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1

Identificatie van het bos

1.1

Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten

De bestanden vervat in het gezamenlijk en uitgebreid bosbeheerplan hebben volgens de kadastrale legger een totale oppervlakte van 499ha08a43ca waarvan 30,5% toebehoort aan privé-boseigenaars en 69,5% aan openbare eigenaars. De totale oppervlakte per eigenaar wordt
weergegeven in tabel 1.1.
Tabel 1.1: Eigendomsverdeling
Eigenaar
Openbare eigenaars
Bisdom Hasselt
Gemeente Tessenderlo
Kerkfabriek St-Pietersbanden Beringen
Kerkfabriek St-Lucia
Engsbergen
Kerkfabriek St-Jozef
Schoot
Kerkfabriek St-Martinus
Tessenderlo
OCMW Diest
OCMW Tessenderlo
Provincie Limburg
Vlaamse Gewest
Privé-boseigenaars
Bleus-Degeest J.
Bervoets G.
(volmachthouder)
Brosens C.
Bugge C.
Coppens-Docx A. & L.

adres

Telefoon nr. Totale oppervlakte

Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt
Markt z/n, 3980 Tessenderlo
Hoevestraat 44, 3580 Beringen

011/288440
013/661715
011/427088

1ha05a90ca
193ha32a53ca
0ha91a29ca

Heiveld 33, 3980 Tessenderlo

013/335718

8ha23a21ca

Paddenhoek 41, 3980 Tessenderlo

013/671264

10ha44a00ca

Schans 48, 3980 Tessenderlo

013/668652

32ha77a69ca

Hasseltsestraat 30, 3290 Diest
Solveld 32, 3980 Tessenderlo
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
Peerderbaan 31, 3940 Hechtel-Eksel

013/312123
013/661750
011/238337
011/734150

33ha93a03ca
11ha72a54ca
24ha48a39ca
29ha82a07ca

Lapseheide 38, 3980 Tessenderlo
Jeugdstraat 42, 3583 Beringen

013/334208 16ha71a82ca
0494/597294 00ha 48a 00ca

Hoeveweg 9, 2860 St-Katelijne-Waver
Van Urselstraat 44, 2060 Antwerpen
Pastoor De Conincklaan 54, 2610 Antwerpen
Coppens A.
Bredabaan 563, 2170 Antwerpen
De Hondt-Kemps E.
Markt 6, 2490 Balen
Embrechts J.
Jagersdreef 9, 2200 Herentals
Goossens M.
Mechelbaan 29, 3200 Aarschot
Goossens R.
Boerenkrijglaan 60, 2260 Westerlo
Grootjans C.
Schoolbergenstraat 51, 3010 Kessel-Lo
Hendrickx M..
Wolbergenstraat 3, 3980 Tessenderlo
Marivoet J. & kinderen.
Groeningenlei 138, 2550 Kontich
Peremans-Van Meeuwen Elizabethlaan 52, 8300 Knokke-Heist
W.
Plu-Steurs S. & P.
Wolfsdonksteenweg 10, 3201 Aarschot
Raymaekers H.
Lapseheide 3, 3980 Tessenderlo
Stabel L.
Lievevrouwstraat 16bus4, 2520 Ranst
Van Ham G.
Hovesesteenweg 24, 2530 Boechout

015/553862 2ha 48a05ca
0495/682979 1ha 25a80ca
03/8278198 3ha73a64ca
03/6459761
0495/873448
014/215206
016/564568
014/544184
016/255587
013/663620
03/4576300
050/601402

11ha89a46ca
2ha83a10ca
31ha82a95ca
7ha57a30ca
3ha82a62ca
5ha03a50ca
0ha80a70ca
20ha56a76ca
10ha51a96ca

013/771795
013/662328
0475/555916
0495/658271

2ha38a50ca
0ha70a00ca
0ha52a12ca
0ha18a00ca
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Van Schoubroeck J.
Van Schoubroeck F.
Wouters R.
Zurings-Remysen T.

Hikstraat 26, 2200 Herentals
Peerdsbosstraat 7, 2200 Herentals
Sparrenweg 166, 3980 Tessenderlo
Meren 6, 2250 Olen

014/212396
014/211227
013/667369
014/219420

27ha15a00ca
1ha08a50ca
0ha80a00ca

Alle bestanden zijn verspreid gelegen over het gehele grondgebied van de gemeente Tessenderlo uitgezonderd volgende bestanden, gelegen op grondgebied van de buurgemeente Diest,
die alle in bezit zijn van onderstaande privé-boseigenaars:
- bestand 2d (deels) van Peremans – Van Meeuwen waarvan 00ha40a70ca op grondgebied
Diest ligt,
- bestanden 17k, 17l van Bleus – Degeest met een gezamenlijke oppervlakte van 2ha47a49ca,
- bestanden 20e, 20f, 20g, 20h, 20i, 20j en 20k van J. en F. Van Schoubroeck met een gezamenlijke oppervlakte van 20ha97a91ca.
en volgende bestanden van het OCMW Diest gelegen op grondgebied Ham:
- bestanden 2a, 3a, 3b, 4a, 9a, 25a en 26a met een gezamenlijke oppervlakte van 10ha 96a
92ca .
Het bosbeheerplan wordt ingediend door de gemeente Tessenderlo, Groendienst, Gerard
Schoofs, Markt z/n te 3980 Tessenderlo (tel: 013/353381, gerard.schoofs@tessenderlo.be)
hierin bijgestaan door de Houtvesterij Hechtel van het Agentschap voor Natuur en bos (ANB),
en de Bosgroep West-Limburg vzw.
Nota: Het Agentschap voor Natuur en Bos omvat de vroegere Afdeling Natuur en de Afdeling Bos &
Groen van Aminal.

Houtvesterij Hechtel
Houtvester: ir. Dries Gorissen
Peerderbaan 31
3940 Hechtel-Eksel
tel: 011/734150
dries.gorissen@lne.vlaanderen.be

Bosgroep West-Limburg vzw
Coördinator Benjamine Bufkens
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
tel: 011/238329
bbufkens@limburg.be

Het beheer van de bestanden in openbare eigendom wordt gevoerd door ANB, Houtvesterij
Hechtel. De opbrengsten gaan echter naar de openbare eigenaars. De privé-boseigenaars zijn
aangesloten bij de bosgroep die een adviserende en coördinerende functie vervult met betrekking tot beheersingrepen en gezamenlijke houtverkopen.
Geen van de deelnemende eigenaars heeft tijdens het opstellen van het bosbeheerplan de intentie, noch beschikt over de nodige vergunningen, voor bebossing van bestanden tijdens de
duur van het bosbeheerplan. Er worden bij opmaak van het bosbeheerplan dan ook geen te
bebossen bestanden opgenomen.
Er rusten geen erfdienstbaarheden op de betrokken bestanden van de gemeente Tessenderlo
(mededeling L. Boeckmans gemeente Tessenderlo, 14/3/2006).
Opgesteld door Syncera nv
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Voor een overzicht van zakelijke en persoonlijke rechten verwijzen we naar bijlage 1.2 waar
deze informatie samen met de kadastrale informatie wordt weergegeven. De bestanden met
(verpachte) jacht zijn eveneens weergegeven in deze lijst.

1.2

Kadastraal overzicht

De tabel in bijlage 1.2 geeft per eigenaar een overzicht van de kadastrale bestanden opgenomen in het bosbeheerplan. De kaarten 1.2a geven de ligging van de bestanden op kadasterplan weer.
Alle bestanden zijn geheel bebost met uitzondering van enkele bestanden waarvan een deel
van de oppervlakte een ander landgebruik kent:
- parking: 8a (gemeente Tessenderlo),
- water: 9a, 36a, 82a (gemeente Tessenderlo), 20h (Van Schoubroeck J. + F.),
- open: 36a, 47a (gemeente Tessenderlo), 4o (Embrechts), 6a (Goossens M.),
- weiland: 5b, 82b (gemeente Tessenderlo), 4a en 9a OCMW Diest,
- akker: 4d (Embrechts), 17j (Bleus – Degeest).
Deze zones beslaan een gezamenlijke oppervlakte van 12ha64a06ca of 2,5% van de totale
oppervlakte.

1.3

Situatieplan

De ligging van de verschillende bosbestanden wordt weergegeven op topografische kaart (NGI)
in kaarten 1.3a (schaal 1/30.000). De ligging wordt tevens weergegeven op orthofoto op kaarten 1.3b. (Bron: Gemeente Tessenderlo)

1.4

Situering

1.4.1

Algemeen – administratief

Administratief gezien zijn de bosbestanden opgenomen in het beheerplan gelegen in:
Provincie Limburg
Arrondissement Hasselt
Gemeente Tessenderlo

uitgezonderd de bestanden weergegeven in tabel 1.4 die gelegen zijn in:
Provincie Vlaams-Brabant
Arrondissement Leuven
Gemeente Diest

of

Provincie Limburg
Arrondissement Hasselt
Gemeente Ham

Opgesteld door Syncera nv
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De administratieve entiteit belast met de opvolging van het bosbeheerplan is:
Gemeente Tessenderlo:
Adres:

Contactpersoon:

Groendienst
Gemeentehuis
Markt z/n
3980 Tessenderlo
Gerard Schoofs
tel: 013/353381

hierin bijgestaan door
Agentschap voor
Natuur en Bos:
Adres:
Houtvester:

Houtvesterij Hechtel
Peerderbaan 31
3940 Hechtel-Eksel
Dries Gorissen
tel: 011/734150

Boswachterij:

Tessenderlo

Boswachter:
Adres:

Rudy Van Uytsel
Gerhagenstraat 107
3980 Tessenderlo
tel: 013/663055
gsm: 0479/679491

en door
Bosgroep:
Adres:

Coördinator:

Bosgroep West-Limburg vzw
e
3 directie sectie 3.3.2.
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
Benjamine Bufkens
tel: 011/238329
gsm: 0479/400848
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Tabel 1.4: Bestanden gelegen op grondgebied Diest of Ham
Gemeente
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Ham
Ham
Ham
Ham
Ham
Ham
Ham
Ham
Ham
Ham
Ham
Ham
Ham
Ham
Ham
Ham
Ham
Ham
Ham
Ham
Ham
Ham
Ham

Afdeling
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Sectie
A
N
N
N
A
A
N
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Nummer
265 a
202/q
19
22/a
323
324
23/a
78 a
79
80
81
84
85 a
86 (deel)
86 (deel)
87 (deel)
87 (deel)
88 (deel)
88 (deel)
89 a (deel)
89 a (deel)
91 a (deel)
91 a (deel)
92 a (deel)
92 a (deel)
93 a (deel)
93 a (deel)
94 a
95 (deel)
95 (deel)
96
98 a (deel)
98 a (deel)
99 a (deel)
99 a (deel)
47 d
53 a
53 b
54
55/02a
55/02b
1474p
1461a (deel)
1474b (deel)
1474 e2
1474/2
1474f2
1461a (deel)
1474b (deel)
1621
1622
875
876
877
1287a
1287b
1430a
1436
1437
1438
1439a
1433
1434
1435

Ligging
rodenberg
de wolsbergen
de wolsbergen
de wolsbergen
platte bempt
platte bempt
de wolsbergen
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
beensel broek
Borgtheide
Genenbossche
Borgtheide
Borgtheide
Genenbossche
Borgtheide
Genenbossche
Borgtheide
Genenbossche
Genenbossche
Genenbossche
Genenbossche
Genenbossche
Genedijk Waterbroek
Genedijk Waterbroek
Genenbossche
Genenbossche
Genenbossche
Genenbossche
Genenbossche
Genenbossche
Genenbossche
Genenbossche

Oppervlakte (ha)
0,4070
0,2682
0,3320
0,2346
0,6679
0,7512
0,2212
0,4900
0,4550
0,5590
0,4970
0,3250
0,3400
0,9083
0,0227
0,4916
0,0274
0,5176
0,0254
1,1103
0,0627
0,9313
0,0390
1,0307
0,0583
0,8785
0,0432
0,5460
0,1118
0,0932
0,3960
0,2480
0,0620
0,4462
0,0698
0,2360
3,2600
4,3680
0,8910
0,9100
0,5280
0,4126
0,4460
0,4023
0,8310
0,0670
0,0500
0,0630
0,1127
1,1950
0,3570
0,2310
0,5370
0,2770
0,2019
0,0801
2,4094
0,2100
0,8320
0,1490
0,8282
0,4970
0,5570
0,2230

Bestandnr
2d
17l
17l
17l
17k
17k
17l
20e
20e
20f
20f
20g
20g
20h
20h (water)
20h
20h (water)
20h
20h (water)
20h
20h (water)
20h
20h (water)
20h
20h (water)
20h
20h (water)
20h
20h
20h (water)
20h
20h
20h (water)
20h
20h (water)
20i
20i
20k
20j
20g
20g
2a
3a
3a
3a
3a
3a
3b
3b
4a
4a wei
9a
9a
9a
9a wei
9a wei
25a
25a
25a
25a
25a
26a
26a
26a

Eigenaar
Peremans - Van Meeuwen
Bleus- Degeest
Bleus- Degeest
Bleus- Degeest
Bleus- Degeest
Bleus- Degeest
Bleus- Degeest
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
Van Schoubroeck J. en F.
OCMW Diest
OCMW Diest
OCMW Diest
OCMW Diest
OCMW Diest
OCMW Diest
OCMW Diest
OCMW Diest
OCMW Diest
OCMW Diest
OCMW Diest
OCMW Diest
OCMW Diest
OCMW Diest
OCMW Diest
OCMW Diest
OCMW Diest
OCMW Diest
OCMW Diest
OCMW Diest
OCMW Diest
OCMW Diest
OCMW Diest
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1.4.2

Relatie met andere bos- en natuurgebieden

Naast de bosgebieden opgenomen in het bosbeheerplan komen in de ruime omgeving nog volgende grote bosgebieden voor:
- Kepkensberg (Ham),
- Dassenaarde (Diest),
- Averbodeheide ten westen van de N127 (Tessenderlo),
- Averbodebos (Scherpenheuvel-Zichem).
Al deze bosgebieden worden gekenmerkt door beheerovereenkomsten.
Wat betreft de zone Kepkensberg is het beheer voor de privé-boseigenaars vanuit de bosgroep
gericht op integrale bestrijding van Amerikaanse vogelkers, verhoging van het aandeel dood
hout. Het opstellen van een bosbeheerplan om te komen tot een coherent en duurzamer beheer is eveneens één van de doelstellingen (Bosgroep West-Limburg vzw, 2004).
De visie van de gemeente Ham, al dan niet vervat in het bosbeheerplan, is gericht op het verwerven van privé-bestanden om aldus te komen tot een aaneengesloten openbaar bosgebied
waarvoor een toegankelijkheidsreglement zal worden opgesteld. De nieuw verworven bestanden (jaarlijks ongeveer 2 ha) worden mee opgenomen in het bestaande bosbeheerplan met
een visie gericht op duurzaam bosbeheer met aandacht voor inheems loofhout. Recent werden
aanplantingen verricht met Zomer- en Wintereik.
Verwijderen van illegale weekendverblijven en bestrijden van illegale motorcross zijn tevens
belangrijke aandachtspunten in het gemeentelijk bosbeleid (Bron: milieudienst Ham).
Grote delen van Dassenaarde worden beheerd door Natuurpunt vzw dat tevens begin 2006 de
gebieden Averbodeheide en Averbodebos heeft gekocht van het Vlaamse Gewest. Vooral voor
de zones Dassenaarde, Averbodeheide en Averbodebos ligt de nadruk dan ook op behoud en
bescherming van de natuurwaarden en in mindere mate op de economische en sociaalrecreatieve functies. Toch blijft er ruimte voor zachte recreatie.
Voor de door Natuurpunt vzw verworven bosgebieden Averbodeheide en Averbodebos is een
erkenningsdossier in opmaak. Een natuurrichtplan zal in latere fase worden opgemaakt. Toch
kunnen reeds volgende aandachtspunten en denkpistes vermeld worden (mond. mededeling S.
Aerts, Natuurpunt vzw):
economisch
- uitvoeren regulier bosbeheer over grote oppervlakken en dit volgens de criteria duurzaam
bosbeheer waarbij op termijn gestreefd wordt naar meer natuurlijke, inheemse bossen
- bestanden met jonge spontane opslag van voornamelijk Corsikaanse den kappen en heraanplanten met inheems en standplaatsgeschikt loofhout
- hier en daar bestanden van Grove den of Corsikaanse den oud laten worden en behouden als
een soort historisch relict
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ecologisch
- herstel van historische vennen waaronder onder andere venherstel in de landbouwenclave net
ten westen van de N127 Diest-Veerle grenzend aan bosbestanden vervat in het bosbeheerplan
- lokaal uitvoering van vernattingsprojecten met het oog op het bekomen van bos in de natte
sfeer
- heideherstel met het oog op bekomen van een uitgestrekt lintvormig heidegebied
- lokaal open maken van oude landduinen met aandacht voor schrale vegetaties
sociaal-educatief
- ruime aandacht voor zachte recreatie, in het bijzonder gericht op wandelaars
- voorzien van doorgaande (regionale) verbindingen voor ruiters en fietsers, geen aanleg van
lussen binnen de gebieden
- inrichten van enkele grote blokken speelbos 10-20ha met eerder regionaal karakter, dus geen
aanleg van versnipperde speelbossen
- grote recreatieve elementen zijn mogelijk mits zekere voorwaarden
- jacht wordt in eerste fase niet toegestaan maar mogelijk kan daar op termijn verandering in
komen
- aanleg van beperkte recreatieve infrastructuur (gebouwtje) op locatie van vroegere hoeve tegenover de Kapel van de Zeven Weeën

Vlaamse natuurreservaten
Vlaamse natuurgebieden in de omgeving zijn:
- Vlaams natuurreservaat Houterenberg – Pinnekenswijer (ANB),
- Vlaams natuurreservaat Vallei van de Drie Beken (ANB).
Het Vlaams natuurreservaat Houterenberg – Pinnekenswijer beslaat een totale oppervlakte van
102,8ha waarvan 59,3ha aangewezen (toestand 1/1/2005).
De zone Pinnekenswijer wordt volledig omsloten door bestanden opgenomen in het bosbeheerplan. Het beheer is gericht op herstel en ontwikkeling van de aanwezige vennen en open
heideterreinen en de hieraan verbonden fauna en flora. Het gebied is beperkt toegankelijk voor
zachte recreatie. Van 1 maart tot 31 juli is het als broedgebied niet toegankelijk uitgezonderd op
de centrale onverharde hoofdweg.
De zone Houterenberg kent een beheer gericht op behoud of ontwikkeling van een mozaiek
van heideterreintjes, zandplaten en inheems Eiken-Berkenbos. Het is het gehele jaar door op
de paden vrij toegankelijk voor zachte recreatie en op enkele paden ook voor nietgemotoriseerde harde recreatie zoals ruiters en fietsers.
Volgende bestanden zijn geheel of gedeeltelijk gelegen binnen de verkoopsperimeter:
- privé-boseigenaars: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 2a, 2b, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 2m, 2n, 2q, 2r, 2s,
4t, 5b, 7a, 7b, 7c, 13a, 18a, 21a, 22a,
- openbare eigenaars: 37a, 38a, 39a, 40a (Gemeente Tessenderlo); 16a (K. St-Martinus); 5a,
6a, 7a, 8a, 16a, 37a (OCMW Diest); 3a (Vlaamse Gewest).
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Volgens de beheervisie van het natuurreservaat is het streefbeeld voor de meeste van bovenstaande bestanden gelegen binnen de verkoopsperimeter, geleidelijke bosomvorming van
naaldhoutbestanden naar een meer gemengd bos met minimaal 50% van het volume bestaande uit loofbos van het type Eiken-Berkenbos.
Het streefbeeld droge heide wil men lokaal bereiken door verboste heidezones weer open te
maken (bestand 4t (deels), 22a) of door naaldhoutaanplantingen te kappen (22a).

Figuur: Pinnekenswijer
In het Vlaamse natuurreservaat Vallei van de Drie Beken (235,4 ha) ligt de nadruk meer op
fauna en flora uit de natte sfeer. Volgende bestanden zijn geheel of gedeeltelijk gelegen binnen
de voorkoopperimeter:
- privé-boseigenaars: 8a, 8b, 8c, 8f, 10a, 14a, 17c, 17d, 17e, 17f, 17g, 17h, 20b, 20c, 20d, 20e,
20f, 20g, 20h, 20i, 20j, 20k
- openbare eigenaars: 60a (Gemeente Tessenderlo); 5a (K. St-Lucia)
De ligging van de Vlaamse natuurreservaten en hun voorkoopperimeter (situatie 1/2002) wordt
weergegeven in kaart 1.4.2. (Bron: Afd. Natuur)
Bosreservaten
Vermelden we tenslotte dat noch binnen de gemeente Tessenderlo noch op minder dan 5km
afstand van de gemeentegrens een bosreservaat beheerd door het Agentschap voor Natuur en
Bos voorkomt. Er zijn ook geen plannen lopende tot oprichting ervan binnen de gemeentegrenzen.
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Erkende natuurreservaten
Net ten zuiden van Engsbergen bevinden zich twee reservaten van Natuurpunt vzw zijnde het
60ha grote reservaat Groot Asdonk-De Schans en het reservaat Dassenaarde 46ha. Van dit
laatste is 40,3ha erkend.
Het beheer richt zich op versterken van de landschappelijke eigenheid, verhogen van de natuurwaarden in ondermeer de boszones met aandacht voor open plekken, zomen en kansen
voor heidezones. Ook gaat bijzondere aandacht naar cultuurhistorische elementen zoals de
herwaardering van een historische schans.
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1.5

Statuut van wegen en waterlopen

Wegen van bovenlokaal belang zijn:
- de autosnelweg E313 in het oosten van de gemeente,
- de Diestse Baan (N127) Diest-Veerle die de westgrens van het complex AverbodeheideGerhagen vormt,
- de Sparrenweg (N174) Diest-Geel gelegen tussen de boscomplexen Houterenberg en Rodenberg,
- de Tessenderlosesteenweg (N287) Diest-Tessenderlo ter hoogte van Lapseheide,
- de Geelse Baan (N126), Neerstraat (N141) en de Vorsterweg (N141) in het noorden van de
gemeente.
De meeste van deze wegen doorsnijden de gemeente volgens de noordzuid-as.
De grotere boscomplexen worden vaak doorsneden door één of meerdere wegen van lokaal
belang. De voornaamste gemeentelijke wegen per bosplaats zijn:
- Asdonk: Steenovenstraat (verhard),
- Achterheide-Houterenberg-Zillekens: Heuvelken (onverhard), Belledreef (onverhard), Houterenberg (verhard),
- Averbodeheide-Gerhagen-Schoterheide: Zavelberg (verhard), recreatief fietspad van het fietsroutenetwerk tussen de parking en de N127 (verhard), rolwagenpad (verhard) tussen de Zavelberg en de visvijver, noordzuid verbinding tussen het Jagershuis en de Schrikhoek (onverhard),
- Oosterbergen: industrieweg (verhard),
- Rodenberg-Varode: Rodenberg (verhard) en Engsbergseweg (deels verhard),
- Schoterbossen: Vossepad (onverhard) en Schoterse Bossen (onverhard),
- ’t Goor: Goor (verhard), Heidestraat (verhard) en Wouwerstraat (verhard),
- Wetsberg-Baalheide: Baal (verhard) en Groenpoort (verhard).
De boscomplexen en -bestanden zelf worden doorgaans enkel doorsneden door of grenzen
aan bospaden en –wegen welke toegang tot het bestand of nabijgelegen bestanden verschaffen. Zij zijn doorgaans onverhard. De wegen zonder kadastrale nummer maken deel uit van het
openbaar domein van de gemeente en behoren niet tot het bosbestand.
Op kaart 1.5a worden de voornaamste verharde en onverharde wegen binnen de gemeente
voorgesteld.
Tessenderlo ligt volgens de Vlaamse Hydrografische Atlas op de waterscheidingslijn tussen het
bekken van de Demer in het zuiden en het Netebekken in het noorden (MVG, 2000).
Netebekken
De Grote Laak – Grote Beek is op het grondgebied van de gemeente de voornaamste waterloop (2e cat) en volgt grotendeels de gemeentegrens. De waterloop is sterk vervuild niet in het
minst door een hoge zoutbelasting afkomstig van de industrie. In stroomafwaartse zin monden
volgende waterlopen op grondgebied Tessenderlo er in uit:
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- De Vliet Achter de Ploeg – Kleine Beek (3e cat) die samen met de Rodeheidevliet (3e cat) en
de Dorpsbeek (3e cat) het Waterbroek ontwatert,
- de Dode Beek (2e cat) ter hoogte van het Verkannenbroek,
- de Tessenderlodorpsloop (3e, 6e cat) stroomafwaarts de Wetsberg,
- de Vliet aan Bijzen (3e cat) in de Boekkelsche Bemden,
- de Rode Laak (3e cat) die het noordelijk deel van Averbodeheide-Schoterheide ontwatert.
Het valleigebied van de Grote Laak is doorgaans een zeer nat gebied dat wordt doorsneden
door tal van ontwateringsgrachten. Ter hoogte van het Waterbroek, De Vloet en de Boekkelsche Bemden komen tevens een groot aantal gegraven vijvers voor.
Demerbekken
In de uiterste oosttip van de gemeente loopt het Albertkanaal dat tevens de enige bevaarbare
waterloop binnen de gemeente is.
De Kleine Beek (Winterbeek) en haar valleigebied vormt grotendeels de zuidgrens van de gemeente. De voornaamste waterlopen in het stroombekken zijn in stroomafwaartse zin:
- Kleinebeek (3e cat), Wassevensevliet (3e cat) en Aartsstraatvliet (3e cat, 6e cat) die het Ravenshout en de Oosterbergen ontwateren,
- de Wolbergenvliet (2e cat) die het gebied Rodenberg-Wolbergen-Lapse heide ontwatert,
- de Heuvelkensloop (3e cat) en Rettervliet (3e cat) die respectievelijk het zuidelijk deel van de
zone Achterheide-Houterenberg-Zillekens-t’ Goor en het Asdonk ontwateren,
- de Uilenkoploop-Gerhagenloop (3e cat) loopt vanaf Varode vervolgens tussen de Houtenberg
en Gerhagen naar het westen,
- een waterloop zonder naam (6e cat) loopt vanaf de Pinnekenswijer westwaarts doorheen de
zone Averbodeheide-Gerhagen.
De ligging van de waterlopen wordt voorgesteld op kaart 1.5a. Categorie, beheerder en waterkwaliteitsdoelstelling per waterloop worden weergegeven als bijlage 1.5 met vermelding van de
aanliggende of doorkruiste bestanden. De afmeting van de waterlopen ter hoogte van de bestanden wordt weergegeven in de individuele bestandsfiches.

1.6

Bestemming volgens het geldend plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan

Bijlage 1.6a geeft een overzicht van de bestemming van de bestanden volgens het Gewestplan
(Bron: Gis Vlaanderen), BPA, APA en RUP’s (OC-Gis Vlaanderen, 2002). Er zijn sinds
1/1/2002 geen BPA’s of RUP’s uitgevoerd of lopende (mededeling L. Boeckmans gemeente
Tessenderlo (14/3/2006)). De ligging op het Gewestplan wordt weergegeven op kaart 1.6.
Uit onderstaande grafiek blijkt dat het overgrote deel van de bestanden is gelegen in gebieden
met een groene gewestplanbestemming, in hoofdzaak natuurgebied. Een niet onaanzienlijk
deel van de bestandsoppervlakte is gelegen in recreatiegebieden of in gebied met een eerder
agrarische bestemming. Het aandeel in woonzones of industriegebied is zeer beperkt.
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De bestanden die niet gelegen zijn in een gebied met groene bestemming liggen doorgaans
eerder geïsoleerd.
Grafiek 1.6: Aandeel per gewestplanbestemming
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1.6.1

Recreatieve en sociaal-educatieve aspecten

De meeste bosrecreatie wordt beoefend in het gebied Averbodeheide-Schoterheide-Gerhagen
en dan in het bijzonder in het centraal en oostelijk deel dat heel wat recreatieve infrastructuur
bevat. De voornaamste recreatieve infrastructuren zijn (Kaart 1.6.2):
- Zandberg met naast diverse horecazaken en manège een open zone met speeltuigen, uitkijktoren en het vernieuwde Bosmuseum (bestand 47a gem. Tessenderlo),
- parking met oefenzone autorijschool (bestand 8a gem. Tessenderlo), parking (nabij bestand
81a gem. Tessenderlo),
- Jagershuis (bivakplaats),
- speelzones: de Zandberg (bestanden 1a, 47a gem. Tessenderlo), Schoterheide (bestanden
49a-b, 50a gem. tessenderlo) en nabij het Jagershuis,
- fit-o-meter (bestand 1a gem. Tessenderlo),
- gemeentelijke visvijver (bestand 36a gem. Tessenderlo),
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- rolwagenpad tussen de Zandberg en de gemeentelijke visvijver,
- geasfalteerd fietspaden tussen de Zandberg en de N127 en
aan de oostgrens van de Rodenberg als onderdeel van het
recreatief fietsroutenetwerk Limburg.
In de overige gebieden is recreatie doorgaans beperkt
aanwezig en is geen of weinig recreatieve infrastructuur
aanwezig. Recreatie beperkt zich tot de drogere gebieden
zoals Achterheide-Houterenberg, Rodenberg, Baalberg,
Asdonk en in minder mate Varode en Oosterbergen.
Meestal beperkt de recreatie zich hier tot wandelen, joggen of
mountainbiken op de doorgaans opengestelde boswegen.
Bestand 54a aan de Oosterbergen wordt gebruikt voor
organisatie van motorcrosswedstrijden. De vergunning hiervoor loopt af in 2008. In de valleigebieden van de Grote Laak en de Winterbeek is, gezien de aard van het terrein en het minder
dichte wegen- en padennet, recreatie zeer beperkt.
Om de recreatie in goede banen te leiden heeft de gemeente Tessenderlo voor de bossen in
eigendom een toegankelijkheidsreglement opgesteld in 1998 in overleg met de Gerhagencommissie (zie bijlage 1.6b). Deze commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente en lokale verenigingen en vormt een permanent overlegplatform tussen de diverse
bosgebruikers. Bepalingen met betrekking tot volgende groepen zijn opgenomen in het toegankelijkheidsreglement:
Voetgangers zijn toegelaten op alle boswegen uitgezonderd in de zone Pinnekenswijer tijdens
het broedseizoen van 1 maart tot 31 juli.
Fietsers kennen dezelfde beperkingen als voetgangers maar zijn niet toegelaten op het rolwagenpad en rond de gemeentelijke visvijver.
Ruiters zijn enkel toegelaten op de hiertoe aangeduide wegen. Gespannen zijn enkel toegelaten op de noordzuid doorsteek van het gebied tussen de Belledreef en de Schrikhoek.
Gemotoriseerd verkeer is enkel toegelaten op de daartoe voorziene geasfalteerde wegen net
als op een niet geasfalteerde toegangsweg naar de gemeentelijke visvijver.
Oriëntatielopen is mits voorafgaande machtiging toegelaten in het gebied behalve tussen 1
maart en 31 juli en is beperkt tot 5 activiteiten per jaar. De zone Pinnekenswijer en Houterenberg is niet toegankelijk.
Nabij de voornaamste recreatieve infrastructuren zijn infopanelen aangebracht ivm de toegankelijkheid van het gebied. Standaardinfoborden geven informatie over de toegankelijkheid van
individuele paden om tijdens drukke dagen conflicten tussen verschillende gebruikersgroepen
te vermijden. De voornaamste wandel- en ruiterpaden zijn eveneens weergegeven op kaart
1.6.2).
Jacht - al dan niet verpacht - wordt in heel wat bosgebieden binnen de gemeente beoefend op
voornamelijk kleinwild maar ook op Ree. Het jachtrecht in de openbare bossen wordt openbaar
verpacht en is onderworpen aan specifieke voorwaarden. Het toezicht op het naleven van deze
voorwaarden gebeurt door ANB. In de gemeente is een plaatselijke wildbeheereenheid actief.
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Sociaal-educatief
Door de Werkgroep Ecologie Tessenderlo (WET), die het Bosmuseum uitbaat, wordt via permanente en tijdelijke tentoonstellingen, geleide bezoeken en cursussen een belangrijke sociaaleducatieve functie vervuld.
De Bosgroep West-Limburg vzw organiseert jaarlijks ook een cursus in het Bosmuseum.
Enquête bosrecreatie
Om te peilen naar de ervaringen, verwachtingen, knelpunten maar ook wenselijkheden betreffende recreatief medegebruik, werd tussen half februari en eind mei 2006 een enquête betreffende bosrecreatie afgenomen. Enquêteformulieren lagen gedurende deze periode beschikbaar
in het Bosmuseum te Gerhagen, in het gemeentehuis, werden bezorgd aan de leden van de
stuurgroep en deelnemers aan de infovergaderingen in februari en tenslotte werden ook enquêtes afgenomen op het terrein in april en mei. In totaal werden 54 enquêtes ingevuld.
Het gebruikte enquêteformulier, de ruwe data en de verwerkte gegevens worden weergegeven
als bijlage 1.6.2a-c.
Uit de resultaten blijkt dat de meeste bosbezoekers het bos regelmatig bezoeken, meestal om
te wandelen of te joggen en in iets mindere mate om te fietsen. De meeste bezoekers wonen
op relatief korte afstand van het bos en komen er naar toe met de wagen dit zowel tijdens de
week als tijdens het weekend. Het bosbezoek gebeurt meestal in (kleine) groep. Het gebied
Gerhagen wordt duidelijk het meest bezocht, gevolgd door de zones AchterheideHouterenberg, Averbodeheide en Rodenberg.
De meeste bezoekers geven aan doorgaans het hele bosgebied te doorkruisen en genieten
vooral van de afwisseling aan bossen, heide en vennen al zijn de zuivere boszone en de reliëfrijke zones ook in trek.
De bosbezoekers zijn doorgaans (zeer) tevreden over het recreatieve aanbod en de infrastructuur al worden vooral vuilnis, loslopende honden maar ook afsluiten van boszones wel eens als
storend ervaren. Conflicten zijn er blijkbaar hoofdzakelijk met ruiters.
Zowel de wel als niet bewegwijzerde paden worden frequent gebruikt al is de recreatieve infrastructuur aanwezig nabij de Zandberg ook erg in trek.
Wat betreft de omvorming van Kempisch naaldbos naar inheems loofbos, het kappen van bos
ten voordele van open (heide) zones en het tijdelijk of permanent afsluiten van boszones voor
natuurbehoud zijn de meningen telkens sterk verdeeld.
Een meer gedetailleerde bespreking van de resultaten is zoals gesteld terug te vinden als bijlage 1.6.2a-c.
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1.7

Ligging in speciale beschermingszones

1.7.1

Internationale beschermingszones

De grote boscomplexen in het westen van de gemeente zijn gelegen in het habitatrichtlijngebied “Demervallei” code BE2400014. Dit habitatrichtlijngebied van 4910ha is aangeduid voor
volgende habitats en soorten (MVG, 2001):
Habitats
2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten
2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met
amfibische vegetatie: Lobelia, Littorellia 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)
3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of
Hydrocharition
4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix
4030 Droge heide (alle subtypen)
6230 (+) Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
6430 Voedselrijke ruigten
6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7140 Overgangs- en trilveen
7150 Slenken in veengronden (Rhynchosporion)
9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten
(Ilici-Fagetum)
9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum
9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten
91E0 (+) Alluviale bossen met Alnius glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Vissen
1134 Rhodeus sericeus amarus Bittervoorn
1145 Misgurnus fossilis Grote modderkruiper
Amfibieën en reptielen
1166 Triturus cristatus Kamsalamander
Planten
1614 Apium repens Kruipend moerasscherm
1831 Luronium natans Drijvende waterweegbree
In onderstaande tabel wordt weergegeven welke bestanden gelegen zijn binnen het habitatrichtlijngebied met weergave van hierin voorkomende habitats en/of soorten.
De soorten waarvoor het habitatrichtlijngebied is aangemeld, komen volgens de verspreidingskaarten (Bron: www.inbo.be) niet voor binnen de grenzen van het habitatrichtlijngebied op
grondgebied Tessenderlo.
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Tabel 1.7a: Bestanden gelegen in habitatrichtlijngebied
Habitattype
Psammofiele heide met Calluna
en Genista soorten, 2310
Open grasland met Corynephorus
en Agrostis soorten op landduinen, 2330
Noordatlantische vochtige heide
met Erica tetralix, 4010
Droge heide (alle subtypen), 4030

mh
h
h

Bestanden
OCMW Diest (5a-8a)
privé (4t)
OCMW Diest (7a-8a); Vlaamse Gewest (2a)

mh

prov. Limburg (5a); Vl. Gewest (1a)

mh
h
Juniperus communis formaties in mh
heidevelden of op kalkgrasland, h
5130
Soortenrijke heischrale graslan- h
den op arme bodems, 6230 (+)
Veenbossen, 91D0 (+)
h
Alluviale bossen met Alnoin gluti- h
nosa en Fraxinus exelsior (Alno
padion, Alnion incana, Salicion
albae), 91EO (+)
Beukenbossen van het type Ilex- h
en Taxussoorten, rijk aan epifyten
(Ilici-Fagetum), 9120
Oude zuurminnende bossen met h
Quercus robur op zandvlakten,
9190

OCMW Diest (5a-8a); prov. Limburg (5a); Vl. Gewest (1a)
privé (4t)
OCMW Diest (5a-8a)
privé (4t)

geen habitat

K. St-Jozef (1a-4a); K. St-Lucia (1a, 3a, 5a); K. St-Martinus
(16a, 29a); OCMW Diest (16a, 18a, 21a-23a, 37a); privé (1a-g,
2d, 2f, 2g, 3a, 4a-r, 5a-b, 6a, 7a-c, 8a-d, 9a-b, 10a, 8f, 13a,
14a, 15a-d, 16a-h, 17c-h, 18a, 19a, 20b-d, 21a, 22a); prov.
Limburg (3a-10a, 16a-c); Tess. (1a-6a, 8a, 10a-13a,15a-42a,
49a-50a, 60a-61a, 80a-81a, 84a-85c); Vl. Gewest (2b, 3a, 4a15a)

OCMW Diest (7a-8a); privé (2a)
OCMW Diest (16a); privé (4t, 22a)
OCMW Diest (5a-8a)

K. St-Lucia (2a); privé (2m-n, 4s-t);

K. St-Lucia (2a), privé (4s-t); Tess. (61a)

h: habitat
mh: mogelijk habitat
c: te controleren habitat
(+): prioritaire habitat
cursief: niet aangemeld habitattype opgenomen in de habitatrichtlijn

Vermits een aantal bestanden gelegen buiten habitatrichtlijngebied binnen hun grenzen habitattypes herbergen die deel uitmaken van de habitatrichtlijn, vermelden we deze in onderstaande
tabel.
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Tabel 1.7b: Bestanden gelegen buiten habitatrichtlijngebied met opgenomen habitattypes
Habitattype
Bestanden
Beboste duinen van het Atlanti- mh K. St-Mart. (25a-27a), OCMW Diest (33a), Tess. (9a, 82a, 83a)
sche, Continentale and Boreale
kustgebied, 2180
Open grasland met Corynephorus h
K. St-Mart (23b); privé (17j)
en Agrostis soorten op landduinen, 2330
Mineraalarme oligotrofe wateren c
privé (20h)
van de Atlantische zandvlakten
met amfibische vegetatie: Lobelia,
Littorellia en Isoëtes, 3110
Oligotrofe wateren van het Mid- c
privé (20h)
deneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtesvegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers
(Nanocyperetalia), 3130
Kalkhoudende
oligo-mesotrofe c
privé (20h)
wateren met benthische Chara
spp.vegetaties, 3140
Soortenrijke heischrale graslan- h
K. St-Mart (23b); privé (17j)
den op arme bodems, 6230 (+)
Voedselrijke zoomvormende ruig- h
privé (17b)
ten van het laagland, en van de
montane
en alpiene zones, 6430
Overgangs- en trilveen, 7140
Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion,7150
Alluviale bossen met Alnoin glutinosa en Fraxinus exelsior (Alno
padion, Alnion incana, Salicion
albae), 91EO (+)
Alluviale bossen met Alnoin glutinosa en Fraxinus exelsior (Alno
padion, Alnion incana, Salicion
albae), 91EO (+)
Beukenbossen van het type Ilexen Taxussoorten, rijk aan epifyten
(Ilici-Fagetum), 9120
Oude zuurminnende bossen met
Quercus robur op zandvlakten,
9190

c
c

privé (20h)
privé (20h)

mh

K. St-Mart. (25a-27a), OCMW Diest (33a), Tess. (9a, 82a, 83a)

h

privé (20f-g, 20i)

h

privé (20i, 20k)

h

K. St-Pietersbanden (3a), OCMW Diest (25a, 26a)

h: habitat
mh: mogelijk habitat
c: te controleren habitat
(+): prioritaire habitat

De ligging van de bestanden t.o.v habitatrichtlijngebied wordt weergegeven op kaart 1.7.1a.
Er zijn geen bestanden gelegen in vogelrichtlijngebied of ramsargebied.
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1.7.2

Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden

Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)
Volgens de afbakening van het Ven 1e fase (18/07/2003) komen volgende Ven-gebieden voor
binnen de gemeente Tessenderlo (kaart 1.7.1a):
- Bossen van Averbode (GEN 309, GENO 309)
Het gebied van 699,7ha omvat hoofdzakelijk beboste getuigenheuvels die de bosplaatsen
Averbode Bos, Averbodeheide, Schoterheide, Gerhagen, Achterheide, Houterenberg en Rodenberg gelegen in het zuidwesten van de gemeente vormen. Het gebied wordt gekenmerkt
door hoofdzakelijk bossen van Grove en Corsikaanse den met verspreid kleinere loofhoutbestanden van vooral Zomereik en Ruwe berk. Lokaal komen vennen en heiderelicten voor.
Een zone van 14,6ha nabij Klein Linkens met een afwisseling van bos en agrarisch landgebruik
wordt beschouwd als een grote eenheid natuur in ontwikkeling (GENO).
- Vallei van de Drie Beken (GEN 553)
Het betreft op het grondgebied van de gemeente ongeveer 98,3ha hoofdzakelijk natte weilanden bosgebieden verbonden aan de vallei van de Winterbeek. De onderdelen van het Vengebied zijn gelegen langs de zuidelijke gemeentegrens en omvatten ondermeer de bosplaatsen
'De Schans, Asdonk, t Goor, Lapse heide, Wolsbergen.
Voor geen enkele van deze gebieden is een natuurrichtplan opgemaakt of in opmaak
(www.inbo.be).
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bestanden gelegen in Ven-gebied.
Tabel 1.7c: Bestanden gelegen in Ven-gebied
Ven-gebied
Bossen van Averbode
GEN
openbaar

Bestanden

Opp. (ha)

K. St-Lucia (1a-3a)
K. St-Mart. (16a)
OCMW Diest (5a-8a, 16a, 23a, 37a)
prov. Limburg (3a-10a, 16a-c)
Tess. (10a-18a, 37a-40a, 61a, 80a-81a, 85a-c)
Vl. Gewest (1a-15a)

2,60
1,30
10,03
24,49
57,47
29,94

Marivoet J. & kinderen (1a-g)
Peremans-Van Meeuwen (2d)
Wouters (3a)
Embrechts (4r-t)
Goossens R. (5a-b)
Goossens M. (6a)
Coppens-Docx (7a-c)
Van Ham G. (13a)
Grootjans C. (16a)

