd. De 
vrijgemaakte oevers worden best over de volledige gradiënt afgeplagd. 
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2.4 Opbrengsten en diensten 

2.4.1 Houtverkoop 

Uit het werkboek van Jef Diels bleek dat in de periode rond 1990 jaarlijks ca. 1500 tot 
3000 m³ werd verkocht van Grove den, tengevolge windval. In tabel 2.19 is een 
overzicht gegeven van de houtverkoop binnen het bosdomein Hoge Rielen sinds 1997. 
 
Tabel 2.19: Houtverkoop domeinbos Hoge Rielen 

Dienstjaar 

 

Boomsoort 

 

Volume  

(m³) 

Gem. omtrek 

(cm) 

Max. omtrek 

(cm) 

1997 Ps 5756 50 105 

1998 Ps (Pc) 5961 58 85 

1999 - - - - 

Pc 226 72 115 

2000 Ps 1300 74 135 

2001 - - - - 

2002 - - - - 

2003 Ps 1094 69 115 

Pc 23 72 95 

2004 Ps 1843 74 125 

2005 - - - - 

2006 - - - - 

2007 Ps 1604 81 155 

2008 - - - - 

totaal 1997-2008  17800   

gem. totaal per jaar  1600   

gem. per jaar per ha bos  7,2    

 
Uit tabel 2.19 blijkt dat er per jaar gemiddeld 1600 m³ of 7,2 m³ per ha bos aan hout 
wordt verkocht.  
 

2.4.2 Jachtrecht 

Niet van toepassing. 
 

2.4.3 Recreatie 

De kaart voor de bezoeker (tot vóór goedkeuring van dit beheerplan) is weergegeven in 
illustratie 2.17. 
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Illustratie 2.17: Bestaand grondplan van de Hoge Rielen, bedoeld voor de bezoeker (tot vóór 
goedkeuring van dit beheerplan). 
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Binnen het bosdomein bestaan twee oriëntatielopen (illustratie 2.18). Deze beide routes 
hebben een afstand van 3,5 km. 
 
Illustratie 2.18: Oriëntatielopen binnnen het bosdomein (nrs. 1-12 = rode omloop; nrs. 13-24 = blauwe 
omloop). 

 
 
 
Gasten versus niet-verblijvers 
 
In bijlage 11 zijn de reglementen opgenomen voor de gasten (verblijvers) en voor de 
niet-verblijvers. De verharde wegen zijn in principe voor beide gebruikersgroepen 
toegankelijk. De bossen, vijvers en sportterreinen zijn enkel voor de gasten of mits 
reservatie te gebruiken. 
 
Wandelen en fietsen 
 
Wandelen en fietsen zijn toegelaten. Niet toegankelijk zijn de natuurgebieden (sensu het 
grondplan in illustratie 2.17): Goorkens, Rulvallei, Kikkerkwartier, Heide, Bosven, 
Duinen. 
 
Kamperen 
 
Kamperen is toegelaten op de daartoe voorziene kampeergronden (illustratie 2.17). 
 
Ruiters 
 
Ruiters zijn niet toegelaten binnen het gebied. Er is echter wel een ruiterpad ten zuiden 
dat doorheen de deelgemeenten Tielen, Lichtaart, Kasterlee loopt. Dit pad beslaat 47 
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km bewegwijzerde paden die samen drie grote lussen vormen doorheen Kasterlee en 
deelgemeenten Lichtaart en Tielen. 
 
MTB 
Doorheen het domeinbos lopen geen mountainbikeroutes. Binnen de gemeente 
Herentals-Kasterlee lopen wel enkele bewegwijzerde Bloso-mountainbikeroutes. Zo 
loopt de dichtstbijzijnde ‘Blauwe route‘ doorheen het provinciale domein de Hoge Mouw. 
 
Speelzones 
De Hoge Rielen is in zekere zin de grootste speelzone in bos in Vlaanderen, evenwel 
enkel voor residenten en niet vrij te gebruiken. 
 
Noodplan 
Het actuele noodplan is weergegeven in bijlage 12. 
 
 

2.4.4 Recreatie volgens het Masterplan Hoge Rielen 

In 1.4.4 werd het basisidee van het Masterplan ingeleid dat de Hoge Rielen opgebouwd 
is uit drie landschappen. Verder werd in 1.4.4 de visie van het Masterplan over het 
natuurlijk landschap weergegeven en vooral de aspecten met een directe impact op 
bos- en natuurbeheer, zoals bosomvorming en interne ecologische verbindingen. 
 
Hier worden uit het Masterplan de aspecten weergegeven die betrekking hebben op 
toegankelijkheid en de aspecten die indirect het bos- en natuurbeheer beïnvloeden. 
Het gaat met name om het beheer van nabijheidsgebieden en de aanleg en onderhoud 
van de randen rondom de contactstrip. 
 
Het educatief landschap 
Het educatief landschap heeft een extern aspect: de contactstrip langs de hoofdweg 
tussen beide ingangen en een zijtak naar de noordelijke ingang bij de sportterreinen. 
Het educatief landschap heeft een intern aspect: de nabijheidsgebieden.  
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Illustratie 2.19: Intern en extern aspect van het educatief landschap volgens het Masterplan: 
contactstrip en nabijheidsgebied 

 
 
Het basiseenheidselement van het educatieve landschap is het nabijheidsgebied, dat 
als centrum een kampeerterrein of een bestaand paviljoen heeft en een bruikbare 
buitenruimte vormt voor de verblijvers. De onmiddellijke omgeving rond het gebouw 
wordt uitgerust met een uitnodigende open ruimte voor spel en kampvuur, om buiten te 
eten of om te niksen. Elk nabijheidsgebied wordt verbonden met een nabijheidspad, dat 
de paviljoenen openmaakt naar het zuiden en naar het rustiger landschap (de matrix). 
Deze nabijheidspaden zijn eigenlijk de betonbanen langs paviljoenen en 
kampeerterreinen, maar niet de contactstrip. 
 
Aard en beheer van de nabijheidsgebieden 
Tijdens het lopend overleg tussen de Hoge Rielen (ADJ) en ANB werd het subtiele 
spanningveld rond het concept van de nabijheidgebieden onderkend. Daaruit volgende 
de volgende beschouwing: 
 
De projectdefinitie van het MASTERPLAN geeft te kennen dat de MISSIE van de Hoge 
Rielen mede uitgangspunt is voor het invullen van het masterplan. De lezing van het 
domein door Secchi & Vigano, is congruent met deze missie. De waarneming dat groep 
de inner-circle van een imaginair gebied rond hun paviljoen of kampeergrond als hun 
leefgebied beschouwen is correct. In de bespreking en de ontwikkeling van het 
masterplan kwam één knelpunt naar voren i.v.m. deze nabijheidsgebieden: wordt de 
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Hoge Rielen verkaveld?  Krijgt elke groep zijn perceel?  Het antwoord is natuurlijk 
“neen”. Als we, wat dat aspect aangaat,  nadenken over nabijheidgebied is het eerder in 
een Scandinavische betekenis van eigenaarspercelen en spreken we dus liever van 
every-mens-land, wat wil zeggen dat ook al is een gebied je “eigendom”, iedereen mag 
het gebruiken als ze maar respect tonen voor wie er leeft, werkt, enz. Maar het gaat 
vooral om een overgang te creëren tussen gebouw en achterliggende natuur waar een 
plaats is voor het leven in groep. 
 
Een ander heikel punt is de inrichting van een nabijheidgebied. Nergens geeft de 
masterplanner zeer concrete ideeën tenzij waar het gaat over het verschil tussen de 
contactstrip en het nabijheidgebied. Dat interpreteren we op de Hoge Rielen graag om 
heel discreet te zijn met het invullen. Ook het Agentschap Natuur & Bos steunt de visie 
om géén speeltuinen en dit soort van installaties te bouwen. Deze kunstmatige 
constructies lokken de verblijver niet naar de natuur maar hebben eerder het karakter 
hem daar van te vervreemden. Bovendien zijn deze tuigen onderhoudsintensief en 
meestal verre van veilig.  Natuur & avontuur, de educatieve dienst van de Hoge Rielen 
heeft bij de bouw van het touwenparcours een maximale integratie met het natuurlijk 
karakter beoogd. 
 
Bij de opmaak van het masterplan is Natuur & Bos betrokken geweest en wil dit ook 
blijven, zeker waar het de ontwikkelingen in de natuur aangaat. Bij het herschrijven van 
de CONVENTIE tussen de Hoge Rielen en Natuur & Bos werd een oplossing gezocht 
voor de veiligheid van de bossen. Natuur & Bos kan onmogelijk garanderen om het hele 
gebied te beveiligen voor het vallen van takken of bomen (denk hierbij aan bepaalde 
voor- en najaarsstormen). Er is toen de combinatie gemaakt (en vastgelegd) tussen 
nabijheidgebieden (zie kaderstuk). 
�

Met andere woorden: nabijheidgebieden maken deel uit van de afgebakende 
veiligheidsgebieden. In het overleg tussen de Hoge Rielen en de boswachter is overeen 
gekomen dat de veiligheidsgebieden eerder ruim worden ingekleurd en vooral zullen 
samenlopen met bestaande afbakeningen (boswegen). Omdat het voor de verblijver 
duidelijk moet zijn waar de grens is van een veiligheidsgebied, wordt voorgesteld om het 
veiligheidsgebied door een greppel af te bakenen. Een greppel komt in het bosbeheer 
wel meer voor als afbakening, vergt weinig of geen onderhoud en is niet gevaarlijk bij 
spel en nachtactiviteiten.  D.w.z. dat bij de invulling van een nabijheidgebied de ruimere 
contouren van het veiligheidsgebied moeten worden aangegeven.  
�
Als voorzet kan dus gelden dat nabijheidgebieden volgende doelen beogen: 
• de paviljoenen naar het zuiden openen en de overgang tussen natuur en gebouw 

(een toegang) voorzien (voor kampeergronden is dat onnodig) 
• een rust- en verzamelplek bieden 
• een intensievere speelzone voorzien (bijvoorbeeld: enkele demonteerbare 

bouwmaterialen voorzien) 
• met minimale ingrepen in deze zone de overgang tussen paviljoen of loods en de 

natuurlijke omgeving suggereren  (bijvoorbeeld: een uitkijktoren/boomhut voor 
observatie van de natuur) 

• het veiligheidsgebied afbakenen zonder bouwkundig in te grijpen 
�
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Circulatie en toegankelijkheid  
In principe laten alle gebruikers van de Hoge Rielen hun voertuig achter op een van de 
randparkings. Om gebruikers de gelegenheid te geven materiaal of minder validen tot 
aan hun paviljoen of kampeerterrein te brengen, is een autolus voorzien (illustratie 
2.20). De autolus verbindt poort 2 met poort 4 (of omgekeerd) volgens de route: 
• de weg langs het restaurant  
• paviljoenen 7/8 
• paviljoen 11  
• het kruispunt aan kampeergrond 2 en 8  
• paviljoen 15  
• kruist de contactstrip  
• slagboom parking 5  
• kampeergrond 10  
• paviljoen 14  
• paviljoen 3  
• kampeergrond 12  
• kampeergrond 9  
• kampeergrond 5   
• kampergrond van P1 en paviljoen 1 (toegangsweg)  
• kampeergronden 4 en 6 en toegangsweg naar paviljoen 4. 

kaderstuk: Uittreksel uit de conventie tussen ANB en de Hoge Rielen 
 
§ 8.  AANSPRAKELIJKHEDEN. 

Omdat het domein als permanent gebruik door jeugdgroepen een bijzondere bestemming 
heeft, waarbij het gebruik van de natuurlijke omgeving een heel belangrijke rol speelt, tegelijk 
met de optie om het natuurlijke zoveel mogelijk in stand wordt gehouden, wordt de volgende 
afbakening in verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bepaald: 

� In de nabijheidgebieden, bepaald in het Masterplan (de omgeving van paviljoenen, 
kampeergronden, sport- en kampvuurterreinen en dienstgebouwen) zorgt de Afdeling 
Bos&Groen voor veilige speelzones. 

� In de natuurgebieden en elk tijdelijk afgesloten gebied is elke recreatie verboden, tenzij 
onder begeleiding van de Educatieve Dienst van de Hoge Rielen of van de Afdeling 
Bos&Groen. 

� Voor elke infrastructuur (gaande van oude loodsen tot kampeergronden en paviljoenen, 
sanitaire installaties, alle dienstgebouwen, betonbanen, enz) opgericht door de Administratie 
van Cultuur, is de Administratie Cultuur verantwoordelijk. 

� Voor de andere gebieden geldt een permanente machtiging voor gebruik door de verblijvers 
op de Hoge Rielen. Deze gebieden behoren tot het deel van het domein waarvan het beheer 
volgens bijgevoegd plan werd overgedragen aan de Afdeling Bos&Groen. Omwille van het na 
te streven natuurlijk karakter van deze gebieden en volgens de beheervisie voor openbare 
bossen, worden deze 'andere gebieden' minder intensief beheerd vanuit het oogpunt 
veiligheid omdat andere waarden (avontuur in de natuur) voorrang krijgen. Mits informatie aan 
de verblijvende groepen, kunnen zij deze gebieden als spelgebied gebruiken. De verblijvende 
groepen doen via bepaling nr… van het reserveringscontract van de Hoge Rielen afstand van 
verhaal ten opzichte van de Afdeling Bos&Groen en van ADJ. Daarmee geven ze te kennen 
op de hoogte te zijn van een verhoogd risico (zie ook punt 9) op ongevallen in deze gebieden. 