20,57
1,29
1,85
12,24
3,82
7,57
3,74
0,18
0,42

privé

Opgesteld door Syncera nv
pagina 18

Zurings-Remysen (18a)
Bugge C + C (21a)
Stabel L. (22a)

0,80
1,26
0,52

De Hondt-Kemps (19a)

2,83

K. St-Lucia (5a)
Tess. (60a, 64a)

4,19
3,15

Coppens A. (8a-f)
Raymaeckers H. (10a)
Bervoets G. (14a)
Bleus-Degeest (17c-h)
Van Schoubroeck J. + F. (20b-d, 20f-k)

11,89
0,70
0,48
7,55
25,39

Bleus-Degeest (17l)
Van Schoubroeck J. + F. (20e)

1,06
0,94

GENO
privé
Vallei van de Drie Beken
GEN
openbaar

privé

GENO
privé

Het betreft in totaal ongeveer 242ha gelegen in Ven-gebied of 48% van de totale bestandsoppervlakte vervat in het bosbeheerplan.
Beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten
Enkel bestand 4a van de Kerkfabriek St-Lucia Engsbergen is gelegen in een beschermd dorpsgezicht. Het betreft de "houten windmolen en omgeving" te Achterheide 7, Engsbergen (dossier
DL000226).
Het beschermd dorpsgezicht gelegen in het uiterste zuidwesten van de gemeente nabij de
N127 Diest-Veerle beslaat een oppervlakte van 12,9ha en werd bij ministrieel besluit erkend op
23 oktober 1981. Het erkenningsbesluit is weergegeven als bijlage 1.7.2.
Volgende bepalingen van art. 3 zijn van belang bij het beheer van bestand 4a van de Kerkfabriek St-Lucia Engsbergen:
- A.6: Het aanplanten van aan het milieu vreemde soorten, ingezonderd Amerikaanse eik
(Quercus rubra L.), Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina EHRH.), Virginische vogelkers (Prunus virginiana L.), Krenteboompje (Amelanchier sp.), coniferen en canadapopulieren, derwijze dat zij de oorspronkelijke begroeiing verdringen.
- A.7: Het aanplanten van bomen die, ook op termijn, de windvang kunnen hinderen.
- B.6: Het verharden van wegen en paden met homogeen materiaal, zoals asfalt of beton. Het
onderhoud of het herstel van de bestaande verhardingen is toegelaten.
- B.7: Het vellen, ontwortelen of beschadigen van bomen en heesters, inbegrepen het wegnemen van geseltakken of hoofdwortels. Bovenstaande bepaling is niet van toepassing op
dode of windvallige bomen of niet meer productieve fruitbomen.
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Onderhoudswerken zoals snoeien of knotten zijn toegelaten mits het oordeelkundig gebeurt.
Om te vermijden dat de kaprijpe bomen niet mogen geveld worden bij dunningen in het kader
van het duurzaam bosbeheer, werd advies gevraagd bij RO-Vlaanderen, Onroerend erfgoed.
Er was geen bezwaar tegen de verder in het bosbeheerplan weergegeven doelstellingen en
maatregelen voor het betreffende bestand.
Landschapsatlas
In het westen en zuidwesten van de gemeente Tessenderlo bevinden zich respectievelijk de
ankerplaatsen “Abdij en bos van Averbode en Gerhagen” (A17003) en “Asdonk, Grote Beek en
Kleine Beek” (A27001).
De landschapswaarden voor de ankerplaats “Abdij en bos van Averbode en Gerhagen” worden
in de Landschapsatlas als volgt beschreven:
“Wetenschappelijke waarde: Het landschap strekt zich uit tussen de getuigenheuvels die hier
als uitlopers van het Hageland aanwezig zijn, op de overgang naar de Kempen. Dergelijk overgangsgebied wordt gekenmerkt door een eigen dynamiek. Het voorkomen van verschillende
reliëfelementen en gradiënten (bodem, vochtigheid enz.) zijn de basis voor landschappelijke
verscheidenheid met bossen, graslanden, heiderelicten, duin- en stuifzandvegetaties, lineaire
landschapselementen, struwelen, vennen, vijvers enz.
Historische waarde: De abdij speelde een zeer belangrijke rol bij de ontginning en ondersteuning van de landbouw en veeteelt in de omgeving. Gesticht in 1134-35 kende zij een grote
bloeitijd en belangrijke uitbreidingen gedurende de 14de zowel als de 17-18de eeuw. De abdij
was reeds vanaf de 18de eeuw één van de pioniers om de aanvankelijke loofbossen en heide
om te vormen naar naaldbossen. De omgeving is de laatste eeuwen nog weinig gewijzigd en
thans gaaf herkenbaar als een samenhangend geheel waarin een straalvormig patroon van
paden en wegen de centrale abdij verbindt met de dorpen, hoeves, kapellen en bossen. Het
gebied rond Gerhagen werd tot de 19de eeuw ingenomen door heide, waarna pas bebossingen
met naaldhout volgden. Het wordt in het zuiden gedomineerd door de Houterenberg met een
kleinschalig landschap van op de top historisch stabiele naald- en loofbossen, struwelen, heiderelicten, stuifzanden, holle wegen en plaggenbodems op voormalige akkers. Behalve de restanten van een bakstenen Oude Molen aan de Houterenberg is er op de Molenberg in Achterheide
een gelijknamige, houten windmolen van het bovenkruiertype. Ten oosten ligt de site van de
Gerhagenschans.
Esthetische waarde: De barokke abdijkerk, het gotische poortgebouw in diestiaanzandsteen en
de overige gebouwen die werden opgetrokken in rode en afwisselend witte baksteen, vormen
een schilderachtig geheel in de bosrijke omgeving. De aanwezigheid van hoeves en kapellen in
de omgeving hangt daarmee nauw samen. In Gerhagen biedt de uitkijktoren op de Zandberg
zichten op de omgeving.
Sociaal-culturele waarde : De abdij van Averbode is nog steeds een belangrijk klooster, dat o.a.
functies vervult op gebied van bezinning, pastoraal en cultuur. Kerk en voorplein zijn voor het
publiek toegankelijk. Gerhagen wordt beheerd met het oog op zachte recreatie. Plaatselijk zijn
zones voor sportievere activiteiten voorzien. Het hele gebied is volledig verkeersvrij. Vanuit het
Bosmuseum vertrekken geleide wandelingen. Wandel-, fiets- en ruiterpaden zijn er uitgestippeld en geven verbinding met de ruimere regio, zoals ook richting abdij.
Ruimtelijk-structurerende waarde: De aanwezigheid van de abdij en de invloed die er vanuit
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ging, waren bepalend voor de opbouw en organisatie van het landschap. De omgevende bossen zijn door hun uitgestrektheid uniek voor deze regio.”
De landschappelijke waarde voor de ankerplaats “Asdonk, Grote Beek en Kleine Beek” kan als
volgt worden weergeven:
“Wetenschappelijke waarde: Het gaat om een broekgebied met vijvers, die interessant zijn voor
fauna en flora.
Historische waarde: Het landbouwlandschap rond Groot en Klein Asdonk met zijn grote blokpercelen gescheiden door rechte dreven is een typisch voorbeeld van een relatief recent (18de19de-eeuws), bijna 'klassiek' ontginningslandschap. Het park van Groot Asdonk is een typische
en voor de regio unieke 'jardin à l'anglaise', een bijna rococo-achtige wirwar van brede grachten
en eilanden binnen een strakke omkadering, typisch voor de vroeg-landschappelijke tuinarchitectuur.
Esthetische waarde: Het gebied heeft een hoge belevingswaarde dank zij de aanwezigheid van
een vroege landschappelijke tuin met bruggetjes, eilanden, rododendrons, in contrast met de
oudere straklijnige aanleg rond de hoeves.”
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bestanden gelegen in een ankerplaats (figuur
1.7.1b).
Tabel 1.7d: Bestanden gelegen in een ankerplaats
Ankerplaats
Bestanden
Abdij en bos van Averbode en K. St-Jozef (1a-4a); K. St-Lucia (2a-4a); K. St-Mart. (28a,
Gerhagen
29a); OCMW Diest (16a, 18a, 21a-23a); OCMW Tess. (29a);
Privé (1a-b, 1g, 2f-g, 4a-4t, 5a-b, 6a, 9a, 13a, 16a-h, 18a,
19a, 21a, 22a); Prov. Limburg (3a-10a, 16a-c); Tess (1a-6a,
8a, 10a-31a, 33a, 35a-42a, 44a-45a, 47a-50a, 80a, 81a, 84a85c); Vl. Gewest (1a)
Asdonk, Grote Beek en Kleine K. St-Lucia (5a); Privé (8a-f, 10a, 17b-h, 20a-k); Tess (60a,
Beek
61a, 64a);
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2

Algemene beschrijving

2.1

Cultuurhistorische beschrijving

2.1.1

Historisch overzicht

De evolutie van het bosdomein wordt geschetst aan de hand van volgende digitale kaartlagen
(Bron: NGI):
- de Ferraris kaart (+1775)
- Vandermaelen kaart (+1850)
- topografische kaart (1910-1940)
- boskaart 2000
de Ferraris (1775)
Tijdens deze periode is de zone Averbode Bos en de smalle strip door de gemeente aangekochte voormalige bestanden van De Merode ten oosten van de N127, bebost met 257ha
hooghout.
Ook de Schoterse Bossen en de heuvelzone Achterheide-Houterenberg-Rodenberg-Varode
was bebost, zij het met kreupelhout en laagstammig hout. Dit uitgestrekte gebied had een oppervlakte van ongeveer 633ha. Een deel van het Asdonk op grondgebied Diest en het westelijk
deel van de Wetsberg (11,8ha) was eveneens bebost met kreupelhout en laagstammig hout.
Opvallend is ook het voorkomen van een uitgestrekt bosgebied van 122ha ter hoogte van het
Ravenshout. Ook de Kepkensberg te Ham is grotendeels bebost.
Tussen deze bosgebieden kwamen akkers voor op de drogere delen en (moerassige) weilanden en kleinere bosjes in de valleien van de Grote Laak en de Winterbeek. Het totale bosareaal
binnen de gemeentegrenzen bedroeg in die periode ongeveer 1.177ha.
Uitgestrekte heideterreinen, vaak met talrijke grote en kleine vennen, komen voor in de zone
Schoterheide-Averbodeheide-Gerhagen en dit vooral ter hoogte van de Pinnekenswijer en
langs de Gerhagenloop.
Ook het gebied Asdonk-Lapseheide was een heidegebied met tal van vennen net als de zone
Wetsberg-Baalheide. ’t Goor ten zuiden van Engsbergen dorp was destijds een grote vijver.
Vandermaelen (1850)
Tijdens deze periode heeft er een aanzienlijke uitbreiding van het bosareaal plaatsgevonden tot
1.671ha of een toename met 494ha.
Het bos ten tijde van de Ferraris bleef grotendeels behouden, uitgezonderd het oostelijk deel
van de Schoterse bossen, enkele enclaves in de Achterheide en de Wetsberg die ontbost werden. Ook in het westelijk deel van het Ravenshout vallen openingen.
De bosuitbreiding vindt hoofdzakelijk vanuit het westen plaats in de uitgestrekte heideterreinen
van Averbodeheide-Schoterheide. Ook tussen de Houterenberg en Gerhagen komen nu grote
bosbestanden voor langs de Gerhagenloop. Het Asdonk en het noorden van de Lapse heide
wordt gekenmerkt door verspreide bosbestanden. Ten noorden van Hulst treedt een duidelijke
toename van bos op in de vallei van de Grote Laak net als in de voormalige heidezone tussen
de woonkern Tessenderlo en het Ravenshout.
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Globaal gezien is de toename van het bosareaal binnen de gemeente Tessenderlo vooral te
wijten aan bebossing van zowel uitgestrekte als geïsoleerde heideterreinen. Toch blijft met name ter hoogte van Schoterheide-Gerhagen een uitgestrekte vennen- en heidezone bewaard. In
de uiterste oosttip van de gemeente net als rond het Jagershuis en nabij de Oosterbergen komen ook nog kleinere heideterreinen voor.
Periode 1910-1940
Sinds 1850 is het totale bosareaal met ongeveer 165ha afgenomen tot 1.508ha. Dit is vooral te
wijten aan versnippering van de grote boscomplexen zoals Averbodeheide, AchterheideHouterenberg-Varode. Het Ravenshout, de bossen ten noorden van Hulst en de bossen tussen
het Ravenshout en de woonkern Tessenderlo verdwijnen vrijwel geheel.
Anderzijds raken volgende gebieden bebost: resterende heidezones te AverbodeheideSchoterheide, de Wetsberg-Baalheide, het Waterbroek ten noorden van Tessenderlo, en de
Oosterbergen. Net ten oosten van het voormalige Ravenshout komt nu echter een vrij groot
boscomplex voor ter hoogte van het huidige industrieterrein en de E313. Rond de Rodenberg
vindt eveneens bosuitbreiding plaats.
Boskaart 2000
Volgens de boskaart 2000 komt ongeveer 1.519,8ha bos voor binnen de gemeente of zowat
29,6% van de totale oppervlakte (MVG, 2001).
De vorm en ligging van de boscomplexen is grotendeels vergelijkbaar met de situatie in de periode 1910-1940. Er treden doorgaans slechts kleine verschuivingen op. Enkel in het uiterste
oosten van de gemeente is bos verdwenen ten oosten en nabij de E313 voor industriegebied,
in het gebied tussen de Schoterse Bossen en Varode en nabij de Nachtegaalbossen.
Bosuitbreiding heeft doorgaans plaatsgevonden in de valleien van de Grote Laak en de Winterbeek wat mogelijk kan verklaard worden door de opkomst van de populierenteelt.

Onderstaande tabel geeft samen met kaart 2.1.1 een overzicht van de boshistoriek voor de
verschillende bestanden opgenomen in het bosbeheerplan. Per ontstaansperiode wordt de
kans weergegeven dat het bestand – of een deel hiervan – ontstaan is in de beschouwde periode. Er is tevens weergegeven over hoeveel% van de totale bestandsoppervlakte vervat in het
bosbeheerplan het gaat. (De Keersmaeker et al., 2001)
Uit de overzichtstabel blijkt dat maximaal 17% van de totale bestandsoppervlakte bebost is
sinds 1775 maar dit aandeel allicht minder dan 10% bedraagt. De bossen ontstaan tussen 1775
en 1850 nemen ongeveer 45% in en deze ontstaan tussen 1850 en 1930 ongeveer 24 %. Dit
maakt dat slechts 13% van de totale bestandsoppervlakte ontstaan is na 1930.
Er dient gezien de foutenmarge op de gegevens echter opgemerkt te worden dat deze waarden
indicatief zijn.
Anderzijds blijkt uit de tabel ook dat de oppervlakte binnen een individueel bestand vaak niet
geheel bebost is in een welbepaalde periode of het bestand niet steeds in zijn geheel bebost is
geweest. Veel bestanden zijn dan ook niet permanent of slechts ten dele bebost geweest sinds
1775.
Deze bestanden, waarvoor het bestaan van het bestand niet dateert uit eenzelfde periode, zijn
weergegeven in cursief.
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Tabel 2.1: Boshistoriek
Bebost sinds
Sinds 1775 permanent (P=87%)

%
3,2

Sinds 1775 permanent (P=65%), of 3,8
ontstaan tussen 1775 en 1850
(P=9%)
Sinds 1775 permanent (P=43%), of 2,5
ontstaan
tussen 1775 en 1930 (P=52%)
Sinds 1775 permanent (P=42%), of 7,6
ontstaan tussen 1775 en 2000
(P=58%)

ontstaan 1775-1850 (P=42%), mo- 7,0
gelijk permanent bebost sinds 1775
(P=23%)
ontstaan 1775-1850 (P=26%), of 4,4
tussen 1775 en 1930 (P=66%)

ontstaan 1775-1850 (P=26%), of 33,8
tussen 1775 en 2000 (P=54%)

ontstaan 1850-1930 (P=79%)

18,1

ontstaan 1850-1930 (P=52%), of 6,6
na 1930 (P=42%)

Bestanden
Bisdom Hasselt (1a); K. St-Lucia (2a); K. St-Mart. (10a-11a,
14a); OCMW Diest (5a, 6a, 7a, 9a, 15a, 17a); OCMW Tess.
(19a, 20a, 21a, 22a); privé (1a-d, 2f-g, 2b’-e’, 4s-t, 5a-b, 15a,
15d, 20i,20k, 22a); Tess. (58a, 84a-c, 84e, 85a);
K. St-Mart. (16a); OCMW Diest (5a, 7a, 9a, 15a); OCMW
Tess. (11a, 18a); privé (1a, 1c-e, 2f-g, 3a, 4e, 4l-n, 4p, 4r-s,
5b, 7b-c, 15a, 20i-k, 22a); prov. Limburg (3a); Tess. (14a,
58a, 69a, 80a, 84b, 84e); Vl. Gewest (2a, 4a, 7a, 13a, 15a)
K. St-Mart. (12a, 13a); K. St-Pietersbanden (1a, 3a); OCMW
Diest (15a-18a, 23a); OCMW Tess. (9a, 11a, 19a, 23a, 24a);
privé (1b-e, 1g, 2f-g, 4r, 4t, 7c, 9a-b, 18a, 20i-k); prov. Limburg (3a); Tess. (37a); Vl. Gewest (5a, 7a- 9a, 14a-15a)
K. St-Lucia (2a); K. St-Mart. (9a, 10a-11a, 13a, 15a, 24a-27a,
28a); K. St-Pietersbanden (3a); OCMW Diest (3a, 4a, 5a-9a,
15a-18a, 23a, 26a); OCMW Tess. (7a, 10a-b, 11a, 21a, 23a,
28a, 29a, 30a); privé (1c-d, 2c, 2e-f, 2b’, 3a, 4l-m, 4p, 4r-t,
5a-b,9a, 13a, 15b-c, 15a, 17b, 17k, 18a, 20h-k, 21a); Tess.
(61a, 62a, 69a, 84a-c, 84d, 84e-g, 85a-c); Vl. Gewest (2a,
3a-5a, 7a, 8a- 10a, 13a-15a)
K. St-Mart. (16a, 21a, 29a); privé (1c-d, 2d, 3a, 4e, 4i-j, 4l-p,
7b-c); OCMW Diest (3a, 4a); prov. Limburg (3a, 6a, 7a, 8a,
10a, 16a-b); Tess. (4a-5a, 6a, 9a, 14a, 15a, 16a, 2a, 37a,
38a, 40a, 50a, 55a); Vl. Gewest (4a-6a, 12a, 13a)
K. St-Lucia (1a); K. St-Mart. (16a, 19a, 21a); OCMW Diest
(4a, 22a); privé (1c, 2f-g, 4a, 4e, 4d, 6a, 7c, 9a, 16b-c, 20bc); prov. Limburg (3a, 4a, 5a, 8a, 9a-b, 10a, 16b); Tess. (6a,
7a, 16a, 2a, 35a, 38a, 40a, 42a, 49a, 50a); Vl. Gewest (1a,
4a-6a, 12a, 13a)
K. St-Lucia (1a, 3a); K. St-Mart. (16a, 21a, 23b, 29a); OCMW
Diest (2a, 3a, 3b, 4a, 18a, 22a, 23a); OCMW Tess. (1a, 30a);
privé (1c-d, 2d-h, 3a, 4a, 4c-d, 4e, 4g, 4h-k, 4o-q, 6a, 7a-c,
9a-b, 16a-c, 17k, 20b-c, 20d); prov. Limburg (3a, 5a, 6a, 7a,
16a-c); Tess. (3a, 8a, 28a, 36a, 39a, 41a, 42a, 49a, 50a,
52a, 55a, 56a, 82a); Vl. Gewest (1a, 4a-6a, 12a, 13a, 14a)
K. St-Jozef (1a-4a); K. St-Mart. (1a-d, 2a-c, 3a-b, 7a-8a, 19a,
30a, 32a); OCMW Diest (29a, 35a, 37a); OCMW Tess. (4a,
5a, 5b, 9a, 10a-b); privé (1b-c, 2g, 4a, 4e, 4f, 6a, 9a-b, 10a,
11b, 17i, 20g, 20j); prov. Limburg (4a, 5a, 16b-c, 16f-g);
Tess. (1a, 2a, 3a, 6a, 8a, 10a-13a, 17a-19a, 20a-27a, 29a,
30a-33a, 35a, 34a, 44a-47a, 49a, 49b, 50a, 51a, 53a, 54a,
57a); Vl. Gewest (1a- 3a, 6a)
K. St-Lucia (1a, 3a, 4a, 6a, 7a); K. St-Mart. (1a-d, 2a-c, 3a-b,
4a, 5a, 6a-b, 7a, 8a, 9a, 18a, 20a, 32a); OCMW Diest (21a,
25a, 26a, 34a, 35a, 36a, 38a); OCMW Tess. (4a, 5a, 6a, 9b,
10b, 23a, 29a); privé (1b-c, 1f-g, 2c, 2g-h, 2k, 2q-r, 2s, 4a,
4b, 4e, 9a-b, 10a, 11b, 16d-h, 7a, 17a, 17f, 17i, 17j, 20a,
20g-h, 20j-k); prov. Limburg (4a, 5a, 6a); Tess. (8a, 44a-47a,
52a, 53a, 54a, 82a, 82b); Vl. Gewest (3a)

Opgesteld door Syncera nv
pagina 24

ontstaan na 1930 (P=90%)

13,0

K. St-Lucia (3a, 4a, 5a,); K. St-Mart. (4a, 4t, 5a, 5b, 6a-b, 7a,
18a, 22a, 23a); OCMW Diest (2a, 6a, 8a, 16a, 18a, 21a, 25a,
26a, 33a, 34a, 35a, 36a, 38a); OCMW Tess. (30a); privé (2c,
2e, 2v, 4h, 4j-k, 4p-r, 7a, 8a-f, 10a, 11a, 14a, 16a, 16d-e,
16h, 17a-b, 17c-e, 17g-h, 17j, 17k-l, 18a, 19a, 20a-c, 20e-f,
20g-h); prov. Limburg (6a, 16b-c); Tess. (9a-b, 39a, 41a, 43a,
48a, 59a, 60a, 63a-67a, 82a, 83a, 84f-g, 85b); Vl. Gewest
(2a, 3a, 5a)

Cursief: ontstaansperiode slaat slechts op een deel van de oppervlakte van het betreffende bestand

2.1.2

Kenmerken van het vroegere beheer

Uitgestrekte droge naaldhoutcomplexen
Openbare eigenaars
De meeste bestanden gelegen in de uitgestrekte en doorgaans vrij droge boscomplexen op of
nabij de heuvelruggen zijn, uitgezonderd enkele bestanden die geheel of ten dele ontstaan zijn
uit spontane verbossing van open heidegebieden, het gevolg van kunstmatige aanplantingen.
Doorgaans betreft het uniforme aanplantingen van Grove den en sinds de periode 1950 ook
meer van Corsikaanse den.
Ondanks de vaak vrij arme bodem gebeurden de bebossingen zonder gebruik van meststoffen
en vaak met een relatief beperkte grondvoorbereiding die doorgaans bestond uit het aanleggen
van een oppervlakkige begreppeling, vooral in de natte laaggelegen gedeelten. Soms gebeurde
dit ook voor het breken van een oppervlakkig voorkomende hardere podzollaag waarop water
stagneerde of die de bewortelbaarheid beperkte. De sporen van deze vroeger vrij courante
praktijk in het verleden zijn vooral in de openbare bossen nog aan te treffen ondanks het reeds
lang in onbruik zijn van de greppels. Deze praktijk wordt de laatste tientallen jaren immers niet
meer toegepast noch worden de greppels onderhouden.
In tegenstelling tot nu vonden deze bebossingen met naaldhout in functie van de mijnbouw
vaak plaats over vrij grote oppervlakten van voornamelijk woeste gronden, in het bijzonder heideterreinen en vennen. De omlooptijd van deze bestanden was doorgaans vrij kort net als de
bedrijfstijd die 60-70jaar bedroeg en veelal eindigde met een kaalkap gevolgd door heraanplant.
Sinds de jaren 80 wordt voornamelijk voor de bossen onder beheer van de voormalige afdeling
Bos & Groen, gestreefd naar langere omlooptijden en bedrijfstijden en wordt de oppervlakte
onderworpen aan kaalkap beperkt. Tevens wordt meer en meer gebruik gemaakt van natuurlijke verjonging, al dan niet onder scherm. De toch voorkomende kunstmatige herbebossingen of
bebossingen door openbare eigenaars gebeuren de laatste jaren vaak met standplaatsgeschikte inheemse loofboomsoorten. Er wordt ook meer gewerkt met het inbrengen van verjongingsgroepen van inheems loofhout (vnl. Zomereik) in de naaldhoutbestanden om zo het uniforme
karakter van de naaldhoutbestanden te doorbreken en de natuurwaarde te verhogen.
Grosso modo kan gesteld worden dat er een evolutie in het beheer vast te stellen is naar kleinschaligere ingrepen, langere bedrijfstijden en omlooptijden met aandacht voor inheemse soorOpgesteld door Syncera nv
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ten en natuurlijke processen. Hierdoor treedt een verschuiving op naar de productie van hout
van grotere afmetingen en van een meer divers assortiment.
Privé-boseigenaars
Ook hier betreft het doorgaans uniforme bestanden van Corsikaanse en Grove den die vooral
in de jaren ‘50-‘60 werden bebost met het oog op de productie van mijnhout. De omlooptijden
en de bedrijfstijden waren eveneens vrij kort en eindigden met een kaalkap gevolgd door heraanplant.
Wegens de sluiting van de mijnen verdween de afzetmarkt grotendeels. De bossen werden
minder goed gedund of enkel nog voor (eigen) winning van brandhout met als gevolg donkere,
gesloten bestanden met spichtige bomen. Een fenomeen dat vooral de bossen van de kleine
particuliere eigenaars kenmerkt(e).
Via het werk van ondermeer de bosgroepen die expertise leveren en gezamelijke houtverkopen
organiseren, net als de verplichting via het Bosdecreet tot opstellen van een bosbeheerplan
(>5ha) worden vele van deze bossen de laatste jaren terug beter beheerd via regelmatige dunningen. In tegenstelling tot de openbare eigenaars is de aandacht nog meer gericht op massaproductie van hoofdzakelijk naaldhout. De bedrijfstijd en omloopperiode is doorgaans korter. Er
wordt ook minder gewerkt met natuurlijke processen.
Ook vinden heel wat bestanden van kleinere privé-boseigenaars hun oorsprong in de verkavelingswoede van de jaren ‘60 en ‘70 waarbij her en der weekendverblijven werden opgetrokken.
Het bestand als dusdanig werd niet echt als bos beheerd en bestond dan ook vaak uit een mix
van Grove dennen, Ruwe berk en Zomereik spontaan opgeschoten in de toen vaak vrij open
(heide)bestanden.
Door een veranderd beleid met betrekking tot ruimtelijke ordening raakte de weekendverblijven
in onbruik en verboste het bestand verder. Deze bestanden worden doorgaans gekenmerkt
door vrijwel afwezigheid van een regulier bosbeheer. Hoogstens komt de oogst van brandhout
voor.

Beheer in de valleigebieden
In tegenstelling tot de drogere naaldhoutcomplexen treden hier minder verschillen op tussen de
openbare en particuliere eigenaars. Dit is te verklaren door het feit dat deze natte gronden,
welke vroeger vaak in gebruik waren als weiland of als hak- of middelhoutbestanden, na de
Tweede wereldoorlog vaak bebost werden met de snelgroeiende “Canadapopulier” en latere
Unal-clonen, gericht op de productie van vezelhout.
De bedrijfstijd bedroeg vroeger ongeveer 25-30jaar en de behandeling beperkte zich doorgaans
tot het opsleunen van de bomen tot ongeveer 8m hoogte. Tegenwoordig bedraagt de bedrijfstijd voor de snelgroeiende Unal-clonen 15 tot 20jaar waarna de eindkap volgt en er meestal
herbeplant wordt met populier. Gezien het voorkomen van populierenkanker, roestziekte, …
en/of het aanplanten van deze soorten op te natte gronden, laat de houtproductie vaak te wensen over. Sommige van deze bestanden zijn dan ook niet langer onder populier en meer onderhevig aan de natuurlijke processen.

Opgesteld door Syncera nv
pagina 26

Sinds de jaren ’90 wordt ook meer aandacht besteed aan de ontwikkeling, het behoud of het
kunstmatig inbrengen van een inheemse en standplaatsgeschikte onderetage om zo de natuurwaarde te verhogen en na de eindkap eventueel de bovenetage te gaan vormen.
De bestanden die te nat zijn voor populier waardoor hun groei of levensverwachting te wensen
over laat of de exploitatie van de kaprijpe stammen bemoeilijkt wordt, zijn vaak als Elzenbroek
bewaard gebleven. Vroeger kenden deze bestanden een hakhoutbeheer gericht op de productie van brandhout of geriefhout. Na de oliecrisissen in de jaren ‘70, begin jaren ’80, verdween
dit beheer verder wegens de geringere vraag naar brandhout. Veel van deze bestanden worden nu gekenmerkt door afwezigheid van een echt bosbeheer hoewel de oogst van brandhout
– al dan niet voor eigen gebruik - nog voorkomt. Het beheer is dan ook vaak gericht op behoud
of ontwikkeling van de aan deze bossen verbonden natuurwaarden. Het terug invoeren van een
regulier hakhoutbeheer wordt in dit kader soms toegepast.

2.2

Beschrijving van de standplaats

2.2.1

Reliëf en hydrografie

Globaal gezien vertoont het reliëf binnen de gemeente Tessenderlo een zachte helling gaande
van 25-30m TAW rond Hulst en het Ravenshout aflopend naar ongeveer 20m TAW in het uiterste westen van de gemeente. Dit verklaart tevens waarom de meeste waterlopen waaronder de
Grote Laak, Winterbeek en Gerhagenloop, grosso modo van oost naar west lopen (Topografische kaart van België, NGI).
Wanneer men een doorsnede volgens de noordzuid-as beschouwd, kan men vaststellen dat de
zone Baal-Schoot en het gebied ten zuiden van Engsbergen laaggelegen zijn (+ 20m TAW) wat
samenvalt met de valleigebieden van respectievelijk de Grote Laak en de Winterbeek.
Centraal tussen Engsbergen en de kern Tessenderlo bevindt zich een hoger gelegen zone bestaande uit voor de Zuiderkempen typische noordoost-zuidwest georiënteerde getuigenheuvels
met een kap van verhard Diestiaan. Deze zijn ontstaan bij droogvallen van zandbanken voor de
kust van de Diestiaan zee zowat 7 miljoen jaar geleden. Het zijn dan ook vooral deze Diestiaanheuvels die het landschap vorm geven binnen de gemeente.
Van west naar oost kunnen volgende oostwest gerichte heuvels onderscheiden worden (kaart
1.3a):
- Averbodebos: 1,7km lange en 500m brede heuvel tot 40m TAW,
- Achterheide-Houterenberg-Varode: 4,2km lange en 500-700m brede heuvelrug van 40-52,5m
TAW,
- Rodenberg: 1,9km lange en 400m brede heuvel tot 50m TAW,
- Nachtegaalbossen-Schoterse Bossen-Russelenberg-Molenhuizen: 3,7km lange en naar het
oosten toe tot 1,6km verbredende heuvelzone oplopende van 35m TAW in het westen tot
45m TAW in het oosten,
- Wetsberg-Baalberg: 3km lange heuvelrug van 100 tot 280m breedte met een maximale hoogte van 35m TAW,
- Kepkensberg te Ham: 2,3km lange heuvel van maximaal 800 breedte met een hoogte tot
42,5m TAW.
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De meeste van deze heuvelruggen steken dan ook 15 tot 35m boven het omringende landschap uit. Gezien de vrij sterke hellingsgradiënten van 10 tot maximaal ongeveer 25% (Rodenberg), geeft dit ook aanleiding tot specifieke microklimaten op voornamelijk de zuid- en noordhellingen.
Naast deze getuigenheuvels vermelden we nog twee reliëfrijke zones gekenmerkt door oude
landduinen van kwartaire ouderdom, zijnde de zone Averbodeheide-Schoterheide-Gerhagen en
de Oosterbergen. De hoogte varieert doorgaans tussen 25 en 30m TAW.
Hydrografisch gezien vormen de hoger gelegen delen binnen de gemeente infiltratiegebied en
vormen zij de waterscheidingslijn tussen het bekken van de Nete in het noorden en dit van de
Demer in het zuiden. De waterscheidingslijn loopt van oost naar west via Hulst-MolenhuizenSchoterse Bossen-Nachtegaalbossen-Schoterheide naar de abdij van Averbode.
Aan de voet van de heuvelzones ontstaan enkele kleinere – al dan niet kunstmatig aangelegde
- waterlopen (zie §1.5) met als voornaamste de Gerhagenloop wiens brongebied zich bevindt in
de valleizone tussen de Schoterse Bossen en Varode. Van echte (bos)bronnen is echter geen
sprake.
De naar het westen aflopende valleigebieden van de Grote Laak en de Winterbeek, net als hun
zijwaterlopen worden doorgaans gekenmerkt door zones waar grondwater afkomstig van de
hoger gelegen delen van het landschap aan de oppervlakte uittreedt (kwel). Dit is met name het
geval ter hoogte van het Grootwaterbroek, Loosbroek, Lapseheide, Asdonk, ’t Goor, en De
Schans.
Volgende bestanden zijn geheel of gedeeltelijk gelegen in potentieel kwelgebied (Honnay et al.,
1994):
Tabel 2.2a: Bestanden gelegen in potentieel kwelgebied
Hydrografie
Bestanden
Geheel gelegen in potentieel kwel- K. St-Lucia (5a-7a); K. St-Mart. (18a-27a); OCMW Diest
gebied
(29a, 33a) ; privé (2e, 2v, 8d-e, 14a, 17a-e, 17g-h, 17k-l, 20eh, j); Tess. (9a-b, 60a, 63a-b, 82a-b, 83a);
Gedeeltelijk gelegen in potentieel privé (8c, 17f, 20i, 20k); OCMW Tess. (28a); Tess. (56a, 60a,
kwelgebied
63a, 69a);

Vermelden we tenslotte dat centraal gelegen in de gemeente een openbare grondwaterwinning
van de VMW voorkomt. Volgende bestanden zijn gelegen in beschermingszone 3 van deze
winning:
Tabel 2.2b: Bestanden gelegen in grondwaterwingebied
Grondwaterwingebied
Beschermingszone 3

Bestanden
Bisdom Hasselt (1a); OCMW Diest (5a-8a); OCMW Tess.
(9a-11a, 18a-22a, 19a); privé (2b’-e’); Vl. Gewest (2a)
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2.2.2

Bodem en geologie

Geologie
Geologisch gezien bestaat de ondergrond van de gemeente Tessenderlo uit de Formatie van
Diest ontstaan tijdens het Boven Mioceen (Matthijs et al., 1996). Zij heeft er een dikte van 60 tot
80m. Deze formatie bestaat uit bruingroen glauconiethoudend zand met zeer dunne kleilaagjes.
Door verwering is het zand vaak geelbruin gekleurd en aaneengekit tot ijzerzandsteenbanken.
Boven deze formatie ligt de veel jongere kwartaire deklaag die doorgaans een dikte van ongeveer 2,5m heeft. In de valleien kan dit oplopen tot maximaal 5m daar waar zij op de getuigenheuvels vaak ontbreekt als gevolg van erosie. Hier dagzoomt de Formatie van Diest dan ook
vaak. Op de toppen is dit onder de vorm van ijzerzandsteenbanken.
Bodem
De meeste bodems op grondgebied Tessenderlo bestaan uit droge tot vochtige (lemige) zanden waarin zich podzolen met een kenmerkend ijzer- en/of humushorizont ontwikkeld hebben
onder onvloed van doorsijpelend hemelwater (Bron: IWONL). We treffen ze vooral aan ter
hoogte van de getuigenheuvels. Vaak zijn zij bebost.
Veel van deze bodems werden voornamelijk rond de dorpskernen bewerkt en gedurende honderden jaren aangerijkt met mest uit de potstal om zo te leiden tot de zogenaamde plaggenbodems. Deze hebben dan ook een betere structuur en zijn rijker aan voedingsstoffen (bv. fosfaat) dan de originele bodems. Zij worden aangeduid als antropogene droge tot vochtige zandbodems. We vinden ze rond de kernen van Engsbergen, Hulst, Gerhagen, Schoot en Tessenderlo.
Gefixeerde landduinen bestaande uit droge, arme verstoven zanden treffen we vooral aan ter
hoogte van Averbodeheide-Schoterheide-Gerhagen. Deze bodems zijn meestal bebost en zijn
lang onder heide geweest. Lokaal komen er in de laagten vennen voor op plaatsen waar een
slecht doordringbare laag (bv. dunne kleilens) voorkomt. Een voorbeeld hiervan vormt de zone
Pinnekenswijer.
Natte zandbodems en iets rijkere natte zandleembodems worden lokaal aangetroffen ten zuiden van Engsbergen en in de valleien van de Vliet aan Bijzen en de Tessenderlodorpsloop.
Deze bodems zijn meestal in gebruik als akker of weiland.
Naar de grote valleien toe treffen we zwaardere natte kleibodems aan, met name in de vallei
van de Grote Laak en rond de Aartsstraatloop en de Kleinebeek. Weiland of broekbos is het
meest voorkomend bodemgebruikt.
De natste gronden worden gekenmerkt door het voorkomen van een veenpakket. In de vallei
van de Grote Laak, maar vooral langs de Winterbeek komen uitgestrekte veenpakketten voor.
Het doorgaans zure grondwater bevindt er zich heel het jaar door zeer ondiep. Deze gronden
zijn meestal te nat voor landbouwdoeleinden en zijn in gebruik als broekbos of onder natuurbeheer. Het is vaak ook in deze zones dat men oude turfputten aantreft die al dan niet nog een
onderdeel vormen van een weekendverblijf.
In de tabel wordt een overzicht gegeven van de ligging van de bestanden volgens voorkomende bodemtypes. Het geheel wordt tevens voorgesteld op kaart 2.2.2.
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Uit de tabel blijkt dat landduinen (43,7 %), droog zand (18,4 %) en vochtig zand (19,4 %) meer
dan 80% van de totale bestandsoppervlakte innemen. De echt natte bodems (nat zand, nat
zandleem, natte klei, veen) beslaan samen ongeveer 15% van de oppervlakte. De antropogene
plaggenbodems nemen een verwaarloosbaar aandeel in wat niet verwonderlijk is omdat deze
gezien de betere bodemeigenschappen vaak onder landbouw zijn.
Vermelden we tenslotte dat wegens het zandige karakter van de bovenlaag het grondwater
binnen de gemeente kwetsbaar tot zeer kwetsbaar is voor verontreiniging (Baeten et al., 1986).
Tabel 2.2c: Ligging bestanden volgens de bodemkaart
Bodemassociatie
Droge zandbodems
(Sbf, Zaf, Zafe, Zbf)

Oppervlakte (%)
18,4

Vochtige zandbodems 19,4
(I-Scg, I-Sdf, I-Sdg, IZcf, I-Zdf, Scf, Sdg,
wScfg, wSdfc, wZdf,
Zcf, Zdg, Zdf)

Nat zand
(Seg, SFP)
Droge
antropogene
zandbodems
(Sam, Sbm, Sbm(g),
Zbm(b), Zbm(g))
Vochtige antropogene
zandbodems
(Scm,
Scm(g),
Sdm(g),wScmc,
Landduinen
(X)

2,5
1,6

Bestanden
Bisdom Hasselt (1a); K. St-Lucia (2a, 14a, 15a-16a); K. StMart. (1a-d, 2a-c, 3a-b, 7a-8a, 10a, 28a, 30a, 32a); OCMW
Diest (5a, 9a, 15a, 17a, 22a-23a, 25a, 26a); OCMW Tess.
(11a, 18a-21a, 22a, 24a, 29a); privé (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1g,
2c, 2d, 2f, 2g, 2b’, 2c’, 2d’-e’, 2s, 3a, 4s-t, 5a-b, 7a-c, 9a,
15a, 15b, 15c-d, 16a, 16b, 18a, 21a, 22a); prov. Limburg (3a,
6a-10a, 16a); Tess. (4a, 5a-b, 28a-30a, 51a-54a, 57a, 61a,
69a, 80a, 84d, 84e-g); Vl. Gewest (2a, 3a, 3a-7a, 8a, 9a-10a,
12a-13a, 15a)
K. St-Lucia (1a, 2a-3a); K. St-Mart. (1a, 1c-d, 2a-c,3a, 5a-b,
6a, 8a-9a, 11a, 14a, 16a, 28a-29a, 32a); K.St-Pietersbanden
(1a, 3a); OCMW Diest (2a, 3a-b, 5a, 6a-8a, 9a, 15a-17a,
25a, 34a-35a, 37a); OCMW Tess. (7a, 9a, 10a-b, 11a, 22a,
28a-30a); privé (1a, 1c,1e, 2d-e, 2t-u, 3a, 4h, 4s-t, 4j, 5a-b,
7a-c, 8b-c, 8f, 9a, 10a, 13a, 15a, 15c-d, 17f, 17i, 17j, 19a,
20a-d, 20e, 20i, 20k, 21a); prov. Limburg (3a, 5a-10a); Tess.
(1a, 5a-b, 28a-30a, 39a, 48a, 51a-54a, 55a, 56a, 58a, 64a,
69a, 73a-75a, 84c-g); Vl. Gewest (2a, 3a, 7a-10a, 12a-13a,
14a, 15a)
K. St-Mart. (29a); OCMW Tess. (28a); privé (6a, 17c, 17g-h,
17j, 19a, 20e-I, 20j, 20k)
K. St-Mart. (12a-13a); privé (2b’, 9a, 16b, 16c, 16d-h);
OCMW Diest (21a-22a, 37a-38a); OCMW Tess. (23a); Tess
(62a, 67a-68a)

1,4

K. St-Lucia (4a); privé (8a, 9a, 11b, 16d-h); OCMW Diest (4a,
21a, 35a, 38a); Tess (65a-66a, 67a-68a)

43,7

K. St-Jozef (1a-4a); K. St-Lucia (3a); K. St-Mart. (3a-b, 30a);
OCMW Diest (16a, 18a, 23a); OCMW Tess. (4a, 5a, 5b);
privé (4a-g, 4h, 4i, 4k, 4l, 4m-r, 4t, 5b, 6a, 11a, 11b, 22a);
prov. Limburg (3a, 4a, 5a-10a, 16a, 16b-c); Tess. (1a, 2a-3a,
4a, 5a-6a, 8a, 10a-27a, 28a-30a, 31a-33a, 35a-38a, 39a,
40a-42a, 44a-47a, 48a, 49a-b, 50a, 80a, 81a, 84a-b, 84c,
84e, 84g , 85a-c); Vl. Gewest (1a)
K. St-Lucia (5a); K. St-Mart. (4a,7a-8a, 32a); OCMW Diest
(4a, 34a-36a); OCMW Tess. (5a, 30a); privé (8a-c, 8d-e,

Nat zandleembodems 5,3
(Peg, Pep, Pepm, PFp)
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Natte kleibodems
(Eep, Efp, Efpm)

3,1

Vochtige kleibodems
(Edx)
Veenbodems
(V)