 
§ 9. Hoewel voor het deel, genoemd "de andere gebieden" sprake is van een verhoogd risico op 
ongevallen, neemt de Afdeling  
       Bos&Groen de nodige maatregelen om het gevaar te beperken.  
� De afdeling Bos&Groen zal alle gevaarlijke bomen verwijderen tijdens de normaal geplande 

dunningsomloop. Bijkomend zullen alle signalementen van gevaarlijke situaties door 
domeinwacht aan boswachter worden gemeld en opgevolgd. 
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Illustratie 2.20: Circulatie over de verharde wegen volgens het Masterplan 

 
 
 
 
Contactstrip 
In verschillende zones langs de contactstrip worden de randzones buiten de wegen 
(matrix) meer betrokken in het educatief landschap en worden hier specifieke eisen 
gesteld met een aangepast beheer. Zo wordt voor het gebied van de theaters 
(bestanden 7a en 7d) een theater in het bos voorzien en een omvangrijke picnicbank. 
 
Illustratie 2.21: Gebied van de theaters volgens het Masterplan 
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2.5 Synthese 

In voorafgaande hoofdstukken worden de verschillende gegevens thematisch 
besproken. Vooraleer over te gaan tot beheerdoelstellingen worden deze gegevens 
samen beschouwd, waarbij wordt nagegaan waar voor de verschillende functies van het 
bos kansen liggen. Deze analyse dient dan als basis om een aantal doelstellingen te 
formuleren. 
 
Wat betreft de economische functie, is deze altijd al eerder beperkt geweest. Inzoverre 
hout voortkomt uit de beheerplanning (hoofdstuk 4), dan kan dit een economische 
functie hebben. Het blijft dan echter een nevenfunctie. 
 
Aan de hand van tabel 2.20 worden verschillende deelgebieden opgesomd en 
geëvalueerd voor hun actuele ecologische en recreatief-educatieve functie, op basis 
waarvan de kansen met een visie worden geschetst. Gezien de actueel goed 
uitgewerkte recreatief-educatieve voorzieningen, wordt met name bekeken waar 
ecologisch potentieel aanwezig is dat ook educatief en/of landschappelijk-
cultuurhistorisch een verdere meerwaarde kan betekenen. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat een aantal ideeën van het Masterplan worden 
aangehouden (20e-eeuwse dennenlandschap, natuurgebieden, recreatieve 
infrastructuur) en verder kunnen worden geoptimaliseerd. Het dennenlandschap is hier 
typisch het landschap ten tijde van het militaire gebruik in de Hoge Rielen: dennenbos, 
betonwegen, gebouwen. Sindsdien (zie masterplan) is deze toestand het beste bewaard 
in het oosten. In het Masterplan ontbreekt echter nog het inzicht in het geërfde 
landschap van vóór het militair domein, met name de cultuurhistorische elementen (het 
traditionele landschap): 

- het kleinschalige landschap van de Rulloopvallei, dat gedeeltelijk binnen het 
domein van de Hoge Rielen is gelegen (zuiden); 

- de (vaak eiken)houtkanten die vooral in het noorden en het zuiden van het 
gebied voorkomen en dikwijls doorgeschoten zijn tot bomenrijen; 

- het feit dat de militairen het bestaande padenpatroon van toen (verbinding van 
gehuchten) hebben behouden en gebetonneerd en dat ook dit element sterk 
bepalend is geweest voor de actuele situatie; 

- heide (en dus het bijhorende beheer) was vóór de dennenaanplantingen 
prominent aanwezig in het gebied (begin 20e eeuw) – zie figuur 2.3, en 
momenteel met bijzonder hoge natuurwaarde aanwezig in het oosten, door 
herstelbeheer in de laatste decennia. 

 
In het westen van de Goorkens blijkt uit enkele lokale profielboringen door de VLM dat 
verschillende percelen, omgeven door oude eikenhoutkanten, in vroegere tijden een 
(kleinschalig) akkergebruik ondergaan hebben. Anderzijds blijken relicten van venige 
heide en Kleine-zeggenvegetaties op deze percelen voor te komen, wat duidt op 
mogelijke potenties op ontwikkeling van trilveen, wat een belang heeft op Vlaams en 
Europees niveau. Het is evenwel niet duidelijk in welke mate het akkergebruik en 
andere heersende milieufactoren (peilfluctuaties, chemische kwaliteit) deze potenties 
zouden beperken. Evenmin is deze toestand duidelijk op perceelsniveau (zeker in het 
westen, waar de profielboringen aan de zuidelijke rand zijn uitgevoerd). Bijkomend 
ecohydrologisch en kiemingsonderzoek is daarom een vereiste, om de doelstellingen 
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afdoende te onderbouwen, en om een succesvol resultaat te bereiken waar men 
voedselarme situaties uit het verleden wenst te herstellen. 
 
Zonder meer uitgebreid onderzoek is het dus nog moeilijk om de kansen hier lokaal te 
concretiseren, en te kiezen voor hetzij sterk open terrein met ontwikkeling van 
vernoemde potenties, dan wel meer gesloten tot halfopen, kleinschalig landschap met 
cultuurhistorische elementen (akkerpercelering, eikenhoutkanten). De depressie in het 
uiterste westen met wilgenstruweel lijkt mogelijk in aanmerking te kunnen komen voor 
ven- of laagveenherstel. Meer ten oosten (rond het actuele trilveenrelict) zijn de 
aanwezige potenties voor venige heide en laagveen wel veel duidelijker. 
 
De fauna-inventarisatie heeft uitgewezen dat enkele specifieke natuur- of 
landschapstypes bijzondere diersoorten herbergen (veelal van de Rode Lijst): 

- vennen (met name libellen). Brede, geleidelijke en vooral open (zonnige) oevers 
alsook beperking van blad- en strooiselinwaai zijn belangrijke factoren voor een 
optimaal voedselarm habitat; 

- open, zandige plaatsen en duinheide zijn het milieu van verschillende 
sprinkhaansoorten en van de Boomleeuwerik. Bovendien lijkt het geschikte 
milieu aanwezig voor de Nachtzwaluw en de Heivlinder; 

- één locatie met natte tot droge heide herbergt het Groentje (alleen 8F). Zowel 
uitbreiding van dit milieu als meer structurele variatie (verspreide 
(waardplant)struikjes en mantel-zoom) zijn nodig voor een steviger verankering 
van deze populatie alsook voor het aantrekken van potentiële heidesoorten als 
de Bruine eikenpage, wilde bijen en andere invertebraten; 

- natuurlijk bos met staand dood hout: momenteel maar beperkt aanwezig, 
maar de aanwezige Gekraagde roodstaarten, naast andere vogelsoorten, 
zouden hierdoor meer broed- en foerageergelegenheid vinden. 

 
Omdat het niet eenvoudig is om ontbossingen te compenseren, wordt geopteerd de 
meest beloftevolle open terreinen te vergroten binnen de grenzen van 3 ha, zodat het 
‘open plekken in bos’ blijven. 
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Tabel 2.20: Een synthese van de functies en kansen van de Hoge Rielen 

Deelgebied 

Ecologische 

functie nu 

Recreatief-

educatieve/cul-

tuurhistorische 

functie nu (Gezamenlijke) kansen 

Bos- en heide-

ecosystemen    

Natte plekken 

van nature 

geïsoleerde 

venvegetatie 

zonder natte 

verbindingen 

2 recreatievijvers 

(10C en 10D) 

Optimale natuur en meer openheid rond zwemvijver. 

Geïsoleerd karakter van de vennen bewaren gezien 

dit de natuurlijke situatie is voor dit landschap; natte 

verbindingen zijn niet natuurlijk en geohydrologisch 

gezien niet of moeilijk realiseerbaar. Streven naar 

meer openheid rond vennen (fauna) 

Goorkens 

trilveen en natte 

vegetatietypes 

geleide 

bezoeken 

Beter ontwikkeld trilveenecosysteem in een open, 

hierbij passende omgeving zonder verstruweling en 

verbossing door uitzaaien van aanwezige bomen. In 

het westen (houtkanten, perceelstructuur) kan een 

kleiner tot groter deel in aanmerking komen voor 

herstel van laagveen en venige heide, ofwel voor 

kleinschalige akkers; hiervoor is extra onderzoek 

benodigd. 

Bos oosten 

gering 

(soortenarm en 

gelijkjarig) 

speelzone, 

beleving 20e-

eeuwse dennen-

landschap 

Versterken van de beleving van het 20e-eeuwse 

landschap: gelijkjarig dennenhout daar waar zich nog 

geen struiklaag heeft ontwikkeld, elders de successie 

ondersteunen naar natuurlijk bos (zie lager), maar met 

verlengd behoud van Grove den 

Heide oosten 

zeer waardevol 

en met op 

Vlaamse schaal 

bijzondere 

soorten 

geleide 

bezoeken 

Verhogen van de ecologische meerwaarde van 

heideterreinen door ze te vergroten, te verbinden en 

structurele variatie aan te brengen (fauna). Tegelijk 

wordt hiermee een traditioneel open heidelandschap 

beoogd 

Bos elders (= grootste deel) 

gering 

(soortenarm en 

gelijkjarig) 

speelzone, 

verminderde 

beleving 20e-

eeuwse dennen-

landschap 

(struikgewas, ...) 

Zeer sterk verhogen van de ecologische functie (fauna 

& flora) volgens de criteria van duurzaam bosbeheer 

(natuurlijk, ongelijkjarig loofbos nastreven van 

natuurlijk voorkomende soorten als Berk, Zomereik, 

Spork, Lijsterbes, met gelaagdheid, oude 

dennengroepen in patches). Op niet of weinig 

recreatieve plaatsen (veiligheid!) ook met dood hout 

(staand / liggend). 
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Vallei Rulloop    

Graslanden, akkers, ver-

/beboste stukken 

vallei-flora en 

fauna 

(onopvallende) 

aanwezigheid 

van houtkanten & 

kleinschaligheid 

(landschap-

sbeleving); 

educatieve vijver 

Verhogen van ecologische waarde door optimaal 

beheer van graslanden en ecosysteembeheer 

(waterkwaliteit, ...). Versterken van cultuurhistorische 

landschapsbeleving van vroeger, zoals in ill. 2.1 

(landschap dat intact was tot 1900 en waarvan nu nog 

veel doorgeschoten eikenhoutkanten getuigen): 

kleinschalige openheid met houtkanten en visuele 

relatie met de rest van de vallei ten zuiden doorheen 

de afsluiting 

    

Verblijfszones    

Begrenzing 

nabijheidsgebieden 

gering 

(dennenbos 

met vaak 

struikenscherm) 

veiligheidsgevoel

, maar link met 

omgevende 

landschap 

ontbreekt vaak 

(scherm) + 

vertuining treedt 

op 

Versterken van de relatie met het bos zonder verlies 

van veiligheidsgevoel: als overgang naar het 

dennenbos (desgevallend later loofbos), de huidige 

boszone van 30 m diep rond de open plek aan 

paviljoen ijler maken en zonder 

struiklaag/bosverjonging 

Kampeergronden gering 

kamperen met 

nadeel van 

doorgeschoten 

eikenhoutkanten 

(bladval) 

Cultuurhistorisch herstel van lage eikenhoutkanten; 

omgeving blijft zoals hoger omschreven (veelal bos) 

maar met extra zorg voor veiligheid 
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3 BEHEERDOELSTELLINGEN 

Lijst van figuren 
 
Figuur 3.1: Doelstellingen natuur, bos en landschap 
Figuur 3.2: Doelengroepen in relatie tot recreatie en educatie 
 
De grote uitdagingen van het beheer van domeinbos Hoge Rielen voor de komende 
beheerplanperiode zijn:  

- het vrijwaren van de bespeelbaarheid van de bosbestanden, door een 
aangepast beheer; 

- differentiatie van het eerder gelijkjarige en gelijkvormige dennenbos, door het 
accentueren van historische en natuurlijke elementen in het domein en door een 
gedifferentieerd bestandsbeheer in verschillende zones; 

- behoud en versterking van de aanwezige waardevolle fauna en flora, 
geassocieerd met open vegetaties in droge en natte sfeer en met natuurlijk 
valleibos. 

 
 

3.1 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de economische functie 

Verschillende van de hieronder vermelde doelstellingen behoeven kapbeheer. 
Houtopbrengst vormt verder geen doel op zich, zodat er alleen sprake is van een 
economische nevenfunctie. 
 
In de Hoge Rielen kan tijdens de volgende beheerplanperiode op duurzame wijze 
jaarlijks gemiddeld 1450 m³ hout geoogst worden, uitgaande van de maatregelen 
voorzien in hoofstuk 4.  
 
Hierbij wordt uitgegaan van een oppervlakte gesloten bos van 198 ha, waarvan 83% 
Grove den van een groeiklasse 8 (Jansen et al. 1996) met een gemiddelde jaarlijkse 
aanwas van 7 m³/ha/jr voor de leeftijden tussen 60 en 100 jaar en 17% loofhout 
(voornamelijk Zomereik) van een groeiklasse 4 (Zomereik) (Jansen et al. 1996) met een 
gemiddelde jaarlijkse aanwas van 3,5 m³/ha/jr voor de leeftijden rond 60 jaar. Omdat de 
doelstelling op de meeste plaatsen het induceren van verjonging is in Grove-dennenbos, 
zal meer dan de volledige lopende aanwas moeten geoogst worden, 8,5 m³/ha/jr. Dat 
gebeurt zowel door sterke, variabele of eerder homogene hoogdunning, als door 
schermkap. Voor het loofhout wordt van een oogst van 40% van de aanwas uitgegaan, 
omdat het behoud van Zomereiken vooropstaat. Naar het einde van de 
beheerplanperiode zal de oogstbare aanwas dalen, omdat het grondvlak van de Grove 
dennen sterk zal gedaald zijn, terwijl de verjonging dan nog geen oogstbare dimensies 
zal hebben. 
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3.2 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de ecologische functie 

De ecologische doelstellingen (natuur, bos en landschap) zijn gebaseerd op de 
inventarisatiegegevens van ANB, de nieuwe faunagegevens en de hieruit volgende 
synthese in paragraaf 2.5. Om ruimtelijke doelstellingen te kunnen weergeven, zijn op 
sommige plaatsen nieuwe beheereenheden afgebakend die een onderdeel vormen van 
een bestand. Qua naamgeving krijgen ze de bestandsnaam en een extensie (bv. 
4B_V1, 4B_V2, enz.). 
 
De ecologische doelstellingen zijn aldus weergegeven in figuur 3.1 en algemeen 
gekarakteriseerd in tabel 3.2, en thematisch gegroepeerd in tabel 3.1 en figuur 3.2. 
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Tabel 3.1: Overzicht van de doelstellingen in de beheereenheden, met bijhorende oppervlaktes 

Doelengroep Doelstelling 

Oppervlakte 

(ha) 

Recreatief bos IJl recreatief bos 1,23 

 Natuurlijk bos in de droge sfeer met verlengd behoud van Grove 

dennen 

13,6 

 Recreatief gemengd bos 122,29 

 Recreatief gemengd bos met vennen 2,25 

 Recreatief gemengd bos met verlengd behoud van Grove dennen 7,94 

Recreatief dennenbos Gelijkjarig bos met hoofdboomsoort Grove den 16,47 

Cultuurhistorische elementen Eikenwal 2,73 

 Hakhout 0,48 

 IJle knotbomenrij 0,34 

 Kruidenrijke akker onder voorbehoud van voorstudie 0,66 

 Te behouden houtkant 0,95 

Natuurlijk bos Natuurlijk bos in de droge sfeer 11,72 

 Natuurlijk bos in de natte sfeer 4,07 

 Wilgenstruweel 0,84 

Heide, duinen en vennen Complex van natte heide, zuur ven en droge heide 1,35 

 Complex van venige heide en laagveen 2,82 

 Duinheide met stuifduinen 2,86 

 Heischraal grasland met historische grachten 0,43 

 Heischrale verbinding (indien aangrenzend loofhout: inclusief 

mantels < 10 m) 

5,9 

 Karakteristieke, soortenrijke struikheivegetatie 5,66 

 Open, lage begroeiing met kaal zand 0,74 

 Venvegetatie/moerasplanten en droge heide t.h.v. voormalige 

blusput 

0,35 

 Voedselrijk veen (plasdras) t.h.v. voormalige blusput 0,07 

 Zuur ven 2,91 

Soortenrijke, heldere wateren Laagveenplas 0,95 

 Poel met open oever 0,67 

Valleinatuur Natuurlijk bos en ruigten in de natte sfeer 3,34 

 Vochtig hooiland met houtkanten en zomen 1,99 

Infrastructuur Dienstgebouwen en infrastructuur 1,79 

 Loods 0,35 

 Parkeerplaats 1,6 

 Trekkershotel en venvegetatie 0,14 

 Verblijfszone 1,69 

Totaal  223,05 

 
 
In tabel 3.2 zijn richtinggevende cijfers opgegeven die een zo realistisch mogelijke 
inschatting geven van de toestand van het gebied anno 2029, dus na 20 jaar uitvoeren 
van de maatregelen in hoofdstuk 4. Meer bepaald wordt aangegeven hoe de 
bestandsverdeling zal zijn (in oppervlakte) volgens de kenmerken bestandstype, 
menging en inheems/exoot. De toestand anno 2029 moet bij bosbestanden gezien 
worden als een tussentoestand naar de feitelijke doelstelling, die in het geval van 
bossen slechts op langere termijn wordt bereikt (mits volhouden van het nodige beheer). 
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Zo wordt pas van een ‘gemengd’ bestand gesproken als het aandeel loofhout, gemeten 
volgens grondvlak, tussen 20 en 80% bedraagt. Zelfs bij een graduele omvorming vanuit 
een homogene situatie, zal na 20 jaar maar een beperkte fractie van de bestanden 
reeds aan dit criterium voldoen: op dat moment zijn nog heel wat oudere bomen 
aanwezig, die het grootste deel van het grondvlak uitmaken. 
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Tabel 3.2: Enkele beoogde eigenschappen van bos en open terrein in de Hoge Rielen in 2029, 
uitgedrukt in oppervlakte. Percentages geven het aandeel bestanden weer, ten opzichte van het totale 

gebied (in oppervlakte), die aan het kenmerk zullen voldoen in 2029. Dit zijn dan ook richtinggevende 
cijfers. Zie tabel 3.1 voor verduidelijking van de doelengroepen. 
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TOTAAL 

Oppervlakte (%) 7% 2% 66% 8% 2% 11% 1% 1% 3% 100% 

  Oppervlakte (ha) 16 4 147 17 5 24 2 2 6 223 

Bestandstype (%) NH 70%  70% 100%      58,8% 

  NH+LH 5%  10%       7,0% 

  LH 25% 100% 20%  100%     19,0% 

  

Pop met 

ecologische 

meerwaarde      100% 100% 100%  12,6% 

  

Pop zonder 

ecologische 

meerwaarde         100% 2,6% 

Bestandstype (ha) NH 11  103 17      131 

  NH+LH 1  15       16 

  LH 4 4 29  5     42 

  

Pop met 

ecologische 

meerwaarde      24 2 2  28 

  

Pop zonder 

ecologische 

meerwaarde         6 6 

Menging (%) - Homogeen 95% 100% 90% 80% 100%     90% 

  - Gemengd 5%  10% 20%      10% 

Menging (ha) - Homogeen 15 4 132 14 5     170 

  - Gemengd 1  15 3      19 

Inheems/exoot (%) - Inheems 100% 100% 100% 100% 100%     100% 

Inheems/exoot (ha) - Inheems 16 4 147 17 5     189 

 
 
In de onderstaande paragrafen worden alleen die doelstellingen behandeld die meer 
toelichting of verantwoording vergen dan wat te vinden is in paragraaf 2.5 en figuur 3.1. 
In het geval van bosbestanden (trage omvormingen) zijn dit doelstellingen voor de lange 
termijn, die deels bereikt worden op het einde van de beheerplanperiode (2029). 
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3.2.1 Doelstelling ‘Recreatief gemengd bos’ en doelengroep ‘Natuurlijk bos’ 

Algemeen wordt hier een structuurrijk, gemengd bos van loofboomsoorten en Grove den 
resp. een natuurlijk loofbos bedoeld. 
 
Betreffende de doelstelling ‘Recreatief gemengd bos’ (binnen doelengroep ‘Recreatief 
bos’), zal Grove den er nog steeds een belangrijk deel blijven uitmaken binnen de 
termijn van het bosbeheerplan, ook al is de soort in deze doelstellingen geen doel op 
zich (behalve dan het sporadisch behoud van oude dennengroepen). Dit maakt dat een 
oppervlakteverdeling, anno 2029, van 80 à 90% homogeen en 10 à 20% gemengd, 
realistisch is, hierbij wetende dat in de ‘homogene’ bestanden ook een successie wordt 
nagestreefd naar natuurlijker bos (meer loofhout). Om van ‘gemengd’ te kunnen spreken 
moet immers meer dan 20% van het grondvlak als loofhout aanwezig zijn op het einde 
van de beheerplanperiode. 
 
Er wordt van uitgegaan dat de meeste van deze bossen betreed worden door de 
recreant; dit is dus ‘Recreatief gemengd bos’ (illustratie 3.1). De combinatie met de hier 
omschreven ecologische doelstelling vergt wel voldoende opvolging, om te vermijden 
dat betreding dermate intens is dat bosverjonging wordt verhinderd (zie hoofdstuk 4). 
Tevens betekent de combinatie met recreatie dat geen gevaarlijke bomen voorkomen. 
 
 
Illustratie 3.1: Schematische doorsnede van het Recreatief gemengd bos 

 
 
 
Het ‘Natuurlijk bos’ (doelengroep) zou meer staand en liggend dood hout moeten 
bevatten, om meer nest- en foerageergelegenheid te verschaffen aan bosvogels 
(illustratie 3.2). Omwille van veiligheidsredenen wordt dit natuurlijk bos beperkt tot de 
minder recreatieve uithoeken, die ten behoeve van deze doelsteling niet meer 
toegankelijk zullen zijn. Ter hoogte van de Rulloopvallei wordt hierin een afwisseling 
beoogd met ruigten. Dit past in de bredere visie van ANB voor het dalhoofd van de 
Rulloopvallei, zie illustratie 3.3. 



 
 
 
 
 
 
 

De Hoge Rielen  817697/R5/873147/Mech 
Beheerplan - 83 - 10 juli 2009 

 

 
Illustratie 3.2: Schematische doorsnede van het Natuurlijk bos 

 
 
 
 
Illustratie 3.3: Visie van ANB voor het dalhoofd van de Rulloopvallei. Gele arcering: behoud van 

historische percelering en openheid; blauwe arcering: spontaan evoluerend valleibos. De rode lijnen 
geven de begrenzing van de beheereenheden weer. 

 
 
Er wordt uitgegaan van 100% inheems bos in de Hoge Rielen. 
 
Ook ter hoogte van actuele exotenaanplanten (6A, 12G) wordt gestreefd naar natuurlijk 
(inheems) bos tegen het einde van de beheerplanperiode. 
 
‘IJl recreatief bos’ wordt aangehouden in de bredere stukken ten zuiden van de 
eikenwal, om het zicht op deze wal vanaf de weg mogelijk te maken. Het gaat om 
betreden bos (aantrekkelijk reliëf) met weinig (hoogstens lage) ondergroei. 
 
Voor de bosdoelstellingen ‘met verlengd behoud van Grove dennen’, zie 3.2.3. 
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3.2.2 Doelengroep ‘Recreatief dennenbos’ 

Onder een deel van het 20e-eeuwse dennenlandschap in het oosten heeft 
loofhoutverjonging plaatsgegrepen (zie illustratie 2.13). Hoewel algemeen aansluiting 
wordt gezocht met het Masterplan Hoge Rielen, waar het behoud en de educatieve 
functie van het cultuurhistorische dennenlandschap voorop staat voor deze zone, is het 
pragmatischer om dit alleen na te streven waar nog geen loofhoutetage voorkomt. 
Uitgaande van de inventarisatiegegevens en op basis van aanvullend terreinbezoek is 
deze struiklaag nog afwezig of slechts beperkt aanwezig in de bestanden 10G, H en I, 
12A en B en 13A en B, zodat daar het vasthouden en bestendigen van deze situatie te 
verantwoorden is om cultuurhistorische redenen: ‘Gelijkjarig bos met hoofdboomsoort 
Grove den’. Dit bos is tevens recreatief. Daarbij wordt een vlaksgewijs beeld beoogd 
van telkens een andere leeftijd per vlak (illustratie 3.4). Elk van de vlakken wordt 
gedomineerd door Grove den, maar inheemse loofbomen vormen een belangrijke 
bijmenging. 
 
 
Illustratie 3.4: Schematische doorsnede van het Gelijkjarig bos met hoofdboomsoort Grove den 

< << < <<

20 0-104080 60

< << < <<

20 0-104080 60  
 
In verband met bestand 10H is het mogelijk dat vijver 10C hierin zal worden uitgebreid. 
 

3.2.3 Doelstellingen van het type  ‘Bos met verlengd behoud van Grove dennen’ (in 
doelengroep ‘Recreatief bos’) 

In de betreffende bestanden in het oosten mét loofhoutetage, wordt wel nog uitgegaan 
van het langer op stam houden van de aanwezige dennen: ‘Bos met verlengd behoud 
van Grove dennen’. Bovendien is hierbinnen een onderscheid aanwezig tussen 
Natuurlijk bos = met dood hout en Recreatief gemengd bos, zoals in illustratie 3.5 
weergegeven). 
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Illustratie 3.5: Schematische doorsnede van het Bos met verlengd behoud van Grove dennen. Links 
het onderdeel ‘Recreatief gemengd bos met verlengd behoud van Grove dennnen’ en rechts het 

onderdeel ‘Natuurlijk bos in de droge sfeer met verlengd behoud van Grove dennnen’. 

 

 
 

3.2.4 Heide, duinen en vennen 

De botanische en faunistische waarde van deze milieus is relatief hoog, maar kan nog 
stukken beter door de oppervlakte ervan te vergroten (incl. door verbindingen) en de 
structuurrijkdom te versterken aan de randen en binnen de open plekken (verspreide 
Spork, Braam, Zomereikenmantel). Rond de vennen dient te worden gestreefd naar 
brede, geleidelijke en vooral open (zonnige) oevers alsook beperking van bladval en 
inwaaien van strooisel. 
 
Voor deze doelengroep worden in het algemeen karakteristieke, soortenrijke 
levensgemeenschappen beoogd van oligotrofe, zandige tot venige milieus. Met prioriteit 
wordt de zone met vennen centraal in de Hoge Rielen (Goorkens en ten oosten ervan) 
optimaal ingericht voor de indicatorsoort Groentje. In de Goorkens wordt de 
doelstellingen in open vegetaties in de toekomst afgestemd op verder onderzoek van de 
abiotische situatie. De open plekken in de Goorkens en de centrale vennenzone ten 
oosten ervan worden verbonden via open corridors met de open plekken met droge, 
vochtige heide en duinvegetaties in het oosten van de Hoge Rielen. 
 
Aan de rand van de heischrale verbindingen wordt een loofhoutmantel beoogd daar 
waar de verbinding langs bestanden met een loofhoutetage loopt. Dit is weergegeven in 
illustratie 3.6. 
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Illustratie 3.6: Mantel-zoom-overgang van een heischrale corridor (in dit geval met een weg) naar 
bosbestanden met loofhoutetage 

 
 
 
Daar waar de eikenrandwalduin (noorden) dichtbij de weg komt, wordt gestreefd naar 
een ‘Open, lage begroeiing met kaal zand’. Mogelijk zal hier in een gedeelte heide 
ontwikkelen, mede afhankelijk van de graad van betreding. In elk geval mag er geen 
erosie optreden van de randwalduin zelf in het geval van overbetreding, wat dus 
opgevolgd moet worden. 
 
 

3.2.5 Soortenrijke, heldere wateren 

Zowel voor de bospoel in het oosten als de vijver in het zuiden (Rulloopvallei) wordt 
gestreefd naar openheid, helder water en een rijke levensgemeenschap in het water. 
Tevens zijn enkele actueel waterhoudende blusputten aangeduid, waarvoor een meer 
natuurlijk voorkomen wordt nagestreefd met open oevers en met een ven- of 
moerasplantengemeenschap. 
 