0,4
4,4

20k); Tess (51a, 26a, 60a, 69a)
K. St-Mart. (4a, 18a, 19a, 21a-22a, 23a, 23b, 24a, 27a);
OCMW Tess. (1a); privé (2e, 2v, 17a-b, 17k); Tess (9a-b,
54a, 63a-b, 82a-b, )
K. St-Mart. (1a, 2a, 3a, 4a, 11a, 15a, 24a); OCMW Diest
(17a); OCMW Tess. (24a); privé (1e)
K. St-Lucia (6a-7a); K. St-Mart. (19a, 20a, 23a, 25a-26a,
27a); OCMW Diest (29a, 33a, 36a); OCMW Tess. (30a);
privé (14a, 17c, 17d-e, 17g-h, 17l, 20f-i) ; Tess (9a-b, 56a,
82a, 83a)

Cursief : deels gelegen in desbetreffend bodemtype

2.3

Beschrijving van het biotisch milieu

2.3.1

Bestandskaart

De ligging van de verschillende bosbestanden wordt weergegeven op kadasterplan en op topografische kaart in de figuren 1.2 en 1.3a schaal (1/20.000). De ligging wordt tevens weergegeven op orthofoto in figuren 1.3b.
2.3.2

Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de bestandskenmerken, de boomsoortensamenstelling en de dendrometrische karakteristieken. De bespreking is gebaseerd op de beschrijving van de algemene kenmerken van de 302 bestanden en op basis van iets minder dan
300 proefvlakopnames welke op het terrein werden uitgevoerd in de winter 2005-2006. De opnames werden uitgevoerd volgens de inhoudelijke en technische richtlijnen van ANB (MVG,
2003).
Op 1 of in geval van grote bestanden 2 of 3 plaatsen werd een proefcirkel uitgezet waarbinnen
de zaailingen, struiklaag en boomlaag geïnventariseerd werd. De maximale straal van de cirkel
bedraagt 18m. Van de bomen met diameter groter dan 20cm werd de hoogte en de diameter
bepaald. De verwerking van de gegevens gebeurde met het software-pakket Bosprog versie
2.26 van de voormalige afdeling Bos & Groen.
De voornaamste dendrometrische gegevens zijn:
- stamtal: is het aantal stuks per ha,
- volume levend en dood hout: uitgedrukt in m3 (per ha),
- het grondvlak: is de oppervlakte van de stamdoorsnede op 1,5m hoogte uitgedrukt in m2
(per ha).
Vermelden we dat na uitvoering van de opnames volgende bestanden werden samengevoegd:
- gemeente Tessenderlo: 31a en 32a samengevoegd tot 31a, 44a en 46a samengevoegd tot
44a
- kerkfabriek St-Martinus: 1a – 1d samengevoegd tot 1a, 2a – 2c samengevoegd tot 2a, 6a en
6b samengevoegd tot 6a.
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2.3.2.1 Bestandskenmerken
Bedrijfsvorm
Hooghout, waarbij de bomen als hoogstammen groeien, is vrijwel de enige bedrijfsvorm die
wordt toegepast in bijna alle bestanden of 99% van de totale oppervlakte. Slechts 2 bestanden
komen voor, die per definitie gekenmerkt worden door een beheer van regelmatige kappingen
om de 5 tot 20jaar waarbij de bomen als struiken opschieten. Het betreft Elzenbroekbossen
gelegen in het Waterbroek, zijnde het noordelijk deel van bestand 19a van de Kerkfabriek StMartinus en bestand 6a van de Kerkfabriek St-Lucia. Beide bestanden evolueren echter naar
hooghout vermits de laatste kapping reeds 15 à 20jaar geleden gebeurd is. Het is een beheervorm die wat in onbruik raakte gezien de beperkte vraag naar brandhout de voorbije 10 tot
20jaar. Heel wat van de in het bosbeheerplan opgenomen Elzenbestanden zijn dan ook reeds
geëvolueerd naar hooghout.
Middelhoutbestanden, een combinatie van hooghout en hakhout, zijn er niet.
Vijf bestanden bestaan volledig uit open terrein zonder specifieke bedrijfsvorm en nemen samen 6,23ha of 1,3% van de totale bestandsoppervlakte in. Het betreft volgende bestanden:
- privé: 4d (wildakker)
- gemeente Tessenderlo: 36a (visvijver), 47a (zandplaat, infrastructuur), 62a (braak) en 82b
(weiland)
Bestandstype
Voor de beschrijving van het bestandstype wordt volgens het grondvlak een onderscheid gemaakt tussen:
-

loofhout: < 20% bijmenging van naaldhout
gemengd loofhout: bijmenging naaldhout tussen 20 en 50%
gemengd naaldhout: bijmenging loofhout tussen 20 en 50%
naaldhout: < 20% bijmenging loofhout
te herbebossen: omvat kap- en brandvlaktes
open ruimte: lig- en speelweiden, hooilanden, heide, houtstapelplaatsen, woeste gronden
infrastructuur: parking, boswachterswoning
water: vijvers, poelen

Vrijwel tweederde van de bestanden bestaat uit naaldhout. Uit kaart 2.3.2a blijkt dat vooral de
zone Averbodeheide-Schoterheide-Gerhagen bebost is met naaldhout net als de omgeving van
de Rodenberg en de Houterenberg. Dit is niet verwonderlijk gezien het vrij droge en zandige
karakter van de bodems.
Loofhoutbestanden nemen een kwart van de oppervlakte in en zijn hoofdzakelijk gelegen in de
valleigebieden van de Grote Laak en de Winterbeek welke doorgaans te nat zijn voor naaldhout. Gemengde bestanden van hetzij loof- + naaldhout (4%) of naald- + loofhout (8%) komen
verspreid over het grondgebied voor.
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Grafiek 2.3a: Aandeel per bestandtype
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Leeftijd
De bespreking van de leeftijdsverdeling is gebaseerd op de leeftijd van de bomen in de bovenetage (kaart 2.3.2b).
De grafieken van de leeftijdsverdeling tonen aan dat deze vrij regelmatig opgebouwd is voor de
klassen tussen 1 en 100jaar oud waarbij een piek in de leeftijdsklasse van 41-60jaar voorkomt.
Opvallend is de abrupte afname naar de oudere leeftijdsklassen. Slechts 0,9% van de bestandsoppervlakte bestaat uit bestanden met een leeftijd van meer dan 100jaar. In beide gevallen gaat het om bestanden in openbare eigendom met Zomereik als hoofdboomsoort. Het betreft het ongelijkjarig bestand 5a te Schoterheide van de provincie Limburg met als oudste
plantjaar 1901 en bestand 56a van de gemeente Tessenderlo in het Ravenshout met plantjaar
1875. Het valt te betreuren dat het oudste bestand vervat in het bosbeheerplan als bestemming
industriegebied heeft.
Ongelijkjarige bestanden nemen een goede 11% van de totale bestandsoppervlakte in. Vaak
betreft het gemengde bestanden in valleigebieden met een leeftijd van de bovenetage van minder dan 60jaar.
Grafiek 2.3b: Leeftijdsverdeling
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De leeftijdsverdeling kan grotendeels verklaard worden door de historisch vrij korte bedrijfstijden verbonden aan voornamelijk de Grove den en de Corsikaanse den voor de productie van
mijnhout op de eerder drogere gronden en Populier of Zwarte els op de natte gronden.
Anderzijds zijn de bestanden in privé-bezit doorgaans ook jonger. Het oudste (gelijkjarig) bestand (20k) bestaande uit 4,37ha Amerikaanse eik heeft een geschatte leeftijd tussen 81 en
100jaar. Het is het enige bestand in privé-bezit op een totaal van 50,4ha vervat binnen deze
leeftijdsklasse.
Een nadere analyse van de leeftijdverdeling (grafiek 2.3c) in functie van het bestandstype toont
aan dat van de bestanden tussen 1 en 20jaar oud het merendeel bestaat uit loofhout Merken
we op dat overigens ongeveer de helft hiervan Zomereik als hoofdboomsoort heeft en ongeveer
een kwart Populier. In de hogere leeftijdsklassen tot 100jaar zien we, uitgezonderd in de leeftijdsklasse tussen 21 en 40jaar waar er een evenwicht bestaat tussen naaldhout en loofhout
(Amerikaanse eik en Populier), een duidelijke dominantie van naaldhout.
Vermelden we dat 70% van de naaldhoutbestanden tussen 41 en 60jaar oud bestaan uit Corsikaanse den tegenover 20% uit Grove den en de rest uit Lork, Douglas, Zeeden of Fijnspar. In
de klasse 61 tot 80jaar daalt het aandeel Corsikaanse den tot 30% tegenover 70% Grove den
en in de klasse van 81 tot 100jaar bedraagt dit respectievelijk 2,5% en 97,5%.
Samenvattend kan gesteld worden dat:
- oude bestanden (ouder dan 100jaar) een zeer beperkt areaal innemen en bestaan uit
Zomereik,
- de bestanden tussen 41 en 100jaar oud bijna 2/3 van de totale bestandsoppervlakte innemen, het overwegend naaldhoutbestanden zijn waarbij Corsikaanse den vooral voorkomt in de jongere bestanden en Grove den in de oudere,
- de bestanden van 21 tot 40jaar oud een evenwicht kennen tussen naaldhout en loofhout
waarbij het loofhout vaak uit exoten zoals Amerikaanse eik of Populier bestaat,
- de zeer jonge bestanden vooral bestaan uit inheems loofhout, in het bijzonder Zomereik,
- ongelijkjarige bestanden ongeveer 10% van de totale bestandsoppervlakte innemen.
Grafiek 2.3c: Leeftijdsverdeling versus bestandstype
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Mengingsvorm
Onder mengingsvorm wordt de ruimtelijke positie van de bomen en/of boomgroepen van verschillende soorten binnen een bestand verstaan. Het kan gaan om zowel stamsgewijs of
groepsgewijs gemengde bestanden als homogene bestanden met één enkele boomsoort.
Grafiek 2.3d: Mengingsvorm
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Ongeveer 300ha (61,8%) bestaat uit homogene bestanden met één hoofdboomsoort in de bovenetage. Het gaat voornamelijk om Corsikaanse den (130,6 ha), Grove den (108,2 ha), Populier (20,7 ha) en Amerikaanse eik (10,4 ha).
Groepsgewijs gemengde bestanden nemen een beperkte oppervlakte in (38,5ha of 7,9%). In
bijna de helft van de gevallen (16,9 ha) betreft het menging in bestanden gedomineerd door
Corsikaanse den maar doorgaans gaat het om groepsgewijs gemengde loofhoutbestanden
(18,8 ha).
Een vrij groot deel van de totale bestandsoppervlakte (29,0%) kent een stamsgewijze menging.
Meestal betreft het menging van Zomereik of Berk met een andere loofhoutsoort (63,1 ha).
Menging van naald- en loofhoutsoorten beslaat ongeveer 45,5ha daar waar zowat 32,9ha bestaat uit menging van enkel naaldhoutsoorten, meestal Corsikaanse den en Grove den.
De drie mengingsvormen komen verspreid over het grondgebied van de gemeente voor en dit
zowel bij privé als openbaar bos (kaart 2.3.2c).
Sluitingsgraad
Volgens onderstaande taartdiagram wordt de helft van de bestandsoppervlakte gekenmerkt
door een hoge sluitingsgraad van het kronendek van meer dan 75%. Ongeveer 41% kent een
normale tot eerder gesloten sluitingsgraad van 50 tot 75%. Zeer open tot eerder open bestanden nemen samen slechts 7,7% van de totale bestandsoppervlakte in. Ruimtelijk gezien treden
zowel tussen de verschillende bosplaatsen als tussen de diverse eigenaars geen grote verschillen in sluitingsgraad op.
De bestanden binnen de gemeente Tessenderlo kunnen dus als vrij gesloten beschouwd worden wat leidt tot een verminderde lichtinval onder het kronendek wat zijn gevolg heeft voor de
samenstelling van de kruid- en struiklaag.
Er dient echter opgemerkt te worden dat vrijwel alle bestanden in eigendom van de gemeente
Tessenderlo geschalmd werden en in de winter 2006-2007 hun doorgaans 6-jaarlijkse dunning
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ondergaan. De opnames weerspiegelen in deze bestanden dan ook de toename van de sluitingsgraad naar het einde van de omlooptijd toe.
De staafdiagram geeft een beter beeld van de sluitingsgraad in functie van het bestandstype.
Zowel zeer open als zeer gesloten loofhoutbestanden komen voor. De zeer open bestanden
zijn vaak ongelijkjarig of jonger dan 20jaar oud. Het betreft meestal jonge aanplantingen of
spontane verbossingen met al dan niet voorkomen van open zones zoals heide of vijvers. De
overige bestanden zijn doorgaans ook relatief jong (< 40jaar), ongelijkjarig en kennen van een
stamsgewijze menging.
Opvallende vaststelling is ook dat de zeer open tot eerder open bestanden vrijwel steeds loofhoutbestanden zijn
Bestanden met een menging van loof- + naaldhout en vice versa hebben een doorgaans eerder
gesloten tot zeer gesloten kronendek. Meestal zijn het bestanden van meer dan 20jaar oud
welke, niet geheel onlogisch, stamsgewijs gemengd zijn.
De naaldhoutbestanden zijn eerder gesloten tot zeer gesloten homogene bestanden waarbij de
eerder gesloten bestanden meestal bestaan uit Grove den tussen 20 en 80jaar oud. De zeer
gesloten bestanden bestaan in driekwart van de gevallen uit Corsikaanse den.
Grafiek 2.3e: Sluitingsgraad
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Inheems versus exoot
De indeling van de bestanden naargelang het voorkomen van exoten gebeurt als volgt:
- homogeen inheems: hoofdboomsoort met inheems grondvlak > 80% en grondvlak exoten
< 10%
- gemengd inheems: hoofdboomsoort met inheems grondvlak < 80% en grondvlak exoten <
10 %
- gemengd exoot: grondvlak inheemse boomsoorten > 30% en grondvlak exoten > 10%
- homogeen exoot: grondvlak exoten > 70 %
Voor bestanden jonger dan 20jaar zijn de criteria niet gebaseerd op het grondvlak maar op het
stamtal.
In het kader van de criteria duurzaam bosbeheer kan worden vastgesteld dat inheems gemengde bestanden ongeveer 25,8% van de totale oppervlakte innemen (Kaart 2.3.2d).
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Tabel 2.3a: Samenstelling exoot versus inheems

Samenstelling
Exoot, gemengd
Exoot, homogeen
Inheems, gemengd
Inheems, homogeen
Onbebost

Oppervlakte (ha)
50,4
178,3
126,2
129,9
5,1

Oppervlakte (%)
10,3
36,4
25,8
26,5
1,0

2.3.2.2 Boomsoortensamenstelling
Onderstaande bespreking is gebaseerd op de berekeningen met het software-pakket Bosprog
waarbij de samenstelling van de zaailingen (< 2m hoogte), de struiklaag (2m tot 8m hoogte en
omtrek < 20cm op borsthoogte) en de boomlaag (> 20cm omtrek op borsthoogte) van het gemiddelde bestand vervat in het bosbeheerplan is berekend. De waarden omgerekend per ha
geven een globaal beeld maar zijn slechts indicatief.
Zaailingen
Het totale stamtal (per ha) van de zaailingen bedraagt 5.493 stuks verdeeld over 20 soorten.
De meeste zaailingen komen verspreid over het bestand voor en zijn ontstaan uit natuurlijke
verjonging.
Naarmate de hoogte van de zaailingen toeneemt, neemt hun stamtal drastisch af van meer dan
2.300 stuks van 0-49cm hoogte tot 186 stuks van 150-199cm hoogte. Ook de soortenrijkdom
daalt van 17 naar 7 soorten. Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Amerikaans krentenboompje, Lijsterbes, Sporkehout, Ruwe en Zachte berk en Zomereik worden in de 4 lagen aangetroffen.
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Grafiek 2.3f: Voornaamste soorten zaailingen ifv hoogteklasse

150-199cm

Bovenstaande grafiek toont aan dat vooral Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Lijsterbes
en Zomereik veel jonge zaailingen produceren maar dat met name beide eikensoorten zich
moeilijk kunnen handhaven in vergelijking met de Amerikaanse vogelkers en de Lijsterbes. De
Zachte berk blijkt op dit vlak ook minder succesvol dan de Ruwe berk of het Sporkehout.
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De onregelmatige grafiek voor de Amerikaanse vogelkers en het Sporkehout is te verklaren
door opschieten van talrijke loten uit afgezaagde of beschadigde stammen
Tabel 2.3b: Samenstelling zaailingen
Boomsoort

Stamtal

Hoogte (cm):

0-49

Amerikaanse vogelkers
Amerikaanse eik
Lijsterbes
Zomereik
Amerikaanse vogelkers
Zomereik
Lijsterbes
Vlier
Sporkehout
Grove den
Krentenboompje
Es
Amerikaanse eik
Zwarte els
Ruwe berk
Corsikaanse den
Zachte berk
Ruwe berk
Lork (G)
Hulst
Vlier
Sporkehout
Meidoorn
Hazelaar
Zwarte els
ander loofhout
Laurierkers
Krentenboompje
Totaal

553
396
224
184
170
145
95
93
80
53
51
49
42
41
36
29
28
20
17
16
13
12
11
7
3
3
1
1
2373

Hoogte (cm):
Lijsterbes
Sporkehout
Sporkehout
Berk
Zomereik
Amerikaanse vogelkers
Boswilg
Krentenboompje
Lijsterbes
Zachte berk
Amerikaanse eik
Ruwe berk
Grove den
Vlier
Amerikaanse vogelkers
Zachte berk
Wilg
Zwarte els
Lork (G)
Hulst

50-99
448
366
174
157
148
111
71
69
57
52
37
32
19
16
15
14
8
7
5
4

Verspreiding

Verjonging

Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Homogeen
Homogeen
Homogeen
Homogeen
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Homogeen
Homogeen
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Homogeen
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Homogeen
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Homogeen

NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV

Verspreid
Verspreid
Homogeen
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Homogeen
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Homogeen
Homogeen
Homogeen
Verspreid
Verspreid
Verspreid

NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
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Hazelaar
Totaal
Hoogte (cm):
Lijsterbes
Amerikaanse vogelkers
Sporkehout
Vlier
Lijsterbes
Krentenboompje
Ruwe berk
Amerikaanse vogelkers
Boswilg
Tamme kastanje
Zomereik
Berk
Amerikaanse eik
Hazelaar
Vlier
Wilg
Hazelaar
Amerikaanse populier
Amerikaanse eik
Corsikaanse den
Zachte berk
Totaal
Hoogte (cm):
Ruwe berk
Ruwe berk
Sporkehout
Amerikaanse vogelkers
Lijsterbes
Lijsterbes
Zomereik
Krentenboompje
Zwarte els
Zachte berk
Berk
Totaal
Totaal 0-199

0

Verspreid

NV

Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Homogeen
Verspreid
Verspreid
Homogeen
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Homogeen
Homogeen
Verspreid
Verspreid
Homogeen
Homogeen
Verspreid
Verspreid

NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV

Verspreid
Homogeen
Verspreid
Verspreid
Homogeen
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid

NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV

1810
100-149
549
355
108
34
29
19
13
12
9
9
8
8
7
6
5
3
3
2
2
1
1
1183
150-199
39
34
34
25
18
17
9
5
2
2
1
186
5493

Struiklaag
In de struiklaag komen 27 soorten voor die ontstaan zijn uit natuurlijke verjonging of kunstmatige verjonging. Het levend stamtal bedraagt 1.600 stuks waarvan het grootste deel zich bevindt
in de klasse van 200-400cm hoogte. Het stamtal aan dode struiken bedraagt 205 stuks.
De meest voorkomende soorten in de struiklaag zijn Lijsterbes, Sporkehout en Amerikaanse
vogelkers. Globaal gezien kan gesteld worden dat de struiklaag voornamelijk is opgebouwd uit
inheems loofhout maar dat het aandeel exoten niet verwaarloosbaar is.
De vaak abrupte afname van het stamtal in de hogere klassen is te wijten aan hetzij de beperkte hoogtegroei van bepaalde soorten zoals bv. Sporkehout, hetzij door bestrijding zoals bv. bij
Amerikaanse vogelkers en/of door het feit dat wegens de te grote stamomtrek de grotere
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exemplaren reeds terechtkomen in de boomlaag. Dit is met name het geval voor de Amerikaanse eik, Lijsterbes en Zomereik.
Globaal gezien kan gesteld worden dat de inheemse soorten Lijsterbes, Sporkehout en in mindere mate Zomereik zich goed verjongen in het bos. Bij de exoten verjongt vooral de Amerikaanse vogelkers maar ook de Amerikaanse eik zich goed. Dit is echter niet gewenst.
Grafiek 2.3g: Voornaamste soorten in de struiklaag ifv de hoogteklasse
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Tabel 2.3c: Samenstelling struiklaag
Boomsoort

Stamtal L

Hoogte(cm):

200-400

Sporkehout
Lijsterbes
Amerikaanse vogelkers
Lijsterbes
Amerikaanse vogelkers
Zomereik
Sporkehout
Ruwe berk
Krentenboompje
Vlier
Amerikaanse eik
Ruwe berk
Hazelaar
Grauwe wilg
Boswilg
Zachte berk
Zwarte els
Vlier
Krentenboompje
Berk
Amerikaanse eik
Grove den
Grove den
Gewone esdoorn
Am. krentenboompje
ander loofhout
Robinia

194
152
148
91
59
47
31
30
26
22
20
15
13
11
11
10
9
5
4
4
3
3
2
1
1
0
0

Stamtal D

Verspreiding

Verjonging

21
3
3
2
1
0
0
3
0
6
2
0
0
2
0
1
1
0
0
1
0
5
0
0
0
0
0

Verspreid
Verspreid
Verspreid
Homogeen
Homogeen
Verspreid
Homogeen
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Homogeen
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Homogeen
Homogeen
Verspreid
Homogeen
Homogeen
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid

NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
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Moeraseik
Corsikaanse den
Fijnspar
Meidoorn
Wintereik
Wilg
Hulst
Hazelaar
Hazelaar
Es
Zomereik
Zomereik
Grove den
Zwarte els
Amerikaanse vogelkers
Corsikaanse den
Beuk
Vlier
Totaal

0
0
0
0
0
0
0
6
3
3
2
2
2
1
1
1
0
0
933

0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
54

Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Homogeen
Verspreid
Verspreid
Homogeen
Homogeen
Homogeen
Verspreid
Homogeen
Verspreid
Homogeen
Homogeen
Verspreid
Verspreid

NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
KV
KV
KV
KV
KV
KV
KV
KV
KV
KV
KV

Hoogte(cm):
Lijsterbes
Amerikaanse eik
Sporkehout
Zomereik
Boswilg
Krentenboompje
Zwarte els
Lijsterbes
Amerikaanse vogelkers
Ruwe berk
Grauwe wilg
Zomereik
Amerikaanse vogelkers
Zachte berk
Hazelaar
Schietwilg
Berk
Es
Hazelaar
Sporkehout
Ruwe berk
Meidoorn
Grove den
Zoete kers
Amerikaanse eik
Corsikaanse den
Hulst
Vlier
Boswilg
Vlier
Zomereik
Hazelaar
Corsikaanse den
Wintereik
Zomereik
ander loofhout

400-600
203
76
42
40
28
23
22
21
18
15
13
9
8
7
6
5
5
5
4
3
3
2
2
2
2
0
0
0
0
0
8
7
6
1
0
0

1
2
7
14
15
7
18
1
2
3
14
0
3
0
1
0
0
5
0
9
0
0
6
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0

Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Homogeen
Verspreid
Verspreid
Homogeen
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Homogeen
Homogeen
Verspreid
Homogeen
Homogeen
Verspreid
Homogeen
Verspreid
Homogeen
Homogeen
Homogeen
Verspreid
Verspreid
Homogeen
Verspreid
Verspreid
Homogeen
Verspreid
Verspreid
Homogeen
Verspreid
Homogeen
Homogeen
Verspreid
Verspreid

NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
KV
KV
KV
KV
KV
KV

586

111

Totaal
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Hoogte(cm):
Ruwe berk
Sporkehout
Lijsterbes
Berk
Sporkehout
Lijsterbes
Zomereik
Ruwe berk
Zachte berk
Amerikaanse vogelkers
Zachte berk
Krentenboompje
Lork (G)
Amerikaanse eik
Zwarte els
Grove den
Grove den
Amerikaanse eik
Boswilg
Ruwe berk
Zomereik
Populier
Corsikaanse den
Fijnspar
Berk
Corsikaanse den

600-800
14
14
10
7
6
5
3
2
1
1
1
1
0
0
0
0
11
2
1
0
0
0
0
0
0
0

0
5
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
21
0
0
0
0
0
2
0
0
4

Totaal

79

35

Totaal

1600

205

Verspreid
Homogeen
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Homogeen
Verspreid
Homogeen
Homogeen
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Verspreid
Homogeen
Verspreid
Verspreid
Homogeen
Homogeen
Verspreid
Verspreid
Homogeen
Verspreid
Homogeen

NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
KV
KV
KV
KV
KV
KV
KV
KV
KV
KV

Boomlaag
Er komen 38 verschillende boomsoorten voor waarvan er 6 samen 86% van het stamtal uitmaken en 92% van het volume.
Corsikaanse den, Grove den en Zomereik zijn naar voorkomen de voornaamste soorten. Corsikaanse den neemt 31% van het stamtal in, 47% van het grondvlak en 51% van het volume tegenover respectievelijk 20%, 26% en 26% voor Grove den. Zomereik neemt 14% van het stamtal in maar het gaat voornamelijk over bomen met vrij geringe afmetingen vermits deze soort in
verhouding tot het stamtal een eerder beperkt aandeel heeft in grondvlak (7%) en volume (5%).
Informatie over de andere soorten is te vinden in onderstaande tabel.
Tabel 2.3d: Samenstelling boomlaag (levend hout)
Boomlaag
Boomsoort
Corsikaanse den
Grove den
Zomereik
Amerikaanse eik
Ruwe berk
Zwarte els
Populier
Lork (G)
Es

Stamtal
258
165
114
54
68
57
9
7
18

Grondvlak
31%
20%
14%
6%
8%
7%
1%
1%
2%

14,78
8,19
2,08
1,73
1,2
0,99
0,88
0,38
0,24

47%
26%
7%
5%
4%
3%
3%
1%
1%

Volume
156,9
79,3
16,4
16,1
9,6
7,5
8,7
4,2
1,9

51%
26%
5%
5%
3%
2%
3%
1%
1%
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Fijnspar
Amerikaanse
Zachte berk
Zeeden
Grauwe wilg
Douglasspar
Boswilg
Lijsterbes
Robinia
Berk
Vlier
Hemlockspar (G)
Sporkehout
Weymouth den
Hazelaar
Wintereik
ander loofhout
Zure Kers
Schietwilg
Amerikaans
Boskers
Den
Tamme kastanje
Haagbeuk
Spar
Meidoorn
Gewone esdoorn
Krentenboompje
Wilg
Zoete kers
Grauwe abeel
Beuk
Totaal

8
16
11
1
16
2
8
10
1
4
3
1
4
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
846

1%
2%
1%
0%
2%
0%
1%
1%
0%
1%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0,22
0,16
0,14
0,12
0,1
0,09
0,07
0,07
0,04
0,04
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31,6

1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

2
0,8
0,9
1,2
0,3
1,1
0,3
0,3
0,3
0,2
0,1
0,2
0
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
308

1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Voor staand dood hout bedraagt het stamtal 34 met een grondvlak van 0,67 m2 en een volume
hout van 5,8 m3. Naar grondvlak en volume toe heeft Populier hierin een aandeel van respectievelijk 43% en 54% ondanks het vrij geringe aandeel in het stamtal (9%).
Naar stamtal toe nemen Zomereik, Corsikaanse den, Grove den en Ruwe Berk een gezamenlijk aandeel van 54% in. Het betreft doorgaans echter dunne bomen waardoor het gezamenlijke
grondvlak en volume respectievelijk slechts 29% en 26% bedraagt.
Vergelijking tussen het volume staand dood en levend hout toont aan dat 1,9% van het totale
volume dood hout betreft. Merken we reeds op dat volgens de criteria duurzaam bosbeheer 4%
van het totale bestandsvolume dood hout wordt vooropgesteld of een verdubbeling van de bestaande hoeveelheid binnen de planperiode van 20jaar.
In bijlage 2.3.2.2 wordt voor elk bestand een overzicht gegeven van de leeftijdsklasse en de
hoofdboomsoort(en).
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Tabel 2.3e: Samenstelling boomlaag (dood hout)
Staand Dood Hout
Boomsoort
Populier
Amerikaanse eik
Zeeden
Lork (G)
Populier
Grove den
Amerikaanse
Corsikaanse den
Ruwe berk
Zeeden
Fijnspar
Zwarte els
Corsikaanse den
Zomereik
Grove den
Fijnspar
Ruwe berk
Zwarte els
Amerikaanse
Grauwe wilg
Boswilg
Populier
Boskers
Zachte berk
Douglasspar
Hemlockspar (G)
Zeeden
Amerikaanse eik
Lijsterbes
Den
Sporkehout
Es
Lork (G)
Vlier
Hazelaar
Totaal

Sortiment

Stamtal

zeer dik
zeer dik
zeer dik
zeer dik
dik
dik
dik
dik
dik
dik
dik
dik
dun
dun
dun
dun
dun
dun
dun
dun
dun
dun
dun
dun
dun
dun
dun
dun
dun
dun
dun
dun
dun
dun
dun

1
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
5
5
3
2
3
2
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
34

Grondvlak
4%
0%
0%
0%
5%
3%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
14%
15%
9%
6%
9%
7%
5%
3%
5%
0%
1%
1%
0%
1%
0%
0%
1%
0%
2%
4%
0%
1%
0%

0,19
0,01
0,01
0
0,1
0,04
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0
0,04
0,05
0,03
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,01
0
0
0
0,67

28%
2%
1%
0%
15%
6%
4%
2%
2%
2%
1%
1%
7%
7%
4%
3%
4%
3%
2%
2%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%

Volume
2,1
0,1
0,1
0
1
0,4
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

36%
2%
1%
0%
18%
6%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
5%
5%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

5,8

2.3.2.3 Dendrometrische gegevens
Het gemiddeld bestand vervat in het bosbeheerplan heeft wat betreft levend hout een stamtal
van 846/ha, een grondvlak van 31,6 m2 en een volume van 308 m3. Omgerekend naar de totale
bestandsoppervlakte vervat in het bosbeheerplan bedraagt het totaal volume (levend) hout ongeveer 150.867 m3. Het totale grondvlak bedraagt 15.478 m2 waarvan iets meer dan de helft
inheems.
In bijlage 2.3.2.3a wordt per bestand een overzicht gegeven van stamtal, grondvlak, volume
voor zowel levend als dood hout, aandeel inheems grondvlak en de samenstelling inheems/exoot versus homogeen/gemengd. De stamtal- en grondvlakverdeling wordt eveneens
als bijlage 2.3.2.3a, weergegeven op staafdiagram.
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Om toch een globaal beeld te verkrijgen per eigenaar bevat onderstaande tabel een overzicht
van het levend en dood hout voor het berekende gemiddeld bestand per eigenaar. Dit maakt
het mogelijk per eigenaar de voornaamste karakteristieken van de bestanden beter te situeren
in het geheel.
Zowel stamtal, grondvlak en volume op stam is groter in privé-bos. Vooral voor dood hout is het
volume en grondvlak beduidend hoger in privé bos. Het volume dood hout bedraagt er 14m3
(4,3%) en in openbaar bos 2m3 (0,7%) perha.
Een mogelijke verklaring ligt in een vrij groot aantal populierenbestanden gekenmerkt door een
groot volume dood hout wegens ziekte, te natte standplaatsen, niet uitgevoerde eindkap of een
combinatie van deze factoren.
Het grondvlak aan inheems hout bedraagt beduidend meer in openbaar bos. Het feit dat Corsikaanse den, Populier of Amerikaanse eik verhoudingsgewijs vaker de hoofdboomsoort vormt in
privé-bos, is hier niet vreemd aan.
Merken we tenslotte op dat de waarden betreffende grondvlak en volume levend hout sterk
vergelijkbaar zijn met deze weergegeven in het bosbeheerplan van de gemeentelijke bossen
(Janssens, 1999) met waarden van respectievelijk 29,5m2/ha en 296m3/ha gebaseerd op
166,74ha bos. Het stamtal ligt nu echter wel duidelijk hoger zijnde 846 tegenover 643 stuks.
Tabel 2.3f: Dendrometrisch overzicht per eigenaar
Eigenaar
Bervoets
Bisdom Hasselt
Bleus - Degeest
Brosens
Bugge C. & C.
Coppens
Coppens-Docx
De Hondt - Kemps
Embrechts
Gemeente Tessenderlo
Goossens M.
Goossens R.
Grootjans
Hendrickx
Kerkfabriek St-Jozef Schoot
Kerkfabriek St-Lucia Engsbergen
Kerkfabriek St-Martinus Tessenderlo
Kerkfabriek St-Pietersbanden Beringen
Marivoet - Van Meeuwen
OCMW Diest
OCMW Tessenderlo
Peremans - Van Meeuwen
Plu - Steurs
Provincie Limburg
Raymaekers
Stabel
Van Ham
Van Schoubroeck
Vlaamse Gewest
W outers
Zurings - Remysen
openbaar*
privé*

Oppervlakte (ha) Stamtal_L Grondvlak_L Volume_L Stamtal_D Grondvlak_D Volume_D %G Inheems
0,48
786,0
16,4
124,8
0,0
0,0
0,0
100,0
1,06
1454,0
28,1
173,6
0,0
0,0
0,0
37,4
14,30
623,0
13,1
99,0
24,0
0,5
4,4
70,8
2,50
499,0
33,9
382,0
4,0
0,1
0,9
37,7
1,30
907,3
12,8
93,3
39,4
0,2
0,4
100,0
11,90
917,0
23,6
199,0
69,0
1,4
12,2
73,7
3,70
1430,0
55,0
529,0
329,0
4,4
32,8
20,6
2,83
913,7
47,0
441,0
0,0
0,0
0,0
17,9
31,80
750,0
30,5
293,0
61,0
0,8
5,2
42,9
188,40
780,0
31,3
309,0
15,0
0,2
1,5
62,9
6,89
702,8
48,4
580,3
8,6
0,0
0,1
3,7
3,80
48,5
0,8
6,1
0,0
1485,4
57,3
531,0
5,00
1138,0
42,3
390,0
191,0
1,7
10,7
71,4
0,80
1132,0
30,3
270,0
105,0
1,3
9,4
86,5
10,40
1628,0
37,6
331,0
53,0
0,3
1,0
49,4
8,20
1661,0
24,4
185,0
55,0
1,0
8,4
96,9
32,80
882,65
25,20
236,99
22,80
0,39
3,22
41,73
0,90
20,60
33,29
11,80
10,50
2,39
24,40
0,70
0,52
0,18
27,15
29,82
1,09
0,80

727,00
812,00
864,22
973,00
1823,77
766,30
612,54
569,81
896,20
1110,83
585,00
693,00
486,87
2357,85

45,80
44,20
23,12
37,60
35,27
45,45
35,17
37,45
33,16
50,44
31,00
34,38
36,94
60,89

472,00
445,00
211,85
361,00
267,54
499,11
388,00
392,28
267,90
470,95
323,00
337,46
397,89
501,94

0,00
17,00
51,75
22,00
23,14
0,00
3,46
0,00
118,18
157,29
77,00
30,24
0,00
196,49

0,00
0,30
0,47
0,20
0,15
0,00
0,03
0,00
0,57
1,05
5,10
0,46
0,00
1,16

0,00
2,70
3,12
0,70
0,76
0,00
0,14
0,00
1,90
5,05
53,00
3,62
0,00
5,73

100,00
7,40
68,86
20,00
16,72
0,00
49,51
100,00
96,48
97,09
30,10
33,12
7,73
0,00

834,17
861,15

30,73
33,80

300,23
327,66

22,12
57,61

0,28
1,52

2,03
14,02

56,82
36,16

* : gewogen gemiddelde

Oppervlakte: hectare
Stamtal Levend en Dood: aantal stuks per hectare
2
Grondvlak Levend en Dood: m per hectare
3
Volume Levend en Dood: m per hectare
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2.3.3

Flora

In dit onderdeel wordt eerst een overzicht gegeven van de binnen de gemeente voorkomende
flora op basis van enerzijds bestaande gegevensbronnen zoals de biologische waarderingskaart en de Floradatabank en anderzijds eigen terreinwaarnemingen. Bijzondere aandacht gaat
hierbij naar het voorkomen van rode lijst soorten, oude bosplanten en autochtone bomen en
struiken. Op basis van de verzamelde gegevens wordt een kaart met de actuele vegetatie opgesteld.
Vervolgens wordt de potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) besproken, zijnde het vegetatietype
dat zich spontaan op die plaats zou ontwikkelen zonder tussenkomst van de mens.
Tenslotte wordt op basis van analyse van de actuele vegetatie en de potentieel natuurlijke vegetatie een kaart van de potentiële vegetatie opgesteld met weergave van de verschillende potentiële bostypes. Deze kunnen dan dienen als een leidraad bij uitwerken van de beheerdoelstellingen en –maatregelen.

2.3.3.1 Bestaande gegevens
Biologische waarderingskaart
Volgens de biologische waarderingskaart (bwk 2.1ontwerp kaartbladen 24-4, 25 1-2) bestaan
de meeste bestanden uit biologisch waardevolle tot zeer waardevolle vegetatie (Kaart 2.3.3a).
Slechts een klein aandeel (<3%) is biologisch minder waardevol, al dan niet met waardevolle of
zeer waardevolle elementen. Het betreft geïsoleerde akkertjes of open zones zoals bijvoorbeeld
rond de Zandberg te Gerhagen.
De biologisch waardevolle bestanden nemen 37,5% van de totale bestandsoppervlakte in en
komen verspreid voor. Het betreft doorgaans vrij uniforme naaldhoutbestanden (Ppa, Pmh,
Pms, Ppmb, Ppmh) van Grove of Corsikaanse den. Ook struwelen (Sz) en eutrofe wateren (Ae)
vallen hier echter onder.
Wanneer de bestanden meer gemengd zijn of een rijkere struik- of kruidlaag hebben, worden
ze vaak gekarteerd als biologische waardevol met zeer waardevolle elementen. Het betreft ondermeer door Pijpestrootje gedomineerde heide (Cmb), eiken-berkenbos (Qb) maar overwegend zijn het aanplanten van Grove den (Ppmb) met een ondergroei van inheems loofhout zoals Zomereik of Berk. Het aandeel biologische waardevolle vegetaties met zeer waardevolle
elementen bedraagt ongeveer 28,6% van het totaal.
De biologisch zeer waardevolle vegetaties beslaan 30,6% van de totale bestandsoppervlakte
en zijn gelegen in de zone Averbodeheide-Gerhagen, de Houterenberg en de Wetsberg wat
betreft de drogere types. Het betreft er gevarieerde Grove dennenbestanden met eiken en berken (Ppmb, Qb), eiken-berkenbos (Qb), zuur eikenbos (Qs) maar ook droge struikheidevegetatie met struik- of boomopslag (Cgb). De nattere types zoals vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodems (Sf), mesotroof elzenbos met zeggen (Vm) of natte moerasspirearuigte met struikof boomopslag (Hfb) vinden we nabij ’t Goor, De Schans, het Asdonk, het Waterbroek en de
Lapseheide.
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Tabel 2.3g: Ligging bestanden volgens de BWK
BWK evaluatie
Oppervlakte (%)
Biologisch
minder
1,2
waardevol (m)
Biologisch
minder
0,9
waardevol met waardevolle elementen
(mw)
Biologisch
minder
1,1
waardevol met waardevolle en zeer waardevolle elementen
(mwz)
Biologisch waardevol
38,9
(w)

Biologisch waardevol
met zeer waardevolle
elementen
(wz)

27,9

Biologisch zeer waardevol (z)

29,9

Bestanden
Privé (4d, 17j); Tess. (44a, 47a, 60a);
Tess. (54a, 82a);

Tess. (8a, 45a-47a, 82a-b);

Bisdom Hasselt (1a) ; K. St-Jozef (1a, 2a, 3a-b); K. St-Lucia
(1a, 3a-4a); K. St-Mart. (2a, 4a-5b, 9a, 10a-13a, 15a-16a,
18a, 20a-24a, 27a-28a); K. St-Pietersbanden (1a, 3a);
OCMW Diest (2a, 3a-b, 4a, 5a, 21a, 22a, 25a, 26a, 33a, 34a,
35a-38a); OCMW Tess. (4a, 10a-11a, 18a, 21a, 23a, 28a29a); Privé (1a-b, 1c-d, 1f-g, 2e, 2f, 2g, 2d’, 3a, 4b, 4c, 4d-f,
4g-j, 4k-p, 5a-b, 6a, 7a-7c, 8a, 8b, 8c, 9a, 10a, 11b, 15b-c,
16b-c, 16d, 16e, 16h, 17b, 17f, 17h, 17i, 17j, 17l, 18a, 19a,
20a-d); Prov. Limburg (6a, 16b, 16c); Tess. (8a, 9a-b, 10a11a, 12a, 13a, 15a, 26a, 28a, 35a-38a, 39a-41a, 42a, 44a,
47a, 49a-b, 50a, 53a, 54a-55a, 56a-58a, 61a, 62a, 63a-b,
64a-68a, 69a, 73a, 75a, 80a, 81a, 82a, 83a-84c, 84d-f, 84g,
85a , 85b); Vl. Gewest (2a, 3a, 4a, 5a, 7a-12a 13a, 14a, 15a)
Bisdom Hasselt (1a) ; K. St-Jozef (1a, 2a, 2b, 4a); K. StLucia (5a); K. St-Mart. (1a, 2a, 3b, 6a-8a, 14a, 19a, 29a,
32a); OCMW Diest (5a-6a, 7a-8a, 15a-17a, 23a, 34a);
OCMW Tess. (5a-b, 7a, 9a, 19a-20a, 22a, 30a); Privé (1c-d,
1e, 2c-d, 2g, 2c’, 2d’, 2e’, 4a, 4b, 4s-t, 5a-b, 6a, 9a, 9a, 11a,
13a, 15a-c, 15d, 17a, 17c-e, 17g-h, 17j, 17l, 20h, 22a); Prov.
Limburg (4a, 5a, 16b); Tess. (1a-3a, 11a, 13a, 17a-25a, 26a,
27a, 31a-33a, 37a-38a, 42a, 44a-45a, 48a, 51a-52a, 54a,
60a, 69a, 73a, 74a, 84d-f); Vl. Gewest (5a, 6a, 13a, 15a)
K. St-Lucia (2a, 5a, 6a-7a); K. St-Mart. (1a, 2a, 3a, 19a, 25a26a, 29a, 30a); OCMW Diest (6a, 18a, 22a-23a, 29a, 34a);
OCMW Tess. (1a, 24a, 30a); Prive (2e, 4d, 4f, 4k-p, 4r, 4s-t,
5b, 6a, 8a, 8c, 8d-e, 11a-b, 14a, 15a, 16a, 16d, 16f-g, 17a,
17d, 17e, 17g-h, 17k, 19a, 20e-g, 20h, 20i-k, 21a, 22a);
Prov. Limburg (3a, 5a, 7a-10a, 16a); Tess. (4a-6a, 10a, 14a,
15a, 16a, 29a-30a, 35a-36a, 44a, 47a, 54a-55a, 60a-61a,
63a, 64a, 69a, 80a, 82a, 85a, 85c); Vl. Gewest (1a, 13a)

Floradatabank
Volgens de Floradatabank van het Inbo werden, in de kilometerhokken waarbinnen zich in het
bosbeheerplan opgenomen bosbestanden bevinden, in de periode 1996-2005 niet minder dan
410 soorten vaatplanten waargenomen tijdens diverse terreininventarisaties.
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Autochtone bomen en struiken
Op het grondgebied van de gemeente Tessenderlo bevinden zich 25 locaties waar in 1999 in
opdracht van de voormalige Afdeling Bos & Groen een inventarisatie werd uitgevoerd naar het
voorkomen van oorspronkelijk inheemse bomen en struiken (Maes et al, 1999).
Een aantal van deze opnamepunten omvatten bestanden of delen ervan opgenomen in voorliggend bosbeheerplan. In onderstaande tabel geven we een overzicht van de inheemse bomen
en struiken die binnen deze bestanden werden waargenomen.
Tabel 2.3h: Voorkomen van inheemse bomen en struiken
Bestand
Soort
Wilde kamperfoelie, Braam
Tess. (55a, 56a)
Ruwe berk, Zachte berk, Zomereik, Sporkehout, Gewone
vlier, Wilde lijsterbes
Gewone hazelaar, Boswilg, Kruipwilg
Wilde kamperfoelie, Braam, Struikhei, Blauwe bosbes
K St-Martinus (1a-d)
Gewone hazelaar, Zomereik, Sporkehout
Wilde lijsterbes, Ruwe berk
Geoorde wilg, Kruipwilg
Privé (4t), holle weg
Zwarte els, Wilde kamperfoelie, Braam, Bitterzoet
Privé (17b)
Zachte berk, Sporkehout, Geoorde wilg, Geoorde wilg x
Grauwe wilg, Kruipwilg
Ruwe berk
Privé (20h, 20k), hout- Wilde kamperfoelie, Braam
kant oostgrens bestan- Zwarte els, Haagbeuk, Klimop, Vogelkers, Sporkehout, Geden
oorde wilg x Grauwe wilg, Kruipwilg, Gewone vlier
Ruwe berk, Zachte berk, Wilde lijsterbes
Vet: vrijwel zeker autochtoon
Cursief: autochtoon met een grote mate van waarschijnlijkheid
Standaard: mogelijk autochtoon

Potentieel natuurlijke vegetatie
Volgens de digitale kaartlaag met Potentieel Natuurlijke Vegetaties (PNV) van De Keersmaeker
et al. (2001), komen van nature voornamelijk volgende bostypes voor binnen de gemeente
Tessenderlo (kaart 2.3.3b):
- het arm Eiken-Beukenbos (Fago-Quercetum) en Eikenbos (Quercion robori-petraea), natte en droge variant
- het typisch Eiken-Beukenbos (Fago-Quercetum), natte variant
- het Elzen-Vogelkersbos (Alno-Padion)
- Elzenbroekbos (Alnion glutinosa)
Het arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos zou volgens de PNV-kaart het meest voorkomende
bostype dienen te zijn binnen de gemeente. Dit is niet verwonderlijk vermits dit bostype vooral
verbonden is aan landduinen (X) en arme droge (vochttrap a, b, c) en vochtige (lemig) zandgronden (vochttrap d en e). Het komt van nature dan ook vooral voor in de landduinzone Averbodeheide-Schoterheide-Gerhagen en op en nabij de diverse getuigenheuvels.
Het arm Eiken-Beukenbos wordt gekenmerkt door een dominantie van Zomereik (Quercus
robur), sporadisch ook Wintereik (Quercus petraea), en in veel mindere mate Beuk (Fagus sylvatica) die van nature iets rijkere bodems verkiest. Hazelaar (Corylus avellana), Lijsterbes
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(Sorbus aucuparia) en Sporkehout (Frangula alnus) zijn frequent voorkomende soorten in de
struiklaag daar waar de kruidlaag bestaat uit Adelaarsvaren (Ptyeridium aquilinum), Smalle stekelvaren (Drypteris carhusiana), Zachte witbol (Holcus mollis), Ruige veldbies (Luzula pilosa),
Bosanemoon (Anemone nemorosa), Lelietje-der-dalen (Convallaria majalis) en Dalkruid (Maianthenum bifolium). Bosanemoon, Lelietje-der-dalen, Dalkruid en Adelaarsvaren zijn soorten
met een geringe kolonisatiecapaciteit die vaak ontbreken in vrij jonge bossen (< 200jaar). Tevens vereisen zij eerder bodems met toch enige minerale rijkdom en vocht zoals lemig zand tot
zandleembodems.
De meeste relatief jonge bossen op de arme Kempische zandgronden leunen dan ook eerder
aan bij de Eiken(-Berken) bossen die een vroeger successiestadium vormen naar het EikenBeukenbos. Zomereik en Ruwe berk (Betula pendula) vormen de hoofdboomsoorten. Typische
soorten voor de kruidlaag zijn Struikheide (Calluna vulgaris), Bochtige smele (Deschampsia
flexuosa), Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) en Pijpestrootje (Molinia caerulea) waarvan
deze laatste vooral voorkomt op de nattere plaatsen of zones met sterk wisselende vochtcondities. Op deze plaatsen treffen we ook vaker de Zachte berk (Betula pubescens) aan.
Het is dan ook vooral het Eiken-Berkenbos dat op de droge tot vochtige zandbodems in Tessenderlo kan verwacht worden.
De natte variant van het typisch Eiken-Beukenbos is meer geassocieerd aan de zones met
vochtig tot natte zandleembodems of natte zandbodems. Het komt verspreid voor aan de voet
van getuigenheuvels of op de overgang tussen de droge tot vochtige zandbodems en de valleigebieden.
Dit bostype wordt in grote mate gekenmerkt door dezelfde soorten als het arm EikenBeukenbos met opvallend verschil dat Beuk hier de dominante boomsoort vormt en wordt begeleid door Zomereik, Wintereik en Berk. Stekelvarens (Dryopteris sp.) komen talrijk voor in de
kruidlaag en lokaal komt ook Valse salie (Teucrium scorodonia) voor.
Vermits de Elzen-Vogelkersbossen relatief jonge, voedselrijke, natte en vaak kleiige of licht
zandlemige bodems zonder profielontwikkeling verkiezen, is het niet verwonderlijk dat ze volgens de PNV-kaart vooral te verwachten zijn in valleigebieden met kleinere en grotere beken
zoals de Gerhagenloop, Kleinebeek en Grote Laak.
Een typische soort voor de boomlaag is de Es (Fraxinus excelsior) met in de struiklaag Zwarte
els (Alnus glutinosa), Gewone vogelkers (Prunus padus), Hazelaar en in mindere mate gewone
esdoorn (Acer pseudoplatanus).
In de kruidlaag kunnen volgende soorten worden aangetroffen: Grote keverorchis (Listera ovata), Muskuskruid (Adoxa moschatellina), Slanke sleutelbloem (Primula eliator), Speenkruid
(Ranunculus ficaria), Gevlekte aronskelk (Arum macalatum), Zevenblad (Aegopodium podagraria), Kruipend zenegroen (Ajuga reptans), Gele lis (Iris pseudacorus) en ruigtekruiden zoals
Kattenstaart (Lythrum salicaria), en Moerasspirea (Filipendula ulmaria).
Veel van deze bossen zijn na de Tweede Wereldoorlog beplant met Canadapopulier.
In de natste gebieden binnen de gemeente, meerbepaald de valleien van de Grote Laak en de
Winterbeek, kunnen we als potentieel natuurlijke vegetatie het Elzenbroekbos verwachten. Het
is er volgens de bodemkaart vooral geassocieerd aan uitgestrekte veengebieden.
De Zwarte els en soms ook de Zachte berk vormen er de boomlaag met Wilgen en in mindere
mate Sporkehout in de struiklaag. Diverse zeggensoorten (Carex sp.) maar ook Blauw glidkruid
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(Scutellaria galericulata), Moeraswalstro (Galium palustre), Moerasstruisgras (Agrostis canina)
en Gele lis vormen er vaak de kruidlaag.
Zeer lokaal komen zones voor met potenties voor het Beukenbos (Fagion sylvaticae) en Eiken
Haagbeukenbos (Carpionion betuli). Het betreft doorgaans iets rijkere en vochtigere gronden
verbonden aan tertiaire kleiopduikingen (Edx).
Beuk en Zomereik vormen in dit bostype de boomlaag met Hazelaar, Lijsterbes en Haagbeuk
(Carpinus betulus) in de struiklaag. Bosgierstgras (Milium effusum), Witte klaverzuring (Oxalis
acetocella), Ruige veldbies (Luzula pilosa) en Gele dovenetel (Lamiastrum galeobdolon) zijn
enkel kenmerkende soorten voor de kruidlaag.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de PNV op bestandsniveau. Hieruit blijkt dat veruit
de meeste bestandsoppervlakte (74,0 %) volgens de PNV-kaart behoort tot de droge variant
het arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos gevolgd door het Elzen-Vogelkersbos (12,1 %), het
Elzenbroekbos (8,8 %) en het natte arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos (6,4%).
Tabel 2.3i: Ligging bestanden volgens de PNV-kaart
Bostype
Oppervlakte (%) Bestanden
Arm Eiken-Beukenbos
74,0
Bisdom Hasselt (1a); K. St-Jozef (1a-4a); K. St-Lucia (3a-4a,
en Eikenbos, droge
5a); K. St-Mart. (1a-d, 2a-c, 3a, 3b, 8a-9a, 10a, 11a, 12avariant
13a, 14a, 15a, 16a, 28a, 30a, 32a); OCMW Diest (4a, 5a, 9a,
15a-17a, 21a-23a, 25a, 26a, 35a, 37a-38a); OCMW Tess.
(4a, 5a, 5b, 7a, 9a, 10a-b, 11a, 18a-23a, 24a, 29a); Privé
(1a,1b, 1c, 1d, 1e, 1f-g, 2c-d, 2f-g, 2s, 2b’-e’, 3a, 4a-g, 4h, 4i,
4j, 4k, 4l, 4m-r, 4s-t, 5a, 5b, 6a, 7a-c, 8a, 8d, 9a-b, 10a, 11a,
11b, 15a-d, 16a-h, 18a, 19a, 20a-c, 20d, 21a, 22a); Prov.
Limburg (3a, 4a, 5a9a, 10a, 16a-16c); Tess. (1a-6a, 8a, 10a28a, 29a-30a, 31a-33a, 35a-38a, 39a, 40a-42a, 43a-47a,
48a, 49a-50a, 51a, 52a-53a, 54a, 57a, 58a, 60a, 61a-62a,
64a-65a, 66a, 67a, 68a, 69a, 80a-81a, 84a-b, 84c-g, 85a-c);
Vl. Gewest (1a, 2a, 3a- 6a, 7a-9a, 12a-15a)
Arm Eiken-Beukenbos
6,4
K. St-Lucia (5a); K. St-Mart. (29a); OCMW Diest (34a, 35a);
en Eikenbos, natte
OCMW Tess. (28a, 30a); Privé (5a, 6a, 8a-d, 8f, 11b, 17c,
variant
17f, 17i-j, 19a, 20a-c, 20e, 20i, 20k); Tess. (39a, 55a, 56a,
60a, 64a);
Typisch
Eiken0,5
K. St-Lucia (5a); OCMW Diest (4a); OCMW Tess. (4a); Tess.
Beukenbos, natte vari(65a, 67a); privé (4h, 4j)
ant
Beukenbos,
Eiken0,4
K. St-Mart. (1a, 2a, 3a, 4a, 11a, 15a); OCMW Diest (17a);
Haagbeukenbos
OCMW Tess. (24a); Privé (1e)
Elzen-Vogelkersbos

12,1

Elzenbroekbos

8,8

K. St-Lucia (2a); K. St-Mart. (1a, 1c-d, 2a-c, 3a, 4a, 5a-6a,
7a, 14a, 18a, 19a, 21a-22a, 23a, 23b-24a, 27a, 32a); OCMW
Diest (2a, 3a-b, 5a, 6a-8a, 15a-16a, 18a, 36a); OCMW Tess.
(1a, 5a, 11a, 30a); Privé (1a, 1c, 2e, 2t-v, 4l, 4s-t, 13a, 15a-d,
17a-b, 17k, 21a); Prov. Limburg (3a, 5a-9a); Tess. (9a-b,
29a-30a, 48a, 51a, 54a, 56a, 58a, 63a, 69a, 73a-75a, 82a,
82b, 84c-g); Vl. Gewest (2a, 7a, 8a-9a)
K. St-Lucia (6a-7a); K. St-Mart. (19a, 20a, 23a, 25a-26a,
27a); K.St-Pietersbanden (1a, 3a); OCMW Diest (29a, 33a);
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OCMW Tess. (28a, 30a); Privé (8c,8d, 8e, 14a, 17c, 17d-e,
17f, 17g-h, 17l, 20e, 20f, 20g-j, 20i, 20k) ; Tess (9a-b, 56a,
69a, 82a, 83a)

2.3.3.2 Eigen inventarisatie
ACTUELE VEGETATIEKAART
Er werden in 258 bestanden vegetatieopnames uitgevoerd in proefvlakken van 250m². In enkele heterogene percelen werden meerdere proefvlakken afgebakend. In totaal werden er 307
opnames geïnventariseerd.
Nb: De ruwe opnamedata worden onder de vorm van een Access-databank bezorgd aan de opdrachtgever bij aflevering van de eindversie.

Om te bepalen tot welk bostype de verschillende bestanden behoren, worden de opnames zowel gedetermineerd als geïdentificeerd. Bij de determinatie wordt bepaald tot welk bostype
een vegetatieopname kan gerekend worden met behulp van een determinatiesleutel. Op die
manier wordt elke opname aan één enkel bostype toegekend. Het grote probleem bij determinatie is dat overgangssituaties niet in beeld kunnen gebracht worden, wat wel kan door identificatie.
Bij de identificatie van een opname wordt de verwantschap van een opname met elk bostype
berekend. Het volledige spectrum aan verwantschappen onthult de ware identiteit van een opname. Overgangssituaties zullen dan een grote verwantschap vertonen voor twee of meerdere
bostypen.
Voor de verwerking van de gegevens werd gebruik gemaakt van het Bos & Groen Vegetatieanalyse pakket (Roelandt, 2004).

Determinatie van de vegetatieopnames
In een eerste stap worden de bosvegetatieopnames vegetatiekundig op naam gebracht met
behulp van het databaseverwerkingsprogramma Tropres (lees: Trop près). Tropres koppelt aan
elke opname één van de 32 Vlaamse bostypes van de Vlaamse bosinventarisatie, op basis van
aanwezigheid en bedekking van plantensoorten. Als we dit voor elke opname afzonderlijk doen,
dan krijgen we de resultaten zoals in volgende tabel:

Tabel 2.3j Typering van de vegetatieopnames mbv Tropres
Mesofiele bossen en bossen op drogere bodem:

Bostypen verwant met het arme Berken-Eikenbos
Soortenarm Berken-Eikenbos
Bochtige smele-rijk Berken-Eikenbos
Bosbesrijk Berken-Eikenbos
Typisch Berken-Eikenbos
Amerikaanse Vogelkers Berken-Eikenbos

Aantal opnames

3
6
155
77
13
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Witbol Berken-Eikenbos
Wintereiken-Beukenbossen
Witbol Eiken-Beukenbos
Bramenrijk Eiken-Beukenbos

2
1
1

Bossen op vochtige tot natte bodem:

Valleibossen
Elzenrijk Iepen-Essenbos
Elzen-Essenbos
Brandnetel-Vlierenbos
Populierenruigte
Populieren-beemd
Moerasbossen
Ruigt-Elzenbos
Elzen-Eikenbos

25
6

Totaal aantal opnames:

307

1
2
9
3
3

Uit vorige tabel leiden we af dat:
 256 opnames behoren tot bostypes die verwant zijn met het arme Berken-Eikenbos. Dit
bostype is typisch op voedselarme, droge en zeer zure zandgronden in de Kempen en
op de Vlaamse zandrug. De meeste hedendaagse Berken-Eikenbossen worden gedomineerd door Grove den of Corsicaanse den. Binnen het Berken-Eikenbos worden volgens de Vlaamse bosinventarisatie 6 subtypen onderscheiden. Nagenoeg al deze
Vlaamse bostypes die verwant zijn met het arme Berken-Eikenbos worden hier terug
gevonden. Het grootste aandeel opnames behoort tot het Bosbesrijk Berken-Eikenbos
en het Typisch Berken-Eikenbos. Deze twee types behoren samen met het Bochtige
smele-rijk Berken-Eikenbos tot de meest ontwikkelde vormen van het Berken-Eikenbos.
 2 opnames, nl. Witbol Eiken-Beukenbos en Bramenrijk Eiken-Beukenbos, vertonen verwantschapschap met een slecht ontwikkelde vorm van het Eiken-Beukenbos. Het Wintereiken-Beukenbos is bijna uitgestorven in de Hoge Kempen. Het Bosbesrijke BerkenEikenbos is volgens Van der Werf een degradatiefase of een voorloper van het Wintereiken-Beukenbos. Het Witbolrijke Eiken-Beukenbos bestaat vooral uit relatief jonge
bossen aangeplant op voormalige akkers. Het Bramenrijke Eiken-Beukenbos heeft
weinig karakteristieke soorten. Slechts enkele heel algemene soorten als Gewone
braam en Stekelvarens komen constant voor.
 18 opnames behoren tot de valleibossen. Hierbij vertonen 9 opnames een voedselrijke
toestand met dominantie van Grote brandnetel en het frequent voorkomen van Gewone
vlier.
 van de 31 moerasbossen, behoren 6 opnames tot het Elzen-eikenbos. Dit bostype vormt
de overgang van een broekbos naar een arm Berken-Eikenbos.
Identificatie van de vegetatieopnames
Ook de identificatie kan voor elke opname afzonderlijk gebeuren. Aangezien we hier echter te
maken hebben met veel opnames, is het handiger om eerst een aantal vegetatieopnames te
groeperen alvorens het vegetatietype te bepalen.
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Twinspan verdeelt de opnames in 8 verschillende groepen. Van elke groep wordt vervolgens
het Bostypenspectrum en het Ekospectrum opgemaakt en vergeleken met de standaard diagrammen van de 32 bostypen van de Bosinventarisatie. Per groep is een Bostypenspectrum en
het Ekospectrum opgenomen (bijlage 2.3.2.3d).
Groep1: goed ontwikkelde vorm van het Berken-Eikenbos met veel Blauwe bosbes en Bochtige smele. De boomlaag wordt gedomineerd door aanplanten van ofwel Grove den of Corsicaanse den. Andere veel voorkomende boomsoorten zijn Zomereik, Ruwe berk en in mindere
mate Zachte berk. Als exoot komt Amerikaanse vogelkers veelvuldig voor en in mindere mate
Amerikaanse eik.
In de struiklaag worden voornamelijk Wilde
lijsterbes, Sporkehout en Amerikaanse vogelkers
aangetroffen. In de kruidlaag vinden wel zoals
gezegd soorten terug als Blauwe bosbes en
Bochtige smele, maar ook Gewone braam,
Struikhei en Pijpestrootje. Pijpestrootje komt voor
in iets meer dan de helft van de opnames.
Groep 2: groep 2 behoort ook tot de BerkenEikenbossen. Deze groep splitst zich af van groep
1 door het ontbreken van Grove den en
Corsicaanse den en door de aanwezigheid van Zwarte els in de boomlaag. Deze groep bevat 5
opnames die overgangen vertonen van het Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos en het
Elzen-Eikenbos. Het Elzen-Eikenbos ontwikkelt zich op vochtiger plaatsen, wat in het Ecospectrum te zien is door de lagere vochtgetallen dan wat verwacht zou worden van een BerkenEikenbos.
Groep 3: Ook groep 3 behoort tot de Berken-Eikenbossen. Het betreft 3 opnames die door de
aanwezigheid van soorten als Gewone vlier, Hulst, klimop, Valse salie en Gewone hennepnetel, karakteristieken vertonen die aanleunen bij het Witbol Eiken-Beukenbos. Het Ecospectrum
toont een voedselrijke, droge situatie.
Groep 4: Deze groep wordt voornamelijk gekenmerkt door het voorkomen van Amerikaanse
vogelkers. De boomlaag bestaat voornamelijk uit Zomereik en Amerikaanse eik. Grove den en
Corsicaanse den is er af en toe aangeplant. In de kruidlaag vinden we voornamelijk Adelaarsvaren, Wilde lijsterbes en braam. Als bostype vinden we duidelijk een typisch WintereikenBeukenbos.
Groep 5: In de boomlaag komen soorten voor als Zomereik en Ruwe berk. Andere veel voorkomende soorten zijn Amerikaanse vogelkers, Gewone vlier, Gewone brandnetel, Gewone
hennepnetel en braam. Als bostype vinden we hier een overgang tussen Brandnetel-Vlierenbos
en Witbol Eiken-Beukenbos.
Groep 6: Deze groep leunt sterk aan tegen groep 5, maar vertoont minder kenmerken van het
Witbol Eiken-Beukenbos.
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Groep 7: In de boomlaag vinden we soorten als Ruwe berk, Zomereik, Zwarte els en boswilg
terug. In de kruidlaag vinden we soorten als Gewone braam, Pitrus, Smalle stekelvaren, Bitterzoet, Gewone hennepnetel, Elzenzegge, … Deze opnames behoren tot het ElzenEikenbostype.
Groep 8: Deze opnames behoren duidelijk tot het Ruigt-Elzenbos, met o.a. soorten als Populier, Zwarte els, Kale jonker, Wolfspoot, Gele lis, Hop en Grote wederik.
Groep 9: Deze opnames worden gekenmerkt door een hoge bedekking van ruigtekruiden zoals kleefkruid, Grote brandnetel en braam. Ook Gewone vlier en Hop komen veelvuldig voor.
Deze opnames zijn een overgang tussen het Brandnetel-Vlierenbos en Ruigt-Elzenbos.
Rogister ecogram
Het Rogister ecogram van de verschillende opnames en het gemiddeld Rogister ecogram bevestigen bovenstaande opsplitsing.
Figuur 2.3h: Rogister ecogram
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Groep 1 behoort duidelijk tot het goed ontwikkeld Berken-Eikenbos. Groepen 2 en 3 behoren
net als groep 1 tot het Berken-Eikenbos, maar vertonen grote verwantschap met het (Winter)
Eiken-Beukenbos, wat ook al uit het ecospectrum naar voor kwam.
Het ecogram bevestigt dat groep 4 tot het (Winter) Eiken-Beukenbos behoort. Groepen 5 en 6
zijn aan elkaar verwant, maar groep 6 is vochtiger dan groep 5. Groep 7 is een overgang tussen het Elzen-Eikenbos en het Gewoon of mesotroof Elzenbroekbos. Groep 8 behoort tot het
Ruigt-Elzenbos.
Groep 9 wordt beschouwd als een overgang tussen het Brandnetel-Vlierenbos en het RuigtElzenbos. Het Brandnetel-Vlierenbos wordt niet op het Rogister-Ecogram afgebakend. De opOpgesteld door Syncera nv
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names van deze groep liggen dan ook iets meer naar links (voedselrijker) dan het RuigtElzenbos (“FA”).
Volgende tabel geeft een overzicht van het uiteindelijk bepaalde bostype voor alle geïnventariseerde percelen:
Tabel 2.3k: Bostype op basis van de vegetatie-analyse
Bostype
Bestanden
Amerikaanse vogelkers Tess. (75a)
Eiken-Beukenbos
Amerikaanse vogelkers privé (2u, 8e, 17j); Tess. (58a, 67a, 68a, 69a); K.St-Lucia (5a), K.St-Mart. (15a,
Berken-Eikenbos
19a, 23b); OCMW Diest (38a); OCMW Tess. (1a, 28a)
Bochtige smele-rijk
privé (2t, 4l, 10a) ; Tess. (26a, 50a)
Berken-Eikenbos
Bosbesrijk BerkenBisdom Hasselt (1a); privé (1a, 1c, 1d, 1f, 2d, 2g, 2c', 2d',2f, 3a, 4a, 4b, 4e, 4j,
Eikenbos
4m, 4o, 4p, 4q, 4r, 4s, 4t, 6a, 9a, 11a, 13a, 15a, 15c, 15d, 16a, 16b, 16c, 16e,
16h, 17f, 18a, 20b, 20d, 20j, 22a); Tess. (1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 8a, 10a, 11a 12a,
13a, 14a, 15a, 16a, 18a, 19a, 20a, 21a, 22a, 23a, 27a, 31a, 35a, 38a, 39a, 41a,
42a, 44a, 49a, 51a, 52a, 55a, 57a, 74a, 80a, 84a, 84b, 84d, 84e, 84g, 84f, 85a,
85b, 85c); K.St-Pietersbanden (1a); K. St-Lucia (1a, 2a, 3a, 4a); K. St-Jozef (1a,
3a); K.St-Mart. (2a, 14a, 30a); OCMW Diest (5a, 6a, 7a, 15a, 16a, 17a, 18a,
22a); OCMW Tess. (5a, 9a, 19a, 20a, 21a); Prov. Limburg (3a, 6a, 7a, 8a, 9a,
16a, 16b); Vl. Gewest (1a, 2a)
Bramenrijk EikenTess. (48a)
Beukenbos
Brandnetel-Vlierenbos Privé (4h, 14a, 17b, 17l, 19a); K.StMar. (27a); OCMW Diest (36a, 37a); OCMW
Tess. (30a)
Elzenbroekbos
OCMW Diest (29a)
Elzen-Eikenbos
Privé (8c, 20g); Tess. (83a); OCMW Diest (34a)
Elzen-Essenbos
K.St-Mart. (20a)
Elzenrijk IepenTess. (60a)
Essenbos
Populieren-beemd
Tess. (82b); K.St-Mart. (24a)
Populierenruigte
Privé (2e,17h), Tess. (61a)
Ruigt-Elzenbos
Privé (8d, 17a, 17c, 17d, 17e, 17g, 17k, 20h); Tess. (9a, 9b, 63a, 82a); K.St.Mart. (22a, 23a, 25a); OCMW Diest (33a)
Soortenarm BerkenPrivé (4f, 21a); K.StMar. (28a)
Eikenbos
Typisch BerkenPrivé (1b, 1e, 1g, 2c, 2e', 4i, 4k, 4n, 5a, 5b, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8f, 11b, 16d, 16f,
Eikenbos
16g, 20a, 20c, 20e, 20f, 20i, 20k); Tess. (28a, 40a, 53a, 54a, 63b, 64a, 65a,
81a, 84c); K.St-Mart. (1a, 3a, 4a, 5a, 6a, 10a, 16a, 16a, 21a, 29a); OCMW Diest
(9a, 21a); OCMW Tess. (5b, 7a, 10a, 10b, 23a, 29a); Prov. Limburg (4a, 5a); Vl.
gewest (2a, 3a)
Witbol BerkenPrivé (4d ; OCMW Diest (35a)
Eikenbos
Witbol EikenTess. (56a)
Beukenbos

De actuele bostypes worden op kaart 2.3.3e weergegeven.
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POTENTIËLE VEGETATIEKAART
Op basis van de PNV en en de actuele vegetatiekaart kan er een kaart gemaakt worden met de
gewenste vegetatie.
In het algemeen vinden we dezelfde potentële vegetaties zoals op de PNV. De voorkomende
potentiële vegetaties zijn:
- het Berken-Eikenbos, droge variant
- het Berken-Eikenbos, natte variant
- het Typisch Eiken-Beukenbos, natte variant
- het Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos
- het Elzen-Broekbos
- het Elzen-Vogelkersbos
In een aantal gevallen strookt de actuele vegetatie niet met de PNV. Het betreft een 4-tal gebieden:
- Langs de Tessenderloloop liggen er een aantal percelen met als actuele vegetatie het
Typisch Berken-Eikenbos (Kerkfabriek Sint-Martinus, percelen 4a, 5a en 6a). Volgens
de PNV liggen deze bossen op de grens van het Elzen-Vogelkersbos en het arme Eiken-Beukenbos & Eikenbos, maar nog net in het Elzen-Vogelkersbos. In deze percelen
zijn er vegetatief geen indicaties dat de bossen kunnen ontwikkelen naar het ElzenVogelkersbos.
- In de vallei van de Kleine Beek is de potentiële natuurlijke vegetatie het Elzenbroekbos,
met inclusies van het Elzen-Vogelkersbos. Het perceel OCMW Tessenderlo 30a heeft
als actuele vegetatie een verruigd bostype, namelijk het Brandnetel-Vlierenbos die
eventueel kan ontwikkelen tot het Elzen-Vogelkersbos. Vier overige percelen in de omgeving, nl. de percelen OCMW Tessenderlo 28a, Kerkfabriek Beringen 1a, 3a en gemeente Tessenderlo 56a behoren volgens de vegetatieanalyse duidelijk tot het Wintereiken-Beukenbos. Ook in de kruidlaag komen geen soorten voor die op natte omstandigheden wijzen. Spontane ontwikkeling naar het Elzenbroekbos wordt dan ook
niet verwacht. De potentiële vegetatie is hier het Berken-Eikenbos.
- Ter hoogte van de percelen OCMW Diest 5a, 6a, 7a en 15a, en de percelen Brocens C.
15a, 15c en 15d is er volgens de PNV een ontwikkeling mogelijk naar het ElzenVogelkersbos. De actuele vegetatie van deze bestanden behoort echter duidelijk tot het
bosbesrijk Berken-Eikenbos. Al deze bestanden zijn niet langs een waterloop gelegen.
De bodemkaart duidt wel op een vernatte toestand door een kleilaag op geringe diepte,
waardoor eventueel stuwwater aanwezig kan zijn. Dit verklaart de PNV. Mogelijk is dit
stuwwater weggevallen, waardoor er drogere omstandigheden optreden. De potentiële
ontwikkeling is hier het (Berken-)Eikenbos.
Voor de percelen waar geen inventarisatie plaatsvond, werd toch geprobeerd om er een potentieel bostype aan vast te koppelen. Dit gebeurde op basis van de PNV en op basis van de bestanden in de directe omgeving die wél werden geïnventariseerd. Volgende tabel geeft een
overzicht van de ligging van de verschillende potentiële bostypes:
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Tabel 2.3l: Potentieel bostype op basis van de vegetatie-analyse
Bostype
Arm Eiken-Beukenbos
en Eikenbos, droge
variant

Bestanden

Arm Eiken-Beukenbos
en Eikenbos, natte
variant
Typisch
EikenBeukenbos, natte variant
Beukenbos,
EikenHaagbeukenbos

Privé (4h, 8b, 8f, 17f, 17i, 17j, 19a, 20i, 20k); Tess. (48a, 51a, 55a, 56a, 60a);
K.St-Lucia.(5a); K.St-Mart.(29a, 32a); OCMW Diest (34a, 35a)

Elzen-Vogelkersbos

Privé (2e, 2t, 2u, 2v, 8a, 17a, 17k); Tess. (58a, 63a, 63b, 69a, 73a, 74a, 75a,
82a, 82b); K.St-Pietersbanden (3a); K.St-Mart.(7a, 18a, 21a, 22a, 23b, 24a);
OCMW Diest (2a, 3a, 3b, 36a); OCMW Tess. (1a, 30a); Vl. Gewest (10a)
Privé (8a, 8d, 14a, 17b, 17c, 17d, 17e, 17g, 17h, 17l, 20e, 20f, 20g, 20h, 20j);
Tess. (9a, 9b, 83a); K.St-Lucia (6a, 7a); K.St-Mart.(19a, 20a, 23a, 25a, 26a,
27a); OCMW Diest (29a, 33a)

Elzenbroekbos

Bisdom Hasselt (1a); Privé (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 2b', 2c, 2c', 2d,
2d', 2e', 2f, 2g, 3a, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4i, 4j, 4k, 4l, 4m, 4n, 4o,
4p, 4q, 4r, 4s, 4t, 5a, 5b, 6a, 7a, 7b, 7c, 8a, 9a, 11a, 11b, 13a, 15a,
15b, 15c, 15d, 16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f, 16g, 16h, 18a, 20a, 20b,
20c, 20d, 21a, 22a); Tess. (1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 8a, 10a, 11a, 12a,
13a, 14a, 15a, 16a, 17a, 18a, 19a, 20a, 21a, 22a, 23a, 24a, 25a, 26a,
27a, 28a, 29a, 30a, 31a, 33a, 35a, 36a, 37a, 38a, 39a, 40a, 41a, 42a,
44a, 45a, 47a, 49a, 49b, 50a, 52a, 53a, 54a, 57a, 61a, 62a, 64a, 65a,
66a, 67a, 68a, 80a, 81a, 84a, 84b, 84c, 84d, 84e, 84f, 84g, 85a, 85b,
85c); K.St-Pietersbanden (1a); K.St-Lucia. (1a, 2a, 3a, 4a); K.St-Jozef
(1a, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a); K.St-Mart.(1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 5b, 6a, 8a,
9a,10a,11a, 12a, 13a, 14a, 15a, 16a, 28a, 30a); OCMW Diest (5a, 6a,
7a, 8a, 9a, 15a, 16a, 17a, 18a, 21a, 22a, 23a, 37a, 38a); OCMW Tess.
(4a, 5a, 5b, 7a, 9a, 10a, 10b, 11a, 18a, 19a, 20a, 21a, 22a, 23a, 28a,
29a); Prov. Limburg (3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 16a, 16b, 16c); Vl.
gewest (1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 11a-15a)

OCMW Diest (4a)

OCMW Tess. (24a)

De potentiële bostypes worden op kaart 2.3.3f weergegeven.
OUDE BOSPLANTEN EN RODE LIJST SOORTEN
Er werden in totaal 255 hogere planten aangetroffen. 15 soorten staan op de Vlaamse rode lijst:
Tabel 2.3m: Waargenomen Rode lijst soorten
Nederlandse naam
Latijnse naam
Pijpestrootje
Molinia caerulea
Blauwe bosbes
Vaccinium myrtillus
Struikheide
Calluna vulgaris
Wintereik
Quercus petraea
Kantig hertshooi
Hypericum dubium
Knoopkruid
Centaurea subgenus Jacea
Blauwe knoop
Succisa pratensis
Gewone dophei
Erica tetralix

Status
Achteruitgaand
Achteruitgaand
Achteruitgaand
Achteruitgaand
Achteruitgaand
Achteruitgaand
Achteruitgaand
Achteruitgaand

Aantal opnames
97
88
26
10
3
2
1
1
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Gewone spurrie

Spergula arvensis

Knopig doornzaad
Penningkruid
Sterzegge
Tormentil
Witte veldbies
Witte waterkers

Torilis nodosa
Lysimachia nummularia
Carex echinata
Potentilla erecta
Luzula luzuloides
Nasturtium officinale

Achteruitgaand
Zeldzaam (zeer zeldzaam)
Achteruitgaand
Zeldzaam (zeldzaam)
Achteruitgaand
Bedreigd
Achteruitgaand

1
1
1
1
1
1
1

De meeste rode lijst soorten hebben als status ‘achteruitgaand’. Dit betekent dat ze nog een
ruime verspreiding hebben in Vlaanderen. Knopig doornzaad en Sterzegge zijn beiden zeldzaam en Witte veldbies bedreigd. De ligging van de bestanden met rode lijst soorten wordt op
kaart 2.3.3c weergegeven. In bijlage 2.3.2.3b wordt tevens per bestand de aanwezige rode lijst
soorten opgesomd.
Ter indicatie van de oude bosplanten, werd beroep gedaan op de Floradatabank van het Inbo.
Er werden in totaal 21 oude bosplanten aangetroffen:
Tabel 2.3n: Waargenomen Rode lijst soorten
Nederlandse naam
Latijnse naam
Aantal opnames
Wilde kamperfoelie
Lonicera periclymenum L.
141
Blauwe bosbes
Vaccinium myrtillus L.
88
Smalle stekelvaren
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs
80
Hulst
Ilex aquifolium L.
70
Adelaarsvaren
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
40
Hazelaar
Corylus avellana L.
30
Wijfjesvaren
Athyrium filix-femina (L.) Roth
22
IJle zegge
Carex remota Jusl. ex L.
13
Gelderse roos
Viburnum opulus L.
9
Knopig helmkruid
Scrophularia nodosa L.
3
Mannetjesvaren
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
3
Bergbasterdwederik
Epilobium montanum L.
2
Bosandoorn
Stachys sylvatica L.
2
Gewone salomonszegel
Polygonatum multiflorum (L.) All.
2
Lelietje-van-dalen
Convallaria majalis L.
2
Spaanse aak
Acer campestre L.
2
Dalkruid
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt 1
Gele dovenetel
Lamium galeobdolon (L.) L.
1
Groot heksenkruid
Circaea lutetiana L.
1
Ruige veldbies
Luzula pilosa (L.) Willd.
1
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et WilWitte veldbies
mott
1

In bijlage 2.3.2.3c wordt per bestand weergegeven waar welke oude bosplanten voorkomen.
De ligging van de percelen met oude bosplanten wordt op kaart 2.3.3d weergegeven.
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2.3.4

Fauna

Het voorkomen van volgende groepen wordt besproken:
- amfibieën en reptielen
- dagvlinders
- libellen
- sprinkhanen en krekels
- vogels
- zoogdieren
De gegevens werden opgevraagd bij het Inbo, met uitzondering van de zoogdiergegevens die
bekomen werden via Natuurpunt vzw, voor de utm5-hokken FS35B, FS45a, FS45B, FS45C,
FS45D, FS46C, FS46D, FS55A, FS56C en de utm1-hokken FS4453, FS4154, FS4254,
FS4354, FS4454, FS4554, FS4654, FS3855, FS3955, FS4055, FS4155, FS4255, FS4355,
FS4455, FS4555, FS4655, FS3956, FS4056, FS4156, FS4256, FS4356, FS4456, FS4556,
FS3957, FS4057, FS4157, FS4257, FS4357, FS4457, FS4557, FS4657, FS4757, FS4857,
FS4957, FS4058, FS4158, FS4258, FS4358, FS4458, FS4558, FS4658, FS4758, FS4858,
FS4958, FS5058, FS5158, FS4059, FS4159, FS4259, FS4359, FS4459, FS4559, FS4659,
FS4759, FS4859, FS4959, FS5059, FS5159, FS5259, FS4060, FS4160, FS4260, FS4360,
FS4460, FS4560, FS4660, FS4760, FS4860, FS4960, FS5060, FS5160, FS5260, FS5360,
FS4461, FS4561, FS4661, FS4961, FS5061, FS5261,zodat het hele grondgebied van de gemeente Tessenderlo gedekt is (figuur 2.3.4).
Amfibieën en reptielen
De zeldzame Levendbarende hagedis (Lacerta vivipara) wordt aangetroffen in de omgeving
van ’t Goor (FS 4254), Averbodeheide (FS 4056) en de Houterenberg (FS 4356). Andere reptielen worden niet gesignaleerd.
De amfibieën zijn beter vertegenwoordigd met de Gewone pad (Bufo bufo), de zeldzame Rugstreeppad (Bufo calamita), de Groene kikker (Rana esculenta), de Bruine kikker (Rana temporaria), de Alpenwatersalamander (Triturus alpestris), de Kleine watersalamander (Triturus vulgaris) en de zeldzame Kamsalamander (Triturus cristatus) en Vinpootsalamander (Triturus helveticus). De Gewone pad, de Bruine kikker, de Groene kikker en de Alpenwatersalamander
komen het meest voor.
Deze amfibieën worden doorgaans vooral aangetroffen ter hoogte van de Schrikhoek (FS
4158) ten noorden van de Schoterheide, de zone Pinnekenswijer-Houterenberg (FS 4156, FS
4256, FS 4157, FS4257), aan het Waterbroek (FS 4760, FS4860, FS 4960) en ter hoogte van
de Boekkelsche bemden (FS4159). De Kamsalamander treffen we aan in het Waterbroek (FS
4760) en de Vinpootsalamander nabij de Schrikhoek (FS4158). De Kamsalamander is overigens een aangemelde soort voor het habitatrichtlijngebied “Demervallei”.
Libellen
Op basis van gegevens verstrekt door de Libellenwerkgroep Gomphus via het Inbo blijkt dat op
het grondgebied Tessenderlo maar liefst 28 libellensoorten worden waargenomen waarvan 6
rode lijst soorten. Veel van deze soorten zijn verbonden aan voedselarme vennen en moerassen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste soorten worden aangetroffen in het gebied
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van de Pinnekenswijer en het moeras ten oosten van het Jagershuis. Beide gebieden hebben
dan ook een bijzondere waarden voor de libellen (5 rode lijst soorten).
Zo wordt op de Pinnekenswijer de met uitsterven bedreigde Noordse witsnuitlibel aangetroffen
(Lambrechts et al., 2001). Het betreft een soort van oligotrofe vennen en hoogveen met aanwezigheid van voldoende veenmossen.
Bedreigde soorten zijn de Tengere grasjuffer en de Bruine winterjuffer waarvan de laatste
overwintert in Vlaanderen, vaak in dennenbossen. De Maanwaterjuffer, Smaragdlibel, en Metaalglanslibel worden als kwetsbaar beschouwd. Van deze 6 rode lijst soorten is de Metaalglanslibel de enige die niet wordt aangetroffen in de vennen en moerassen in de zone Pinnekenswijer-Jagershuis.
Tabel 2.3o: Voorkomende libellensoorten binnen de gemeente Tessenderlo
Soort
Plaats & aantal hokken
Blauwe glazenmaker (NB)
Schoterheide vijver, Jagershuis, Pinnekenswijer (3)
Paardenbijter (NB)
Jagershuis (1)
Grote keizerlibel (NB)
Grote Laak vallei, Gerhagen, Jagershuis, Pinnekenswijer, Houterenberg
(7)
Weidebeekjuffer (Z)
Grote Laak vallei (1)
Maanwaterjuffer (K)
Pinnekenswijer (1)
Azuurwaterjuffer (NB)
Schoterheide vijver, Grote Laak vallei, Jagershuis, Pinnekenswijer, Lapseheide (6)
Smaragdlibel (K)
Pinnekenswijer (1)
Watersnuffel (NB)
Gerhagen, Pinnekenswijer, Jagershuis, Houterenberg (4)
Plasrombout (NB)
Jagershuis (2)
Lantaarntje (NB)
Schoterheide vijver, Grote Laak vallei, Oosterbergen, Pinnekenswijer,
Lapseheide (6)
Tengere grasjuffer (B)
Jagershuis (1)
Zwervende pantserjuffer (NB)
Gerhagen (1)
Gewone pantserjuffer (NB)
Gerhagen, Jagershuis, Pinnekenswijer (4)
Houtpantserjuffer (NB)
Houterenberg, Lapseheide, Pinnekenswijer (3)
Noordse witsnuitlibel (MUB) Pinnekenswijer (1)
Platbuik (NB)
Gerhagen, Jagershuis, Rodenberg (3)
Viervlek (NB)
Schoterheide vijver, Grote Laak vallei, Jagershuis, PinnekenswijerGerhagen (6)
Gewone oeverlibel (NB)
Grote Laak vallei, Gerhagen, Jagershuis, Pinnekenswijer, Houterenberg
(5)
Breedscheenjuffer (NB)
Grote Laak vallei, Pinnekenswijer, Oosterbergen (4)
Vuurjuffer (NB)
Grote Laak vallei, Jagershuis, Pinnekenswijer, Lapseheide (4)
Metaalglanslibel (K)
Grote Laak vallei (1)
Bruine winterjuffer (B)
Gerhagen, Pinnekenswijer (2)
Zwarte heidelibel
Gerhagen, Jagershuis, Pinnekenswijer (3)
Kempense heidelibel (Z)
Pinnekenswijer (2)
Geelvlekheidelibel (NB)
Grote Laak vallei (1)
Bloedrode heidelibel (NB)
Houterenberg, Grote Laak vallei, Jagershuis, Pinnekenswijer, Lapseheide
(5
Steenrode heidelibel (NB)
Gerhagen (1)
Bruinrode heidelibel (NB)
Gerhagen, Pinnekenswijer (2)
Vet: rode lijst soort
NB: momenteel niet bedreigd
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B: bedreigd
K: kwetsbaar
MUB: met uitsterven bedreigd
Z: zeldzaam