In al deze wateren moeten amfibieën extra voortplantingsgelegenheden vinden. 
 
 

3.3 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de sociale en educatieve functie 

De sociale en educatieve functie wordt ingevuld door het dagelijks bestuur van de Hoge 
Rielen. De ruimtelijke situering van de betreffende voorzieningen en activiteiten blijft 
grotendeels ongewijzigd en houdt rekening met de ecologische doelstellingen. De 
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recreatieve functie van de Hoge Rielen is immers een belangrijke hoofdfunctie. Voor de 
doelstellingen in het algemeen kan worden verwezen naar 2.4.3, illustratie 2.17 en 
illustratie 2.18. 
 
Alleen in relatie tot enkele bestanden waarvoor ‘natuurlijk bos’ wordt beoogd, d.w.z. met 
gevaar voor omvallende bomen wegens de wens voor meer dood hout en een spontaan 
bosbeeld, wordt de toegankelijkheid beperkt tot begeleide wandelingen met gids. De 
doelengroepen geven weer waar de nadruk ligt op recreatie en waar op natuur, zie 
figuur 3.2. 
 
Het Natuurlijk bos met verlengd behoud van Grove dennen is voor recreanten te allen 
tijde toegankelijk op de wegen – dit betekent dat langs deze wegen geen gevaarlijke 
bomen mogen voorkomen. Het gaat hiermee om een recreatief bostype met een vrije 
toegankelijkheid, echter niet naast de wegen. Het ligt sowieso perifeer en is vandaag al 
niet erg aantrekkelijk voor spel naast de wegen. Met de nodige infoborden langs deze 
wegen vervult dit bosgedeelte in de eerste plaats een belangrijke educatieve functie 
voor de recreant: vanaf de weg wordt in de toekomst meer en meer zichtbaar waarin 
een spontaan onbeheerd bos verschilt van een beheerd en betreden bos, waarbij meer 
variatie en dood hout zich installeren. Tesamen met de droge heidecorridor, het 
stuifduin, droge en natte heide, is deze zone zeer geschikt voor educatieve 
doelstellingen. Omwille van de kwetsbaarheid van deze natuurtypes is het dus 
belangrijk dat recreanten zich hier aan de wegen, aangeduide paden en het kijkplatform 
houden. 
 
De ecologische doelstellingen (3.2, tabel 2.20) vervullen dus tevens belangrijke 
educatieve functies: 

- cultuurhistorische elementen: 
o 20e-eeuwse dennenlandschap in het oosten, waar zich nog geen 

loofhoutetage ontwikkelde; 
o (eiken)houtkanten en eikenrandwalduin (betreft een randwalduin met 

eiken) die bij het traditionele, 18e en 19e eeuwse landschap horen; 
o hooilanden (vallei) die bij het traditionele, 18e en 19e eeuwse landschap 

horen; 
- natuurlijke milieus: 

o binnen de ‘natuurgebieden’ onder begeleiding van een gids; 
o erbuiten door vernatuurlijking van de grootste oppervlakte bos, en 

toepassen van duurzaam bosbeheer; structuurrijke duin-, heide-, ven- en 
laagveencomplexen 

- militaire infrastructuur (wegen –patroon ook onderdeel van het traditionele 
landschap, gebouwen). 

 
De educatieve waarde van deze elementen zal vooral tot zijn recht komen en 
geapprecieerd worden door deze goed met de bezoeker te communiceren. 
 
Specifiek nog te vermelden is de doelstelling voor de nabijheidsgebieden van de 
verblijfsinfrastructuur (vooral de paviljoenen). Momenteel hebben de paviljoenen nog 
weinig relatie met het omgevende bos (door schermvorming, vertuining). De algemene 
doelstelling is deze relatie opnieuw te versterken (vertuining te reduceren) en het 
veiligheidsgevoel te behouden. Concreet wordt daarom een ijl speelbos nagestreefd 
zonder struiklaag of verjonging, en dit in de huidige boszone tot op ongeveer anderhalve 
boomhoogte diep, rond de open plek bij een paviljoen. 
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Tot slot dient te worden vermeld dat in de toekomst mogelijk activiteiten met paarden 
kunnen plaatsvinden onder de vorm van één paardenroute binnen het domein. Dit komt 
in dit beheerplan niet verder aan bod, gezien de conceptuele fase van dit proces. In elk 
geval zou een dergelijke route niet gebruikt mogen worden voor externe doortochten 
van paarden en ruiters! 
 
 

3.4 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de milieubeschermende functie 

Door toename van het aandeel loofbomen (zie 3.2) 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. 
 
 

3.5 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de wetenschappelijke functie 

Niet van toepassing. 
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4 BEHEERMAATREGELEN 

Lijst van figuren 
 
Figuur 4.1: Overzicht maatregelen 
Figuur 4.2: Reeksindeling van de grootste kapmaatregelen 
 
 
Het overzicht van de beheermaatregelen is te vinden in figuur 4.1. De verdere 
detaillering en planning van deze maatregelen per beheereenheid en per jaar, is te 
vinden in bijlage 15 en bijlage 16. Het hier besproken bosbeheer volgt een 9-jarige 
cyclus (reguliere omloop), met 2 facultatieve omlopen ertussen (telkens om de 3 jaar). 
Er wordt daarbij gewerkt in drie reeksen, zie figuur 4.2. 
 
 

4.1 Bosverjonging 

Verjonging gebeurt in de Hoge Rielen in de regel spontaan. Het gaat om verjonging van 
Grove den bij schermkap en om verjonging van inheemse loofbomen én Grove den 
onder een gedund dennenscherm. Deze behandelingen worden besproken onder 4.4. 
 
 

4.2 Bosomvorming 

In tabel 4.1 staan de kappingen weergegeven voor bosverjonging (Eb) of voor het 
maken of vergroten van open plekken (En). 
 
In de nabijheidszones van de paviljoenen wordt een ijl speelbos nagestreefd zonder 
struiklaag of verjonging.  Zo nodig worden de onderetage en de schermaanplantingen 
verwijderd tot op ongeveer anderhalve boomhoogte diep in het huidige bos rond de 
open plek bij een paviljoen. Deze maatregel wordt uitgevoerd tijdens de 9-jarige 
reguliere omloop in het bosbeheer. 
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Tabel 4.1: Lichtingskappen en eindkappen in de Hoge Rielen 

Jaar Beheerdoelstelling Beheereenheid Type Hoofdboomsoort 

Opp 

(ha) 

Complex van natte heide, zuur ven en droge heide 

 8E_V3 En berk (G) 0,76 

 8B En berk (G)/wilg (G) 1,24 

 8G En berk (G)/wilg (G) 1,4 

Duinheide met stuifduinen 

 6C_V1 En Grove den (Gewone den) 1,21 

Gelijkjarig bos met hoofdboomsoort Grove den 

10G Grove den (Gewone den)  

10G_V2 Grove den (Gewone den)  

10H Grove den (Gewone den)  

10I Grove den (Gewone den)  

12A Grove den (Gewone den)  

12B Corsikaanse den/Grove den (Gewone den)  

13A Grove den (Gewone den)  

Bestanden als groep 

te beschouwen voor 

bepaling 1/7 

oppervlakte (zie 4.4.1) 

13B 

Eb(1/7) 

Grove den (Gewone den)  

   Totaal Eb in 2012 3,5 

Heischrale verbinding (indien aangrenzend loofhout: inclusief mantels < 10 m) 

 10G_V1 En Grove den (Gewone den) 0,41 

 12F_V1 En Grove den (Gewone den) 0,53 

 13B_V1 En Grove den (Gewone den) 1,82 

 8C_V1 En Grove den (Gewone den) 0,24 

 8G_V3 En berk (G)/wilg (G) 0,39 

Karakteristieke, soortenrijke struikheivegetatie 

 8E_V1 En berk (G) 0,37 

 8E_V2 En berk (G) 0,04 

 8H_V1 En Grove den (Gewone den) 0,22 

 8I En Grove den (Gewone den)/Zomereik 0,29 

Poel met open oever 

 13F En berk (G)/wilg (G) 0,67 

Venvegetatie/moerasplanten en droge heide t.h.v. voormalige blusput 

 10H_P1 En Grove den (Gewone den) 0,04 

 11C_P1 En Grove den (Gewone den) 0,05 

 13C_P1 En Grove den (Gewone den) 0,03 

 6E_P1 En Grove den (Gewone den) 0,04 

Zuur ven 

 10D En berk (G)/wilg (G) 0,71 

2012 

 8F En berk (G)/wilg (G) 0,6 

Complex van venige heide en laagveen 

 10E_L3 En berk (G)/Zomereik 0,18 

Heischraal grasland met historische grachten 

 10E_V1 En berk (G)/Zomereik 0,43 

Heischrale verbinding (indien aangrenzend loofhout: inclusief mantels < 10 m) 

 10G_V3 En Grove den (Gewone den) 0,32 

 10H_V1 En Grove den (Gewone den) 0,5 

2015 

 9C_V1 En Grove den (Gewone den) 1,02 
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Jaar Beheerdoelstelling Beheereenheid Type Hoofdboomsoort 

Opp 

(ha) 

 9D_V1 En Grove den (Gewone den) 0,67 

IJle knotbomenrij 

 L01 En wilg (G) 0,34 

Karakteristieke, soortenrijke struikheivegetatie 

 10F En Grove den (Gewone den)/berk (G) 1,14 

Open, lage begroeiing met kaal zand 

 4A_V2 En Grove den (Gewone den)/Zomereik 0,48 

 4B_V3 En Grove den (Gewone den)/berk (G) 0,26 

Venvegetatie/moerasplanten en droge heide t.h.v. voormalige blusput 

 14B_P1 En Grove den (Gewone den) 0,09 

 14C_P1 En Grove den (Gewone den) 0,04 

 9D_P1 En Grove den (Gewone den) 0,07 

Voedselrijk veen (plasdras) t.h.v. voormalige blusput 

 14C_P2 En Grove den (Gewone den) 0,05 

 4A_P1 En Grove den (Gewone den)/Zomereik 0,03 

Zuur ven 

 10C En berk (G)/wilg (G) 0,6 

 9B En berk (G)/wilg (G) 1,01 

Gelijkjarig bos met hoofdboomsoort Grove den 

10G Grove den (Gewone den)  

10G_V2 Grove den (Gewone den)  

10H Grove den (Gewone den)  

10I Grove den (Gewone den)  

12A Grove den (Gewone den)  

12B Corsikaanse den/Grove den (Gewone den)  

13A Grove den (Gewone den)  

Bestanden als groep 

te beschouwen voor 

bepaling 1/7 

oppervlakte (zie 4.4.1) 

13B 

Eb(1/7) 

Grove den (Gewone den)  

2021 

   Totaal Eb in 2021 3,5 

Totaal 25,29 

 
 
Hier is aan toe te voegen dat een eindkap moet gebeuren in bestand 1B, eens de 
parking wordt aangelegd. 
 
 

4.3 Bebossingswerken 

Er gebeuren geen actieve bebossingen meer in de Hoge Rielen. Wel vindt in sommige 
beheereenheden spontane verbossing plaats door een niets-doen-beheer. Dit zal het 
geval zijn in het oostelijke deel van de Rulloopvallei. 
 
Alle voor niet-verblijvers toegankelijke wegen (zie bijlage 13) langs of doorheen 
beheereenheden met een niets-doen-beheer, dienen jaarlijks te worden gecontroleerd 
op gevaarlijke bomen, die verwijderd moeten worden om de veiligheid van de recreant 
op deze wegen te garanderen. 
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4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 

Voor de simultaan uit te voeren werkzaamheden in de nabijheidszones van de 
paviljoenen, zie 4.2. 
 
 

4.4.1 Schermkap t.b.v. vlaksgewijs Gelijkjarig bos met hoofdboomsoort Grove den 

Normale situatie 
De uiteindelijk beoogde situatie in deze zone is een bos van 16,8 ha, gedomineerd door 
Grove den. Het bestaat uit 14 vakken. Die zijn tussen 1 en 2,4 ha groot en zijn 
evenredig verdeeld over 7 leeftijdsklassen. Dit wordt in klassieke bosbouwtermen de 
normale situatie genoemd. Het eindbeeld wordt schematisch weergegeven in illustratie 
3.4. 
 
Tabel 4.2: Normale situatie in het gedeelte waar een beheer van schermkap wordt uitgevoerd 

leeftijdsklasse 

(jaar) 

opp 

(ha) 

aantal 

vakken 

0-9 2,4 1 of 2 

9-18 2,4 1 of 2 

18-27 2,4 1 of 2 

27-36 2,4 1 of 2 

36-45 2,4 1 of 2 

45-54 2,4 1 of 2 

54-63 2,4 1 of 2 

Totaal 16,8  

 
De aangehouden bedrijfstijd is ongeveer 60 jaar. Dus de eindkap volgt als het vak 
ongeveer 60 jaar is. De dunningsomloop is 9 jaar, met facultatieve dunningsingrepen 
elke 3 jaar. 
 
Illustratie 4.1: Normale leeftijdsverdeling in het gedeelte waar een beheer van schermkap wordt 

uitgevoerd 
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Illustratie 4.2: Huidige leeftijdsverdeling in het gedeelte waar een beheer van schermkap wordt 
uitgevoerd 

Huidige leeftijdsverdeling
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Beheer in deze zone 
In praktijk wordt elke 9 jaar bij de hoofdomloop van reeks 1 in twee vakken een 
lichtingskap uitgevoerd en wordt de bodem oppervlakkig gewoeld. 3 jaar, en ten laatste 
6 jaar daarna wordt, indien nodig, het resterende scherm verwijderd. Dit gebeurt dus op 
de facultatieve omlopen. Dit is weergegeven in illustratie 4.3. 
 