Sprinkhanen en krekels
In de periode 1995-2000 werden binnen de gemeente 16 soorten krekels en sprinkhanen
waargenomen (Bron: Inbo, 2006) welke weergegeven zijn in onderstaande tabel. Volgens de
voorlopige atlas van de sprinkhanen en krekels (Decleer et al., 2000) was er in de periode
1981-1990 en 1991-1999 en lichte afname van het aantal soorten van 10 naar 8 per 5x5km hok
(FS45A en FS45B) vast te stellen. In 2000 werd enkel hok FS45A onderzocht en werden 12
soorten waargenomen. De Boskrekel, Kustsprinkhaan, Wekkertje en Veldkrekel werden niet
waargenomen.
Globaal gezien komen de soorten hoofdzakelijk voor in de zone Pinnekenswijer-Houterenberg
en in mindere mate nabij de Oosterbergen. Dit zijn beide zones met open, vrij droge en zonnige
plaatsen wat doorgaans een goed biotoop vormt voor de meeste sprinkhanen en krekels. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat ze vooral in die zones worden aangetroffen. Anderzijds is enige
voorzichtigheid geboden vermits beide gebieden doorgaans goed gemonitord worden daar
waar dit minder kan zijn voor andere gebieden. Het is dan ook niet uit te sluiten dat er binnen
de gemeente nog andere interessante, zij het minder goed onderzochte, gebiedjes voorkomen.
Het Wekkertje (Omocestus viridulus), is opgenomen in de rode lijst en wordt als kwetsbaar beschouwd. Het Wekkertje komt in Vlaanderen vrijwel uitsluitend voor in de Kempen en behoort
tot de echte veldsprinkhanen. De soort verkiest vrij vochtige tot natte hoge vegetatie zoals Pijpestrootje of Pitrusbulten. Men kan ze aantreffen in open plekken in het bos of langs slootkanten.
De Snortikker (Chortippus mollis), eveneens een kwetsbare rode lijst soort, komt voor in droge
heideterreinen op ietwat beschutte grazige plaatsen. In de Kempen is de soort vrij algemeen.
Tabel 2.3p: Voorkomende sprinkhaan- en krekelsoorten binnen de gemeente Tessenderlo
Soort
Plaats & aantal km-hokken
Boomsprinkhaan (NB)
Jagershuis, Grote Laak vallei (2)
Boskrekel (NB)
Gerhagen (1)
Bruine sprinkhaan NB)
Houterenberg-Pinnekenswijer, Gerhagen, Oosterbergen(7)
Gewoon doorntje (NB)
Houterenberg-Pinnekenswijer, Gerhagen, Jagershuis, Oosterbergen(5)
Grote groene sabelsprink- Pinnekenswijer, Houterenberg (2)
haan (NB)
Heidesabelsprinkhaan (Z)
Houterenberg-Pinnekenswijer (8)
Knopsprietje (NB)
Houterenberg-Pinnekenswijer, Houterenberg (7)
Krasser (NB)
Houterenberg-Pinnekenswijer , Houterenberg, Oosterbergen (11)
Kustsprinkhaan (Z)
Oosterbergen (1)
Negertje (Z)
Houterenberg-Pinnekenswijer (2)
Ratelaar (NB)
Houterenberg-Pinnekenswijer , Houterenberg, Oosterbergen (5)
Sikkelsprinkhaan (NB)
Houterenberg-Pinnekenswijer (1)
Snortikker (K)
Houterenberg-Pinnekenswijer, Oosterbergen(2)
Veldkrekel (Z)
Pinnekenswijer (1)
Wekkertje (K)
Pinnekenswijer (1)
Zeggedoorntje (NB)
Houterenberg, Oosterbergen(3)
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Vet: rode lijst soort
NB: momenteel niet bedreigd
B: bedreigd
K: kwetsbaar
MUB: met uitsterven bedreigd
Z: zeldzaam

Vogels
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de binnen de gemeente Tessenderlo
voorkomende broedvogels met weergave van het aantal kilometerhokken (op een totaal van
78) waarbinnen zij worden waargenomen volgens de Broedvogelatlas 2000-2002. De soorten
opgenomen in de rode Lijst (2004) zijn in vet weergegeven met opgave van hun status. Voor
deze soorten wordt ook het aantal broedgevallen weergegeven op basis van de utm5-hokken
FS45A en FS45B die het grootste deel van het grondgebied Tessenderlo beslaan.
Er worden 78 verschillende soorten aangetroffen waaronder enkele beperkt voorkomende
soorten zoals de Bonte vliegenvanger, Boompieper, Dodaars, Fluiter, Gele kwikstaart, Kleine
bonte specht, Kleine karekiet, Tortel, Vuurgoudhaan en Wespendief. Opvallend is dat veel van
deze soorten voorkomen in het Vlaamse natuurreservaat Houterenberg-Pinnekenswijer dat van
groot belang is voor de avifauna.
Globaal gezien kan gesteld worden dat soorten verbonden aan bossen zoals diverse spechten,
mezen, kleine zangvogels, roofvogels en kraaiachtigen goed vertegenwoordigd zijn binnen de
gemeente.
Tijdens de terreininventarisaties werden als doorgaans minder frequent voorkomende soorten,
de Zwarte specht en de Houtsnip regelmatig waargenomen.
Tabel 2.3q: Voorkomende broedvogels binnen de gemeente Tessenderlo
Soort
Aantal km-hokken
Boerenzwaluw
12
Bonte vliegenvanger
2 (Zone Pinnekenswijer)
Boomklever
4
Boomkruiper
20
Boompieper (B), 20 broedparen
2 (Houterenberg-Pinnekenswijer)
Bosrietzanger
6
Braamsluiper
3
Buizerd
13
Canadese gans
1 (Boekkelsche bemden)
Dodaars
2 (Houterenberg)
Ekster
21
Fazant
13
Fitis
18
Fluiter
1 (Pinnekenswijer)
Gaai
21
Gekraagde roodstraat
5
Gele kwikstaart
1 (Schoonhees)
Gierzwaluw
3
Goudhaan
17
Grasmus
12
Grauwe vliegenvanger
4 (oa Oosterbergen)
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Groene specht
Groenling
Grote bonte specht
Grote lijster
Havik
Heggenmus
Holenduif
Houtduif
Huismus
Huiszwaluw (K), 68 broedparen
Ijsvogel
Kauw
Kievit
Kleine bonte specht
Kleine karekiet
Kneu
Koekoek
Koolmees
Kuifmees
Matkop (K), 32 broedparen
Meerkoet
Merel
Nachtegaal (K), 3 broedparen
Nijlgans
Patrijs (K), 4 broedparen
Pimpelmees
Ringmus
Roodborst
Roodborsttapuit
Scholekster
oepeend
Sperwer
Spotvogel
Spreeuw
Staartmees
Steenuil
Tjiftjaf
Torenvalk
Tortel (B), 9 broedparen
Tuinfluiter
Turkse tortel
Vink
Vuurgoudhaan
Waterhoen
Wespendief
Wielewaal (B), 7 broedparen
Wilde eend
Winterkoning
Wintertaling
Wittekwikstaart

11
12
17
11
7
19
16
23
16
2
1 (Asdonk)
17
17
1 (Ravenshout)
1 (Boekkelsche bemden)
6
9
23
14
9
6
23
2 (Asdonk)
5
2
23
12
23
4 (Oosterbergen)
3
3
2
3
21
16
2 (Schrikhoek)
23
7
1 (Schoonhees)
14
14
23
1 (Pinnekenswijer)
9
1 (Oosterbergen)
3
17
22
2 (Houterenberg-Pinnekenswijer)
19
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Wulp
Zanglijster
Zwarte kraai
Zwarte mees
Zwarte roodstaart
Zwarte specht
Zwartkop

2
20
21
10
12
5
23

Vet: rode lijst
B: bedreigd
K: kwetsbaar
Z: zeldzaam (behoren niet tot de rode lijst)

Zoogdieren
In onderstaande lijst wordt een overzicht gegeven van de zoogdiersoorten die tussen 1995 en
2003 werden aangetroffen in de 5x5km hokken in Tessenderlo (Bron: Natuurpunt zoogdierenwerkgroep, 2006). Volgens deze waarnemingen komen er geen rode lijst soorten voor.
Tabel 2.3r: Voorkomende zoogdieren binnen de gemeente Tessenderlo
Soort
Aantal km-hokken & eventuele plaats
Bruine rat (NB)
1
Bunzing (NB)
5
Dwergspitsmuis (NB)
Winterbeek vallei (1)
Dwergvleemruissoorten (NB) 2
Eekhoorn (NB)
4
Egel (NB)
4
Gewone bosmuis (NB)
2
Gewone dwergvleermuis (NB) 2
Haas (NB)
3
Hermelijn (NB)
2
Huisspitsmuis (NB)
1
Konijn (NB)
7
Laatvlieger (NB)
1
Mol (NB)
6
Muskusrat
3
Ondergrondse woelmuis (NB) 1
Ree (NB)
3
Rosse vleermuis (NB)
1
Steenmarter (NB)
3
Vos (NB)
1
Watervleermuis (NB)
1
Wezel (NB)
4

Vermelden we dat tijdens de terreinbezoeken reeën regelmatig werden waargenomen en dit
over het gehele grondgebied. Ook de Haas en in minder mate het Konijn werd geregeld aangetroffen. Enkele keren werd een vos waargenomen, meerbepaald op de Lapseheide en in de
Schoterse bossen. Vossenburchten werden telkens 1 maal aangetroffen te Gerhagen en op de
Rodenberg.

Opgesteld door Syncera nv
pagina 64

2.4

Opbrengsten en diensten

In bijlage 2.4 wordt een overzicht gegeven van het verkocht volume hout voor de diverse openbare eigenaars (Bron: databanken Houtvesterij Hechtel, 2006 + werkboeken).
Voor de bossen in eigendom van de gemeente Tessenderlo werd in de periode 1979-2005 in
totaal 27.528m3 (138.411 stuks) verkocht voor een totaal bedrag van 441.456EUR of een gemiddelde prijs van 15,94EUR/ m3. Tot en met 2001 vonden jaarlijks dunningen plaats op niveau
van het bosdomein om vanaf dan over te schakelen op 3-jaarlijkse dunningen waarvan de eerste plaatsvond in 2004. Sinds 1992 werd geen eindkap meer uitgevoerd.
Voor de bestanden in eigendom van de Provincie Limburg werden de periode 1984-2005 3- tot
6-jaarlijkse dunningen en 1 eindkap in 1990 uitgevoerd voor in totaal 4.491m3 (23.971 stuks) of
60.213EUR. De gemiddelde prijs bedroeg slechts 9,49EUR/m3.
Van de andere eigenaars zijn bij de houtvesterij Hechtel geen gegevens beschikbaar wat betreft geldelijke opbrengst per eigenaar voor de bestanden gelegen op grondgebied Tessenderlo. Indien beschikbaar is indicatief per eigenaar ook de gemiddelde prijs per m3 op stam voor
alle bestanden in beheer bij de houtvesterij Hechtel vermeld in onderstaande lijst. Stamtal en
geoogste volumes zijn voor de in het beheerplan opgenomen bestanden wel gekend per openbare eigenaar.
- Bisdom Hasselt (1974-2005): 792 stuks of 199m3
- Kerkfabriek St-Jozef Schoot (1966-2005): 11.501 stuks of 2.281m3
- Kerkfabriek St-Lucia Engsbergen (1968-2005): 2.469 stuks of 628m3 tegen gemiddeld
9,17UR/m3
- Kerkfabriek St-Martinus Tessenderlo (1966-2005): 32.888 stuks of 7.312m3 tegen gemiddeld
17,89EUR/m3
- Kerkfabriek St-Pietersbanden Beringen (1974-2005): 421 stuks of 67m3
- OCMW Diest (1965-2005): 19.722 stuks of 1.874m3 tegen gemiddeld 13,04EUR/m3
- OCMW Tessenderlo (1966-2005): 30.032 stuks of 3.582m3 tegen gemiddeld 14,61EUR/m3
Via de bosgroep werden tot op heden voor de in het bosbeheerplan betrokken privéboseigenaars volgende volumes op stam verkocht:
Tabel 2.4: Opbrengsten houtverkoop via de bosgroep
Eigenaar
Grootjans C.
Zurings-Remysen

jaartal
2006
2006

stuks
1537
518

Volume (m3)
352,38 (gemengd)
66,38 (Pc)

prijs
6.238 EUR
1.092 EUR

Prijs/m3
16,5 EUR
17,5 EUR

Voor de in loten verpachte jacht in bestanden van de deelnemende openbare eigenaars, zijnde
gemeente Tessenderlo, OCMW Tessenderlo, Kerkfabriek St-Lucia Engsbergen, Kerkfabriek StJozef Schoot, Kerkfabriek St-Martinus Tessenderlo, bedraagt de jaarlijkse pacht per ha gemiddeld 17,45EUR met een minimum per lot van 7,40EUR/ha en een maximum van 34,80EUR/ha
voor de periode 2003-2011 (Bron: gemeente Tessenderlo). De bestanden met verpacht jachtrecht zijn weergegeven in de kadasterlijst als bijlage 1.2.
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3

Beheerdoelstellingen

In dit hoofdstuk worden de beheerdoelstellingen met betrekking tot de economische, ecologische, sociaal-educatieve, scherm- en wetenschappelijke functie van het bos toegelicht.
Vooraleer hier in de volgende paragrafen dieper op in te gaan, wordt toegelicht welke visie aan
de basis ligt. De doelstellingen zijn grotendeels tot stand gekomen vertrekkende van de informatie uit hoofdstuk 1 & 2 van het bosbeheerplan en op basis van reeds bestaande beheerplannen. Ze zijn in belangrijke mate geïnspireerd op basis van de beheervisie voor openbare bossen van de voormalige Afdeling Bos & Groen net als op de Criteria Duurzaam Bosbeheer
(CDB) voor de bossen gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).
Andere belangrijke leidraden zijn:
- kadering in een overkoepelende globale visie,
- kadering in een lokale gebiedsvisie,
- verschillen tussen openbare en privé-eigenaars.
Vermelden we dat deze doelstellingen m.b.t de overkoepelende globale visie en de lokale visie
kunnen bijgestuurd worden om beter te kunnen inspelen op synergieën met het verworven domein de Merode waarvoor diverse visies in opmaak zijn.
De eigendomsoverstijgende globale overkoepelende visie voor de opgenomen bossen is te
komen tot:
- een duurzame houtoogst met aandacht voor de productie van een continu en gevarieerd aanbod aan kwaliteitshout met geleidelijke verhoging van het aandeel inheems (loof)hout,
Uitgangspunt: bij soortenkeuze op elkaar afstemmen van groeivereisten en standplaatscondities, bij voorkeur uitgaande van natuurlijke processen en reeds aanwezige soorten op het terrein,
- verhogen van de globale ecologische waarde van het bos via bewuste keuze voor inheemse
soorten, aandacht voor dood hout en licht in het bos, vermindering van het aandeel exoten en
afgestemd beheer voor specifieke biotopen zoals open plaatsen, bosranden en natte boszones,
Uitgangspunt: het behoud of verder ontwikkelen van de potenties aanwezig op het terrein via
eerder kleinschalige en doorgaans geleidelijke ingrepen,
- op maximale maar duurzame wijze invulling geven aan de maatschappelijke vraag naar sociaal-recreatief en educatief medegebruik van het bos,
Uitgangspunt: het bestaande toegankelijkheidsreglement zoveel als mogelijk behouden maar
waar nodig bijsturen of uitwerken op basis van noden en geformuleerde wenselijkheden,
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- via aangepast beheer invulling geven aan de algemene en lokaal specifieke schermfunctie die
het bos dient te vervullen,
Uitgangspunt: alle bossen dragen bij tot de globale schermfunctie met lokaal aandacht voor
specifieke schermfuncties die vervuld dienen te worden,
- het voeren van een beheer dat een bijdrage kan leveren aan het vergroten van het inzicht in
de diverse processen die spelen in een bosecosysteem,
Uitgangspunt: in principe komen alle bossen in aanmerking voor het voeren van goed gemotiveerd wetenschappelijk onderzoek indien dat rekening houdt met de andere
doelstellingen vervat in het beheerplan.

Onder lokale gebiedsvisie verstaan we een visie op het niveau van een boscomplex. Zij kadert binnen de globale visie en is dus ook eigendomsoverstijgend.
Vertrekkende van de actuele situatie op het terrein worden meer specifieke doelstellingen geformuleerd om de potenties en/of wenselijkheden ten aanzien van het gebied, verder te ontwikkelen. Voor volgende gebieden wordt tevens een meer specifieke visie vooropgesteld:
- Averbodeheide-Gerhagen-Schoterheide
Specifiek: Duurzame houtproductie en sociaal-educatief medegebruik staan centraal. De
langgerekte lager gelegen zone tussen Pinnekenswijer en de N127 krijgt echter
een meer ecologisch beheer met aandacht voor de natte plaatsen. Dit beheer
draagt tevens bij tot een beter aansluiting van het gebied op een zone met een nog
door Natuurpunt op korte termijn op te starten historisch venherstel in het huidig
weilandcomplex net ten westen van de N127 (cfr. §1.4.2).
Het aandeel inheems loofhout zal in deze centrale nattere zone sterker toenemen
in vergelijking met de andere zones. Het aandeel naaldhout neemt doorgaans minder af op de drogere en armere bodems verbonden aan het oostelijk gelegen oude
landduingebied. Er blijft dus zeker ruimte voor een groot aandeel naaldhoutbestanden of gemengde naald- en loofhoutbestanden.

- Achterheide-Houterenberg
Specifiek: Duurzame houtproductie en recreatie binnen een kader dat rekening houdt met de
aanwezigheid van en de visie betreffende het Vlaamse natuurreservaat Pinnekenswijer (cfr. 1.4.2). Bijzondere aandacht voor een meer open bosstructuur (inheems) en heiderelicten. Het aandeel homogene naaldhoutbestanden vermindert.
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- Oosterbergen
Specifiek:

Duurzame houtproductie als hoofdfunctie in het noordelijk deel. In het open zuidelijk deel hoofdfunctie natuur gericht op behoud van het droge en semi-open heidebiotoop. Dit laatste deel is eerder recreatie luw.

- Rodenberg
Specifiek: Houtproductie maar met specifieke aandacht voor daling van het hoge aandeel zuivere exotenbestanden. Uitwerken van een toegankelijkheidsplan en op ecologisch
vlak aandacht voor specifieke thermofiele omstandigheden op de zuidhelling van de
Rodenberg.
- Wetsberg
Specifiek: Houtproductie maar met aandacht voor daling van het hoge aandeel zuivere exotenbestanden. Uitwerken van een toegankelijkheidsplan en zo mogelijk afbouw van
doorgaand gemotoriseerd verkeer met het oog op versterken van de recreatieve
functie.
Op ecologisch vlak aandacht voor specifieke thermofiele omstandigheden op de
zuidhelling van het westelijk deel van de Rodenberg en gradiëntbeheer in het
meest zuidoostelijke deel.
-

Vallei van de Grote Laak: Grootwaterbroek

Specifiek: Gezien de minder gunstige standplaats is houtproductie doorgaans van ondergeschikt belang. Geen aanplant van Populier, eventueel wel standplaatsgeschikt inheems loofhout.
Op de natste plaatsen spontane verbossing, hakhoutbeheer en aangepast beheer
van semi-open zones en waterpartijen. Recreatie luw.
-

Vallei van de Kleine Beek-Winterbeek: Asdonk, ’t Goor, Lapse heide

Specifiek: Duurzame houtproductie blijft belangrijk op de minder natte plaatsen met lokaal
echter daling van het aandeel zuivere exotenbestanden. Heraanplant Populier mogelijk mits aandacht voor inheemse onder- of nevenetage. Lokaal ruimte voor recreatie.
Op de natste en minder productieve plaatsen ruimte voor spontane verbossing,
eventueel hakhoutbeheer, aangepast beheer van semi-open zones en waterpartijen. Deze plaatsen zijn recreatie luw.

Voor de overige boscomplexen zoals de Nachtegaalsbossen, het Ravenshout en de Schotersebossen geldt geen specifieke visie mede omwille van het sterk versnipperde karakter van de
opgenomen bosbestanden. Hetzelfde geldt voor verspreid over het grondgebied gelegen geïsoleerde bestanden.
Opgesteld door Syncera nv
pagina 68

Wegens de verschillen in mogelijkheden en wenselijkheden tussen de openbare en de privéeigenaars, kunnen op niveau van de eigenaar andere accenten gelegd worden.
Uitgangspunt blijft echter voor alle eigenaars dat de doelstellingen en maatregelen op niveau
van het individueel beheerplan, niet in tegenspraak mogen zijn met de overkoepelende visie en
de lokale gebiedsvisie. In het slechtste geval betekenen zij een status quo.
Voor de openbare eigenaars zullen de doelstellingen meer rekening houden met het algemeen
belang en zullen zij doorgaans dan ook verdergaand zijn en meer inspanningen vereisen dan
voor de privé-eigenaar. De beheervisie voor openbare bossen en de CDB worden toegepast.
De inspanningen voor de privé-eigenaar houden naast het algemeen belang ook duidelijk rekening met het individuele, vaak meer economisch geïnspireerde, belang. Hier wordt een goed
evenwicht tussen beide nagestreefd. Er wordt van kleine eigenaars (< 5 ha), minder inspanningen verwacht dan van de middelgrote (5 – 15 ha) en zeker de grotere (> 15 ha) privéeigenaars. De beheervisie voor openbare bossen werkt hier louter inspirerend. De CDB bosbeheer dienen echter nageleefd te worden voor de bestanden gelegen in het VEN. Bij het geven
van invulling hieraan is echter duidelijk rekening gehouden met de doorgaans beperktere mogelijkheden van de kleinste privé-boseigenaars.
Globaal gezien kan gesteld worden dat de doelstellingen en er uit volgende maatregelen voor
de openbare eigenaars dan ook meer een leidende rol spelen waar deze voor de privéeigenaars eerder ondersteunend zullen werken naar de globale en lokale gebiedsvisie toe.

De doelstellingen worden verder uitgewerkt in de volgende paragrafen en de concrete beheermaatregelen worden weergegeven in hoofdstuk 4. Dit steeds tegen de achtergrond van de
overkoepelende globale visie, de eventuele gebiedsvisie en het verschil in mogelijkheden en
wenselijkheden die bestaat tussen openbare en privé-eigenaars.
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3.1

Beheerdoelstellingen m.b.t de economische functie

Het bos aanwezig in Tessenderlo op de getuigenheuvels, de oude landduingebieden en in de
natte valleien, betekent vaak nog de enige vorm van economische waarde op deze voor landbouw vaak minder geschikte gronden. Houtproductie vormt hier dan ook de voornaamste bron
van inkomsten al dan niet samen met verpachte jachtrechten en afgeleide inkomsten uit onder
andere de horeca.
Gezien de grote vraag naar hout in Vlaanderen, de
aanwezigheid van een eigen houtverwerkende
industrie maar ook de noodzaak tot import uit het
buitenland, heeft de productie van hout op eigen
bodem een vrij groot maatschappelijk belang. In dit
onderdeel van het beheerplan wordt dan ook
dieper ingegaan op enkele sturende facetten in
verband met de houtproductie in de bossen van
Tessenderlo voor de komende 20jaar zoals
duurzaamheid van de houtoogst, beoogde aard en
assortiment van het voort te brengen hout.

3.1.1

Kapkwantum

Om te bepalen hoeveel hout er in een bepaalde periode op duurzame wijze kan geoogst worden, wordt het kapkwantum bepaald. Het kapkwantum uitgedrukt in m3/ha/jaar is de hoeveelheid hout die volgens het beheerplan jaarlijks mag gekapt worden.
Bij een duurzaam gevoerd bosbeheer mag het kapkwantum in principe niet groter zijn dan de
houtaanwas over dezelfde periode. De houtaanwas is in belangrijke mate functie van de standplaatscondities, de boomsoorten en het gevoerde beheer.
Inschatting van het kapkwantum gebeurt dan ook op basis van de gemiddelde jaarlijkse aangroei afgeleid op basis van openbare houtverkopen in het verleden door de voormalige Afdeling
Bos & Groen.
De gemiddelde jaarlijkse aanwas in de bossen van Tessenderlo bedraagt 6,8m3/ha voor Grove
den en 11,4m3/ha voor Corsikaanse den (gegevens ANB). Voor overig naaldhout zoals Fijnspar
en Lork waren onvoldoende gegevens voorhanden om de aanwas te berekenen. Er wordt uitgegaan van een aanwas van dezelfde grootte-orde als voor de Corsikaanse den. Naar schatting bestaat 80 tot 90% van het geoogst volume uit naaldhout.
Gemengde bestanden van Grove den met loofhout kennen op basis van de houtverkopen een
jaarlijkse aanwas van ongeveer 8,1m3/ha tegenover ongeveer 4,3m3/ha voor gemengde loofhoutbestanden.
De bestanden van Populier leveren een jaarlijkse aangroei van ongeveer 13,2m3/ha. Vermits de
cijfers vooral slaan op iets oudere klonen zal de jaarlijkse aangroei van relatief recente klonen
eerder tussen 15 à 20m3/ha bedragen.
Op basis van de houtverkopen waren onvoldoende gegevens voorhanden om de aangroei in
bestanden van inlandse eik of Amerikaanse eik te bepalen. Op basis van de literatuur (Bemelmans, 1991; Rondeux, 1998) kan dit geschat worden op 3-5m3/ha voor inlandse eik en 4 tot
8m3/ha voor Amerikaanse eik.
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Rekening houdend met voorgaande gegevens en het aandeel staande houtvoorraad van elke
boomsoort binnen de bossen opgenomen in het bosbeheerplan, kan zoals blijkt uit onderstaande tabel een gewogen gemiddelde jaarlijkse aanwas van 9,1 m3/ha berekend worden op niveau
van de gemeente Tessenderlo.
Het procentueel volume aandeel van de voornaamste boomsoorten is gebaseerd op de gegevens uit tabel 2.3d.
Tabel 3.1a: Berekende jaarlijkse volume aanwas te Tessenderlo
Boomsoort
Corsikaanse den
Grove den
Inlandse eik
Amerikaanse eik
Populier
Ander loofhout
Ander naaldhout
Totaal

Aandeel (%)
51
26
5
5
3
7
3
100

3

Aanwas (m /ha/jaar)
11,4
6,8
4,0
6,0
13,2
4,3
11,4

Weging
5,8
1,8
0,2
0,3
0,4
0,3
0,3
3
9,1 m /ha/jr

Wegens het feit dat de loofhoutbestanden doorgaans vrij jong zijn (cfr grafiek 2.3c) zou het
kapkwantum best lager zijn rekening houdend met de noodzakelijke volumeopbouw in deze
bestanden. Anderzijds staan een aantal van de naaldhoutbestanden vrij gesloten, in het bijzonder een aantal privé-bestanden, waar de dunningen iets sterker zouden mogen doorgevoerd
worden.
Vermits het normale kapkwantum slaat op reguliere dunningen, is kapping om sanitaire of veiligheidsredenen, voor de aanleg van permanente ruimingssporen, of voor de creatie van open
plekken omwille van ecologische redenen, niet inbegrepen in het kapkwantum.
Ook bij omvorming van bestanden onder de vorm van groepenkap of verjongingskap zal het
kapkwantum hoger zijn. De intensiteit wordt bepaald op basis van de lokale omstandigheden en
het beoogde resultaat.
Globaal gezien wordt dan ook voorgesteld het berekende kapkwantum bij reguliere dunningen
op niveau van het grondgebied Tessenderlo gelijk te houden met de gemiddelde jaarlijkse volume aanwas van 9,1 m3/ha/jr. Rekening houdend met deze gegevens kan gedurende de looptijd van het bosbeheerplan een totale jaarlijkse houtoogst van 4.477m3 vooropgesteld worden of
89.544m3 over 20jaar.
Op niveau van het individueel bestand wordt richtinggevend gewerkt met de waarden weergegeven in tabel 3.1a welke, abstractie makend van Populier, schommelen tussen 4,0m3/ha/jaar
voor inlandse eik en 11,4m3/ha/jaar voor Corsikaanse den.

3.1.2

Uitgangssituatie

Dunningen
Als basisprincipe wordt genomen dat bij gewone dunningen het kapkwantum niet groter mag
zijn dan de houtaanwas om zo een duurzame houtoogst te garanderen. Hiertoe kunnen de
richtwaarden in tabel 3.1a genomen worden.
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De dunningen zijn gebaseerd op het principe van de selectieve hoogdunning. Doel is het bekomen van mooie kwaliteitsvolle bomen in de bovenetage door het verwijderen van exemplaren
van minder goede kwaliteit die deze toekomstbomen hinderen. Het zijn dominante of codominante bomen zonder grote fouten of gebreken in de onderste 8m van de stam en met een
goede vitaliteit, die geselecteerd worden. De rechtheid van de stam, een goede takreiniging, de
afwezigheid van vertakkingen of draaigroei, zijn voorname parameters bij deze keuze.
Achterblijvers of reeds onderdrukte bomen die geen hinder vormen voor de toekomstbomen
kunnen blijven staan ondanks het feit dat zij geen economische waarde meer opleveren. Dit
met het oog op het vergroten van de structuur in de boven- en nevenetage. De afstervende
bomen zullen ook een bijdrage leveren aan het vergroten van het aandeel dood hout en ook op
die manier de ecologische waarde vergroten.
Tijdens de selectieve hoogdunning zal ook voorkeur gegeven worden aan het behoud van inheemse soorten ten opzichte van exoten. Zelfs indien de kwaliteit van de inheemse boom iets
minder zou zijn. Dit met het oog op het vergroten van het aandeel inheems hout.
Bij een normaal uitgevoerde dunning kan verwacht worden dat bij het beëindigen van de omlooptijd de kroonsluiting net (niet) bereikt wordt.
Een aantal bestanden bevat echter een te hoog grondvlak en/of volume. In deze bestanden is
het aangewezen om gedurende de eerste helft van de looptijd van het bosbeheerplan een sterkere dunningsintensiteit aan te houden om zo het overschot aan houtvoorraad weg te werken.
In bestanden met een te lage houtvoorraad dient de dunningsintensiteit kleiner te zijn dan de
aanwas om zo opbouw van de houtvoorraad toe te laten.
In onderstaande tabel wordt, rekening houdend met de leeftijdsklasse en hoofdboomsoort, een
overzicht gegeven van de bestanden waar het aangewezen is een dunningsintensiteit aan te
houden afwijkend van de jaarlijkse aanwas.
Tabel 3.1b: Bestanden met dunningsintensiteit initieel afwijkend t.o.v de aanwas

Lagere dunningsintensiteit

Hogere dunningsintensiteit

Bisdom Hasselt (1a); K. St-Lucia (); K. St-Mart.
(16a); OCMW Diest (8a, 18a, 26a); OCMW Tess.
(22a); Privé (4c, 4g, 4j, 4m, 4p, 8c-d, 8f, 11b, 14a,
20a, 21a); Prov. Limburg (); Tess. (11a, 35a, 68a,
84d); Vl. Gewest (3a)

K. St-Jozef (1a-b); K. St-Lucia (); K. St-Mart. (6a,
23b); K. St-Pietersb. (1a, 3a); OCMW Diest (17a);
OCMW Tess. (4a, 10b, 29a); Privé (1a, 1c, 1e-f, 2c,
2f, 4i, 4l, 4q, 4s-t, 5a-b, 6a, 7a-c, 8a, 9a, 10a, 11a,
13a, 15d, 16a, 16c-e, 16g-h, 20b-d, 20j); Prov. Limburg (3a, 16a-d); Tess. (10a, 12a, 13a, 19a, 25a,
27a, 39a, 41a, 44a, 45a, 49b, 50a, 56a, 60a, 75a,
80a, 84b, 84g, 85a, 85c); Vl. Gewest (6a, 8a)

Omvormingen
Rekening houdend met de criteria duurzaam bosbeheer dient voor de bestanden in openbare
eigendom en de bestanden gelegen in Ven-gebied tegen het eind van het beheerplan minstens
20% van de bestanden inheems gemengd of in omvorming te zijn. Op niveau van het gezamenlijke bosbeheerplan bedraagt dit aandeel reeds 25,8% (cfr tabel 2.3a). In globo kan het gevoerde beheer dan ook verder gezet worden.
Belangrijk is hierbij te zorgen dat het eventueel beperkt voorkomende aandeel exoten in deze
bestanden onder controle te houden of indien nodig te bestrijden.
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Waar dit op niveau van het individuele beheerplan niet bereikt is, wordt getracht dit aandeel
inheemse gemengde bestanden te bereiken door in eerste instantie inheemse homogene bestanden om te vormen.
Dit gebeurt bij voorkeur door het geven van extra kansen aan aanwezige inheemse soorten in
de onder- of nevenetage zodat zij kunnen doorgroeien naar de bovenetage. Vooral de bestanden van Grove den met een ondergroei van Zomereik, Berk … lenen zich hiertoe.
Waar geen natuurlijke verjonging aanwezig is en dit ook niet verwacht wordt bij openen van het
scherm, kan gewerkt worden met het groepsgewijs inbrengen van standplaatsgeschikte inheemse soorten. Deze zijn bij voorkeur van erkende herkomst.
Op de tweede plaats kan gewerkt worden met de omvorming van gemengde exotenbestanden
waarbij in eerste instantie gestart wordt in deze bestanden met reeds een hoog aandeel inheems grondvlak. Via doorgedreven dunning van de exoten waardoor extra kansen en ruimte
ontstaat voor de inheemse soort(en), wordt getracht tegen het einde van het beheerplan een
gemengd inheems bestand te verkrijgen. Vaak gaat het om bestanden met een groot aandeel
aan Amerikaanse eik.
Als laatste optie zal gestart worden met de omvorming van homogene exotenbestanden. Het
betreft meestal bestanden van Corsikaanse den of Amerikaanse eik. Hierbij wordt vooral gedacht aan de oudere bestanden (> 70jaar) van Corsikaanse den waar soms reeds inheems
loofhout in de onderetage aanwezig is.
De jongere bestanden Corsikaanse den met nog een groot productiepotentieel, sterke sluitingsgraad en vaak vrijwel afwezigheid van inheemse soorten komen hiervoor niet in aanmerking tenzij de levensverwachting onvoldoende is. Omvorming binnen de looptijd van het beheerplan is hier weinig realistisch. Het betreft overigens vaak bestanden in privé-bezit.
Ook bij de omvorming van gemengde of homogene exotenbestanden wordt getracht zoveel
mogelijk gebruik te maken van het aanwezige potentieel aan inheemse soorten. Waar dit onvoldoende is, wordt gewerkt met groepsgewijze kunstmatige verjonging van standplaatsgeschikte soorten.
Kaalkap
Met uitzondering van Populierenaanplanten, is het de bedoeling kaalkappen in regel zo min
mogelijk toe te passen. Wanneer het toch aangewezen is een kaalkap uit te voeren, gebeurt dit
bij voorkeur over oppervlaktes van maximaal 0,5 tot 1ha. Uitvoeren van een kaalkap over een
oppervlakte van meer dan 1ha bij loofhout of 3ha voor naaldhout is slechts mogelijk bij directe
omvorming van homogene exotenbestanden of verjonging van een populierenaanplant.
Bij herbebossing, uitgezonderd Populier, is het de bedoeling gebruik te maken van standplaatsgeschikte en inheemse soorten in openbare bossen en bestanden gelegen in het Ven.
Deze dienen bij voorkeur van erkende herkomst te zijn. Voor privé-bestanden gelegen buiten
het Ven wordt dezelfde visie nagestreefd echter zonder verplichting.
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Omlooptijden
De omlooptijd is de tijd tussen 2 opeenvolgende dunningen. Als doelstelling wordt standaard
met het oog op de continuïteit van het reeds gevoerde beheer een omlooptijd van 3jaar (halve
omloop) vooropgesteld voor de bestanden jonger dan 35jaar, 6jaar (hele omloop) voor de bestanden tussen 35 en 90jaar oud. Voor de oudere bestanden wordt een dubbele omlooptijd van
12jaar vooropgesteld met een facultatieve omloop om de 6jaar.
Om al te frequente verstoring in het bos te vermijden worden de bestanden gegroepeerd in voldoende grote reeksen, op geografische basis, waarbij de verschillende bosplaatsen in verschillende dienstjaren worden aangedaan. Dit mede met als doel de spreiding van het houtaanbod
te bekomen.

3.1.3

Na te streven soorten en kwaliteiten

Soorten
Als doelstelling geldt dat het standstill-principe voor alle bestanden wordt toegepast waarbij inheemse boomsoorten niet mogen vervangen worden door exoten en loofboomsoorten niet door
naaldhout met uitzondering van uitheemse loofboomsoorten door Grove den. Gemengde bestanden worden niet vervangen door homogene bestanden. Er wordt steeds gebruik gemaakt
van standplaatsgeschikte soorten.
Rekening houdend met de CDB wordt voor de bestanden in openbare eigendom of gelegen in
het Ven, op lange termijn gestreefd naar een aandeel van 80% inheems gemengde bestanden.
Dit streefdoel valt uiteraard buiten de looptijd van het bosbeheerplan.
Als leidraad voor de soortensamenstelling wordt gewerkt met de potentieel natuurlijke vegetatie
zoals weergegeven in §2.3.3.1 en tabel 2.3i. Globaal gezien zal de samenstelling van de boomen struiklaag dan ook meer evolueren van deze van het arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos op
de armere en vaak drogere bodems naar Elzen-Vogelkersbos tot Elzenbos op de natte gronden
verbonden aan valleien of depressies.
Het is de bedoeling via de bevoordeling van inheemse soorten bij reguliere dunningen en de
omvorming van homogene en gemengde exotenbestanden, het aandeel en ook de variatie aan
inheems hout te doen toenemen met 10%.
Doelstelling is op de eerder droge gronden op termijn het aandeel aan voornamelijk Corsikaanse den en Amerikaanse eik te doen afnemen ten voordele van Grove den, Zomereik, Wintereik,
Berk en op de iets nattere en rijkere gronden eventueel ook Beuk. Hierbij zal bijzondere aandacht besteed worden aan het vergroten van het aandeel van de vrij zeldzame Wintereik. In de
struiklaag zal het aandeel inheemse soorten zoals Sporkehout en Lijsterbes toenemen ten nadele van de Amerikaanse vogelkers maar ook Amerikaans krentenboompje.
Op de plaatsen waar het Eiken-Beukenbos van nature zou kunnen voorkomen en de stanplaatscondities het toelaten, wordt getracht een aandeel Beuk in te brengen. In eerste instantie
kan deze soort, onder ijler scherm of groepsgewijs, ingebracht worden in om te vormen gemengde of homogene exotenbestanden. Hierbij wordt gedacht aan oude bestanden Corsikaanse den waar geen of onvoldoende inheemse natuurlijke verjonging aanwezig is, of aan bestanden van Amerikaanse eik met onvoldoende inheems potentieel.
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Deze inheemse en economisch waardevolle soort kan zo op lange termijn een waardevolle
vervanger zijn van bepaalde productieve exoten.
Vermits de meeste bestanden Corsikaanse den relatief jong en homogeen zijn, zal het aandeel
van deze soort over de loop van het beheerplan naar verwachting slechts licht dalen.
In de nattere boszones en in het bijzonder de valleigebieden wordt een toename van het aandeel Zwarte els, Wilg, Es, Zachte berk en Zomereik als doelstelling vooropgesteld. Dit hoofdzakelijk door het niet langer aanplanten van Populier op te natte gronden waar de groei nu reeds
onvoldoende is of grote sterfte optreedt. Dit is met name het geval voor deze bestanden waar
van nature het Elzenbroekbos zou voorkomen (cfr tabel 2.3i).
Populier kan behouden blijven in standplaatsgeschikte privé-bestanden waar hij reeds aanwezig is mits de nodige aandacht wordt besteed aan behoud of ontwikkeling van een inheemse
neven- of onderetage. Voor de openbare bestanden wordt vooropgesteld de Populier na eindkap te vervangen door standplaats geschikt inheems loofhout. Waar voldoende potentieel aanwezig is, gebeurt dit op natuurlijke wijze. Zo nodig op kunstmatige wijze. Es en Zomereik kunnen hierbij economisch goede alternatieven zijn.
Globaal gezien wordt voor de privé-bestanden gelegen buiten het Ven, dezelfde visie vooropgesteld zij het zonder verplichting.
Kwaliteit
Daar waar vroeger, mede onder impuls van de vraag naar mijnhout, vooral gestreefd werd naar
massaproductie van naaldhout van vrij uniforme afmetingen, wordt in dit beheerplan gestreefd
naar de productie van een gevarieerd aanbod aan kwaliteitshout.
Rekening houdend met de na te streven soorten kan verwacht worden dat op dit vlak de variatie in het aanbod zal toenemen waardoor men ook minder afhankelijk wordt van schommelingen in de markt. Via het toepassen van selectieve hoogdunning met aandacht voor de toekomstbomen zal ook de kwaliteit van het aangeboden hout toenemen. Hiertoe is het dus belangrijk dat de bestanden als ze jong zijn voldoende gesloten zijn om een mooie gave stam te
bekomen maar nadien ook niet te dicht mogen staan om hout van voldoende afmetingen te
produceren.
Om kwaliteitshout van grotere afmetingen te produceren zal dan ook gewerkt worden met vrij
lange bedrijfstijden. Aandacht voor standplaats geschikte soorten is cruciaal om binnen de
vooropgestelde bedrijfstijden voldoende kwaliteitshout te kunnen voortbrengen. De soorten
verbonden aan de PNV komen hier bij voorkeur voor in aanmerking.
Als doelstelling worden de volgende bedrijfstijden vooropgesteld voor de voornaamste soorten:
- Amerikaanse eik: 100jaar
- Berk: 80jaar
- Corsikaanse den: 150jaar
- Es: 100jaar
- Grove den: 120jaar
- Populier: 20jaar
- Zomereik: 200jaar
- Zwarte els: 60jaar hooghout, 20jaar hakhout
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Uiteraard kan hiervan worden afgeweken in functie van bijvoorbeeld de levensverwachting van
het bestand.

3.1.4

Jacht

Uitgangspunt is dat de beheerjacht op een duurzame wijze dient uitgevoerd te worden met het
oog op het onderhouden van een gezonde populatie aan jachtwild die in overeenstemming is
met de draagkracht van het gebied. Bovendien dient zij er voor te zorgen dat wildschade aan
natuurlijke of kunstmatige bosverjonging binnen de perken blijft.
De uitoefening van het jachtrecht wordt dan ook aanzien als een niet onbelangrijk facet bij het
uitvoeren van het bosbeheer. De verpachte jacht betekent tevens een bijkomende bron van
inkomsten voor de eigenaar.

3.2

Beheerdoelstellingen m.b.t de ecologische functie

In dit onderdeel worden een aantal doelstellingen vooropgesteld die voor de openbare bossen
grotendeels geïnspireerd zijn op de beheervisie en voor de bossen in het Ven gelegen, op de
CDB. Voor de privé-bestanden gelegen buiten het Ven zijn de doelstellingen rechtstreeks verbonden aan de CDB niet verplicht maar worden deze waar mogelijk toegepast.
Rekening houdend met de lokale omstandigheden en potenties wordt als globale doelstelling
getracht de ecologische waarde van het bos te behouden en waar aangewezen te versterken.
Hierbij wordt zoveel als mogelijk uitgegaan van de aanwezige potenties op het terrein en van
natuurlijke processen om het beoogde doel te bereiken.

3.2.1

Potentieel natuurlijke vegetaties

De potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) is de vegetatie die op een bepaalde plaats van nature
zou voorkomen zonder tussenkomst van de mens.
Voor de bestanden in omvorming geldt dat ontwikkeling en behoud van soorten verbonden aan
de PNV worden nagestreefd in zowel de kruid-, struik- als boomlaag. Dit houdt in dat deze
soorten worden bevoordeeld bij dunningen. Voor de bestanden in omvorming wordt natuurlijke
verjonging van deze soorten gestimuleerd en wordt in geval van kunstmatige verjonging bij
voorkeur van deze soorten uit de boomlaag gebruik gemaakt.
Het nemen van de PNV als leidraad zal niet alleen de ecologische waarde ten goede komen
maar staat er mede garant voor dat met het oog op de productie van kwaliteitshout de juiste
soorten gekozen worden.
De PNV voor de verschillende bestanden wordt weergegeven in tabel 2.3i. De voornaamste
soorten worden in onderstaande tabel weergegeven.
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Tabel 3.2a: Soorten volgens de PNV
Bostype
Arm Eiken-Beukenbos
(droge variant)

Struik- & kruidlaag
Hazelaar, Lijsterbes, Sporkehout
Adelaarsvaren, Smalle stekelvaren,
Zachte witbol, Ruige veldbies

Boomlaag
Zomereik*, Wintereik, Beuk

en

Eikenbos
(droge variant)
Arm Eiken-Beukenbos
(natte variant)

Struikheide, Pijpestrootje, Blauwe
Zomereik*, Ruwe berk*
bosbes
Hazelaar, Lijsterbes, Sporkehout
Zomereik*, Wintereik, Beuk
Adelaarsvaren, Smalle stekelvaren,
Zachte witbol, Ruige veldbies, Bosanemoon, Lelietje-der-dalen, Dalkruid

en

Eikenbos
(natte variant)
Typisch
EikenBeukenbos, natte variant

Struikheide, Pijpestrootje, Blauwe
bosbes

Hazelaar, Lijsterbes, Sporkehout
Adelaarsvaren, Smalle stekelvaren,
Zachte witbol, Ruige veldbies, Bosanemoon, Lelietje-der-dalen, Dalkruid, Valse salie
Beukenbos,
Eiken- Hazelaar, Lijsterbes, Haagbeuk
Haagbeukenbos
Bosgierstgras, Witte klaverzuring,
Ruige veldbies, Gele dovenetel
Elzen-Vogelkersbos
Zwarte els, Gewone vogelkers, Hazelaar, Gewone esdoorn
Grote keverorchis, Muskuskruid,
Slanke sleutelbleom, Speenkruid,
Gevlekte aronskelk, Zevenblad, Kruipend zenegroen,Gele lis, Kattenstaart, Moersspirea
Elzenbroekbos
Wilg, Sporkehout
Zeggesoorten, Blauw glidkruid, Moeraswalstro, Moerasstruisgras, Gele lis

Zomereik*, Ruwe berk*, Zachte berk
Beuk*, Zomereik, Wintereik, Berk

Beuk*, Zomereik*

Es*

Zwarte els*, Zachte berk

*: dominante of co-dominante soort

3.2.2

Natuurgericht beheer

Voor de openbare bossen zal 5 tot 15% van de totale bosoppervlakte een aangepast beheer
krijgen met betrekking tot natuurontwikkeling. Hierbij zal minimaal 5% van de totale bosoppervlakte bestaan uit permanente of tijdelijke open plekken.
Voor de privé-bestanden geldt eenzelfde aandeel van 5 tot 15% wat kan bestaan uit aangepast
beheer van open plekken, gradiënten, bosranden of natuurdoeltypes. De verplichting tot actieve
creatie van open plekken geldt niet, ook niet voor de bestanden gelegen in het Ven.
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3.2.2.1. Open vegetatietypen
Actueel beslaan de open zones op niveau van de totale bosoppervlakte ongeveer 12ha64a of
2,5%. Het betreft weiland, akkers, waterpartijen, maar ook de zandplaat nabij de Zandberg (bestand 47a) als de parking te Gerhagen (bestand 8a). Tijdelijke open plaatsen komen voornamelijk voor in de valleizones en zijn vaak verbonden aan kaalkap van Populier. Zij zijn al dan niet
herbeplant met Populier of een andere boomsoort. Het aandeel van dergelijke open tot semiopen zones bedraagt 16ha85ca of 3,4%.
Het totale aandeel permanente en tijdelijke open zones bedraagt dan ook ongeveer 5,9%. Dit is
echter niet gelijk verdeeld over de verschillende eigenaars.
Ter hoogte van deze open vegetatietypen wordt er echter (vrijwel) nergens een specifiek beheer gevoerd met het oog op het behoud of het herstel ervan. Doel is een aangepast beheer te
voeren voor deze zones waar specifieke biotopen voorkomen om zo de ecologische waarde te
vergroten. Hierbij dient 5 tot 15% van het openbaar bos te bestaan uit open plekken of te ontwikkelen open plekken (tijdelijk of permanent).
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van open plekken in het bosgebied:
totale opp. huidige (beheerd) opp.
bos (ha)
open plek (ha )
openbare eigenaar
privé-eigenaar
Totaal

345,87
152,24
498,11

6,86 (1,9%)
4,26 (2,8%)
11,12 (2,2%)

richtopp. open plek (ha)
permanent
14,66 (4,2%)
7,62 (4,8%)
22,28 (4,5%)

tijdelijk *
8,70 (2,5%)
3,80 (2,5%)
12,50 (2,5%)

* Tijdelijke open plaatsen zullen zowel in openbaar als privé-bos gecreëerd worden via het uitvoeren van reguliere
eindkappen of door groepenkap in om te vormen bestanden. Een aandeel van 5% van de totale bestandsoppervlakte of
25ha wordt vooropgesteld. Rekening houdend met een gemiddelde duur van 10jaar vooraleer deze open plaatsten zijn
dichtgegroeid zullen jaarlijks op deze wijze 2,5ha tijdelijke open plaatsen gemaakt worden.

Vennen, poelen en kwelzones
Bestaande vennen en poelen krijgen een beheer dat gericht is op behoud of ontwikkeling van
hieraan van nature verbonden soorten. Er wordt gezorgd dat de waterhuishouding zoveel mogelijk aansluit bij de natuurlijke situatie en dat er een voldoende lichtinval is.
Waar de omstandigheden het toelaten worden voor de bestanden in openbare eigendom maatregelen genomen om nog slechts zwak aanwezige vennen of poelen welke dreigen te verdwijnen te herstellen. Aandacht gaat vooral naar de zone Averbodeheide-Gerhagen-Schoterheide.
Het is echter niet de bedoeling om op grote schaal aan historisch venherstel te doen. Lokaal
kan dit echter aangewezen zijn.
Bij restauratie van vennen zal eerst aan de noodzakelijke voorwaarden t.a.v. de toekomstige
milieukwaliteit moeten voldaan zijn: eutrofiëring en verzuring moeten ophouden. Eens een situatie is bekomen waarbij de eutrofiërende en verzurende invloeden geweerd kunnen worden, is
het zinvol om slib uit de vennen te baggeren (activeren van de zaadbank), op voorwaarde dat
een juiste waterkwaliteit gegarandeerd is voor het eerstvolgende groeiseizoen.
Het uitwendig beheer moet prioritair bestaan uit het beheren van de waterhuishouding. Dit kan
bestaan uit het voorzien van stuwen op het slotensysteem, het tegengaan van ontwatering en
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grondwateronttrekking in de omgeving. De toegepaste maatregelen in verband hiermee moeten
natuurlijk in functie van de situatie ter plaatse gebeuren (bodem, reliëf, bufferzone). Belangrijk
is dat de eutrofiëring dikwijls stopt als men de watervoorziening onder controle heeft.
Momenteel bestaat het ven uit een Rompgemeenschap van Pijpestrootje (dominantie van Pijpestrootje). Na herstel van de hydrologie kan (door een gunstige abiotische uitgangssituatie en
aanwezigheid van doelsoorten in de omgeving) deze vermoedelijk evolueren naar een Rompgemeenschap van Snavelzegge/Veenmos. Uit deze laatste kan zich op langere termijn een
vegetatie ontwikkelen die behoort tot de Associatie van Veenmos & Snavelbies (op voorwaarde
dat de peilfluctuaties van het venwater beperkt blijven).
Positief indicatieve soorten:
Negatief indicatieve soorten:

o.a. Waternavel, Veelstengelige waterbies, Veenpluis, Eénarig wollegras, Wilde
gagel, Beenbreek, Waternavel, Snavelzegge, Holpijp, Witte snavelbies, veenmossen,… (Rompgemeenschap van Snavelzegge/Veenmos)
Pijpestrootje, Pitrus

In kwelzones wordt een beheer gevoerd gericht op behoud van de natte standplaatscondities.
Het bereiken van een kruid-, struik- en boomsoortensamenstelling in overeenstemming met de
eigenheid van deze zones wordt nagestreefd. Beheersingrepen mogen geen schade toebrengen aan de kwetsbare bodems in deze zeer natte zones.
In het kader van ven en poelbeheer zullen prioritaire zones worden aangeduid.
Droge en natte heide
Het behouden en waar noodzakelijk herstellen van de heidevegetaties is een duidelijke doelstelling in het bosbeheerplan. De heidevegetaties zijn eveneens aangeduid als te beschermen
habitats binnen het afgebakende habitatrichtlijngebied.
Droge heide is karakteristiek voor droge, zure voedselarme zandgronden (dekzanden) waarin
zich een podzolprofiel ontwikkeld heeft. Zo’n podzolprofiel wordt gekenmerkt door een donkere,
sterk humeuze A1-horizont met daaronder een askleurige, uitgeloogde A2-horizont, gevolgd
door een donker gekleurde, vaak verkitte inspoelingshorizont (B-horizont) waarin ijzer, aluminium en/of organische stof zijn geaccumuleerd.
Beheer en herstel zou dan ook in de eerste plaats gericht moeten zijn op het tegengaan van
deze effecten. Plaggen tot net boven de A2-horizont is de meest succesvolle maatregel om het
nutriëntengehalte direct en voor een erg lange periode zeer sterk te doen afnemen. Door branden en door maaien, gevolgd door het verwijderen van het strooisel, kunnen ook heel wat nutrienten afgevoerd worden. Door de lichtere omstandigheden die kieming begunstigen, de veranderde concurrentieverhoudingen en het feit dat –vooral met maaien- nog heel wat grassen vitaal in de vegetatie aanwezig zullen blijven, bieden deze maatregelen echter niet de garantie
dat een vergraste heide terug regenereert naar een door Struikhei gedomineerde vegetatie.
Begrazing is ook een optie die de heide jong houdt en die vaak meer variatie in de begroeiing
tot gevolg heeft.
Positief indicatieve soorten: Struikhei, Kruipbrem, Stekelbrem, Pilzegge, Klein warkruid
Negatief indicatieve soorten: Bochtige smele, Pijpestrootje, Braam
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Het aspect van natte heide wordt veelal bepaald door Dophei en Pijpestrootje. Pijpestrootje
kan tot dominantie komen, bijvoorbeeld bij sterk wisselende waterstanden, en vormt dan hoge
bulten met Dophei en soorten van drogere standplaatsen erop en soms ertussen.
Waar ze niet ontgonnen werden, zijn veel van de natte heidegemeenschappen nu vervangen
door monospecifieke Pijpestrootjevegetaties. Deze verandering in zure natte heide is in belangrijke mate te wijten aan eutrofiëring tengevolge van atmosferische depositie (Aerts & Berendse
1988) en verdroging (sterke grondwaterdaling) (o.a. Schaminée et al. 1995b). De afname van
zeldzamere natte heidesoorten wordt ten dele veroorzaakt door overschaduwing door Pijpestrootje. Maaien, maar vooral redelijk diep plaggen van de vergraste heide, in combinatie met
geschikte hydrologische maatregelen, helpen bij het herstellen van verzuurde natte heidebodems, tenminste als zwak gebufferd grondwater aanwezig is en dit tot in de wortelzone kan
doordringen. De terugkeer van soortenrijke natte heidegemeenschappen kan dan vrij snel
(5jaar) optreden (Roelofs et al. 1996), vermoedelijk als gevolg van de aanwezigheid van vele
natte heidesoorten in de zaadbank.
Positief indicatieve soorten: Ronde zonnedauw, Beenbreek, Veenbies, Blauwe zegge, Klokjesgentiaan, Kruipwilg, Gevlekte orchis, Heidekartelblad, Liggende vleugeltjesbloem, Blauwe knoop
Negatief indicatieve soorten: Pijpestrootje, Waternavel

Ook in het kader van heidebeheer zullen prioritaire zones worden aangeduid.
Graslanden
Verspreid komen enkele kleinere perceeltjes grasland voor. In functie van de vochttoestand en
het beheer kunnen deze over het algemeen weinig waardevolle graslanden evolueren naar
waardevollere vegetatietypes.
Voor de graslanden worden matig voedselrijke graslandtypes nagestreefd, met name:
- Glanshaverhooiland (Arrhenatherion elatioris) met o.a. Glanshaver, Margriet, Gewoon timoteegras, Knoopkruid, Groot streepzaad, Grote bevernel,…
Het beheer bestaat uit één of 2 maal per jaar hooien (met soms een lichte voor- of nabeweiding.
- Kamgrasland (Cynosurion cristati) met o.a. Kamgras, Madeliefje,…
Het beheer bestaat door runderen of schapen beweide graslanden.
- Dotterbloemgrasland met o.a. Echte koekoeksbloem, Brede orchis, Dotterbloem, Tweerijige zegge, Veldrus, Kale jonker, Watermunt, Bosbies,…
Het beheer bestaat uit hooiland (een eventuele nabeweiding zorgt voor een toename van
soorten uit het Cynosurion).
Op het perceel 2e Peremans-Van Meeuwen bevinden zich nog restanten van blauwgrasland
(met Blauwe knoop & Biezenknoppen). Het bestand werd echter ingeplant met Populier. Herstel van deze vegetatie wordt in het zuidelijk deel van het perceel (meest vochtige) nagestreefd
(zie verder beheersmaatregelen).

Open zones
Doelstelling is dat 5 – 15% van de totale bosoppervlakte dient te bestaan uit tijdelijke of permanente open zones.
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Het beheer zal gericht zijn op behoud van de permanent open plaatsen. Gezien het feit dat een
aantal van deze plaatsen zoals akkers, weiland, de zandplaat en de parking een andere hoofdfunctie hebben dan natuur, kan een specifiek beheer gericht op natuurontwikkeling hier niet of
slechts in beperkte mate gevoerd worden.
Daartoe zal wat betreft de bossen in openbare eigendom gestreefd worden naar behoud en/of
creatie van een minimum bijkomend aandeel van 2,5% of 12,5ha permanente open zones met
specifiek beheer gericht op natuurontwikkeling. De aandacht richt zich hier vooral op waterpartijen, moeraszones, heidegebiedjes en zones geschikt voor warmteminnende soorten zoals
zuidhellingen van landduinen of getuigenheuvels.
Voor privé-bestanden wordt eenzelfde aandeel vooropgesteld maar is actieve creatie van open
plekken niet verplicht. Het aandeel wordt gerealiseerd door behoud van reeds aanwezige permanente open zones en natuurgericht beheer van bosranden en gradiënten
Tijdelijke open plaatsen zullen zowel in openbaar als privé-bos gecreëerd worden via het uitvoeren van reguliere eindkappen of door groepenkap in om te vormen bestanden. Een aandeel
van 5% van de totale bestandsoppervlakte of 25ha wordt vooropgesteld. Rekening houdend
met een gemiddelde duur van 10jaar vooraleer deze open plaatsten zijn dichtgegroeid zullen
jaarlijks op deze wijze 2,5ha tijdelijke open plaatsen gemaakt worden.
In totaal zal dan ook 10% van de totale bosoppervlakte bestaan uit tijdelijke of permanente
open zones waarvan ongeveer 3/4 met aangepast natuurgericht beheer.
Mantel-zoomvegetaties
Mantel-zoomvegetaties zijn vanuit ecologisch standpunt belangrijk omdat zij een geleidelijke
gradiënt inhouden van lage naar hoge bedekking, licht naar donker, warm naar koel. Specifieke
plant- en diersoorten zijn dan ook verbonden aan dergelijke mantel-zoomvegetaties.
Op plaatsen waar reeds dergelijke mantel-zoomvegetaties aanwezig zijn, krijgen deze een
aangepast beheer. De doorgaans vrij smalle zomen die overwegend bestaan uit kruidachtige
vegetatie aan bosranden of langs bredere boswegen worden om de 3 tot 5jaar in het vroege
najaar gemaaid met strooiselafvoer.
De bredere mantels bestaande uit overgang van kruid- en struikzone naar het bos worden om
de 8 tot 16jaar afgezet. Waar deze voldoende lang zijn kan in alternerende stroken gewerkt
worden om de verstoring te beperken.
Op overgangen tussen bos en weiland, langs waterpartijen of moerassen, en langs zuidhellingen zal op een aantal plaatsen een mantel-zoomvegetatie ontwikkeld worden. Dit gebeurt door
de bosrand 5 tot 10m te doen terugwijken. Waar nodig gebeurt de creatie van een mantelzoomvegetatie geleidelijk om windval in het achterliggend bestand door inbreiding te vermijden.

Beschermde habitats
Zoals weergegeven onder §1.7.1. en tabel 1.7a bevatten sommige bestanden, al dan niet gelegen in habitatrichtlijngebied, beschermde habitats volgens de habitatrichtlijn. Het beheer zal
gericht zijn op behoud of verdere ontwikkeling van deze habitats. In de meeste gevallen houdt
dit in dat open zones bewaard blijven en de soortensamenstelling behouden blijft.
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3.2.2.2. Specifieke plant- en diersoorten
Het beheer richt zich op behoud en bescherming van kwetsbare of zeldzame soorten en aan
soorten verbonden aan specifieke biotopen. In het bijzonder betreft het volgende soorten en
soortgroepen:
Bomen: Wintereik, Beuk, Es
Struiken: Hulst, Struikheide, Gewone dopheide, Blauwe bosbes
Vogels: spechten, holenbroeders en roofvogels in het algemeen, grondbroeders zoals Nachtzwaluw en Houtsnip, kwetsbare of bedreigde soorten zoals Boompieper, Matkop, Nachtegaal, Tortel en Wielewaal maar ook de Bonte vliegenvanger,
Reptielen: Levendbarende hagedis,
Amfibieën: padden, kikkers en salamanders algemeen, in het bijzonder de Kamsalamander
welke aangemeld is voor het habitatrichtlijngebied Demervallei,
Insecten: algemeen soorten specifiek verbonden aan het bos, waaronder diverse bosmieren,
kwetsbare of bedreigde soorten zoals Maanwaterjuffer, Smaragdlibel, Tengere grasjuffer, Noordse witsnuitlibel, Metaalglanslibel, Bruine winterjuffer, Snortikker en Wekkertje,
Zoogdieren: Ree, Haas, Vos en diverse vleermuizen.
De bestanden met autochtone bomen of struiken (cfr. Tabel 2.3h) zullen een aangepast beheer
krijgen gericht op behoud en ontwikkeling van deze genenpools.

3.2.3

Exoten

Exoten zijn vanuit ecologisch standpunt minder interessant dan inheemse soorten vermits een
geringer aantal plant- en diersoorten hiervan afhankelijk is. Vooral het aantal ongewervelden is
vaak beduidend lager. Doelstelling is dan ook het aandeel exoten te doen dalen.
Bij het beheer wordt onderscheid gemaakt tussen potentieel invasieve soorten en weinig invasieve loof- en naaldhoutsoorten.
Potentieel invasieve soorten
Dit zijn soorten welke zich zeer gemakkelijk verjongen. Doelstelling is het aandeel invasieve
exoten over de planperiode drastisch te doen dalen. Het beheer zal dan ook prioritair gericht
zijn op het controleren en waar nodig bestrijden van deze soorten. Hierbij staan de Amerikaanse eik en de Amerikaanse vogelkers centraal. Door hun agressieve karakter verdringen zij vaak
de inheemse soorten.
Amerikaanse eik
Het beheer is hier vooral gericht op controle van deze boomsoort. Bij dunningen zullen de
zaadbomen verwijderd worden net als jonge exemplaren welke in directe concurrentie treden
met inheemse exemplaren. Exemplaren met zeer goede houttechnische kwaliteiten die geen
aanleiding geven tot verspreiding of zeldzame inheemse exemplaren verdrukken, kunnen echter behouden blijven.
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Economisch minder interessante of geïsoleerd voorkomende exemplaren kunnen ook geringd
worden zodat zij een bijdrage leveren aan de hoeveelheid dood hout in het bos. Dit gebeurt met
name op plaatsen waar exploitatie moeilijk is.
Hun aandeel in homogene of gemengde inheemse bestanden of in gemengde exotenbestanden zal dan ook drastisch dalen over de planperiode.
Het is de bedoeling oude homogene bestanden van Amerikaanse eik (> 60jaar) via eindkap of
groepenkap om te vormen naar inheemse bestanden. Zoals eerder gesteld kan dit bijvoorbeeld
gebeuren met Beuk. Jongere bestanden kunnen behouden blijven maar bij dunning zullen
voorkomende inheemse soorten bevoordeeld worden ongeacht hun economische waarde.
Langs bosranden of in dreven kunnen Amerikaanse eiken omwille van hun esthetische waarde
behouden blijven zolang zij geen aanleiding geven tot moeilijk controleerbare invasie in het
aanliggend bestand.
Amerikaanse vogelkers
Het beheer is gericht op controle en/of bestrijding van deze soort. Tegen het einde van de
planperiode dient zij verdwenen te zijn uit de openbare bestanden.
Gezien het arbeidsintensieve karakter en de hieraan verbonden kosten wordt voor de privébestanden vooropgesteld dat het aandeel niet mag toenemen en geen kolonisatie naar andere
bestanden mag optreden.

Weinig invasieve soorten
Deze soorten vormen een minder groot probleem. Voor deze soorten wordt het stand-still principe vooropgesteld. Hun aandeel mag dan ook niet toenemen. Naast de Corsikaanse den en
Populierenklonen betreft het ook Douglasspar, Fijnspar, Lork, Tamme kastanje, Weymouthden
en Moeraseik als voornaamste soorten.
Deze soorten zullen niet langer worden aangeplant in openbare bestanden maar vervangen
door inheemse standplaatsgeschikte soorten. De oude bestanden van Corsikaanse den (>
70jaar) worden geleidelijk omgevormd.
Voor de privé-bestanden geldt dat inheemse bestanden niet vervangen worden door exotenbestanden. Na eindkap worden exotenbestanden bij voorkeur vervangen door inheemse bestanden.
Het aandeel van de weinig invasieve exoten zal over de loop van het bosbeheerplan dan ook
geleidelijk dalen.

3.2.4

Dood hout en licht in het bos

Het voorkomen van dood hout en licht in het bos schept extra variatie en structuur wat ten goede komt aan diverse plant- en diersoorten.
Dood hout is belangrijk voor zwammen, ongewervelden maar ook tal van vogelsoorten. Meer
licht in het bos geeft extra kansen aan de struik en kruidlaag en biedt mogelijkheden voor spontane verjonging van diverse boomsoorten.
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Via een aangepast beheer wordt voor de bestanden in openbare eigendom en de bestanden
gelegen in het Ven gestreefd naar een aandeel dood hout van minimaal 4% van het (staande)
bestandsvolume. Waar dit over de planperiode niet mogelijk is, wordt een verdubbeling van het
aandeel over de planperiode vooropgesteld. Voor de overige bestanden wordt eenzelfde doelstelling vooropgesteld echter zonder verplichting.
Actueel bedraagt het aandeel staand dood hout over de totale bosoppervlakte 1,8 %. Er treden
echter grote verschillen op per eigenaar (cfr tabel 2.3f).
Een grotere hoeveelheid lichtinval in het bos wordt nagestreefd via het vermijden van een al te
dichte stand. Doorgaans betekent dit dat de meeste bestanden ijler dienen te staan dan nu
doorgaans het geval is. Ook het nastreven van variatie in lichtinval binnen eenzelfde bestand,
wordt vooropgesteld.
Anderzijds zijn sommige plant- en diersoorten verbonden aan eerder donkere, gesloten bossen.
Hiertoe zal ook een deel van de bestanden eerder gesloten gehouden worden. Dit wordt in het
volgende hoofdstuk meer in detail toegelicht.

3.3

Beheerdoelstellingen m.b.t de sociale en educatieve functie

Een ongekend bos, is maar al te vaak een onbemind bos. Als algemeen uitgangsprincipe wordt
dan ook gesteld dat rekening houdend met de bepalingen van het Bosdecreet en met respect
voor de ecologische draagkracht van het gebied, getracht wordt het bos zoveel als mogelijk
open te stellen voor sociale en educatieve activiteiten welke op duurzame wijze beoefend worden. De voorrang gaat daar ook naar diverse vormen van stille recreatie zoals wandelen, joggen, (oriëntatie)lopen, fietsen, natuureducatie, bosspelen, vissen en paardrijden.
De recreatie wordt zodanig gestuurd dat zij vooral beoefend wordt in de ecologisch minder
kwetsbare zones van voldoende omvang. Het betreft de zone Averbodeheide-GerhagenSchoterheide, de zone Achterheide-Houterenberg, de Schoterse bossen, de Rodenberg en de
Wetsberg. Lokaal en al dan niet tijdelijk of permanent, worden beperkingen opgelegd om meer
kwetsbare zones en de daaraan verbonden soorten te beschermen. Dit geldt in het bijzonder
voor heidezones, moeraszones en waterpartijen.
De bossen van de nattere gebieden, in het bijzonder deze gelegen in de valleien van de Grote
Laak en de Grote beek-Winterbeek worden beschouwd als recreatieluw gezien hun grotere
ecologische kwetsbaarheid. Anderzijds zijn zij van nature ook minder toegankelijk omwille van
de drassige ondergrond en het waterlopenstelsel.

3.3.1

Toegankelijkheid

Uit de uitgevoerde enquêtering betreffende bosbezoek binnen de gemeente Tessenderlo, in het
kader van de opmaak van dit bosbeheerplan, blijkt dat de meeste mensen tevreden zijn over
het recreatieve aanbod.
De meeste bosbezoekers doen het gebied Achterheide-Averbodeheide-GerhagenHouterenberg-Schoterheide aan net als de hieraan verbonden horecazaken. Dit bosgebied is
erg in trek bij wandelaars, fietsers, joggers en ruiters. Het is overigens het enige gebied waarvoor reeds een toegankelijkheidsreglement werd opgesteld. Rekening houdend met de tevreOpgesteld door Syncera nv
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denheid van de bosbezoekers, de eigenaars, de Gerhagencommissie en het feit dat bij opstellen van het bosbeheerplan geen bijzondere knelpunten aan het licht zijn gekomen, zal het bestaande toegankelijkheidsreglement voor het gebied behouden blijven.

Voor de gebieden Rodenberg en Wetsberg zal de toegankelijkheid gericht zijn op stille recreatie. In het bijzonder voor wandelaars en joggers, in beperkte mate voor fietsers. Er wordt eventueel per gebied een wandelpad afgebakend.
Voor de privébossen wordt er naar gestreefd de paden zoveel als mogelijk open te stellen voor
wandelaars en joggers. Plaatselijk eventueel ook voor fietsers.
3.3.2

Speelbossen

In het bosbeheerplan gaat ruime aandacht naar het verbeteren van de kwaliteit van en vergroten van het aanbod aan speelzones. Dit mede op vraag van de jeugddienst van de gemeente
Tessenderlo. Hiertoe worden hetzij bestaande speelzones afgeschaft, gewijzigd of nieuwe
speelzones opgericht op plaatsen waar dit vanuit ecologisch standpunt verantwoord is.
3.3.3

Educatief

Met het oog op het verder blijven vervullen van de educatieve functie wordt de nodige ruimte
gegeven voor het houden van educatieve activiteiten. Deze concentreren zich bij voorkeur,
maar niet noodzakelijk, in de zone Averbodeheide-Gerhagen-Schoterheide waar de nodige ondersteunende infrastructuur aanwezig is in het Bosmuseum. De educatieve activiteiten bestaan
naast tentoonstellingen in het Bosmuseum hoofdzakelijk uit begeleide wandelingen op het terrein.
Mede op vraag van de Werkgroep Ecologie Tessenderlo wordt een permanent educatief bosleerpad voor kleuters voorzien in bestand 1a van de gemeente Tessenderlo. Dit bestand bevat
reeds een fit-o-meter en is aangeduid als speelbos.
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3.4

Beheerdoelstellingen m.b.t de milieubeschermende functie

Als globale doelstelling wordt de duurzame instandhouding van het bos nagestreefd vermits het
bos een belangrijke bijdrage levert aan de opslag van broeikasgassen, captatie van stof, buffering en infiltratie van hemelwater, bron van duurzaam bouwmateriaal en als woonplaats van tal
van plant- en diersoorten.
Toch zijn een aantal doelstellingen in het bijzonder van toepassing op bestanden opgenomen in
het bosbeheerplan.
Voor de bestanden gelegen in het stiltegebied Gerhagen worden de nodige maatregelen genomen op het vrijwaren van de rust in het bosgebied
De bestanden die binnen de beschermingszones van het openbaar drinkwaterwingebied liggen,
zullen zodanig beheerd worden dat zij hun beschermende functie ten aanzien van de onderliggende grondwaterlagen blijven vervullen.
De bestanden gelegen in buffergebied, in het bijzonder deze nabij industriezones of de autosnelweg worden zodanig beheerd dat zij een bijdrage leveren in vermindering van geluidshinder, visuele hinder en stofhinder. Ontwikkeling van een dichte struiklaag is hier aangewezen.
Bij het beheer van bestanden welke rechtstreeks grenzen aan het bestaande Vlaamse natuurreservaat Houterenberg-Pinnekenswijer, worden waar nodig ondersteunende beheermaatregelen genomen.
Het vermijden van erosie is een bijkomend aandachtspunt voor de bossen gelegen op de steile
flanken van getuigenheuvels zoals de Rodenberg, de Wetsberg en in minder mate de Houterenberg. Het behoud van een beschermende bodembedekking wordt vooropgesteld.

3.5

Beheerdoelstellingen m.b.t de wetenschappelijke functie

Een bosreservaat komt niet voor. Oprichting ervan wordt niet voorzien in het kader van dit bosbeheerplan.
Enkele bestanden van Corsikaanse den worden in de zone Averbodeheide-GerhagenSchoterheide sinds 1980 gebruikt voor bosbouwkundig onderzoek en bevatten dan ook gemerkte bomen voor proefvlakopnames. Het onderzoek in deze bestanden kan worden verdergezet.
Globaal gezien komen echter alle bestanden in aanmerking voor wetenschappelijk onderzoek
dat immers zeer divers van aard kan zijn. Naar verwachting zullen echter vooral de inheemse
gemengde bestanden of de zones met specifieke biotopen het voorwerp van mogelijk onderzoek vormen.
Een bijzondere rol kunnen de bestanden gelegen binnen de perimeter van of grenzend aan het
Vlaamse staatsnatuurreservaat Houterenberg-Pinnekenswijer spelen om diverse ecologische
processen beter te onderzoeken. Hierbij denken we ook aan de bestanden gelegen in het
broedgebied Pinnekenswijer waar door de werkgroep Ecologie Tessenderlo reeds een langlopend nestkastenonderzoek wordt gevoerd.
Zoals eerder reeds vermeld, krijgen de bestanden waar zich autochtone bomen en struiken bevinden een aangepast beheer zodat deze genenpool niet verloren gaat en een bijdrage kan
leveren aan zaadbanken.
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4

Beheermaatregelen

De beheermaatregelen zijn er op gericht de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Bij de
uitwerking er van wordt gestreefd naar een continuïteit van het beheer en afstemming van de
maatregelen op reeds bestaande beheerplannen. Er wordt rekening gehouden met praktische
en financiële haalbaarheid, zeker wat betreft de privé-eigenaars.
Beheerwerken worden waar mogelijk naar timing toe gegroepeerd. Bestaande en nieuwe kapregelingen van de diverse eigenaars worden op elkaar afgestemd in reeksen zodat grotere volumes kunnen aangeboden worden wat de prijs ten gunste moet komen en mede de verstoring
in het bos beperken.
4.1

Bosverjonging

Verjonging van bestaande bosbestanden gebeurt in principe op natuurlijke wijze voor de openbare bossen en waar mogelijk en zinvol op natuurlijke wijze in privé-bossen gelegen in Ven.
Hierbij wordt rekening gehouden met het standstill-principe dat inhoudt dat bestaande inheemse bestanden niet mogen vervangen worden door exoten, loofboomsoorten niet door naaldhout
met uitzondering van uitheemse loofboomsoorten door Grove den. Gemengde bestanden worden niet vervangen door homogene bestanden.
4.1.1

Natuurlijke verjonging

Voor de meeste bestanden en in het bijzonder voor de openbare bestanden en de bestanden
gelegen in Ven-gebied, geldt dat het de bedoeling is het bos tegen het einde van de bedrijfstijd
op natuurlijke wijze te laten verjongen met standplaatsgeschikte inheemse soorten. Dit zijn
doorgaans de soorten verbonden aan de Potentieel Natuurlijke Vegetatie. Uit de bosbouw- en
vegetatieopnames blijkt dat Zomereik, Ruwe berk, Zachte Berk, Zwarte els, Wilg en in mindere
mate Wintereik zich doorgaans vrij goed verjongen. Verjonging van Beuk en Es komt slechts
sporadisch voor.
Natuurlijke verjonging kan gebeuren in het kader van omvormingen, bij te geringe levensverwachting van het bestand, na ziektes of na bijvoorbeeld calamiteiten zoals brand. Dit gebeurt
steeds voor het bereiken van de bedrijfstijd met eindkap.
De wijze en tijdstip waarop dit zal gebeuren hangt af van de actuele bestandsleeftijd, de samenstelling van de boven- en nevenetage en de gewenste soorten. Bij voorkeur zal dit gebeuren door opeenvolgende verjongingskappen waarbij het scherm geleidelijk geopend wordt zodat meer licht de bosbodem kan bereiken waardoor natuurlijke verjonging meer kans krijgt. De
verjongingskappen dienen zodanig uitgevoerd te worden dat kroonsluiting niet bereikt wordt
tegen de volgende dunningsomloop. Dergelijke verjongingskappen gebeuren vanaf de leeftijd
van 70jaar voor de door naaldhout gedomineerde bestanden vervat in dit bosbeheerplan. Voor
loofhoutbestanden kan dit op iets later leeftijd, 70-90jaar.
De intensiteit kan variabel uitgevoerd worden in functie van aanwezige potenties binnen het
bestand. Uiterlijk bij de laatste dunning voorafgaand aan dergelijke verjongingskappen zullen
zaadbomen van agressieve exoten zoals Amerikaanse eik verwijderd worden. Gecombineerde
mechanische en chemische bestrijding van Amerikaanse vogelkers (of opslag van jonge Ame-
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rikaanse eik) wordt, indien nodig, 1 tot 3jaar voorafgaand aan de eerste verjongingskap uitgevoerd.

4.1.2

Kunstmatige verjonging

Als blijkt dat na uitvoering van 2 tot 3 opeenvolgende verjongingskappen niet voldoende natuurlijke verjonging van de gewenste soorten aanwezig is of indien een nieuwe inheemse standplaatsgeschikte soort wordt ingebracht, wordt voor de bossen in openbare eigendom gestart
met kunstmatig inbrengen van inheemse standplaatsgeschikte soorten. Op basis van de actuele samenstelling van de onder- en nevenetage zal dit voornamelijk het geval zijn in homogene
bestanden van Corsikaanse den of Amerikaanse eik. Dit kan in functie van de soort gebeuren
onder scherm (schaduwboomsoorten, bv Beuk) of door geleidelijk inbrengen van verjongingsgroepen van minimaal 20 tot 30m doormeter. Het inbrengen kan ook strooksgewijs gebeuren
met een strookbreedte die minimaal gelijk is aan de bestandshoogte. De oppervlakte van een
verjongingsgroep bedraagt maximaal 0,5ha. Bij de volgende dunningen wordt gezorgd dat deze
verjongingsgroepen voldoende ruimte krijgen door al te fel overschaduwende randbomen uit
het hoofdbestand weg te halen.
Zoals eerder gesteld wordt de soortkeuze in sterke mate bepaald door de PNV. In de bestanden behorend tot het Eiken-Beukenbos en Eikenbos wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van
Zomereik, in mindere mate Wintereik en op de iets geschiktere standplaatsen ook Beuk. Grove
den kan ook aangeplant worden in reeds bestaande naaldhoutbestanden. In de bestanden van
het Elzen-Vogelkersbos wordt vooral gebruik gemaakt van Es en Zwarte els. In het Elzenbroekbos voornamelijk van Zwarte els. De soorten van de boomlaag die per bostype worden
weergegeven in tabel 3.2a gelden als leidraad voor de soortkeuze met dien verstande dat zowel Ruwe als Zachte Berk doorgaans niet worden aangeplant.
Voor de privé-bossen kan dezelfde werkwijze worden toegepast indien gewenst. Hier wordt
echter geleidelijker gewerkt en kan het inbrengen van verjongingsgroepen in latere fase gebeuren of gebeurt kunstmatige verjonging na de eindkap.
Kunstmatige verjonging wordt ook toegepast indien onvoldoende natuurlijke verjonging van de
gewenste soorten aanwezig is na opeenvolgende verjongingskappen, binnen de 5jaar na een
eindkap of indien een nieuwe standplaatsgeschikte soort wordt ingebracht. We denken hierbij
vooral aan Wintereik, Beuk, Es en lokaal Winterlinde. Dit gebeurt in principe uiterlijk binnen de
3jaar na de eventuele eindkap. Bij heraanplant van Populier wordt altijd kunstmatig verjongd.
Tijdens de loop van het beheerplan wordt voor geen enkel bestand aanplanting van exoten
voorzien, uitgezonderd Populier.
Om te komen tot een gemengd bestand mag de hoofdboomsoort maximaal 80% van het stamtal uitmaken. Waar opbouw van een nevenetage wenselijk is, wordt bijmenging voorzien van
inheemse standplaatsgeschikte bomen of struiken. Bij heraanplant van Populier in bestanden
gelegen in VEN wordt steeds gezorgd voor een rijke inheemse onderetage.
Startbemesting is niet toegestaan uitgezonderd in het plantgat bij veeleisende soorten. Waar
nodig worden de nodige maatregelen genomen ter bescherming tegen wildschade.
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Bij het uitvoeren van kunstmatige verjonging dient een minimum stamtal perha te worden gehanteerd om te zorgen voor een degelijke verjonging. Dit aantal is tevens vereist voor het verkrijgen van een subsidie.
In bijlage 4.1.2a wordt per soort een overzicht gegeven van het minimum stamtal. Voor de bestanden gelegen in VEN en de openbare bossen wordt indien beschikbaar gebruik gemaakt
van aanbevolen herkomsten voor de inheemse soorten. Een overzicht wordt gegeven als bijlage 4.1.2b.
De bestanden waar inbrengen van verjongingsgroepen wordt voorzien – al dan niet indien de
natuurlijke verjonging na verjongingskappen (V) onvoldoende blijkt - , worden in de kaptabel
weergegeven met symbool G. Ook de bestanden waar kunstmatige verjonging toegepast wordt
na eindkap (E) worden weergegeven in de kaptabel.

4.2

Bosomvorming

Zoals gesteld onder §3.1.2 bestaat reeds 25,8% van de totale bestandsoppervlakte op niveau
van het totale bosbeheerplan uit inheemse gemengde bestanden en wordt dus voldaan aan de
vereiste 20%. Voor de bossen in openbare eigendom dient op lange termijn echter gestreefd te
worden naar 80% van de oppervlakte.
Bij het beheer zal dan ook gewerkt worden naar uitbreiding van het aandeel inheemse gemengde bestanden. Dit rekening houdend met het feit dat het bereiken van dit aandeel binnen
de planperiode niet steeds haalbaar is voor voornamelijk de kleinere privé-boseigenaars. Dit
betekent echter niet dat er geen eerste aanzet naar bosomvorming wordt vooropgesteld.
De omvorming naar inheemse gemengde bestanden zal gebeuren rekening houdend met het
standstill-principe. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van natuurlijke verjonging en waar
noodzakelijk van kunstmatige verjonging (§4.1).
De omvorming is vooral gericht op omvorming van openbare bossen en bossen in Ven, meerbepaald:
- homogene naaldhoutbestanden ouder dan 70jaar,
- homogene of gemengde exotenbestanden.
Homogene naaldhoutbestanden ouder dan 70jaar
Homogene bestanden van Grove den of Corsikaanse den worden geleidelijk omgevormd naar
inheemse gemengde en ongelijkjarige bestanden bestaande uit naald- en loofhout via verjongingskappen ter bevordering van natuurlijke verjonging met voornamelijk Zomereik, Ruwe berk
en lokaal ook Wintereik en Zachte berk. Sporkehout en Lijsterbes maar bijvoorbeeld ook Blauwe bosbes vormen belangrijke soorten in de struiklaag.
Reeds aanwezige inheemse loofboomsoorten in de bovenetage worden bevoordeeld bij dunning. Zaadbomen van Amerikaanse eik worden stelselmatig verwijderd net als Amerikaanse
vogelkers die wordt bestreden indien deze een hinderpaal vormt voor natuurlijke verjonging.
Inbrengen van verjongingsgroepen van Zomereik, Wintereik en/of Beuk gebeurt bij onvoldoende natuurlijke verjonging.
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Naar verwachting zal de omvorming van Corsikaanse den langer op zich laten wachten vermits
de actuele uitgangssituatie vaak minder gunstig is mede door het vaak te gesloten staan waardoor minder natuurlijke verjonging aanwezig is.
In stamsgewijs gemengde bestanden van Corsikaanse den en Grove den wordt bij dunning
positieve selectie doorgevoerd ten voordele van Grove den om zo geleidelijk het aandeel inheems hout te doen stijgen. Lokaal voorkomende inheemse loofboomsoorten blijven behouden.
Exemplaren van Amerikaanse eik worden stelselmatig verwijderd bij dunning.
Homogene of gemengde exotenbestanden
De omvorming van bestanden Corsikaanse den ouder dan 70jaar werd reeds hierboven besproken. Ook voor Lork welke in zeer beperkte mate voorkomt, gebeurt de omvorming op deze
wijze. Openbare bestanden of privé-bestanden van Corsikaanse den, Fijnspar of Lork gelegen
in VEN kunnen eventueel ook vervangen worden door Grove den mits bijmenging van minstens
30% inheems loofhout. De omvorming naar Grove den wordt echter niet voorgesteld.
Bestanden van Populier worden na eindkap
vervangen door inheems standplaatsgeschikt
loofhout wat betreft de openbare bossen. Bij
voorkeur via natuurlijke verjonging. Hier wordt
in functie van de vochttoestand Zomereik, Es,
Zwarte els of Wilg vooropgesteld.
Privébestanden gelegen in VEN worden hetzij
vervangen door inheems standplaatsgeschikt
loofhout hetzij heraangeplant met Populier en
aanleg van een gemengde onderetage van
inheemse soorten.
Bestanden gedomineerd door Amerikaanse eik worden omgevormd naar inheems loofhout,
doorgaans Zomereik, Wintereik, Ruwe berk of Beuk. Gezien het agressieve karakter van de
Amerikaanse eik zal dit overwegend dienen te gebeuren door inbrengen van verjongingsgroepen of via eindkap.
Reeds aanwezig inheemse soorten in de bovenetage worden bevoordeeld bij dunningen en in
geval van eindkap blijven deze behouden.
Wat betreft verspreid voorkomende exemplaren van Amerikaanse eik in andere dan door deze
soort gedomineerde bestanden, wordt er naar gestreefd deze te verwijderen tegen het einde
van de planperiode via de reguliere dunningen.