Illustratie 4.3: De opeenvolgende stappen in het vlaksgewijze beheer 

 

jaar -1
jaar 0jaar 0

< << < << < << < <<< << < << < << < <<

jaar +3

< << < << < << < <<

jaar +6

< << < << < << < <<

jaar +6  
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Kern van het beheer is een zo hoog mogelijke dichtheid van zaailingen van Grove den 
te verkrijgen op korte tijd. Dit garandeert een snel gesloten cohorte zodat zich 
loofboomsoorten moeilijker kunnen vestigen en de dominantie van grove den 
gewaarborgd wordt met zo weinig mogelijk beheerinspanning. 
 
Bijkomend beheer is het controleren van mogelijke massale opslag van loofbomen 
(Sporkehout en Berk), mocht deze de zaailingen van Grove den overgroeien. Het is wel 
de bedoeling om een aanzienlijke bijmenging van loofbomen toe te laten, maar de 
dominantie van Grove den moet gewaarborgd blijven. 
 
De eerste dunningen in de jonge Grove-dennenbestanden beginnen vanaf een leeftijd 
van 15 tot 20 jaar, afhankelijk van de groeikracht. Dit zal dus pas aan het einde van de 
beheerplanperiode aan de orde zijn. 
 
Tijdens de volgende beheerplanperiode wordt een inhaalbeweging gemaakt, dus 
worden in twee omlopen niet 2,4 ha maar 3,5 ha gekapt per omloop. Op het einde van 
de beheerplanperiode zullen er dus 7 ha gekapt zijn. Dit om de oppervlakte oude 
bestanden boven 60 jaar te verminderen en het contrast met het omliggende oudere 
recreatieve bos te versterken. Als het beheer in de toekomst wordt aangehouden, dan 
wordt de oppervlakte weer gecorrigeerd door iets vroeger dan 60 jaar te kappen, zodat 
de 2,4 ha gemiddeld wordt gehaald op langere termijn. 
 
Illustratie 4.4: Leeftijdsverdeling rond 2030 in het gedeelte waar een beheer van schermkap wordt 
uitgevoerd 
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Ruimtelijke verdeling vakken 
De referentiesituatie voor een vak in dit beheer is 10i. Daar heeft de verjonging zich 
gevestigd en is het bovenscherm dus aan kaalkap toe. De vakken (1 tot 2,4 ha groot) 
worden doorheen de 16,8 ha verdeeld volgens terreinsituatie. In verband met bestand 
10h is het wel mogelijk dat vijver 10c hierin zal worden uitgebreid. 
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Randvoorwaarden voor de keuze van de te verjongen vakken zijn  
- het bewaren van stabiliteit: geen te kleine overblijvende vakken omringd door 

kaalkappen, een getrapte opbouw naar de windrichting toe is ideaal 
- landschappelijke afwisseling: combinatie van leeftijdsverschillen naast elkaar, 

kansen op doorkijkvensters en opnieuw getrapte opbouw, interactie met de 
kleine heide en de corridors kan meespelen 

- op korte termijn is het voor de schermkap het makkelijkst om vakken te kiezen 
waar de bedekking met loofboomsoorten in de onderetage minimaal is (vooral 
spork, zomereik, berk), daar is het minst concurrentie voor de dennenzaailingen 
te verwachten 

- de verhouding tot het nabijheidsgebied van paviljoen 5. 
 
 

4.4.2 Vleksgewijs dunnen 

Deze maatregel is in oppervlakte de belangrijkste en vormt de hoofdbeheermaatregel in 
het recreatieve bos. Tijdens de reguliere omloop worden groepen gedund, verspreid 
over het gebied. Als gevolg hiervan zal op verschillende tijdstippen verjonging 
plaatsvinden doorheen het gebied (cf. illustratie 4.5). Oude dennen worden niet 
systematisch ontzien! Mocht de verjonging lokaal gehinderd worden door overmatige 
betreding, dan kan een uitrastering gedurende de eerste jaren een oplossing bieden. 
Het effect van de ingrepen dient dus nauw te worden opgevolgd. 
 
 
Illustratie 4.5: De effecten van vleksgewijs dunnen in de Hoge Rielen 

Recreatief gemengd bos
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4.4.3 Homogeen doordunnen 

Deze maatregel vormt de hoofdbeheermaatregel in het bos met verlengd behoud van 
Grove dennen. Homogeen mag niet als systematisch worden geïnterpreteerd, maar de 
doelstelling is het behoud van een vrij gelijkmatige bovenetage van oude Grove dennen. 
Dit heeft prioriteit op de optimale ontwikkeling van de loofboomsoorten in de 
onderetage. Bij de vleksgewijze dunning ligt de prioriteit net omgekeerd. Deze 
maatregel volgt de 9-jarige kapcyclus met 1 reguliere en 2 facultatieve omlopen (zie 
4.1). Schematisch is dit weergegeven in illustratie 4.6. 
 
Het is mogelijk dat naar het einde van de beheerplanperiode een ijl bovenscherm 
ontstaat met rondom vrijstaande individuele grove dennen of kleine groepen van grove 
dennen. In dat geval is hoogdunning mogelijk gedurende een periode langer dan 9 jaar 
niet meer nodig. 
 
Illustratie 4.6: De effecten van homogeen doordunnen in de Hoge Rielen 

Recreatief gemengd bos met
verlengd behoud van Grove den

 
 
 

4.4.4 Verpleging van jongwas 

De verjonging van Grove den bij schermkap (zie 4.4.1) wordt de eerste 12 jaar 
doorlopen op de facultatieve omlopen om overmatige opslag van inheems loofhout die 
de Grove den dreigt te overgroeien, terug te dringen. De loofboomverjonging wordt 
maar weggenomen in de mate dat dit nodig is om de dominantie van Grove den te 
behouden.  
 
Over de verpleging van spontane onderetages onder Grove den is in Vlaanderen nog 
niet erg veel bekend. Dit zal naar het einde van de beheerplanperiode meer en meer 
relevant worden. Afhankelijk van de onderlinge verhoudingen tussen de inheemse 
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soorten in de onderetages (Berk, Zomereik, Sporkehout, Wilde Lijsterbes) zullen de 
beheerders ingrijpen. De prioritering van Zomereik bij ingrepen in de onderetage is 
hierbij sterk bepalend.  
 
 

4.5 Kapregeling 

De kapregeling is terug te vinden in de beheerplanning in bijlage 15 en bijlage 16. 
 

4.6 Bosexploitatie 

In de Hoge Rielen wordt in regel een schoontijd van 1 april tot 15 juni aangehouden. 
Deze kan uitgebreid of ingekort worden mits onderbouwing. Het gaat daarbij om het wel 
of net niet aanwezig zijn van broedende vogels van de nachtzwaluw-boompieper-
geelgorsgroep in naaldbosbestanden op droge zandgrond. Ook een afstemming op 
drukke verblijfsperiodes of grotere evenementen kan aan de orde zijn. 
 
 

4.7 Brandpreventie 

In verband met brandpreventie wordt in eerste instantie verwezen naar het noodplan in 
bijlage 12. Bijkomend worden enkele lineaire elementen aangebracht die de 
brandveiligheid bevorderen: 

- de heischrale plekken en corridors vormen een aaneengesloten 
brandbeveiliging van west naar oost (roze zone in figuur 3.2); 

- aanvullend worden 3 ‘brandgangen’ gecreëerd ter hoogte van bestaande 
wegen, door krooncontact boven deze wegen te vermijden (zie figuur 4.1). 

 
 

4.8 Open plekken 

Op heel wat van de open plekken is maaibeheer voorzien. Behalve in de hooilanden en 
op moerassige bodems (o.a. oevers van vennen), is het ook een mogelijkheid dit 
maaibeheer geheel of gedeeltelijk te vervangen door begrazing met schapen. Het is dan 
wel noodzakelijk kort na een begrazingsronde te evalueren of aanvullend maaien nodig 
is. 
 

4.8.1 Heideterreinen 

Op de bestaande heideterreinen (8B, 8G, 8F, 10F, 12C, 6D) wordt een beheer op maat 
uitgevoerd door een combinatie van maaien van boomopslag, maaien van grassen 
(Pijpenstrootje, Bochtige smele, Struisgrassen) en kleinschalig plaggen. Behalve een 
karakteristieke soortensamenstelling van de heide zelf, dient ook structuurrijkdom te 
worden nagestreefd aan de randen en binnen de open plekken: verspreide Spork en 
Braam alsook (zeer verspreid) kleine Berken dragen hiertoe bij. Heide moet echter het 
beeld blijven bepalen, vandaar dat bijkomende opslag of interne verruiging moet worden 
tegengegaan. Aan de randen van de heide is een  ruige zoomvegetatie  (bv. Bramen) 
bijzonder nuttig voor de invertebratengemeenschap (als overgang naar de 
Zomereikenmantel). 
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Zoals in het geval van de heidecorridors, dient de rand van omgevende bosbestanden 
met een loofhoutetage, te worden omgezet naar een (golvende) Zomereikenmantel van 
ca. 5-10 meter breed. Dit wordt verder toegelicht onder 4.8.2. 
 
Bij plagwerkzaamheden wordt nooit meer dan 1/3de van een beheereenheid afgewerkt 
in één jaar. Elk deel van het terrein komt dus ten vroegste om de 9 jaar aan de beurt 
voor afplaggen. De inzet van vrijwilligers (verblijvende jongeren) is een grote 
meerwaarde bij dit heidebeheer, deels door de sterke betrokkenheid bij natuurbeheer en 
deels door de garantie van kleinschaligheid, die passend is voor deze terreinen. 
 
Op locaties waar Pijpenstrootje of Bochtige smele aspectbepalend zijn, verdient het de 
voorkeur om aansluitend na het plaggen, éénmalig te bekalken (bij volgende 
plagbeurten op een reeds bekalkte plaats, alleen nog herhalen indien het effect op de 
vegetatie nog te beperkt was). Door licht te bekalken (ca. 1 à 2 ton dolokal per ha, d.i. 
mengsel MgCO3 en CaCO3) wordt het effect van verzurende depositie en 
stikstofneerslag teruggedraaid tot de natuurlijke bodemtoestand (met hogere bezetting 
door calcium en magnesium) van vóór de periode van overmatige verzurende depositie. 
Hierbij verdwijnt de overmaat aan ammonium uit het bodemcomplex. Onderzoek en 
restauratieprojecten elders (vnl. in Nederland) hebben reeds uitvoerig de effectiviteit van 
deze maatregel aangetoond. 
 
De open plek 6D (duinheide), wordt uitgebreid  naar het noordoosten (6C_V1). De open 
plek 8G (trilven met aangrenzende venige zone) wordt ook uitgebreid met gradiënten 
naar droge heide (8H_V1, 8E_V1, 8E_V2). De open plek 8F (vennetje met droge en 
vochtige heide wordt uitgebreid met droge heide (8E_V3 en 8I). Daartoe wordt telkens 
de boomlaag grotendeels verwijderd en wordt het takhout en het strooisel geruimd. 
 
In 10E_V1 wordt een nieuwe open plek gemaakt om een heischraal grasland te 
ontwikkelen op de panden met historische rabatten. 
 

4.8.2 Heidecorridors 

De heidecorridors hebben als basisopbouw een breedte van minimaal 25 m tussen de 
kronen van de naastliggende bestanden, een centrale heischrale strook van een 15m 
breedte, die ook eventuele een bestaand (onverhard) wegprofiel omvat, en mantels in 
de 5 m aan weerszijden van deze heischrale strook (zie illustratie 3.6). De mantels 
zullen golven en ook uitdeinen onder de aangrenzende bestanden.  
 
De aanleg gebeurt door kapping van de rand van de aangrenzende bestanden, 
gecombineerd met een sterke lichting die golvend aan deze rand aansluit. Indien er veel 
strooisel aanwezig is, wordt dit geruimd. Als het voor het latere maaibeheer opportuun 
wordt geacht om de stronken te frezen, dan is dit mogelijk. Vervolgens wordt 3-jaarlijks 
gemaaid in de heischrale strook. In principe wordt maximaal 10 m als mantel beheerd 
aan elke zijde, mogelijk dus deels onder het aangrenzende bestand. De mantels worden 
met een 6- tot 9-jarige rotatie afgezet (zie 4.9.1). Zowel het maaien als het afzetten van 
de mantels kan gefaseerd gebeuren binnen elke corridor, voor zover het praktische 
beheer nog rationeel kan gebeuren. 
 
Gezien de hoogdringendheid van deze verbindingen voor de instandhouding van 
gevoelige fauna van de open plekken (bv. Groentje), worden de corridors in de eerste 5 
jaar van de beheerplanperiode aangelegd (zie bijlage 15). 
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4.8.3 Hooilanden 

De hooilanden in de Rulloopvallei (15E en 15 F) worden een eerste maal in juni en 
eventueel een tweede maal in september gemaaid met afvoer.  
 

4.8.4 Voet eikenrandwalduin 

Aan de voet van de eikenrandwalduin langs de noordrand van 4A en 4B, wordt de 
vegetatie opengemaakt om het contrast met de eikenwal te versterken. Daartoe worden 
de zones 4A_V2 en 4A_V3 opengekapt en wordt vervolgens periodiek opslag 
verwijderd. 
 

4.8.5 Ruigtes 

In het natuurlijke bos in de natte sfeer in het oosten van de Rulloopvallei wordt 
plaatselijk ingegrepen om een zeker aandeel ruigte te behouden, met mantels op de 
overgang naar struweel en bos (15H, 15I, 17A en 17B). Hiertoe worden elke drie jaar 
enkele vlekken van elk 500 m² vrijgemaakt van boomopslag (Mb). Er is dan telkens de 
mogelijkheid om dergelijke vlekken te maaien met afvoer van het maaisel. Deze 
oppervlaktes blijven beperkt ten opzichte van de totale oppervlakte in deze zone, die 
spontaan moet evolueren (ND). 
 

4.8.6 Moerassige poel  

13F wordt door kappen en maaien opgehouden en de structuurrijkdom in de 
onmiddellijke omgeving van de poel wordt maximaal gehouden met solitaire bomen, 
struweel, hakhout, Pitrusruigte en open water. 
 
Rond de gegraven plas in de Rulloopvallei (15G) wordt gemaaid met afvoer om snelle 
verlanding te vermijden. Een zekere laagveenvorming aan de moerassige oevers is wel 
wenselijk, zonder dat het open water mag verdwijnen. Exotische waterplanten worden 
indien nodig manueel uitgetrokken en afgevoerd. Hetzelfde beheer wordt toegepast op 
3D_P1. 
 

4.8.7 Zure vennen 

Centraal in de Hoge Rielen worden vier vennen beheerd door de oevers open en zandig 
te houden (8F, 9B, 10C en 10D). Dit gebeurt door overhangende bomen of struiken te 
vellen, boomopslag op de oevers te kappen, de strook natte heide of wilgenopslag langs 
de rand te maaien en pleksgewijze te plaggen. Voor 10D wordt erover gewaakt de plas 
niet uitnodigend te maken voor pootjebaden of zwemmen. Hier is immers enkel en 
alleen vlotvaren toegelaten. Ook bij 10C wordt het bos niet teruggezet. De houtkanten 
10E_L1 en 10E_L2 worden daarom niet in hakhoutbeheer genomen en evolueren 
spontaan. Deze zone is belangrijk voor Groentje. 
 

4.8.8 Blusputten 

Blusputten worden ingericht zodat ze kenmerken van natuurlijke vennen gaan vertonen 
(10H_P1, 11C_P1, 13C_P1, 6E_P1, 9D_P1, 14B_P1 en 14C_P1). 
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Overhangende en omstaande bomen worden gekapt zodat een belangrijk deel van de 
put zonlicht ontvangt en de hoeveelheid bladstrooisel beperkt wordt. Er wordt zand 
(bijvoorbeeld spoelzand van een kleibaksteenfabriek) gestort in de blusputten, zodat ze 
minstens voor een deel een ondiepe, schuine oever krijgen, waarop waterplanten 
kunnen groeien en biotoop voor amfibieën ontstaat. Interessant is om aansluitend bij de 
blusput ook wat open, schrale vegetatie te creëren in een kleine open plek door lichten 
bovenetage en eventueel plaggen. Dit verhoogt de kwaliteit van het leefgebied voor o.a. 
libellen en dagvlinders. 
 
Twee blusputten (14C_P2 en 4A_P1) zijn duidelijk voedselrijker, maar ook hier zijn 
dezelfde inrichtings- en beheermaatregelen aan de orde. 
 

4.8.9 Extensief akkerbeheer 

Na een voorstudie waarin de zaadbank en de bouwvoor van 8B_V1 wordt onderzocht, 
alsook het hydrologisch referentiekader en ecohydrologische herstelpotenties (zie 
verder 2.5), wordt bij ontbreken van waardevolle potenties een extensief akkerbeheer 
ingesteld. Dit omvat ploegen, inbrengen van organische bemesting en inzaaien van 
graangewassen en eventueel onkruidmengsels. Oogst is mogelijk, maar niet prioritair. 
Het laten staan van rijp graan doorheen de winter en in het voorjaar inploegen, is de 
aangewezen optie om veel meerwaarde voor fauna te creëren. Dit beperkt ook de 
beheerintensiteit. 
 
 

4.9 Gradiënten en bosrandontwikkeling 

4.9.1 Mantelbeheer langs heidecorridors 

In de Hoge Rielen liggen de belangrijkste potenties voor struikenmantels langs 
heideterreinen en heidecorridors langs en doorheen bosbestanden met een onderetage 
(en langs de ruigtes in het oostelijke deel van de Rulloopvallei (15H, 15I, 17A, 17B)). 
Voor een optimale structuur worden mantels best afgezet voor ze méér dan 6 m hoog 
zijn, dat zal met een 6- tot 9-jarige cyclus zijn. Dit houdt in dat niet overal gewacht zal 
worden tot brandhoutdimensies zijn bereikt. Hierin wijkt het mantelbeheer af van het 
hakhoutbeheer onder 4.9.2. Bramen worden zo veel mogelijk behouden in deze 
mantels. 
 

4.9.2 Hakhoutbeheer 

Deze maatregel vormt de hoofdbeheermaatregel voor de houtkanten in het westelijk 
deel van de Rulloopvallei, 15_L1 tot 15_L6 en een zomereikenhoutkant 10F_L1. De 
kapfrequentie van de essen-elzenhoutkanten is 12 jaar, van de zomereikenhoutkant 15 
jaar. In de vallei worden de houtkanten alternerend afgezet met 6 jaar tussentijd. Elke 
houtkant wordt in één keer afgezet. 
 
Het is niet uitgesloten dat in het gebied nog enkele overwegend jonge eikenhoutkanten 
aanwezig zijn, bv. langs bosranden (en die niet in de inventarisatie waren opgenomen; 
P. Engels, mond. med.). Het gaat dan om houtkanten waarvan de meeste bomen een 
omtrek van hooguit 60 cm hebben. Het verdient dan aanbeveling om dergelijke 
eikenhoutkanten ook in een hakhoutcyclus te brengen, op gelijk tijdstip met 10F_L1. 
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4.9.3 Knotbeheer 

De loofbomenrij op de oeverwal van de Rulloop (L01) wordt onregelmatig uitgedund tot 
er gemiddeld een boom per 20 meter overblijft. Die worden iets boven manhoogte 
geknot. Alle aanwezige boomsoorten komen in aanmerking voor het knotten. Het 
knotten wordt elke 9 jaar herhaald. Eén of twee monumentale bomen kunnen op dit 
traject behouden blijven zonder knotbehandeling. 
 
 

4.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van flora en fauna 

Behalve onderstaande toelichting, kan worden verwezen naar 3.2 en de andere 
paragrafen van dit hoofdstuk; het zijn de (ruimtelijke) doelstellingen (en het bijhorend, 
elders beschreven beheer) die de tot de bescherming van flora en fauna dienen. 
 
Beheer van exoten 
 
De bestanden met Corsikaanse den (6A, 12D) worden behandeld zoals Recreatief 
gemengd bos met Grove den, maar hier zal versneld de bovenlaag worden weggedund 
of groepsgewijze gekapt om de omvorming naar inheems loofhout te versnellen. 
 
Amerikaanse eik en Douglasspar komen zeer verspreid voor en worden selectief 
benadeeld bij dunningen. Zaadrijpe bomen worden wel zo veel mogelijk verwijderd, ook 
als ze geen hinder vormen voor toekomstbomen. Er wordt enkel intensief mechanisch 
(bijvoorbeeld klepelen tot 5 à 10 cm in de minerale bodem) en in uitzonderlijke gevallen 
met glyfosaat bestreden: 

• in spontane verjongingsgroepen waar de soort dreigt te domineren; 
• binnen afrasteringen 
• op heideterreinen waar Amerikaanse eik waardevolle vegetatie direct bedreigt. 

 
In alle gevallen wordt maximaal gebruik gemaakt van natuurlijke vraat door reewild. 
 
Aanplantingen van Tamme kastanje blijven behouden, tenzij inheemse elementen 
erdoor gehinderd worden. 
 
 

4.11 Dood hout en oude bomen 

In de Hoge Rielen is het behoud van staande dode bomen niet compatibel met 
Recreatiebos. Het laten ontwikkelen van oude grote, vitale bomen (vooral grove den en 
zomereik) wel. Toch zullen in de doelengroepen Natuurlijk bos en Natuurlijk bos met 
verlengd behoud van Grove dennen kansen ontstaan voor een gevoelige verhoging van 
de hoeveelheid dood hout. In de eerste plaats van Grove den, maar ook, in perceel 8 
van berk. 
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4.12 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de toegankelijkheid 

De toegankelijkheidsregeling voor de Hoge Rielen is opgenomen in bijlage 13 en 
bestaat, conform het Toegankelijkheidsbesluit van 5 december 2008, uit: 

- een omschrijving; 
- een bijhorende kaart. 

 
Specifiek wordt de aandacht gevestigd op de toegankelijkheidszonering voor verblijvers: 

- het grootste deel van het bosdomein is een vrij toegankelijke zone; 
- de ‘natuurgebieden’ zijn niet toegankelijk (uitgezonderd onder specifieke 

begeleiding). DIt is enerzijds ter bescherming van de beoogde natuurdoelen ter 
plaatse, en anderzijds omdat binnen deze stukken geen veiligheidsbeheer wordt 
gevoerd (dus mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke bomen e.d.); 

- ten opzichte van de vorige regeling is een derde zone toegevoegd in het oosten 
en het zuiden: toegankelijk op eigen risico. In de zin van het 
Toegankelijkheidsbesluit van 5 december 2008 gaat het hier evenzeer om een 
vrij toegankelijke zone. Hier wordt wel een natuurlijke ontwikkeling beoogd 
(deels met verlengd behoud van Grove den), waarbij geopteerd wordt om 
veiligheidsbeheer enkel te verrichten langs de voor niet-verblijvers toegankelijke 
wegen. Op die manier krijgt deze natuurlijke zone een educatieve meerwaarde 
voor geïnteresseerden. Infoborden met concrete informatie over het beheer of 
aanwezige natuurwaarden, zijn dan ook gewenst. Het is ook aan te bevelen om 
deze wegen in te bouwen in begeleide of gedocumenteerde wandelingen. 

 
Het maken van kookvuren en kampvuren is voor verblijvers toegestaan binnen een zeer 
strikte regelgeving, die onder meer omvat dat kampvuren alleen zijn toegelaten op de 
daarvoor voorziene locaties; zie de aanduidingen ‘kampvuur’ op de kaart in bijlage 13. 
 
Voorts is in dit beheerplan het bebordingsplan opgenomen, dat dient om uitvoering te 
geven aan de toegankelijkheidsregeling. Het bebordingsplan is weergegeven in bijlage 
14. 
 
 

4.13 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de jacht 

Niet van toepassing. 
 
 

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 

Niet van toepassing. 
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4.16 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot cultuurhistorische 
elementen: Landschap 

De eikenrandwalduin aan de noordzijde van de Hoge Rielen wordt vanuit het zuiden 
vrijgesteld om een sterker landschappelijk beeld te ontwikkelen met het dennenbos ten 
zuiden.  
 
De historische houtkanten van Zomereik worden over het algemeen behouden 
(aangeduid op figuur 3.1). 
 
In 8B_V1 wordt een extensief akkertje beheerd op de plaats van historische 
landbouwpercelen (onder voorbehoud van voorstudie, zie 2.5). Het beheer bestaat uit 
het inwerken van organisch materiaal ter bemesting en het inzaaien van granen en 
eventueel onkruidmengsels. Oogst van de gewassen is optioneel. 
 
 

4.17 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de milieubeschermende 
functie 

Niet van toepassing. 
 
 

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 het kantoor van ANB Beheerregio Turnhoutse 
Kempen. ANB overlegt steeds met de Hoge Rielen over wenselijkheid van de 
onderzoeksactiviteiten alvorens toestemming te verlenen. Afwijkingen art. 20 en art. 97  
van het Bosdecreet (bv. verzamelen delen van planten, het nemen van bodemstalen, 
het vangen van fauna) in functie van aangevraagd wetenschappelijk onderzoek en 
educatieve activiteiten zijn mogelijk mits toestemming van ANB, die indien nodig en 
wenselijk ontheffingen toekent. 
 
 

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) 

Enkele flankerende maatregelen zijn van toepassing in de Hoge Rielen: 
- behoud en instandhouding van de prikkeldraad (getuige van het militair gebruik); 
- vrijhouden, veelal door bomen te kappen, van infrastructuur zoals draad, 

gebouwen, werkzones rond gebouwen, wegen en zonnepanelen; 
- maximaal laten infiltreren van water langs de betonnen wegen 
- kleinschalig plaggen (zie 4.8.1 en 4.8.7). 

 
 

4.20 Planning van de beheerwerken 

De beheerplanning is opgenomen in bijlage 15. De beheerregeling per dienstjaar is 
opgenomen in bijlage 16. 
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Bijlage 1:  
Overeenkomst tussen De Administratie van Cultuur van het 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Het Agentschap 
voor Natuur en Bos 
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Bijlage 2:  
Akte van de erfpacht en gebruiksovereenkomst tussen de 

gemeente Kasterlee en de Belgische staat 
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Bijlage 3:  
Kadastrale gegevens 
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Bijlage 4:  
Dendrometrische gegevens per bestand 
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Bijlage 5:  
Overzicht van de vegetatie-opnamen 
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Bijlage 6:  
Synoptische tabellen 
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Bijlage 7:  
Sterdiagrammen 
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Bijlage 8:  
Waarnemingen sprinkhanen 2008 (M. Jacobs) 
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datum route Nederlandse naam Wetenschappelijke naam aantal bestand Rode lijst 

30/07/2008 1 bruine sprinkhaan Chorthippus brunneus veel 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 1 bruine sprinkhaan Chorthippus brunneus  8g 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 1 bruine sprinkhaan Chorthippus brunneus  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 1 gewoon doorntje Tetrix undulata  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 1 gewoon spitskopje Conocephalus dorsalis  8g 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 1 gewoon spitskopje Conocephalus dorsalis  8g 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 1 krasser Chorthippus parallelus  8g 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 1 krasser Chorthippus parallelus  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 1 krasser Chorthippus parallelus veel 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 1 krasser Chorthippus parallelus veel 8f 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 1 krasser Chorthippus parallelus  8g 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 1 krasser Chorthippus parallelus  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 1 ratelaar Chorthippus biguttulus  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 1 sikkelsprinkhaan Phaneroptera falcata  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 3 bruine sprinkhaan Chorthippus brunneus  12c 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 3 bruine sprinkhaan Chorthippus brunneus  12c 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 3 bruine sprinkhaan Chorthippus brunneus  12c 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 3 gewoon doorntje Tetrix undulata  13d 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 3 gewoon doorntje Tetrix undulata 3 13d 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 3 
grote groene 
sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima  12c 

momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 3 
grote groene 
sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima  12c 

momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 3 
grote groene 
sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima  13d 

momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 3 knopsprietje Myrmeleotettix maculatus  12c 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 3 knopsprietje Myrmeleotettix maculatus  13d 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 3 knopsprietje Myrmeleotettix maculatus veel 12c 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 3 knopsprietje Myrmeleotettix maculatus  12c 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 3 krasser Chorthippus parallelus  12c 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 3 krasser Chorthippus parallelus  13d 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 3 krasser Chorthippus parallelus  13d 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 3 ratelaar Chorthippus biguttulus  12c 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 3 sikkelsprinkhaan Phaneroptera falcata  12c 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 3 sikkelsprinkhaan Phaneroptera falcata  12c 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 3 snortikker Chorthippus mollis veel 12c kwetsbaar 