In bijlage 4.2a wordt rekening houdend met de actuele uitgangssituatie en potenties een overzicht gegeven van de bestanden die zullen omgevormd worden. Er wordt weergegeven wat in
2027 het verwachte bestandstype, de mengingsvorm, het aandeel inheems grondvlak, en
hoofdboomsoort is. Tevens wordt weergegeven of het bestand al dan niet omvorming is, en zo
ja of het een eerste aanzet op lange termijn betreft.
Of de omvorming gebeurt via verjongingskappen, inbrengen van verjongingsgroepen of via
eindkap wordt weergegeven in de kaptabel.
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Via het uitvoeren van het omvormingsbeheer wordt getracht het grondvlak inheems loofhout op
niveau van het uitgebreid en gezamenlijke bosbeheerplan te verhogen van 51,1% naar 62,8 %.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aandeel exoot en inheems hout
aan het begin en aan het einde van de planperiode.
Tabel 4.2a: Samenstelling exoot versus inheems na omvorming

Samenstelling 2007
Exoot, gemengd
Exoot, homogeen
Inheems, gemengd
Inheems, homogeen
Onbebost
Samenstelling 2027
Exoot, gemengd
Exoot, homogeen
Inheems, gemengd
Inheems, homogeen
Onbebost

Oppervlakte (ha)
50,4
178,3
126,2
129,9
5,1
Oppervlakte (ha)
48,6
152,5
230,3
55,1
5,1

Oppervlakte (%)
10,3
36,4
25,8
26,5
1,0
Oppervlakte (%)
9,9
31,0
46,8
11,2
5,1

Op de kaarten 4.2a tot c wordt het bestandstype,de verdeling inheems versus exoot, en de leeftijdsklasse tegen het einde van de planperiode weergegeven.

4.3

Bebossingswerken

Er zijn geen percelen opgenomen in het bosbeheerplan welke tijdens de loop van het bosbeheerplan zullen bebost worden.

4.4

Bosbehandeling- en verplegingswerken

4.4.1

Verpleging, zuivering en snoei

Kunstmatige verjonging
Vermits tijdens de loop van het bosbeheerplan de bedrijfstijd voor de meeste bestanden niet
bereikt wordt en dus geen eindkap wordt uitgevoerd, zal het aantal aanplantingen klein zijn.
Bovendien wordt bij bosverjonging, al dan niet in het kader van omvorming, hoofdzakelijk gewerkt met natuurlijke verjonging. Kunstmatige verjonging en de daaraan verbonden verpleging
van het jonge plantsoen is dus eerder beperkt.
Indien kunstmatige verjonging toch nodig is, wordt het toebrengen van schade aan de standplaats vermeden. Zo kan hoogstens een zeer oppervlakkige grondbewerking worden uitgevoerd. Bramen of al te sterke opslag van Amerikaanse eik kunnen verwijderd worden met een
klepelmaaier.
Indien Amerikaanse vogelkers een probleem vormt, wordt deze mechanisch bestreden zonodig
aangevuld met chemische bestrijding.
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Bescherming tegen reevraat door insmeren van de toppen met wildlatex of aanbrengen van
bescherming aan de boomvoet tegen konijnenvraat wordt bij voorkeur toegepast. Een afrastering tegen reewild wordt enkel aangebracht indien noodzakelijk. Toch wordt verwacht dat dit
doorgaans niet nodig zal zijn. Het gebruik van prikkeldraad voor de afrastering is niet toegestaan.
De jonge aanplantingen worden indien nodig ingeboet om zo een degelijke bosverjonging toe te
laten door behoud van een voldoende dense verjonging. Waar al te sterke opslag van kruiden
voorkomt zal gedurende de eerste 5jaar zo nodig 1 maal per jaar de kruidlaag gemaaid worden
indien zij een sterke bedreiging vormt voor het jong plantsoen. Vooral in de nattere bostypes
met ruigtekruiden dient hier de nodige aandacht aan besteed worden. Zo werd het massaal
neertrekken van jonge Es door klimplanten vastgesteld in bestand 23a van de Kerkfabriek StMartinus.
De bestanden waar kunstmatige verjonging wordt voorzien net als reeds aanwezige jonge aanplantingen of bestaande verjongingsgroepen, zijn weergegeven als bijlage 4.4.1a met opgave
van de eventueel nog aan te planten soort(en).
Wanneer de eerste zuivering plaatsvindt, hangt af van de succes van de aanplantingen en de
standplaatscondities. Doorgaans gebeurt dit pas nadat de kroonsluiting bereikt is. Standaard
wordt er van uitgegaan dat de eerste zuivering na ongeveer 15jaar plaatsvindt maar dit is
slechts een richtwaarde. Zo kan indien nodig reeds na een tiental jaar de eerste zuivering
plaatsvinden of bij minder sterke groei pas na 20jaar. Het is daarom belangrijk minstens éénmaal per jaar de situatie op het terrein te gaan bekijken!
Een voorafgaande eerste zuivering kan nodig zijn om bijvoorbeeld verdrukking door ongewenste soorten zoals Amerikaanse eik of Amerikaanse vogelkers te voorkomen. Dit is bijvoorbeeld
het geval in de bestand 38a van het OCMW Diest en bestand 73a van de gemeente Tessenderlo.
In bestand 29a van het OCMW Tessenderlo wordt Zomereik verdrukt door forse exemplaren
van Hazelaar welke werden aangeplant in bijmenging.
Bij de eerste zuivering worden de slechtste exemplaren of ongewenste concurrerende soorten
verwijderd en worden de overblijvend exemplaren gesnoeid of gesleund. Nadien volgen de eerste 3-jaarlijkse dunningen vanaf een leeftijd van ongeveer 20jaar.
Hetzij bij eerste zuivering, hetzij tijdens één van de daaropvolgende dunningen worden ongeveer een 150-tal exemplaren per ha uitgekozen als toekomstboom. Zij worden voldoende hoog
opgesnoeid met als doel het bekomen van een goede stamkwaliteit in de onderste 8m. Dit met
het oog op de productie van kwaliteitshout.
Reeds bestaande verjongingsgroepen dienen bij reguliere dunningen van het hoofdbestand
stelselmatig verder te worden vrijgesteld. Dit is het geval voor de verjongingsgroepen van Zomereik in de bestanden 3a en 10a van de gemeente Tessenderlo.
Het tijdstip van zuivering (Z), welke kan aanzien worden als een eerste dunning wordt voor de
betreffende bestanden weergegeven in de tabel als bijlage 4.4.1b.
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Natuurlijke verjonging
In de bestanden waar gewerkt wordt met natuurlijke verjonging worden zoals reeds gesteld
agressieve exoten bestreden vooraleer het scherm te openen. Hardnekkige kruidopslag of
bramen worden zo nodig gemaaid.
Bij succesvolle natuurlijke verjonging wordt deze stelselmatig vrijgesteld door verder openen
van het scherm en door ongewenste concurrenten te verwijderen bij de reguliere dunningen.
Wanneer de natuurlijke verjonging voldoende afmetingen bereikt heeft worden ook hier een
150-tal toekomstbomen per ha opgesnoeid.
De bosbehandelingswerken zijn dan ook doorgaans extensiever dan wanneer gewerkt wordt
met kunstmatige verjonging.
De bestanden welke een dergelijke behandeling krijgen, kunnen in de kaptabel worden herkend
door het voorkomen van de verjongingskappen (V).

4.4.2

Beheer van exoten

Bij het beheer van exoten wordt een onderscheid gemaakt tussen potentieel invasieve soorten,
weinig invasieve naaldhoutsoorten en weinig invasieve loofhoutsoorten.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verwijderingsprioriteit van de voornaamste voorkomende exoten.
Tabel 4.4.2a: Overzicht van uitheemse boom- of struiksoorten en hun verwijderingsprioriteit (1:
hoog - 3: laag)
Soort
Amerikaanse eik
Amerikaanse vogelkers
Robinia
Corsikaanse den
Douglas
Lork
Fijnspar
Weymouth den
Amerikaans krentenboompje
Populier klonen
Scharlakenrode eik
Tamme kastanje

Verwijderingsprioriteit
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3

1: potentieel invasieve soorten
Het beheer is gericht op het grotendeels verwijderen van deze soorten uit de openbare bossen
tegen het einde van de planperiode en het minimaal controleren van deze soorten in de privébossen.
Amerikaanse vogelkers komt over het algemeen vrij geconcentreerd voor hoewel zij in de
meeste bestanden in beperkte mate (< 5 %) aanwezig is (zie kaart 4.4a). De soort is vooral
aanwezig in de struiklaag en beperkt in de boomlaag. De bedekking in de kruidlaag is sterk gerelateerd aan deze van de kruidlaag vandaar dat dit niet is weergegeven op de kaart.
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Gezien het zeer agressieve karakter van deze soort wordt zij best bestreden via gecombineerde mechanische en chemische aanpak. De grote exemplaren worden behandeld via de hak- en
spuitmethode of worden afgekapt en krijgen nadien een stobbebehandeling
Kleine exemplaren worden uitgetrokken of worden behandeld met glyfosaat indien ze zeer talrijk voorkomen.
Glyfosaat is overigens het enige middel dat wordt toegestaan zolang er geen milieuvriendelijker
alternatief voorhanden is.
Het bestrijden van deze soort gebeurt best via een gecoördineerde bloksgewijze aanpak. Het
heeft immers weinig zin een bestand te behandelen wanneer deze soort sterk aanwezig is in
nabijgelegen bestanden die niet behandeld worden. De bestanden waar de soort in beperkte
aantallen voorkomt, zijn ook steeds mee opgenomen in de bloksgewijze behandeling om te
voorkomen dat zij zich van hieruit terug gaat verspreiden.
Bestrijding dient zich in eerste instantie te concentreren op volgende blokken waar de soort in
grote aantallen voorkomt: oostelijk deel zone Gerhagen-Schoterheide, (oostelijk deel) Wetsberg, ’t Goor, Ravenshout, Asdonk en de Rodenberg. Omdat vooral gewerkt wordt met natuurlijke verjonging door lichting van het scherm in de Grove dennenbestanden van GerhagenSchoterheide en de Wetsberg, dienen deze zones degelijk te worden aangepakt.
Ook behandeling van de westelijke helft van het gebied Averbodeheide-GerhagenSchoterheide en het gebied Achterheide-Houterenberg wordt voorgesteld maar in iets latere
fase daar de soort in minder grote aantallen voorkomt. Dit om zo op termijn het hele gebied
Averbodeheide-Gerhagen-Schoterheide net als het vrij waardevolle gebied AchterheideSchoterheide op termijn vrij van Amerikaanse vogelkers te krijgen. Zoals blijkt uit kaart 4.4a is
de aanpak hier eerder preventief te noemen.
Voor de privé-bestanden welke mee bloksgewijs dienen aangepakt te worden, gebeurt dit best
via de bosgroep West-Limburg warbij coördinatie met ANB aangewezen is.
In bijlage 4.4.2 wordt een overzicht gegeven van de uit te voeren bestrijdingswerken. Standaard
wordt een nabehandeling (N) voorzien 2jaar na de eerste hoofdbehandeling (H) gevolgd door
nabehandelingen om de 6jaar. Dit om te vermijden dat overblijvende of ingewaaide exemplaren
terug zaad kunnen ontwikkelen. De jaartallen waarin de behandeling voorzien is valt doorgaans
samen met de hele of halve omloop.
Eerder geïsoleerde bestanden welke geen onderdeel uitmaken van de prioritaire blokken maar
waar het enkel aangewezen is een behandeling door te voeren wanneer dit gecoördineerd gebeurt, zijn weergeven tussen haakjes. Dit is met name het geval voor de geïsoleerde bestanden
op de Kepkensberg en in de Schoterse bossen is.
Amerikaanse eik dient hoofdzakelijk gecontroleerd te worden vermits deze soort iets minder
agressief is en tevens ook nog een zekere economische waarde bevat. De aanpak richt zich
hier dan ook op het selectief verwijderen van de zaadbomen tijdens de reguliere dunningen. Er
dient in ieder geval voorkomen te worden dat jonge exemplaren de bovenetage bereiken. Dit is
bijvoorbeeld nadrukkelijk het geval in de Grove dennen bestanden 51a van de gemeente Tessenderlo en 32a van de Kerkfabriek St-Martinus op de Wetsberg.
De zaadbomen worden steeds uiterlijk voorafgaand aan de eerste verjongingskap verwijderd.
Langs wegen of dreven kunnen lokaal exemplaren blijven staan zoland zij geen aanleiding geven tot verspreiding van de soort in aanliggende bestanden. Dit omwille van het mooie herfstaOpgesteld door Syncera nv
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spect van deze soort. Dit is bijvoorbeeld het geval langs de wegen grenzend aan de bestanden
8a (parking Gerhagen) en 10a van de gemeente Tessenderlo.
Wanneer zaailingen massaal aanwezig zijn of een probleem vormen voor natuurlijke, hetzij
kunstmatige verjonging, worden zij voorafgaand uitgetrokken, geklepeld of wanneer het niet
anders kan behandeld met glyfosaat.
Bestanden gedomineerd door Amerikaanse eik worden op termijn omgevormd naar inheems
loofhout zoals weergegeven onder § 4.3. Het betreft enkele bestanden op de Wetsberg en nabij
het Asdonk.
Aanplanten of stimuleren van natuurlijke verjonging van Amerikaanse eik wordt in geen enkel
bestand toegelaten.
In figuur 4.8 wordt een overzicht gegeven van deze zones waar de Amerikaanse eik prioritair
dient verwijderd te worden. Het betreft volgende zones:
Prioriteit I:
- centrale zone te Averbodeheide-Gerhagen-Schoterheide ter ondersteuning van natuurgericht
beheer in dit gebied (broedgebied, historisch venherstel),
- centrale zone Achterheide-Houterenberg ter ondersteuning van het reservaatbeheer in dit gebied,
- bestanden van het Vlaamse Gewest aan de Rodenberg ten zuiden van het fietspad,
- oostelijke zone van de Wetsberg om verdrukking van inheemse soorten in de opperetage te
voorkomen.
Prioriteit II:
- zone Schoterheide waar veel omvormingen naar gemengd naald- + loofhout zal plaatsvinden,
- zone tussen Pinnekenswijer en Houterenberg ter ondersteuning van natuurgericht beheer en
om de diverse potentiële Berken-Eikenbossen in dit gebied te vrijwaren,
- noordwestelijke zone Wetsberg om uitbreiding vanuit de centrale zone (bestanden 2a en 3a
St-Mart.) tegen te houden en verdrukking van inheemse soorten in vnl. bestand 1a St-Mart. Te
vooorkomen.

Robinia komt slechts in zeer beperkte mate voor, nl. bestand 7a OCMW Tessenderlo en bestand 54a van de gemeente Tessenderlo. Omwille van de natuurwaarde verbonden aan dit
laatste bestand (droge heide met Berk, zandplaten en Ratelpopulier op de Oosterbergen) worden de voorkomende exemplaren in de zuidwesthoek van het bestand er best gekapt.
Het andere bestand ligt geïsoleerd zodat een behandeling zich niet opdringt.

2. Weinig invasieve naaldhoutsoorten
Deze soorten worden wanneer zij verspreid of in kleine groepjes voorkomen systematisch verwijderd bij dunning ten voor dele van inheemse soorten.
Naaldhoutbestanden van Corsikaanse den, Lork of Fijnspar worden geleidelijk omgevormd
naar inheemse bestanden vanaf een leeftijd van 70jaar.
De weinig invasieve naaldhoutsoorten worden niet aangeplant in de openbare bossen of privébossen gelegen in het Ven. In de overige privé-bestanden kunnen zij eventueel heraangeplant
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worden. Zij kunnen in geen geval inheemse bestanden vervangen. Dergelijke aanplantingen
zijn echter niet voorzien tijdens de loop van dit beheerplan.
3. Weinig invasieve loofhoutsoorten
Er wordt geen bijzondere behandeling voorzien voor deze soorten. Enkel Amerikaans krentenboompje wordt mee verwijderd in deze bestanden waar een bestrijding van Amerikaanse vogelkers wordt uitgevoerd.
Vermelden we dat deze soort vrij talrijk voorkomt in bestand 53a van de gemeente Tessenderlo
op de Oosterbergen.

4.5

Kapregeling

4.5.1

Dunning

Doel van de dunningen is te komen tot gezonde, gevarieerde en kwaliteitsvolle bestanden. Het
is dan ook de belangrijkste sturende ingreep bij het bosbeheer. Dunningen met het oog op het
voortijdig weghalen van de beste bomen van het bestand met degradatie tot gevolg worden niet
toegelaten.
Bij de dunningen geldt voor alle bestanden dat steeds gewerkt wordt via het principe van de
selectieve hoogdunning. Dit houdt in dat ruimte wordt gegeven aan de bomen met de beste
eigenschappen, ook wel de toekomstbomen genoemd. Doel is tegen het einde van de bedrijfstijd te beschikken over een 150-tal exemplaren per ha.
Onderdrukte of wegkwijnende exemplaren welke geen concurrentie vormen voor de toekomstbomen of voor eventuele natuurlijke verjonging, blijven behouden. Zo zorgen zij voor extra variatie in de opbouw van het bestand en leveren op termijn dood hout. Ook dode bomen blijven
behouden om dezelfde reden zolang dit geen risico inhoudt op fytosanitair of veligheidsvlak.
Hoek- of randbomen kunnen ook omwille van hun esthetische waarde behouden blijven of zelfs
extra vrijgesteld worden zelfs indien hun stamkwaliteit inferieur is.
De intensiteit van de dunning dient bij elke doorgang bekeken te worden. In ieder geval is het
de bedoeling op duurzame wijze hout te oogsten. Het kapkwantum geldt hier dan ook als richtwaarde (cfr tabel 3.1). Hiervan kan worden afgweken voor het wegwerken van achterstallige
dunningen, creatie van open plekken, of omvormingen.
In de praktijk dient ervoor gezorgd te worden dat de kroonsluiting best net niet bereikt is tegen
de volgende dunning. Dit om te voorkomen dat de groeikracht van de bomen al te fel beperkt
wordt of om het voldoende doordringen van licht op de bosbodem toe te laten. In dit kader kunnen dunningen binnen eenzelfde bestand ook variabel in intensiteit gebeuren hetzij in functie
van voorkomende natuurlijke verjonging, in het kader van natuurgericht beheer of om meer
structuurvariatie in het bestand te bekomen.
Voor de in omvorming zijnde bestanden van Grove den in de landduinzone van GerhagenSchotereheide wordt voorgesteld om iets minder sterk te dunnen op de landduinen zelf. Zo zal
op lange termijn de minder veeleisende Grove den er beter vertegenwoordigd zijn in de vooropgestelde gemengde naald- en loofhoutbestanden.
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Naast de reguliere dunningen vermelden we reeds de in de kaptabel weergegeven verjongingskappen (X*) vanaf een leeftijd van 70jaar in naaldhoutbestanden. Het betreft in feite een
duidelijk sterker dan normaal doorgedreven dunning met het oog op natuurlijke verjonging.
Kroonsluiting mag duidelijk nog niet bereikt zijn bij de volgende dunning. Het bestand wordt dus
vrij ijl gezet. Het zal vooral de eerste verjongingskap zijn welke allicht het meest intensief is,
nadien wordt gezorgd dat de vrij ijle toestand van het scherm behouden blijft. De verjongingskap mag dan ook niet verward worden met verlichtingskap met behoud van overstaanders.
Bij de dunningen in exotenbestanden vermelden we dat de voorkeur wordt gegeven aan het
behoud van verspreid voorkomende inheemse soorten zelfs als deze van mindere kwaliteit zijn.
Variabele dunning kan toegepast worden om in te spelen op lokale opportuniteiten of om het
zeer homogene karakter van bv. bestanden Corsikaanse den te doorbreken.
De eerste dunning gebeurt vanaf een leeftijd van 15 à 20jaar in functie van de groeikracht. Vervolgens wordt om de 3jaar gedund tot een leeftijd van ongeveer 35jaar. Tot 90jaar wordt vervolgens om de 6jaar gedund, nadien om de 12jaar met facultatieve optie om de 6jaar (symbool
O in kaptabel) voor de nevenetage. In de bestanden in omvorming van naaldhout naar gemengd loof- en naaldhout kan het immers aangewezen zijn de naar de bovenetage opgroeiende exemplaren 6-jaarlijks te dunnen.
Deze omlooptijden worden vooropgesteld voor zowel naaldhout als loofhout hoewel loofhout
doorgaans eerder 4, 8 en tenslotte 12-jaarlijks gedund wordt. De reden voor deze keuze is het
beperken van de verstoring in het bos en het feit dat door loofhout gedomineerde bestanden vrij
beperkt voorkomen. Anderzijds biedt het ook de mogelijk om grotere houtvolumes aan te bieden wat de prijs ten gunste komt.

4.5.2
4.5.2.1

Eindkap
Kapbaarheid

Voor het bepalen van de kapbaarheid wordt onderscheid gemaakt tussen naaldhout en loofhout. Voor naaldhout wordt een bedrijfstijd vooropgesteld van 120jaar voor Grove den en Lork
en 150jaar voor Corsikaanse den.
Voor loofhout wordt gewerkt met een gemiddelde omtrek van 90cm voor Berk, Es en Zwarte
els, 120cm voor de sporadisch voorkomende Boskers , 150cm voor Beuk en inlandse eik, en
160cm voor Populierklonen. Voor homogene bestanden van Amerikaanse eik geldt 150cm (of
een leeftijd van 100jaar) maar deze zullen meestal reeds vroeger omgevormd worden. De kapbaarheidsdatum kan dus ook vervroegd worden in het kader van omvormingen.
Ook wanneer de levensverwachting van het bestand onvoldoende is, kan de kapbaarheidsdatum vervroegd worden.
Dit is met name het geval voor de meeste Populierenbestanden in de natste gedeelten van de
valleien van de Grote Laak en de Winterbeek. De meeste van deze bestanden zijn aangetast
en sterven in snel tempo af, mogelijk mede onder invloed van overstroming met vervuild water.
Deze bestanden worden dan ook vaak vervroegd gekapt aan het begin van de planperiode.
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4.5.2.2

Kaalslag

De maximale toegestane oppervlakte voor kaalslag bedraagt 1ha in privé-bos met uitzondering
van Populier, Amerikaanse eik en naaldhout met een maximum van 3ha elk. Voor Populier in
VEN bedraagt dit 1ha.
Meerdere kaalkappingen hebben minstens een onderlinge afstand van 100m of een tussentijd
van minstens 3jaar.
Voor de openbare bossen wordt voor alle soorten gestreefd naar 0,5ha met een maximum van
1ha.
Tijdens de loop van het bosbeheerplan worden voornamelijk kaalslagen voorzien van populier.
De oppervlakte bedraagt minder dan 3ha voor de privé-bestanden buiten het VEN. Voor de privé-bestanden in VEN bedraagt de oppervlakte meer dan 1ha voor een aantal bestanden. Zij
worden doorgaans niet heraangeplant met Populier maar omgevormd naar inheems loofhout
bestaande uit Zomereik, Es of Zwarte els en Wilg. Voor de bestanden van Van Schoubroeck
betreft het vroegtijdige oogst van de afstervende bestanden 20f, g en h. Het betreft echter meer
individuele oogst van de nog goede exemplaren. De aanwezige rijke onder- en nevenetage van
inheems loofhout blijft behouden net als de dode exemplaren. Voor de bestanden 17e, g, h, k
en l van Bleus-Degeest betreft het oogst van de onregelmatig en verspreid tussen het aanwezig
inheems loofhout geplante Populieren.
Bestand 19a (De Hondt-Kemps) van meer dan 3ha zal allicht heraangeplant worden met Populier met inheemse onderetage. Hetzelfde geldt voor bestand 17d (Bleus-Degeest).
Voor de aanliggende bestanden Corsikaanse den 15b en 15c (Brosens) met een gezamenlijke
oppervlakte van 1,29ha wordt vervroegde kaalkap aangevraagd. Nadien volgt beplanting met
inheems loofhout bestaande uit Zomereik, Wintereik en Boskers.
Wat betreft de openbare bestanden van Populier is een kaalslag voorzien van bestand 25a
(1,40 ha), 26a (0,60 ha) en 27a (1,13 ha) Kerkfabriek St-Martinus, 33a (0,68 ha) OCMW Diest,
en 1a (0,44 ha) OCMW Tessenderlo. In alle gevallen vindt nadien aanplanting van inheems
loofhout plaats, hoofdzakelijk Es of Zwarte els.
In volgende naaldhoutbestanden wordt ook een kaalsag voorzien: 85b gemeente Tessenderlo
(2,00 ha) gevolgd door kunstmatige verjonging met inheems loofhout uitgezonderd in het noordelijke deel dat als open plak zal beheerd worden. Bestand 9a (0,64 ha) en 14a (0,92 ha)
Vlaamse Gewest gevolgd door kunstmatige verjonging met respectievelijk Zomereik en inheems loofhout. Ook bestand 11a (0,13 ha) Vlaamse Gewest kent een eindkap gevolgd door
kunstmatige verjonging met Zomereik of Wintereik.

Voor het overige worden geen eindkappen voorzien wat niet verwonderlijk is gezien de meeste
bestanden relatief jong zijn.
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4.5.2.3

Individuele kapping

Individuele kapping wordt voornamelijk voorzien voor verspreid voorkomende Amerikaanse eik
in bestanden in omvorming. Deze kappingen van de zaadbomen gebeuren uiterlijk bij de laatste
dunning voorafgaand aan een verjongingskap.
In enkele bestanden worden verspreid of in kleine groepen voorkomende Corsikaanse dennen
via reguliere dunning tegen het eind van de planperiode geheel verwijderd. Het betreft de bestanden 5a Provincie Limburg, 1a en 15a van het Vlaamse Gewest. Dit met het oog op verhogen van de natuurwaarde in deze bestanden. Hetzelfde geldt voor Robinia in bestand 54a gemeente Tessenderlo. In bestand 38a van de gemeente Tessenderlo worden de Amerikaanse
eiken in de noordwesthoek gekapt en vervangen door Zomereik.
Zoals eerder gesteld gebeurt kap van Populier in een aantal kwijnende privé-bestanden eerder
individueel vermits de dode exemplaren blijven staan en de inheemse bomen in de doorgaans
goed ontwikkelde neven- en onderetage behouden blijven.

4.5.2.4 Groepsgewijze of zoomsgewijze kapping
Groepsgewijze dunning (G) wordt uitgevoerd in openbare naaldhoutbestanden van meer dan
70jaar waar na twee opeenvolgende verjongingskappen nog onvoldoende verjonging aanwezig
is. De groepen hebben doorgaans een diameter van 20 tot 30 meter wat overeenkomt met de
bestandshoogte. Ook in bestanden in omvorming gedomineerd door Amerikaanse eik wordt
deze groepenkap toegepast. Tevens zullen ook een aantal groepenkappingen gebeuren in het
kader van natuurgericht beheer (§4.8).
Rekening houdend met een bedrijfstijd van 120jaar voor Grove den en Lork en het inbrengen
van verjongingsgroepen vanaf ongeveer 85jaar bij afwezigheid van voldoende natuurlijke verjonging, zou jaarlijks gemiddeld ongeveer 3% van de bestandsoppervlakte dienen verjongd te
worden of 18% bij een 6-jaarlijkse omlooptijd. Dit komt neer op gemiddeld 1 verjongingsgroep
per ha bij 6-jaarlijkse dunning. Voor Amerikaanse eik wordt eenzelfde aandeel voorgesteld.
Voor Corsikaanse den met een bedrijfstijd van 150jaar bedraagt deze waarde 1,5% en 9% of 1
verjongingsgroep per ha om de 12jaar.
Merken we reeds op dat tegen het einde van de bedrijfstijd een beperkt aantal oude naaldbomen verspreid of in groep behouden blijven en dus niet alle exemplaren dienen gekapt te worden.
Zoomsgewijze kapping (Zo) wordt niet voorzien uitgezonderd in de bestanden 20i en 20k waar
de omvorming van Amerikaanse eik naar inheems loofhout via kunstmatige verjonging hetzij op
deze wijze hetzij via groepenkap zal gebeuren. Dit laatste geniet echter de voorkeur.
De zoom zal een diepte hebben minimaal gelijk aan de bestandshoogte. En wordt opgeschoven bij elke dunning.
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4.5.2.5

Hakhoutkapping

Hakhoutkappingen (h) worden enkel voorzien in enkele openbare bestanden gedomineerd door
Zwarte els en/of Wilg. Het betreft de bestanden 6a Kerkfabriek St-Lucia, 22a Kerkfabriek StMartinus, 29a OCMW Diest.
Het is de enige bedrijfsvorm die in deze bestanden mogelijk is. Er wordt een omlooptijd van
15jaar voorzien met facultatieve omloop om de 8jaar. De omlooptijd bedraagt maximaal 30jaar.
Per omloop wordt voor de bestanden groter dan 0,5ha maximaal de helft van de bestandsoppervlakte gekapt.
De onderetage van bestand 64a van de gemeente Tessenderlo wordt best beheerd als hakhout
en de bovenetage als middelhout.
4.5.2.6

Jaarlijkse brandhoutkappingen

Jaarlijkse kapping van brandhout (Bh) wordt voorzien voor enkel kleinere en onrendabele bestanden van privé-eigenaars. Het betreft bestanden 10a (Raymaekers), 11a en b Hendrickx,
13a (Van Ham), 14a ( Bervoets) en 17i en j (Bleus-Degeest). Bij oogst zal voorkeur gegeven
worden aan exoten en dode bomen. Mooie gezonde toekomstbomen van inheemse soorten
worden niet gekapt. Het betreft doorgaans oogst voor eigen gebruik.
De jaarlijkse oogst van brandhout mag maximaal 5% van het bestandsvolume bedragen.
4.5.2.7

Kaptabel

De kaptabel wordt weergegeven als bijlage 4.5. Hierin kunnen 3 reeksen onderscheiden worden gebaseerd op geografische spreiding:
- reeks 1: zone Averbodeheide-Gerhagen-Schoterheide,
+ 260ha
6-jaarlijkse dunningen in 2007-2013-2019-2025
- reeks 2: zone Achterheide-Houterenberg-Rodenberg, Asdonk, ’t Goor, Lapse heide,
+ 170ha
6-jaarlijkse dunningen in 2011-2017-2023
- reeks 3: zone Vallei van de Grote Laak, Wetsberg, Kepkensberg, Ravenshout, Schoterse
bossen
+ 127ha
6-jaarlijkse dunningen in 2009-2015-2021-2027.
De opdeling in geografisch gebaseerde reeksen laat toe de werkzaamheden te spreiden, vermijdt herhaaldelijke verstoring door dunningen en laat tevens toe grotere loten aan te bieden
gespreid in de tijd. De indeling is dus niet gebaseerd per eigenaar al zitten de bestanden van
de privé-eigenaars overwegend in dezelfde reeks.
Doordat eventueel reeds bestaande kaptabellen op elkaar dienden afgestemd te worden of niet
voorhanden waren, kan het zijn dat de eerste dunning in de kaptabel als facultatief is weergegeven. Deze kan ook als reguliere dunning zijn opgenomen met dien verstande dat eventueel
iets lichter dan wel sterker dient gedund te worden rekening houdende met de tijdspanne tussen de voorgaande dunning.
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Zuiveringen of eindkappen staan soms helemaal in het begin van de planperiode buiten een
normaal dunningjaar indien de situatie op het terrein dringende uitvoering vereist.
Wanneer een dunning vermeld wordt in jaar x kan deze uitgevoerd worden vanaf 1 september
van het jaar x-1 tot 1 april van het jaar x+1 oftewel 2 kapseizoenen. Hetzelfde principe geldt
voor zuiveringen. Een dunning kan meer dan 2jaar uitgesteld worden op voorwaarde dat de
beheerdoelstellingen niet in het gedrang komen. Redenen kunnen zijn storm, lage houtprijs, …
Er wordt opgemerkt dat dringende kappingen om fytosanitaire of veiligheidsredenen steeds
mogelijk blijven mits melding aan ANB.
Voor hakhoutkappingen geldt dat deze kunnen uitgevoerd worden in het jaar x tot x+4. Eindkappen kunnen vanaf het jaar x uitgevoerd worden gedurende het verdere verloop van het beheerplan zonder dat dit echter leidt tot groepering van eindkappen binnen een periode van 3
jaar. Het jaar x heeft steeds betrekking op het jaar van de exploitatie op het terrein.
Merken we op dat in de kaptabel een aantal symbolen in rood staan. Het betreft vaak groepenkap en de daaraan eventueel in later fase verbonden zuivering welke dient uitgevoerd te worden in geval de verjongingskappen niet het beoogde resultaat hebben.

4.6

Bosexploitatie

4.6.1

Ruimingen

Het oogsten van het hout wordt uitgevoerd met de kettingzaag of met een harvester. Bij het
vellen wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan het vermijden van velschade in het overblijvend
bestand en in het bijzonder aan de toekomstbomen. Deze worden zo nodig voorzien van een
(tijdelijk) merkteken.
In de oudere bestanden waar gewerkt wordt met natuurlijke verjonging gebeurt het oogsten
best met de kettingzaag om schade aan de natuurlijke verjonging door veelvuldig manouvreren
te vermijden.
Het hout wordt steeds uit het bestand gesleept via de kortst mogelijke weg waarbij omzichtig te
werk wordt gegaan om sleepschade aan de overblijvende exemplaren te vermijden.
Regelmatige en permanente ruimingspistes komen vrijwel niet voor uitgezonderd in de bestanden 4l (Embrechts) en 14a Vlaams Gewest. Toch wordt de aanleg van permanente ruimingspistes om de 25 à 30m voorgesteld in de bestanden in omvorming waar natuurlijke verjonging
succesvol is. Dit is bijvoorbeeld het geval in bestand 8a van de provincie Limburg met een goed
ontwikkelde nevenetage van Zomereik en Wintereik.
Het gebruik van een tijdelijke ruimingspiste bij eindkap is aangewezen in de doorgaans vrij natte (Populieren)bestanden om zo overmatige schade aan bodem, kruid- en struiklaag te vermijden.
Langs de ruimingspistes worden de stammen afgevoerd naar de hoofdwegen waar zij worden
gestapeld in afwachting van ophaling met een vrachtwagen. Aanleg van specifieke stapelplaatsten is niet nodig vermits de wegen doorgaans voldoende breed zijn.
In volgende bestanden wordt bosexploitatie met zware machines niet wenselijk geacht omwille
van de doorgaans natte condities. Hier gebeurt ruiming best kleinschalig door de bomen ter
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plaatse in te korten en ze met lichte machines of eventueel met het paard uit te slepen: 14a
(Bervoets), 17f, h (Bleus-Degeest), 8b-c (Coppens), 60a, 82a (gemeente Tessenderlo), 11a-b
(Hendrickx), 5a-7a (Kerkfabriek St-Lucia), 34a OCMW Diest. In de natte zones van de bestanden 20e-h (Van Schoubroeck), 5a provincie Limburg en 1a Vlaamse Gewest is kleinschalige
ruiming eveneens aangewezen.
Omwille van de natuurwaarde van de bestanden 5a-8a, 15a, en 18a van het OCMW Diest gebeurt ruiming hier best ook eerder kleinschalig.
Machinale ruiming is niet gewenst in perceel 19b van de Kerkfabriek St-Martinus omwille van
de zeer natte condities en de hoge natuurwaarde. Ruiming kan enkel manueel of met paard
gebeuren en dit tijdens strenge vorst.
De bosbeheerder of eigenaar zal steeds toezien op of voorwaarden opleggen voor het vermijden van schade aan het bestand bij ruiming.
4.6.2

Schoontijd

De schoontijd loopt standaard van 1 april tot 30 juni. In deze periode wordt geen bosexploitatie
uitgevoerd omdat dit de broedperiode is voor de vogels en ook de meeste andere diersoorten
met jongen zitten. Het is ook de periode waarin de sapstroom op gang komt en vel- of uitsleepschade extra nadelig is.
Deze periode kan verruimd of verengd worden bij het voorkomen van voorjaarsflora, bijzondere
broedgevallen, paddentrek, dassenburchten, drassige gronden, bijzondere biotopen maar zij
kan ook opgeven worden indien het bestand geen bijzondere ecologische waarde heeft, in
speelbossen of bij veiligheidskappingen.
Voor de bestanden vervat in het beheerplan wordt in regel een schoontijd van 1 april tot 30 juni
voorzien met uitzondering van ecologisch minder waardevolle homogene gelijkjarige bestanden
< 70 jaar van Corsikaanse den of Amerikaanse eik welke eerder aan de rand van een bosgebied gelegen zijn. Hiervoor geldt geen schoontijd tenzij het eerder geïsoleerde bestanden betreft gelegen inof nabij ecologisch waardevollere bestanden.
Dit moet toelaten toch nog een aantal beheerwerken te kunnen uitvoeren in het voorjaar zonder
aanleiding te geven tot al te veel rustverstoring meer centraal in het boscomplex.
Voor volgende bestanden wordt anderzijds een verruiming van de schoontijd vooropgesteld:
- 1 februari – 30 juni: 15a OCMW Diest en 20j Van Schoubroeck wegens horst Buizerd (indien
deze bewoond is),
- 1 maart – 31 juli: bestanden gelegen in het broedgebied nabij de Pinnekenswijer, 10a-16a
gemeente Tessenderlo, 16a-c provincie Limburg,
- 1 maart – 30 juni (bestanden met waardevolle voorjaarsvegetatie): 30a OCMW Tessenderlo
en 20g, 20h, 20i, 20j, 20k Van Schoubroek
- uitbreiding naar ruiming in droge of vorstperiodes: bestanden met kleinschalige ruiming in
§4.6.1 en de bestanden 17b-e, g, k, l van Bleus-Degeest.
Vermelden we nog dat de houtvester in de verkoopsvoorwaarden kan opleggen dat 1/3 van het
lot vrij dient te zijn van de schoontijd. Vaak gaat het om vrij jonge homogene naaldhoutOpgesteld door Syncera nv
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bestanden, homogene bestanden van Corsikaanse den of Populierenbestanden zonder echte
ecologische waarde.
Een overzicht van de schoontijd per bestand wordt weergegeven als bijlage 4.6.2.
4.6.3

Houtafvoer

De bestanden zijn doorgaans goed bereikbaar via een uitgebreid netwerk van middelgrote onverharde boswegen. Uitgezonderd enkele bestanden gelegen in de komgebieden van de Grote
Laak en de Winterbeek welke moeilijker bereikbaar zijn
Via de kleinere boswegen wordt het hout versleept naar de grotere boswegen welke vaak,
maar niet steeds, een grindverharding hebben, of naar kleinere verharde wegen. Het hout
wordt er gestapeld om opgeladen te worden door vrachtwagens.
Deze grotere al dan niet met grind verharde boswegen dienen degelijk onderhouden te worden
zowel voor als na afloop van het houttransport. Dit niet alleen met het oog op houttransport,
maar ook met het oog op recreatief medegebruik of berijdbaarheid door hulpdiensten. Waar
nodig worden ook laaghangende takken tijdig verwijderd.
De geasfalteerde wegen en voorname onverharde boswegen geschikt voor afvoer van hout
worden eveneens aangeduid op kaart 1.5a.
4.7

Brandpreventie

Hoewel vooral in de jaren ’60 en ’70 regelmatig bos- of heide branden in voornamelijk de zone
Gerhagen-Houterenberg-Schoterheide voorkwamen, is het gebied hier de laatste tientallen jaren van gespaard gebleven.
Met uitzondering van bestand 10a en 11a van de gemeente Tessenderlo en 3a van de Kerkfabriek St-Jozef, waar zowel langs de wegen maar ook in de bestanden loofhoutsingels voorkomen, zijn er geen klassieke brandwegen of loofhoutsingels aanwezig in de bestanden. Ook een
specifiek brandbestrijdingsplan is niet voorhanden.
De kleinere en bredere boswegen vervullen wel in zekere zin een brandwerende functie al zijn
zij vaak onvoldoende breed om vuur in het kronendek tegen te houden. Om grondvuur tegen te
houden is het belangrijk dat zeker langs de grotere boswegen in de naaldhoutcomplexen de
kruid- en struiklaag langs de wegrand regelmatig gemaaid wordt.
Tijdens langdurig droge periodes met hoog brandgevaar zou de toren aan de Zandberg te Gerhagen dienst kunnen doen als uitkijktoren.
Voor de brandbestrijding wordt beroep gedaan op het lokale brandweerkorps en zo nodig korpsen van omliggende gemeenten. Het is belangrijk dat de boswegen steeds toegankelijk blijven
voor de hulpdiensten door houtopslag, laaghangende takken, of omgevallen bomen tijdig te
verwijderen.
De kleinere toegangswegen tot het broedgebied Pinnekenswijer worden afgesloten met houten
slagbomen. Deze dienen steeds geopend te kunnen worden door de hulpdiensten.
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Naast water uit grotere beken zoals de Winterbeek en Grote Laak (Kaart 1.5a), komen in volgende bestanden waterpartijen voor welke zouden kunnen aangesproken worden:
- zone Averbodeheide-Gerhagen-Schotereheide: gemeentelijke visvijver bestand 36a gemeente Tessenderlo, eventueel ook ven van de Pinnekenswijer,
- zone Asdonk: diverse kleinere vijvers gelegen in bestand 20h Van Schoubroeck,
- vallei Grote Laak: verspreid liggende vijvers waaronder in de bestanden 9b en 82a van de
gemeente Tessenderlo.
4.8

Open plekken

Op niveau van het uitgebreid en gezamenlijk bosbeheerplan wordt gestreefd naar een oppervlakte van 22,3ha permanente open plekken en 12,50ha tijdelijke open plekken (zie ook beheerdoelstellingen).
Tijdelijke open plaatsen zullen zowel in openbaar als privé-bos gecreëerd worden via het uitvoeren van reguliere eindkappen of door groepenkap in om te vormen bestanden. Een aandeel
van 5% van de totale bestandsoppervlakte of 25ha wordt vooropgesteld. Rekening houdend
met een gemiddelde duur van 10jaar vooraleer deze open plaatsten zijn dichtgegroeid zullen
jaarlijks op deze wijze 2,5ha tijdelijke open plaatsen gemaakt worden.
De permanente plekken bestaan voornamelijk uit vennen & poelen, heidevegetaties en graslandvegetaties. Bij het aanleggen van permanente open plekken zal het kroonhout steeds mee
verwijderd worden.
4.8.1

Vennen & poelen

Venherstel
Op kaart 4.8 worden de verschillende poelen en vennen gesitueerd. Het huidige netwerk wordt
behouden, maar herstelmaatregelen dringen zich voor de meeste poelen en vennen op. Ter
hoogte van het Waterbroek komt tevens de Kamsalamander voor (habitatrichtlijnsoort, maar de
zone is niet in Habitatrichtlijngebied gelegen).
Ter hoogte van de vennen worden goede resultaten verwacht bij een herstel van de natuurlijke
hydrologie. Dit kan bijvoorbeeld door op de hoofdontwateringsgracht een stuw te plaatsen die
leidt tot opstuwing van het water tot op een niveau gelijk aan de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand die op basis van de Bodemkaart van nature kan verwacht worden. Dit herstel is dan
ook prioritair. Hierbij dient een lokale zone nagestreefd te worden met permanente inundatie en
dienen de peilfluctuaties beperkt te blijven.
De hier aanwezige vennen worden gevoed door regenwater en zijn gelegen waar het neerslagwater
zich in een kom kan verzamelen en waaronder zich een ondoorlatende bodemlaag bevindt. Verdamping en infiltratie zijn belangrijke processen in deze plassen. Verdamping is sterk afhankelijk van het
seizoen, waardoor er sterk variërende waterstanden mogelijk zijn. Doordat ze volledig geïsoleerd zijn
binnen het hydrologisch systeem kunnen ze echter periodiek droogvallen.
Het ionenarme karakter van het water hangt samen met het aandeel regenwater in de voeding van de
plassen. Door de slecht doorlatende bodemlagen en min of meer hoge positie in het landschap (infiltratiegebied) wordt toevoer van grondwater verhinderd.
De vennen in het bosbeheerplan worden ook gevoed met oppervlakkig afstromend oppervlaktewater.
In de arme zandgebieden bevat dit oppervlakkig water weinig ionen door de ionenarme samenstelling
van de zandbodems.
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De verdroging van de vennen wordt veroorzaakt door drainagemaatregelen voor bosbouw. De aanplant / verbossing van het gebied waarvan het afstromend regenwater het ven bevoorraadt, leidt eveneens tot een lagere nuttige neerslag voor het ven. Verdroging gaat gepaard met het vergroten van de
peilfluctuaties en mineralisatie van de aanwezige organische stof. Mogelijke gevolgen van verdroging
zijn het massaal voorkomen van Pijpestrootje en Pitrus of de ontwikkeling tot bos.
Voor doelsoorten van herstel verwijzen we naar hoofdstuk 3.