30/07/2008 3 snortikker Chorthippus mollis  13d kwetsbaar 
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datum route Nederlandse naam Wetenschappelijke naam aantal bestand Rode lijst 

9/09/2008 3 snortikker Chorthippus mollis  12c kwetsbaar 

9/09/2008 3 snortikker Chorthippus mollis  13d kwetsbaar 

24/05/2008 3 zanddoorntje Tetrix ceperoi  13d kwetsbaar 

9/09/2008 3 zanddoorntje Tetrix ceperoi 2 13d kwetsbaar 

9/09/2008 3 zeggedoorntje Tetrix subulata 1 13d 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 4 gewoon doorntje Tetrix undulata  6d 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 4 knopsprietje Myrmeleotettix maculatus 
1 m 

zingend 6d 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 4 knopsprietje Myrmeleotettix maculatus veel 6d 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 4 knopsprietje Myrmeleotettix maculatus veel 6d 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 4 krasser Chorthippus parallelus meerdere 6d 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 4 snortikker Chorthippus mollis meerdere 6d kwetsbaar 

30/07/2008 5 krasser Chorthippus parallelus  
15d-e-f-g-

h 
momenteel niet 
bedreigd 

16/09/2008  krasser Chorthippus parallelus  107 
momenteel niet 
bedreigd 
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Bijlage 9:  
Waarnemingen dagvlinders 2008 (M. Jacobs) 
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datum route Nederlandse naam Wetenschappelijke naam aantal bestand Rode lijst 

9/09/2008 1 atalanta Vanessa atalanta 1 8f 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 1 bont zandoogje Pararge aegeria 1 8f 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 1 boomblauwtje Celastrina argiolus  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 1 boomblauwtje Celastrina argiolus 1 8f 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 1 bruin zandoogje Maniola jurtina 1 8f 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 1 eikepage Neozephyrus quercus 4 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 1 eikepage Neozephyrus quercus 2 8f 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 1 gehakkelde aurelia Polygonia c-album 1 8f 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 1 groentje Callophrys rubi 6 8f kwetsbaar 

26/06/2008 1 groot dikkopje Ochlodes venata 6 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 1 groot dikkopje Ochlodes venata 2 8f 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 1 groot koolwitje Pieris brassicae 1 8f 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 1 grote vos Nymphalis polychloros 1 8g bedreigd 

26/06/2008 1 klein geaderd witje Pieris napi  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 1 kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 1 8f 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 1 koevinkje Aphantopus hyperantus 1 8f 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 1 oranje zandoogje Pyronia tithonus  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 2 boomblauwtje Celastrina argiolus 1 10h 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 2 groot dikkopje Ochlodes venata  10d 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 3 atalanta Vanessa atalanta 1 13d 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 3 bont zandoogje Pararge aegeria 1 12c 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 3 boomblauwtje Celastrina argiolus 1 13d 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 3 boomblauwtje Celastrina argiolus 4 12c 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 3 boomblauwtje Celastrina argiolus 2 13d 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 3 citroenvlinder Gonepteryx rhamni 1 vr 12c 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 3 citroenvlinder Gonepteryx rhamni 1 13d 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 3 eikepage Neozephyrus quercus  13d 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 3 gehakkelde aurelia Polygonia c-album 1 12c 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 3 groot dikkopje Ochlodes venata 1 13d 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 3 groot dikkopje Ochlodes venata 3 12c 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 3 klein geaderd witje Pieris napi 1 13d 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 3 kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 3 12c 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 3 kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 3 12c 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 3 oranje zandoogje Pyronia tithonus 2 12c 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 4 boomblauwtje Celastrina argiolus 6 6d momenteel niet 
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bedreigd 

26/06/2008 4 groot dikkopje Ochlodes venata 2 6d 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 5 boomblauwtje Celastrina argiolus 1 15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 5 bruin zandoogje Maniola jurtina 1 15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 5 citroenvlinder Gonepteryx rhamni 1 15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 5 gehakkelde aurelia Polygonia c-album 1 15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 5 groot dikkopje Ochlodes venata  15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 5 koevinkje Aphantopus hyperantus 1 15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 5 landkaartje Araschnia levana 1 15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 5 lantaarntje Araschnia levana 7 15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008  bont zandoogje Pararge aegeria 2 13f 
momenteel niet 
bedreigd 

16/09/2008  klein geaderd witje Pieris napi  107 
momenteel niet 
bedreigd 
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Bijlage 10:  
Waarnemingen libellen 2008 (M. Jacobs) 
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24/05/2008 1 azuurwaterjuffer Coenagrion puella  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 1 azuurwaterjuffer Coenagrion puella  8g 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 1 azuurwaterjuffer Coenagrion puella  8g 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 1 azuurwaterjuffer Coenagrion puella  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 1 azuurwaterjuffer Coenagrion puella  8g 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 1 azuurwaterjuffer Coenagrion puella  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 1 blauwe glazenmaker Aeshna cyanea  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 1 blauwe glazenmaker Aeshna cyanea 4 8f 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 1 bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum  8g 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 1 bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum 2 8f 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 1 bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum 40 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 1 bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 1 bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum 50 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 1 bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum 15 8f 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 1 bruine glazenmaker Aeshna grandis 1 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 1 gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 1 vr 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 1 gewone pantserjuffer Lestes sponsa  8g 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 1 gewone pantserjuffer Lestes sponsa veel 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 1 gewone pantserjuffer Lestes sponsa  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 1 gewone pantserjuffer Lestes sponsa 1 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 1 gewone pantserjuffer Lestes sponsa 10 8f 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 1 grote keizerlibel Anax imperator 2 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 1 grote keizerlibel Anax imperator  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 1 grote keizerlibel Anax imperator 10 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 1 grote keizerlibel Anax imperator  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 1 grote keizerlibel Anax imperator  8g 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 1 grote keizerlibel Anax imperator  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 1 grote keizerlibel Anax imperator 3-5 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 1 grote keizerlibel Anax imperator  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 1 houtpantserjuffer Lestes viridis 10 8f 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 1 koraaljuffer Ceriagrion tenellum 5 8g zeldzaam 
26/06/2008 1 koraaljuffer Ceriagrion tenellum  8g zeldzaam 
30/07/2008 1 koraaljuffer Ceriagrion tenellum 50 8g zeldzaam 

24/05/2008 1 lantaarntje Ischnura elegans  8g 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 1 lantaarntje Ischnura elegans 2 8g 
momenteel niet 
bedreigd 
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26/06/2008 1 lantaarntje Ischnura elegans 1 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 1 lantaarntje Ischnura elegans 2 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 1 lantaarntje Ischnura elegans  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 1 paardenbijter Aeshna mixta 1 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 1 paardenbijter Aeshna mixta 1 8f 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 1 platbuik Libellula depressa 1 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 1 platbuik Libellula depressa 1 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 1 platbuik Libellula depressa 1 m 1 vr 8f 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 1 smaragdlibel Cordulia aenea 3 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 1 smaragdlibel Cordulia aenea  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 1 smaragdlibel Cordulia aenea 6 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 1 smaragdlibel Cordulia aenea  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 1 tangpantserjuffer Lestes dryas  8g kwetsbaar 
31/05/2008 1 tangpantserjuffer Lestes dryas 50-100 8g kwetsbaar 
31/05/2008 1 tangpantserjuffer Lestes dryas  8f kwetsbaar 
26/06/2008 1 tangpantserjuffer Lestes dryas  8g kwetsbaar 
26/06/2008 1 tangpantserjuffer Lestes dryas  8f kwetsbaar 
30/07/2008 1 tangpantserjuffer Lestes dryas 1 8g kwetsbaar 
30/07/2008 1 tangpantserjuffer Lestes dryas  8f kwetsbaar 

26/06/2008 1 tengere pantserjuffer Lestes virens 
2 m 

immatuur 8g zeldzaam 
30/07/2008 1 tengere pantserjuffer Lestes virens 2 8g zeldzaam 
30/07/2008 1 tengere pantserjuffer Lestes virens  8f zeldzaam 

9/09/2008 1 tengere pantserjuffer Lestes virens >100 8g zeldzaam 
9/09/2008 1 tengere pantserjuffer Lestes virens >25 8f zeldzaam 

30/07/2008 1 venglazenmaker Aeshna juncea 1 m 8g kwetsbaar 
30/07/2008 1 venglazenmaker Aeshna juncea 1 m 8f kwetsbaar 

9/09/2008 1 venglazenmaker Aeshna juncea 1 8g kwetsbaar 

31/05/2008 1 venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia 

1 vr 
eiafzettend 

1 m 8f zeldzaam 
26/06/2008 1 venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia 1 m 8f zeldzaam 

24/05/2008 1 viervlek Libellula quadrimaculata 25 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 1 viervlek Libellula quadrimaculata  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 1 viervlek Libellula quadrimaculata 20 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 1 viervlek Libellula quadrimaculata  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 1 viervlek Libellula quadrimaculata  8g 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 1 viervlek Libellula quadrimaculata  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 1 viervlek Libellula quadrimaculata 1 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 1 viervlek Libellula quadrimaculata  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 1 vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula 30 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 1 vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 1 vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula  8g momenteel niet 
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bedreigd 

26/06/2008 1 vuurlibel Crocothemis erythraea 2 m 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 1 watersnuffel Enallagma cyathigerum  8g 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 1 watersnuffel Enallagma cyathigerum  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 1 watersnuffel Enallagma cyathigerum  8g 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 1 watersnuffel Enallagma cyathigerum  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 1 watersnuffel Enallagma cyathigerum  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 1 watersnuffel Enallagma cyathigerum 30 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 1 watersnuffel Enallagma cyathigerum 1 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 1 watersnuffel Enallagma cyathigerum  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 1 zwarte heidelibel Sympetrum danae  8g 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 1 zwarte heidelibel Sympetrum danae 15 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 1 zwarte heidelibel Sympetrum danae  8f 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 1 zwarte heidelibel Sympetrum danae 30 8g 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 1 zwarte heidelibel Sympetrum danae >15 8f 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 2 azuurwaterjuffer Coenagrion puella  10c 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 2 bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum  10c 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 2 bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum  10d 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 2 gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 1 m 10d 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 2 gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 3 10c 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 2 gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum  10c 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 2 gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum  10d 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 2 gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 3 10d 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 2 gewone pantserjuffer Lestes sponsa  10d 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 2 gewone pantserjuffer Lestes sponsa  10d 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 2 grote keizerlibel Anax imperator  10d 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 2 grote keizerlibel Anax imperator 2 m 10c 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 2 grote keizerlibel Anax imperator 3 10d 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 2 grote keizerlibel Anax imperator  10d 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 2 grote keizerlibel Anax imperator 1 10c 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 2 grote keizerlibel Anax imperator 2 10d 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 2 houtpantserjuffer Lestes viridis 1 immatuur 10c 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 2 houtpantserjuffer Lestes viridis  10d 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 2 lantaarntje Ischnura elegans 1 10d 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 2 lantaarntje Ischnura elegans  10d 
momenteel niet 
bedreigd 
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30/07/2008 2 lantaarntje Ischnura elegans  10d 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 2 platbuik Libellula depressa >10 m 10c 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 2 platbuik Libellula depressa 5 10d 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 2 smaragdlibel Cordulia aenea 1 10c 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 2 smaragdlibel Cordulia aenea 15 10d 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 2 smaragdlibel Cordulia aenea 1 10c 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 2 smaragdlibel Cordulia aenea  10d 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 2 smaragdlibel Cordulia aenea  10d 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 2 venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia 4 m 10d zeldzaam 

31/05/2008 2 venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia 
3 m 1 vr 

eiafzettend 10d zeldzaam 
26/06/2008 2 venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia 1 m 10d zeldzaam 

24/05/2008 2 viervlek Libellula quadrimaculata 2 10d 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 2 viervlek Libellula quadrimaculata  10c 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 2 viervlek Libellula quadrimaculata >30 10d 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 2 viervlek Libellula quadrimaculata  10c 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 2 viervlek Libellula quadrimaculata  10d 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 2 vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula 10 10d 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 2 vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula  10c 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 2 vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula  10c 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 2 vuurlibel Crocothemis erythraea 3 10d 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 2 vuurlibel Crocothemis erythraea 1 m 10d 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 2 watersnuffel Enallagma cyathigerum >50 10c 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 2 watersnuffel Enallagma cyathigerum >100 10d 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 2 watersnuffel Enallagma cyathigerum >500 10c 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 2 watersnuffel Enallagma cyathigerum >500 10d 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 2 watersnuffel Enallagma cyathigerum  10c 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 2 watersnuffel Enallagma cyathigerum >100 10c 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 2 watersnuffel Enallagma cyathigerum >500 10d 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 2 zwarte heidelibel Sympetrum danae 1 m 10d 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 2 zwarte heidelibel Sympetrum danae  10d 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 3 azuurwaterjuffer Coenagrion puella >30 13d 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 3 azuurwaterjuffer Coenagrion puella  13d 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 3 blauwe glazenmaker Aeshna cyanea 1 12c 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 3 bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum  13d 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 3 bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum  12c 
momenteel niet 
bedreigd 
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30/07/2008 3 bruine glazenmaker Aeshna grandis  12c 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 3 bruine glazenmaker Aeshna grandis 1 13d 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 3 gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 2 vr 12c 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 3 gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum  12c 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 3 gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum  13d 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 3 gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum  12c 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 3 gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 2 vr 12c 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 3 gewone pantserjuffer Lestes sponsa  13d 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 3 gewone pantserjuffer Lestes sponsa 1 13d 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 3 grote keizerlibel Anax imperator 5 12c 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 3 grote keizerlibel Anax imperator  12c 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 3 grote keizerlibel Anax imperator  13d 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 3 grote keizerlibel Anax imperator  12c 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 3 grote keizerlibel Anax imperator  13d 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 3 grote keizerlibel Anax imperator 2 12c 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 3 grote keizerlibel Anax imperator 1 13d 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 3 koraaljuffer Ceriagrion tenellum 1 m 13d zeldzaam 

24/05/2008 3 lantaarntje Ischnura elegans 1 13d 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 3 lantaarntje Ischnura elegans  13d 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 3 lantaarntje Ischnura elegans  13d 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 3 paardenbijter Aeshna mixta  12c 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 3 paardenbijter Aeshna mixta 1 13d 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 3 plasrombout Gomphus pulchellus 1 12c 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 3 platbuik Libellula depressa 2vr 1m 12c 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 3 smaragdlibel Cordulia aenea  13d 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 3 tangpantserjuffer Lestes dryas  13d kwetsbaar 
31/05/2008 3 tangpantserjuffer Lestes dryas  13d kwetsbaar 
26/06/2008 3 tangpantserjuffer Lestes dryas  13d kwetsbaar 
30/07/2008 3 tangpantserjuffer Lestes dryas  13d kwetsbaar 

9/09/2008 3 tangpantserjuffer Lestes dryas 1 m 13d kwetsbaar 

30/07/2008 3 tengere grasjuffer Ischnura pumilio 3 13d 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 3 tengere pantserjuffer Lestes virens meerdere 13d zeldzaam 
30/07/2008 3 venglazenmaker Aeshna juncea 1 m 13d kwetsbaar 
24/05/2008 3 venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia 1m 13d zeldzaam 
31/05/2008 3 venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia 1 m 13d zeldzaam 
26/06/2008 3 venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia 1 m 13d zeldzaam 

24/05/2008 3 viervlek Libellula quadrimaculata  13d 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 3 viervlek Libellula quadrimaculata  13d 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 3 viervlek Libellula quadrimaculata  13d momenteel niet 
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datum route Nederlanse naam Wetenschappelijke naam aantal bestand Rode lijst 
bedreigd 

30/07/2008 3 viervlek Libellula quadrimaculata 3 13d 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 3 vuurlibel Crocothemis erythraea 3 vr 12c 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 3 watersnuffel Enallagma cyathigerum 5 12c 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 3 watersnuffel Enallagma cyathigerum  12c 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 3 watersnuffel Enallagma cyathigerum  12c 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 3 watersnuffel Enallagma cyathigerum  13d 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 3 watersnuffel Enallagma cyathigerum meerdere 13d 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 3 zwarte heidelibel Sympetrum danae  12c 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 3 zwarte heidelibel Sympetrum danae >50 13d 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 3 zwarte heidelibel Sympetrum danae  12c 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 3 zwarte heidelibel Sympetrum danae  13d 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 3 zwarte heidelibel Sympetrum danae  12c 
momenteel niet 
bedreigd 

9/09/2008 3 
zwervende 
pantserjuffer Lestes barbarus  12c 

momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 4 bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum  6d 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 4 gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 1 6d 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 4 gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 3 6d 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 4 grote keizerlibel Anax imperator 1 m 6d 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 4 grote keizerlibel Anax imperator  6d 
momenteel niet 
bedreigd 

24/05/2008 4 platbuik Libellula depressa 1 m 4 vr 6d 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 4 platbuik Libellula depressa 1 vr 6d 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 4 tangpantserjuffer Lestes dryas 1 m 6d kwetsbaar 
26/06/2008 4 tangpantserjuffer Lestes dryas 1 m 1 vr 6d kwetsbaar 
26/06/2008 4 tengere pantserjuffer Lestes virens 1 6d zeldzaam 

24/05/2008 4 viervlek Libellula quadrimaculata 4 6d 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 4 viervlek Libellula quadrimaculata 3 6d 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 4 zwarte heidelibel Sympetrum danae 2 6d 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 4 
zwervende 
pantserjuffer Lestes barbarus 1 m 6d 

momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 5 azuurwaterjuffer Coenagrion puella  15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 5 azuurwaterjuffer Coenagrion puella  15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 5 blauwe breedscheen Platycnemis pennipes  15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 5 blauwe breedscheen Platycnemis pennipes 2 15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 5 bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum 1 vr 1 m 15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

30/07/2008 5 bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum  15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 5 gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 1 15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 5 gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 5 15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 



 
 
 
 
 
 
 

De Hoge Rielen  817697/R5/873147/Mech 
Beheerplan - 125 - 10 juli 2009 

 

datum route Nederlanse naam Wetenschappelijke naam aantal bestand Rode lijst 

30/07/2008 5 gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 3 15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 5 grote keizerlibel Anax imperator 1 15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 5 grote roodoogjuffer Erythromma najas 
koppel 

eiafzettend 15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 5 grote roodoogjuffer Erythromma najas 1 koppel 15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 5 lantaarntje Ischnura elegans  15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 5 lantaarntje Ischnura elegans veel 15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 5 platbuik Libellula depressa 2 15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 5 smaragdlibel Cordulia aenea 1 15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 5 smaragdlibel Cordulia aenea 3 15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 5 viervlek Libellula quadrimaculata 10 15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008 5 vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula  15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

26/06/2008 5 watersnuffel Enallagma cyathigerum veel 15d-e-f-g-h 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008  azuurwaterjuffer Coenagrion puella meerdere 13f 
momenteel niet 
bedreigd 

16/09/2008  gewone pantserjuffer Lestes sponsa  107 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008  grote keizerlibel Anax imperator  13f 
momenteel niet 
bedreigd 

16/09/2008  tengere pantserjuffer Lestes virens  107 zeldzaam 

31/05/2008  viervlek Libellula quadrimaculata  13f 
momenteel niet 
bedreigd 

31/05/2008  vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula meerdere 13f 
momenteel niet 
bedreigd 

16/09/2008  zwarte heidelibel Sympetrum danae  107 
momenteel niet 
bedreigd 
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Bijlage 11:  
Actuele toegankelijkheid voor gasten en voor niet-verblijvers 

 
D.w.z. de gehanteerde regeling tot vóór de officiële goedkeuring van dit beheerplan. 
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Bijlage 12:  
Noodplan 

 
 



 

 

De Hoge Rielen  817697/R5/873147/Mech 
Beheerplan  10 juli 2009 

��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 13:  
Toegankelijkheidsregeling Hoge Rielen 
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Toegankelijkheidsregeling voor de Hoge Rielen 
 
Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, gewijzigd op 18 mei 1999 en zijn 
uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op het Natuurdecreet van 21 oktober 1997, gewijzigd op 18 mei 1999 en 19 juli 
2002 en zijn uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de 
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten; 
 
Gelet op het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen van de 
Gemeente Kasterlee van 4 mei 2009; 
 
 
Artikel 1. Dit reglement is van toepassing in de bosplaats Hoge Rielen. 
 
Artikel 2. Dit reglement geeft aanvullingen of verduidelijkingen bij het Bosdecreet. Dit 
betekent dat er nog andere gebruiksregels van toepassing zijn dan de in dit 
toegankelijkheidsreglement vermelde. 
 
Artikel 3. De toegankelijkheid van de Hoge Rielen wordt geregeld via de aan deze 
omschrijving toegevoegde kaart, in bijlage 13 van het Uitgebreid Bosbeheerplan van de 
Hoge Rielen. Deze legenda wordt in de volgende artikels nader toegelicht. De ligging 
van de bestanden is weergegeven in figuur 1.3 van het Uitgebreid Bosbeheerplan van 
de Hoge Rielen. 
 
Artikel 4. Voor niet-verblijvers (passanten) is de toegankelijkheid beperkter dan voor 
verblijvers. Toegankelijk voor niet-verblijvers zijn enkel: 

- jogpad, GR-pad en het pad door bestand 16E: alleen voetgangers; het hele jaar 
door tussen 8 en 21 uur 

- betonbanen: alleen voetgangers en fietsers, tussen 8 en 21 uur: 
o weg van parking 3 naar het café: het hele jaar; 
o contactstrip (centrale doorgangsweg): het hele jaar; 
o overige betonbanen: het hele jaar BEHALVE juli en augustus. 

 
Artikel 5. Voor verblijvers gelden de meeste delen van de Hoge Rielen als vrij 
toegankelijke zone, waar diverse vormen van recreatie zijn toegelaten. 
 
Artikel 6. In het grootste deel van de vrij toegankelijke zone wordt een 
veiligheidsbeheer gevoerd (bv. verwijderen van gevaarlijke bomen). In de ‘niet-
afgebakende natuurgebieden’ wordt dit echter niet gedaan (natuurbescherming, 
educatieve waarde). Het betreft de bestanden 12C, 12D, 12E, 13C, 13D, 13E en 13F 
(omgeving Heide en Bosven) en bestanden 15E, 15F,15G, 15H,15I, 17A en 17B 
(Rulvallei-Kikkerkwartier). Deze zone is vrij toegankelijk, maar het veiligheidsbeheer is 
beperkt tot de betonbanen, het jogpad en de GR-route. De toegankelijkheid buiten deze 
wegen is daarom op eigen risico. 
 
Artikel 7. Gemotoriseerd verkeer (enkel door verblijvers) is alleen toegelaten op de 
AUTOLUS plus de kortste andere weg naar paviljoen of kampeergrond, gedurende 
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max. 2 uur (4 uur in juli/augustus), aan max. 20 km/uur en enkel bij bezit van een 
rijkaart (vragen op onthaal & info). Alleen diensten van de Hoge Rielen en het 
Agentschap voor Natuur en Bos vormen een uitzondering. 
 
Artikel 8. ‘Afgebakende natuurgebieden’ (Goorkens, Duinen) zijn niet toegankelijk, 
tenzij onder specifieke begeleiding van de Hoge Rielen of het Agentschap voor Natuur 
en Bos. Het betreft de Duinen (zie kaart; is bestand 6C en omgeving) en 8A, 8B, 8C, 
8D, 8E, 8F, 8G, 8H en 8I (Goorkens). 
 
Artikel 9. Waterrecreatie: zwemmen is enkel toegestaan in bestand 10C (de 
Zwemvijver). Vlotten zijn enkel toegelaten in bestand 10D (de Spiegelaar). In alle 
andere waterpartijen is waterrecreatie verboden. Vissen is nergens toegelaten. 
 
Artikel 10. Huisdieren (aangelijnd of niet) zijn verboden in de Hoge Rielen (verblijvers 
en niet-verblijvers). 
 
Artikel 11. Roken is verboden, met uitzondering van het onthaalplein en het terras van 
het café. Verblijvers mogen bovendien roken op de kampvuurafbakeningen van 
kampeergronden en kampvuurkringen. Omwille van veiligheid kan roken gedurende een 
periode volledig worden verboden (zie Artikel 13). 
 
Artikel 12. Het maken van kookvuren en kampvuren is voor verblijvers toegestaan 
binnen een zeer strikte regelgeving, die vooraf moet worden afgehaald bij onthaal & 
info. Het mag alleen gebeuren onder toezicht van een groepsverantwoordelijke. Deze 
regelgeving omvat onder meer dat kampvuren alleen zijn toegelaten op de daarvoor 
voorziene locaties; zie de aanduidingen ‘kampvuur’ op de aan deze omschrijving 
toegevoegde kaart. Omwille van veiligheid kan het maken van kook- en kampvuren 
gedurende een periode volledig worden verboden (zie Artikel 13). 
 
Artikel 13. Twee types vlaggen kunnen tijdelijk worden opgehangen om te 
waarschuwen voor gevaar: 

- ORANJE VLAG: BRANDGEVAAR: roken, kookvuren en kampvuren zijn totaal 
verboden; 

- GELE VLAG: STORM OP KOMST: geen doorgang voor passanten, 
verblijvers blijven binnen. 
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Bijlage 14:  
Bebordingsplan 
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Bijlage 15:  
Planning van het beheer 

 
 

Maatregelcode Verklaring 

Eb(1/7) Lichtingskap in 1/7 van de vlakken (zie tekst) 

Ecohyd Voorstudie ecohydrologie (zie par. 2.5) 

En Eindkap - permanente open plek 

En-Inricht Eindkap - permanente open plek - gevolgd door inrichten van de blusput 

HK Hakhoutkap 

Mb Maaien boomopslag 

Mg Maaien 

ND Niets doen 

O Facultatieve omloop 

O(1/7) Eindkap in 1/7 van de vlakken (zie tekst) 

Plag Plaggen 

Plag(1/3) 1/3 van de oppervlakte plaggen (in rotatie) 

Ploeg Ploegen 

Sn Snoeien 

StrRuim Strooisel ruimen 

X Reguliere omloop 

 



 

 

De Hoge Rielen  817697/R5/873147/Mech 
Beheerplan  10 juli 2009 

��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 16:  
Beheerregeling per dienstjaar 

} 
 

Maatregelcode Verklaring 

Eb(1/7) Lichtingskap in 1/7 van de vlakken (zie tekst) 

Ecohyd Voorstudie ecohydrologie (zie par. 2.5) 

En Eindkap - permanente open plek 

En-Inricht Eindkap - permanente open plek - gevolgd door inrichten van de blusput 

HK Hakhoutkap 

Mb Maaien boomopslag 

Mg Maaien 

ND Niets doen 

O Facultatieve omloop 

O(1/7) Eindkap in 1/7 van de vlakken (zie tekst) 

Plag Plaggen 

Plag(1/3) 1/3 van de oppervlakte plaggen (in rotatie) 

Ploeg Ploegen 

Sn Snoeien 

StrRuim Strooisel ruimen 

X Reguliere omloop 
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Figuren 
 
 