De zone voor prioritair venherstel bevindt zich centraal in het gebied Averbodeheide-GerhagenSchoterheide en is weergegeven op kaart 4.8a. Het gebied sluit aan op het broedgebied Pinnekenswijer en laat tevens toe een verbinding te vormen met de Merodese bossen aan de overzijde van de N127 waar Natuurpunt vzw aan historisch venherstel wil doen.
In enkele bestanden (14a,Tess., 5a Prov. Limburg en 1a Vl. Gewest) bevinden zich ook enkele
zones waar op historische kaarten vennen gekarteerd zijn. Voorgesteld wordt om deze locaties
tenminste te onderwerpen aan een poging tot herstel. Hiervoor wordt ingespeeld op herstel van
de hydrologie, de creatie van een open zone ter hoogte van deze zones (en tevens van een
verbindende corridor van gemiddeld minimaal 25 m breed) en het verwijderen van de strooisellaag indien deze al te dik is. Indien het beoogde resultaat na 5 tot maximaal 10 jaar niet bekomen wordt (met het verschijnen van positief indicatieve soorten), kan deze zone terug verbossen of (bij voorkeur) als open plek behouden worden.
Er wordt voorgesteld binnen de prioritaire zone voorrang te geven aan venherstel in bestand
14a Tess. en 1a Vl. Gewest.
Ven- en poelbeheer
Bij het toekomstige beheer wordt een maai- en
hakhoutbeheer ingesteld rond de verschillende
voorkomende poelen in de bestanden 9a, 36a en 82a
gemeente Tessenderlo, 11b Hendrickx en 34a OCMW
Diest. Bijkomend worden de poelen in de bestanden 9a
en 82a gemeente Tessenderlo onderworpen aan een
cyclisch (10-jaarlijks) ruimen van de poelen. Het beheer
ter hoogte van de vennen 14a gemeente Tessenderlo,
5a provincie Limburg en 1a Vlaamse Gewest bestaat
voornamelijk uit het herstellen van de natuurlijke
hydrologie
(vernatten).
De
specifieke
beheermaatregelen zijn weergegeven als bijlage 4.8.
Prioritaire zone voor ven- en poelbeheer is zijn de
bestanden 9a en 82a Tess.

Hieronder worden enkele richtlijnen weergegeven voor het beheer van poelen:
Het onderhoud van poelen en hun omgeving is nodig om verlanding, overwoekering van enkele sterke
planten en te grote uitbreiding van houtige gewassen tegen te gaan. Het handmatig onderhoud is arbeidsintensief. De verstoring van het milieu is echter minder sterk dan bij grote machines en de ingrepen kunnen veel selectiever uitgevoerd worden. Afgemaaide planten moeten steeds worden afgevoerd. Het maaisel regelmatig keren bevordert het drogen en vermindert het volume aanzienlijk. Het
(planten)materiaal dat verwijderd wordt uit de poel moet enkele dagen te drogen gelegd worden naast
de poel zodat de waterorganismen die ertussen zitten zich nog naar het water kunnen begeven. Grote
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onderhoudswerken in de poel en op het land gebeuren best in verschillende fasen. Wanneer elk jaar
een ander deel onderhouden wordt, kunnen de dieren en planten het onverstoorde gedeelte weer koloniseren vanuit de rest van de poel.
RUIMEN
Afgestorven plantendelen, bladeren en slib stapelen zich op de bodem van de poel op, zodat deze
steeds minder diep wordt. Om de 5 à 10jaar moet deze laag van de bodem worden verwijderd. Dit gebeurt best in de vroege herfst (september-oktober). Uitbaggeren kan gebeuren door een baggerbeugel
(handmatig) of machinaal met een kraanbak. De vroege herfst is ook de periode waarin de plantenmassa het grootst is. Door de vegetatie in de poel dan weg te nemen, wordt voorkomen dat plantensoorten de poel doen dichtgroeien en te veel plantendelen wegrotten op de bodem. De noordelijke zijde van de poel (gericht naar het zuiden) moet vrijgehouden worden van overdadige plantengroei. Het
weghalen van planten kan machinaal gebeuren met een korfmaaier of een sloothaak (manueel). Van
sterk woekerende soorten soorten zoals Riet en Lisdodde: om de vijf jaar dient een groot gedeelte te
worden weggehaald (ook wortelgedeelte). Ondergedoken en drijvende (water)planten (bvb waterpest) :
regelmatig sterk uitdunnen. Andere water- en moerasplanten: om de 2jaar bovenste delen afmaaien
met zeis of bosmaaier. Verder dient steeds zo’n 50% van het wateroppervlakte vrijgehouden te worden
van begroeiing.
BEHEER OMGEVING POEL : MEER LICHT !
Wat de omgeving van het poelbiotoop betreft, zijn er enkele beheermaatregelen nodig. Om de natuurlijke successie van open oever naar struweel of bosvorming tegen te gaan, is kappen noodzakelijk.
Waterplanten hebben immers voldoende zonlicht nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Toch
hebben bepaalde organismen houtige gewassen nodig die tot over het wateroppervlak reiken om hun
volledige levenscyclus te voltrekken. Hier en daar een struikje laten staan kan dus geen kwaad. Soorten als Wilg, populier, Zwarte els, Es en (zomer)Eik lopen na het kappen weer gemakkelijk uit en maken talrijke nieuwe loten. Een gevarieerde mosvegetatie vestigt zich op de stobben. Bij een afwisseling
tussen hoge en lage stoven en een frequent kapbeheer ontstaat bovendien een gedifferentieerde
structuur die aantrekkelijk is voor kleine zangvogels en talrijke andere organismen. Om het poelmilieu
zo weinig mogelijk te storen, is het aan te raden om de verschillende beheermaatregelen zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen in de tijd. Daarom wordt voorgesteld om het kappen van het hakhout en
het ruimen van de poel in de toekomst uit te voeren met een omloop van 10jaar. Op dit moment is er
geen sprake van een bosrand rondom de poel. Dit betekent dat de eerste kapping voorzien wordt in
2009. De volgende kapping wordt dan voorzien op 2019. Op die manier wordt er ruimschoots de tijd
gegeven aan de flora en fauna om zich te herstellen van de voorgaande ingreep en zich uit te breiden
en voort te planten alvorens een nieuwe ingreep plaatsvindt. Bovendien zijn in zo’n korte tijdsspanne
de verbossing en verlanding nog niet te ver geëvolueerd zodat de gestelde ingrepen ook de abiotische
componenten van het systeem (lichtinval, reliëf, microklimaat, bodemvochtigheid, beschuttingsgraad,
etc.) niet al te sterk verstoren.

4.8.2

Heidevegetaties

Op kaart 4.8a worden de verschillende heidevegetaties en/of heiderelicten gesitueerd net als
deze locaties waar prioritair aan heidebehoud- of herstel dient gedaan te worden.
De heidevegetaties bestaan zowel uit natte heide (met Gewone dopheide) als uit droge heide
(met Struikheide). Veel relicten zijn echter in min of meerdere mate ingepalmd/overwoekerd
door grassen (Pijpestrootje en/of Bochtige smele). De specifieke beheermaatregelen zijn weergegeven als bijlage 4.8.
In de meeste bestanden bestaan de beheermaatregelen voornamelijk uit het openhouden van
de heidevegetaties, door het verwijderen/kappen van Grove den, Corsicaanse den, Zomereik,
Ruwe berk,… Dit beheer wordt voorgesteld in de bestanden 10a, 51a, 52a, 54a & 61a gemeen-
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te Tessenderlo, 4e, 4f, 4o, 4s & 4t Embrechts, 6a Goosens M., 21a Bugge, 22a Stabel, 16b
provincie Limburg, 32a Kerkfabriek St. Martinus en 5a en 22a OCMW Diest.
In de zones met een hoge mate van vergrassing wordt afplaggen voorgesteld, met name in de
bestanden 4n Embrechts, 14a gemeente Tessenderlo (nabij zuidwestelijke moeraszone 10 a
plaggen volgens transect nat-droog), 18a OCMW Diest. Ook in bestand 1a Vlaamse Gewest
wordt experimenteel afplaggen volgens een nat-droog gradiënt voorgesteld.
Plaggen tot net boven de A2-horizont in droge heidevegetaties is de meest succesvolle maatregel om
het nutriëntengehalte direct en voor een erg lange periode zeer sterk te doen afnemen. Door branden
en door maaien, gevolgd door het verwijderen van het strooisel, kunnen ook heel wat nutriënten afgevoerd worden. Door de lichtere omstandigheden die kieming begunstigen, de veranderde concurrentieverhoudingen en het feit dat –vooral met maaien- nog heel wat grassen vitaal in de vegetatie aanwezig zullen blijven, bieden deze maatregelen echter niet de garantie dat een vergraste heide terug
regenereert naar een door Struikheide gedomineerde vegetatie.
De natte heidegemeenschappen zijn in het gebied vervangen door monospecifieke Pijpestrootjevegetaties. Deze verandering in zure natte heide is in belangrijke mate te wijten aan eutrofiëring ten gevolge van atmosferische depositie en verdroging (sterke grondwaterdaling). De afname van zeldzamere
natte heidesoorten wordt ten dele veroorzaakt door overschaduwing door Pijpestrootje. Maaien, maar
vooral redelijk diep plaggen van de vergraste heide, in combinatie met geschikte hydrologische maatregelen, helpen bij het herstellen van verzuurde natte heidebodems, tenminste als zwak gebufferd
grondwater aanwezig is en dit tot in de wortelzone kan doordringen. De terugkeer van soortenrijke natte heidegemeenschappen kan dan vrij snel (5jaar) optreden, vermoedelijk als gevolg van de aanwezigheid van vele natte heidesoorten in de zaadbank.

Bij het plaggen wordt in eerste fase slechts een deel van de open zone afgeplagd, waarna een
evaluatie van het heideherstel voorzien wordt. Afhankelijk van de soortensamenstelling die opduikt bij de evaluatie kan dan beslist worden om het plaggen al dan niet verder uit te breiden.
Voor de evaluatie van het heideherstel wordt verwezen naar de literatuur (o.a. “Systematiek
van natuurtypen voor Vlaanderen: heide en landduinen”). Algemeen kan gesteld worden:
• indien na 5jaar enkel 'kapvlaktesoorten' opduiken (Pijpestrootje, Bochtige smele, Brem en
misschien een paar plukjes Struikhei) en ook geen bijzondere invertebraten voorkomen, kan
het afplaggen als niet geslaagd beschouwd worden (en zijn de potenties naar heideherstel
onvoldoende),
• indien kensoorten en/of RL-soorten gevonden worden van heidevegetaties, is het heideherstel geslaagd te noemen, en kan overgegaan worden tot een verdere uitbreiding, en permanent beheer van het open terrein op de voorziene locatie.
4.8.3

Graslanden

Op de figuur 4.8a worden de verschillende graslandvegetaties gesitueerd. In de bestanden 66a
& 82b gemeente Tessenderlo, 4a & 9a OCMW Diest en 18a Kerkfabriek St. Martinus wordt het
huidige beheer min of meer verdergezet. Voor het bestand 66a gemeente Tessenderlo wordt
een effectief maaibeheer rond de grondopslagplaatsen voorgesteld om verdere verruiging van
de vegetatie tegen te gaan. De specifieke beheersmaatregelen zijn weergegeven als bijlage
4.8.
Op het bestand 2e Peremans-Van Meeuwen bevinden zich relicten van Blauwgrasland. Dit natuurtype is een uitermate zeldzaam vegetatietype in Vlaanderen. Voor de locatie (hoewel niet
gelegen in Ven-gebied, Habitatrichtlijngebied of ‘groen gebied’ cfr. Gewestplan, wordt een herstel van het blauwgrasland voorgesteld.
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Hierbij wordt het volgende in overweging genomen: Blauwgrasland is niet vervangbaar op locaties die nooit blauwgrasland geweest zijn. Blauwgrasland kan hoogstens potentieel opnieuw ontwikkeld worden op enkele tientallen hectaren,
in de buurt van de nog bestaande relicten. Daarbij spelen de zaadvoorraad in de bodem en de nog bestaande nabijgelegen relicten de belangrijkste rol. Vooral de karakteristieke zeggensoorten blijken zelfs na tientallen jaren nog opnieuw
uit de zaadvoorraad terug te keren. Voor andere soorten zoals Perzikbladig viooltje, Spaanse ruiter, Kranskarwij, Karwijselie, Zaagblad, Blauwe knoop… geldt eenmalig verlies waarschijnlijk als defi nitief. Alleen herintroductie kan hier
nog voor de terugkeer zorgen. De Veldrus-associatie kan wellicht op iets meer plaatsen hersteld worden, maar de totale potentieel restaureerbare oppervlakte ligt in dezelfde grootte-orde. Ze is enerzijds afhankelijk van herstel van grasland uit zoom- en bossituaties met Klein glidkruid, anderzijds van het heropduiken uit de zaadvoorraad van Klein glidkruid (uit “Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: graslanden”).

Het bestand is beplant met Populier, met een voorziene eindkap in 2017. Om de potenties naar
herstel te kunnen inschatten, wordt een jaarlijks maaibeheer (2-jaarlijks) voorgesteld in het zuidelijke deel van het bestand. Indien tegen 2017 een voldoende aantal typerende soorten (uit de
zaadvoorraad) heropgedoken zijn, kan dit deel van het perceel na de eindkap als hooiland hersteld worden. Voor typerende kensoorten en/of RL-soorten wordt verwezen naar literatuur (o.a.
“Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: graslanden”).
4.8.4

Zeldzame struweelvegetaties

In bestand 5a van de provincie Limburg bevindt zich in de natte zones vochtig wilgenstruweel
op venige, voedselarme, zure bodem (So). Voor het behoud van deze stuweelvegetaties wordt
in eerste instantie een vernatting van deze zones voorgesteld. De aanwezige kunstmatige ontwateringsgrachten worden afgesloten of er wordt een drempel aangebracht.
4.9

Gradiënten en bosrandontwikkeling

Een ideale bosrand bestaat uit een zoom van hoge meerjarige kruiden (breedte minstens 0,5m;
bij voorkeur breder) en een mantel die bestaat uit een begroeiing van struiken (breedte minstens 2m; bij voorkeur breder). Structuur en soortensamenstelling hangen af van de standplaats, het aangrenzende bos en het beheer. Het beheer bestaat uit:
Zoom:
jaarlijks tot 2-jaarlijks maaibeheer,
Mantel:
3-jaarlijks tot 10-jaarlijks kappen (hakhoutbeheer).
In de volgende bestanden wordt een gradiënt- en
bosrandontwikkeling voorgesteld: 14a, 38a, 48a,
51a, 52a, 54a, 64a & 74a gemeente Tessenderlo, 3a Vlaamse Gewest, 5b Goosens R., 34a
OCMW Diest, 3a Kerkfabriek Engsbergen, 1a
Marivoet J. & kinderen, 8a & 32a Kerkfabriek St.Martinus. Verder wordt ook een zoommantelvegetatie aangehouden rond de poelen.
Op die manier worden in het bos lichtrijke luwtes
gemaakt. De specifieke beheermaatregelen zijn
weergegeven als bijlage 4.8 met opgave van de
prioritaire zones.
Ter hoogte van de Wetsberg (bestanden 51a en 52a gemeente Tessenderlo en 8a & 32a Kerkfabriek St.-Martinus) wordt een vrij uitgebreide zoom-mantel voorzien in het kader van de potenties voor thermofiele soorten. Een groot deel hiervan is echter gelegen langs wegen. Bij de
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aanleg/ontwikkeling van deze bosrand (en andere bosranden) is het interessant om gedeeltelijk
af te wijken van een te strak lineair patroon (volgens de wegen). Idealiter wordt gekozen voor
een grillig patroon. Aldus kan de bosrand op sommige plaatsen iets breder zijn op andere
plaatsen iets strakker. Ecologisch is dit interessant omdat er meer structuurvariatie wordt gegenereerd.
Ter hoogte van het bestand 5b Goosens R. wordt een mantel-zoomvegetatie voorgesteld in het
kader van het behoud en de verdere ontwikkeling/uitbreiding van brem- en Gaspeldoornstruweel (Sg; een zeldzame struweelvegetatie).
Voor het bestand 1a Marivoet J. & kinderen wordt in de noordelijke rand van het perceel (tegen
de top van de Houterenberg) een mantel-zoomvegetatie voorgesteld. Deze dient aan te sluiten
op de heidevegetaties op de Houterenberg waar zich de zeldzame Levendbarende hagedis
heeft weten te handhaven. De te verwachten (spontane) soorten zijn Gewone lijsterbes, Meidoorn, Sporkehout, Sleedoorn, …
De totale lengte aan zones met een specifiek gradiënt of bosrandbeheer bedraagt 3,97 km.
4.10

Specifieke maatregelen ter bescherming van flora en fauna

4.10.1

Flora

De bestanden waarin zich autochtone bomen en struiken bevinden (zie tabel 2.3h, paragraaf
2.3.3.1) verdienen een hoge bescherming ten opzichte van deze autochtone soorten (gaande
van vrijwel zeker autochtoon tot vermoedelijk autochtoon).
Ook in de bestanden waar Wintereik voorkomt (waarvan kan vermoed worden dat deze autochtoon is), dient bij kappingen voorkeur gegeven worden aan het behoud van deze Wintereiken. Ook de natuurlijke verjonging van deze soort dient gestimuleerd te worden. Wintereik werd
waargenomen in volgende percelen: 4j, 4k & 4r Embrechts, 14a, 16a, 80a, 84d, 84e, 84f &
109c gemeente Tessenderlo, 4a, 8a & 10a provincie Limburg, 6a Goossens M. en 19a De
Hondt-Kemps.
Het behoud van RL-soort Blauwe knoop in het perceel 2e Peremans-Van Meeuwen, hangt
samen met het behoud/herstel van het daar aanwezige relict van Blauwgrasland. Hiervoor verwijzen we naar paragraaf 4.8.3.
In het bestand 8d Coppens komt Sterzegge voor. Voor het behoud van deze zeldzame zeggesoort, is het aan te raden om meer open zones in het bosbestand te creëren (bij een te gesloten bedekking zal de soort verdwijnen).
In het wildakkertje in bestand 4d Embrechts komen enkele zeldzame(re) akkeronkruiden voor
(o.a. Gewone spurrie). Een minimale bemesting en het vermijden van akkeronkruidenbestrijding is hier dan ook gewenst.
Ook de verschillende maatregelen, voorgesteld voor het behoud/herstel van open plekken en
grandiënten en bosrandontwikkeling zullen resulteren in het duurzame behoud van o.a. de RLsoorten Struikheide, Gewone dopheide, Blauwe bosbes,… en andere zeldzamere plantensoorten.
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4.10.2

Fauna

Het behoud/beheer van de verschillende poelen is onder meer voorzien om de aanwezige populatie aan amfibieën (met o.a. Kamsalamander, maar ook andere soorten) en waterinsecten
(vb. Libellen) te beschermen (zie ook paragraaf 4.8.1).
Voor het bestand 1a Marivoet J. & kinderen wordt in de noordelijke rand van het perceel (tegen
de top van de Houterenberg) een mantel-zoomvegetatie voorgesteld voor een verdere bescherming/uitbreiding van het leefgebied van de Levenbarende hagedis (voorkomend op de
Houterenberg).
In 2 bestanden werd een brucht van een Vos vastgesteld (7a Coppens-Docx en 18a gemeente
Tessenderlo). Deze burchten mogen uiteraard niet beschadigd worden.
In de bestanden 15a OCMW Diest en 20j Van Schoubroeck is een horst van Buizerd aanwezig. Ook hier zijn beschermende maatregelen van toepassing.
Hoewel er maar beperkte/gefragmenteerde gegevens beschikbaar zijn betreffende het voorkomen van verschillende insectensoorten, spinnensoorten, … zullen het behoud/herstel van open
plekken en gradiënten en bosrandontwikkeling door een hogere diversiteit hoogstwaarschijnlijk
resulteren in een duurzaam behoud en/of uitbreiding van soorten. Ook het behoud van gesloten
bossen kan voor sommige soorten gunstig zijn.
In de onderstaande tabellen worden voor enkele diersoorten, die sterk verbonden zijn met bosgemeenschappen, hun voorkeur aangegeven naar de algemene bosstructuur (Al et al., 1995).
Hierbij worden enkel diersoorten geselecteerd die in het studiegebied aanwezig zijn of op (zeer)
korte termijn zich terug kunnen vestigen. Op basis van de typering uit de vegetatieopnames,
worden de aanwezige bossen in 4 (potentiële) bostypes onderverdeeld (zie ook paragraaf
2.3.3).
De zones waar het bos best eerder gesloten kan blijven om deze soorten extra te ondersteunen
zijn weergegeven op figuur 4.8a. Het betreft voornamelijk bossen gelegen aan de koelere en
vochtigere noordzijde van de getuigenheuvels net als relatief jonge bossen ( < 70jaar) in de
zone Averbodeheide-Gerhagen-Schoterheide.
Het doorgaans eerder gesloten houden van het scherm mag echter geen aanleiding geven tot
gedrongen groei van de bomen.
Zoogdieren

Eekhoorn
Ree
Steenmarter
Vos
Rosse vleermuis
Watervleermuis

arm
BerkenEikenbos
1
1, 3
3
1, 3
1, 3, 5

Wintereikenbeukenbos
1
1, 3
3
3
1, 3
1, 3, 5

valleibos

moerasbos

1, 3
3 (mogelijk)
1, 3
1, 3, 5

1, 3
3 (mogelijk)
1, 3
1, 3, 5

waarbij 1 = gesloten bosmozaiek, 2 = vrij tot zeer open bos, 3 = mantel- & zoomvegetaties, 4 = vochtig/nat milieu of
hoge grondwaterstanden en 5 = in en om beken of open water
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Vogels

Gekraagde roodstaart
Nachtzwaluw
Nachtegaal
Zwarte mees & Kuifmees
Goudhaan & Vuurgoudhaan
Wielewaal
Grauwe vliegenvanger
Fluiter
Groene specht
Grote bonte specht
Zwarte specht
Boomkruiper
Boomklever
Holenduif
Kleine bonte specht
Sperwer
Buizerd
Havik
Wespendief

arm
BerkenEikenbos
2, 3
2, 3
1 (mogelijk)
1 (mogelijk)
2, 1
1
1, 3
3, 1
1 (mogelijk)
3, 2, 1
1, 2
3, 2
1, 2
1, 2
2, 3
1
1

Wintereikenbeukenbos
2, 3
2, 3
1 (mogelijk)
1
1
2, 1
1
1, 3
3, 1
1
3, 2, 1
1, 2
3, 2
1, 2
1, 2
2, 3
1
1

valleibos

moerasbos

2, 3
1, 3
1
2, 1
1
3, 1
1
3, 2, 1
1, 2
3, 2
1, 2
1, 2 (mogelijk)
2, 3 (mogelijk)
1
1

2, 3
1, 3
1
2, 1
1
3, 1
1
3, 2, 1
1, 2
3, 2
1, 2
1, 2 (mogelijk)
2, 3 (mogelijk)
1
1

waarbij 1 = gesloten bosmozaiek, 2 = vrij tot zeer open bos, 3 = mantel- & zoomvegetaties, 4 = vochtig/nat milieu of
hoge grondwaterstanden en 5 = in en om beken of open water

Amfibieën

Alpenwatersalamander
Kamsalamander
Gewone pad
Bruine kikker

arm
BerkenEikenbos
1, 3, 5
3, 5

Wintereikenbeukenbos
1, 5
1, 3, 5
1, 3, 5

valleibos

moerasbos

1, 5
1, 3, 5
1, 3, 5

1, 5
3, 5 (mogelijk)
1, 3, 5
1, 3, 5

waarbij 1 = gesloten bosmozaiek, 2 = vrij tot zeer open bos, 3 = mantel- & zoomvegetaties, 4 = vochtig/nat milieu of
hoge grondwaterstanden en 5 = in en om beken of open water

Vlinders

Sleedoornpage
Eikenpage
Bruine eikenpage
Citroenvlinder

arm
BerkenEikenbos
1, 3
2
2

Wintereikenbeukenbos
3 (mogelijk)
1, 3
2
2

valleibos

moerasbos

3
-

-

waarbij 1 = gesloten bosmozaiek, 2 = vrij tot zeer open bos, 3 = mantel- & zoomvegetaties, 4 = vochtig/nat milieu of
hoge grondwaterstanden en 5 = in en om beken of open water
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4.11

Dood hout en oude bomen

4.11.1

Dood hout

Voor de bestanden gelegen in het Ven en in de openbare bestanden wordt gestreefd naar 4%
van het bestandsvolume aan dood hout of een verdubbeling hiervan binnen de planperiode.
Voor de privé-bestanden buiten het VEN wordt getracht ook aandacht te besteden aan dood
zonder echter een specifiek streefcijfer voorop te stellen.
Om een voldoende hoeveelheid dood hout in het bos te bekomen en zo de ecologische waarde
te vergroten, worden volgende maatregelen genomen:
- dode bomen welke geen veiligheidsrisico inhouden of een bedreiding vormen voor de gezondheid van de andere bomen, blijven behouden,
- door toepassing van het principe van selectieve hoogdunning, kunnen kwijnende of onderdrukte bomen blijven staan en afsterven,
- bij dunning of snoeiing blijft het takafval in het bos achter,
- via het behoud van oude bomen (zie §4.11.2),
- geïsoleerd staande zaadbomen van Amerikaanse eik welke moeilijk exploiteerbaar zijn, worden geringd,
- in geval van windworp worden niet alle bomen verwijderd,
- behoud van stronken van omgewaaide bomen.
In bijlage 4.11 wordt een overzicht gegeven van de doelstelling op bestandsniveau uitgaande
van de actuele hoeveelheid dood hout. Zoals eerder gesteld is deze louter indicatief voor privébestanden buiten het VEN.

4.11.2

Oude en holle bomen

Voor deze bestanden die hun bedrijftijd gedurende de loop van het
bosbeheerplan bereiken en gelegen zijn in het VEN of openbaar
bos zijn, wordt voor de eindkap een aantal bomen geselecteerd
welke niet zullen gekapt worden maar blijven staan. In het bijzonder
bomen met holten blijven behouden.
Deze zogenaamde overstaanders kunnen verder hun natuurlijke
cyclus doorlopen en zo een bijdrage leveren aan een groter variatie
in het bos zowel op vlak van bosstructuur als naar organismen
verbonden aan oude bomen.
De bomen kunnen individueel hetzij in groep behouden blijven. In
gemengde bestanden worden bomen van diverse soorten
behouden.
Voor individuele bomen geldt een streefwaarde van 2,5 tot 5% van de bestandsoppervlakte of
10 bomen per ha. Voor behoud in groepen gelden volgende richtwaarden:
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- bestand < 2 ha: minimaal 1 groep van 5 are
- bestand < 2 ha: minimaal 1 groep van 10 are
- bestand > 4 ha: veelvoud van groepen van 10 are
De bomen worden zo nodig voorzien van een merkteken om velling door misverstand te vermijden. Dit kan gebeuren vlak voor de eindkap of reeds bij voorgaande dunningen indien het
om bijzondere exemplaren gaat, bv. aanwezigheid van holenbroeders, vleermuizen, esthetische waarde, …
Het groepsgewijs of individueel behoud van oude of holle bomen wordt vooropgesteld in volgende bestanden:
- Brosens: 15a behoud max. 10-tal oude Zomereiken in groep of individueel,
- Embrechts: 4r behoud aanwezige overstaanders van Grove den,
- gemeente Tess.: 1a, 4a, 6a tegen einde planperiode aanduiden te behouden Grove dennen,
- gemeente Tess.: enkele oude Populieren behouden,

- gemeente Tess.: 10a behoud oude esthetische Zomereik aan zuidwestelijke hoek van
het bestand, idem 48a oude Zomereik NW-hoek,
- gemeente Tess.: 15a behoud 10 oude Ps/ha in
zuidelijk en natter deel bestand dat wordt
omgevormd naar loofhout,
- gemeente Tess.: 47a behoud decoratieve rij
oudere Zomereiken aan oostzijde bestand,
- gemeente Tess.: 56a tegen einde planperiode
selecteren individueel te behouden oude
Zomereiken,
- gemeente
Tess.:
82a
behouden
oude
Populieren, Wilgen, Zomereiken en Wintereiken,
- Kerkfabriek St-Jozef: 1a tegen einde planperiode
aanduiden te behouden Grove dennen,
- Kerkfabriek St-Martinus: 3b, 8a, 9a tegen einde
planperiode aanduiden te behouden Grove
dennen,
- Marivoet J. & kinderen: 1e enkele oude
Zeedennen behouden,
- OCMW Diest: 9a oude Zomereiken aan N-rand
behouden,
- OCMW Tess.: behoud oudere Zomereiken bij eindkap Populier;
- Peremans-Van Meeuwen: 2g op einde planperiode aanduiden te behouden Grove dennen,
- Provincie Limburg: 3a op einde planperiode te behouden Grove en Corsikaanse dennen
aanduiden,
- Provincie Limburg: 4a, 8a, 10a op einde planperiode te behouden Grove dennen aanduiden,
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- Provincie Limburg: 5a op einde planperiode te behouden Winter- en Zomereiken aanduiden,
- Van Schoubroeck: 20i en k, behoud oude Amerikaanse eiken met holtes, tevens groepsgewijs behoud, in bestand 20i ook enkele oude Witte abelen behouden,
- Vlaamse Gewest: 1a oudere Zomer- en Wintereiken behouden,
- Vlaamse Gewest: oude Amerikaanse eik en Corsikaanse dan aan zuidwestrand bestand
behouden,
- Vlaamse Gewest: 7a rij oude Beuk behouden voor ondermeer holenbroeders.
Voor de andere bestanden vervat in het bosbeheerplan kan het behoud van bepaalde specifieke exemplaren opgelegd worden bij aflevering van de kapmachtiging.

4.12

Beheermaatregelen en –richtlijnen m.b.t de toegankelijkheid

4.12.1

Plan wegennet – opengestelde boswegen

Een overzicht van de aanwezige recreatieve infrastructuur vervat in het bosbeheerplan werd
gegeven in §1.6.2.
Het bestaande wegennet blijft behouden. Er wordt geen aanleg van nieuwe wegen voorzien.
Toegankelijkheidsreglement
Op basis van de op het terrein uitgevoerde enquêtering (waarvan de resultaten en bespreking
zijn weergegeven als bijlage 1.6.2a-c) blijkt dat de meeste bosgebruikers tevreden zijn over de
bestaande recreatieve infrastructuur, het recreatief medegebruik en het bestaande toegankelijkheidsreglement in de zone Averbodeheide-Gerhagen-Schoterheide en AchterheideHouterenberg. Het blijft blijkens de enquête echter belangrijk aandacht te besteden aan de problematiek in verband met loslopende honden, vuilnis, brommers en conflicten met ruiters.
Omdat ook de Gerhagencommissie uitdrukkelijk gevraagd heeft het bestaande toegankelijkheidsreglement te behouden, worden er geen grote wijzigingen voorzien. Uitzondering vormen
wijziging aan de bestaande speelzones en enkele bijkomende recreatieve voorzieningen in de
omgeving van de Zandhoek. Deze zaken worden besproken in §4.12.2 en 4.12.3
De Rodenberg en de Wetsberg zijn de enige andere boscomplexen waarvan de bestanden
vervat in het bosbeheerplan eenheden van voldoende omvang vormen. Bovendien zijn zij geheel (Wetsberg) of grotendeels (Rodenberg) in handen van openbare eigenaars.
Voor beide gebieden wordt voorgesteld een toegankelijkheidsreglement op te stellen gericht op
voornamelijk wandelaars. Fietsers zijn toegelaten op de reeds aanwezige geasfalteerde of met
steenslag verharde boswegen. Ruiters zijn enkel toegelaten indien de paden onderdeel uitmaken van een regionaal netwerk. Gemotoriseerd verkeer is niet toegelaten.
Voor het inrichten van georganiseerde activiteiten of activiteiten waarbij de boswegen verlaten
worden gelden de bepalingen m.b.t occasioneel gebruik van het bos. Een voorafgaandelijke en
voorwaardelijke toelating dient bekomen te worden bij de woudmeester en de betrokken eigenaar.
Het afsluiten van de Baalstraat voor doorgaand verkeer zou de rust en de aantrekkelijkheid van
de Wetsberg voor stille recreatie erg kunnen vergroten. Het opbreken van de wegverharding
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vanaf het laatste woonhuis aan de Baalstraat tot het kruispunt Baalstraat-Groenpoort, met enkel behoud van een geasfalteerde fietsstrook zou op dit vlak een extra stimulans zijn. Het zou
ook een bijdrage leveren aan de inperking van het sluipverkeer.
Bij opstelling van een toegankelijkheidsreglement voor de Wetsberg en/of de Rodenberg tijdens
de loop van het bosbeheerplan, wordt de mogelijkheid voorzien voor aanleg van een bewegwijzerd wandelpad, het plaatsen van infopanelen en zo gewenst de aanleg van aangepaste parkeergelegenheid. De locaties zullen bij opstelling in overleg bepaald worden.

Al de in het beheerplan opgenomen bossen zijn gedurende het hele jaar voor voetgangers vrij
toegankelijk op de boswegen uitgezonderd:
- de boswegen gelegen binnen het broedgebied tussen 1 maart en 31 juli met uitzondering van
de verharde noord-zuid weg. Het betreft de bestanden 10a tot 16a van de gemeente Tessenderlo en de bestanden 9a, 10a 16a-c van de provincie Limburg. Voor het overige gelden er
buiten deze periode geen specifieke beperkingen en zijn de bepalingen van het Bosdecreet
m.b.t. toegankelijkheid van toepassing,
- de ruiterpaden doorheen de bestanden 3a, 4a, 5a en 6a van de gemeente Tessenderlo,
- Van schoubroeck: bestanden 20 e tot en met h met een totale oppervlakte van 20,98ha.
Voor georganiseerde sportactiviteiten of activiteiten waarbij de boswegen verlaten worden, is
een voorafgaande en voorwaardelijke toestemming nodig van de eigenaar en de woudmeester.
Dit geldt voor alle bosbestanden vervat in dit bosbeheerplan.

4.12.2

Speelzones

Actueel bedraagt de oppervlakte speelbos ongeveer 23,8ha. Op vraag van de jeugddienst van
de gemeente Tessenderlo werd gevraagd een aantal bestaande speelzones uit te breiden, op
te heffen of bij te maken. Criteria bij aanduiding van de speelzones zijn dat ze minder ver gelegen zijn van jeugdlokalen, een voldoende oppervlakte hebben, niet langs drukke wegen liggen,
te voet of met de fiets vlot bereikbaar zijn en duidelijk afgebakend zijn door wegen. Er worden
geen extra maatregelen genomen ter inrichting. Wel worden zij weergegeven met een infobord.
Op basis van contacten met de betreffende eigenaars zijn de resultaten dat:
-

-

speelzone Zandberg die de bestanden 1a en 47a van de gemeente Tessenderlo bevat
wordt uitgebreid met volgende bestanden van de gemeente Tessenderlo: 44a ten zuiden van de asfaltweg, 45a en 46a en Grove dennebosjes in zuidelijk deel van bestand
47a. De uitbreiding bedraagt ongeveer 3,29 ha,
het speelbos van 13,15ha dat de bestanden 49a en b en 50a van de gemeente Tessenderlo omvatte wordt afgeschaft,
nieuw speelbos dat de bestanden 24a, 25a en westelijk deel van bestand 27a van de
gemeente Tessenderlo omvat. Totale oppervlakte: 6,38 ha,
nieuw speelbos aan de Oosterbergen. Het betreft het deel van bestand 53a van de
gemeente Tessenderlo gelegen ten zuiden van de industrieweg. Enkel de zone met
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-

Corsikaanse den is opgenomen en dus niet het berkenbosje ten zuiden hiervan. De
oppervlakte bedraagt ongeveer 3,49 ha,
nieuw speelbos van 3,36ha dat de bestanden 9a van Plu-Steurs omvat en 22a van het
OCMW Diest. De aanvraag bevat ook nog percelen niet vervat in het bosbeheerplan,
het bestand 3a van de provincie Limburg met een oppervlakte van 4,20ha wordt bijkomend aangewezen als speelbos,
bestand 2a van het Vlaamse Gewest ten noorden van de Rodenberg met een oppervlakte van 6,02ha wordt ook opgenomen als speelbos.

De netto uitbreiding aan speelbos bedraagt ongeveer 13,59 ha.
Nb: Aangevraagde percelen die niet vervat zijn in het bosbeheerplan, werden niet opgenomen
in deze bespreking.
Een overzicht van de toekomstige speelbossen vervat in het bosbeheerplan wordt gegeven in
figuur 4.12.

4.12.3

Recreatieve infrastructuur

De reeds bestaande recreatieve infrastructuur (zie § 1.6.2 en kaart 1.6.2) blijft behouden. Op
volgende punten zou de recreatieve infrastructuur kunnen uitgebreid worden:
-

-

aanleg van een permanent bosleerpad voor kleuters in bestand 1a gemeente Tessenderlo,
aanleg van een permanente initiatie oriëntatie-omloop met vaste bakens in de speelzone van de Zandberg en in bestand 8a van de gemeente Tessenderlo (nabij de parking),
vervanging van het oude infobord in bestand 47a van de gemeente Tessenderlo door
een nieuw exemplaar Dit wordt tevens best geplaatst op een andere locatie, bv. in de
buurt van het bosmuseum,
plaatsing van een bijkomend infopaneel m.b.t het toegankelijkheidsreglement aan de
parking nabij bestand 81a van de gemeente Tessenderlo,
speelzones worden enkel aangeduid met de daartoe voorziene infoborden van ANB. Er
wordt geen bijkomende infrastructuur toegelaten in de nieuwe speelzones.

In de zone van de Rodenberg en de Wetsberg zullen in eerste instantie enkel de nodige signalisatieborden m.b.t de toegankelijkheid geplaatst worden.
Met betrekking tot het op te stellen toegankelijkheidsreglement voor de Rodenberg en de
Wetsberg, wordt de optie opengehouden voor het voorzien van:
- aanleg van een beperkte parking in grind, steenpuin of gelijkwaardig materiaal. Aan deze parkings wordt dan ook een infopaneel met het toegankelijkheidsreglement voorzien. Eventueel ook fietshouders voorzien.
- de wegwijzers voor de wandelingen.
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4.13

Beheermaatregelen en –richtlijnen m.b.t de jacht

Het jachtrecht dient op een duurzame en ecologische wijze te worden uitgeoefend waarbij een
wildpopulatie in overeenstemming met de draagkracht van het gebied wordt nagestreefd. Het
jachtrecht dient er mede voor te zorgen dat wildschade binnen de perken blijft.
De jacht wordt geregeld via het jachtdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten en dient hiermee dan
ook in overeenstemming te zijn. Het uitzetten van wild is niet toegestaan tenzij in het kader van
soortbeschermingsmaatregelen.
Bestand 4d (Embrechts) wordt gebruikt als wildakker. Deze kan behouden blijven zonder dat
echter bemesting of sproeimiddelen worden aangewend. Het aanleggen van nieuwe wildakkers
op de percelen vervat in het bosbeheerplan is niet toegestaan.
Wat betreft de bestanden in eigendom van de gemeente Tessenderlo, het OCMW Tessenderlo,
de kerkfabrieken St-Martinus, St-Lucia en St-Jozef blijft de pachtregeling welke loopt tot 31 januari 2011 van toepassing. Een aantal van de jachtpachters zijn verbonden aan de plaatselijke
wildbeheerseenheid.
Er wordt geen wijziging voorgesteld met het oog op de nieuwe pachtovereenkomst die zal ingaan na 31 januari 2011.
In deze bestanden waar nieuw speelbos wordt aangewezen (§4.12.2) zal, indien het jachtrecht
aanwezig is, dit worden afgeschaft. Het betreft de bestanden 24a, 25a en het westelijke deel
van bestand 27a, en het deel van bestand 53a ten zuiden van de industrieweg van de gemeente Tessenderlo. De bestanden 1a, 1b en 1f van Marivoet J. & kinderen en 2f en g van Peremans van Meeuwen in geval van aanwijzing.
In de bestanden 49a en b en 50a van de gemeente Tessenderlo welke niet langer als speelbos
zullen aangewezen zijn, kan het jachtrecht indien gewenst terug ingevoerd worden.
De bestanden waar het (verpachte) jachtrecht wordt uitgeoefend, zijn weergegeven in de kadasterlijst als bijlage 1.2. Het jachtrecht kan waar nodig tijdelijk uitgebreid worden naar andere
bestanden om eventuele wildschade terug te dringen.

4.14

Beheermaatregelen en –richtlijnen m.b.t de visserij

Visserij wordt actueel enkel toegepast op de gemeentelijke visvijver gelegen in bestand 36a
van de gemeente tessenderlo. Er wordt geen wijziging voorgesteld aan de bestaande reglementering nog aan de aanwezige of in aanbouw zijnde recreatieve infrastructuur voorgesteld.
Er wordt wel voorgesteld op regelmatige afstanden kleinschalige fauna uitstapplaatsen te voorzien. Kleine zoogdieren die in het water terechtkomen hebben immers niet de mogelijkheid om
de oever te bereiken wegens de aanwezigheid van een ononderbroken houten beschoeiing.
Wat betreft de overige waterpartijen aanwezig in de openbare bossen (bestanden 9a en 82a
gemeente Tessenderlo), wordt geen visvangst toegestaan tenzij dit om ecologische redenen
aangewezen zou zijn.
In de privé-bossen is particuliere visvangst toegelaten volgens de geldende wetgeving. Het betreft de kleine vijvers in bestand 20 h van Van Schoubroeck.
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4.15

Beheermaatregelen en –richtlijnen m.b.t gebruik van niet-houtige bosproducten

De oogst van niet-houtige bosproducten zoals paddenstoelen, braambessen, bosbessen, dennenappels, kastanjes, … is enkel toegestaan voor persoonlijk gebruik en zonder schade toe te
brengen aan de standplaats. Oogst om commerciële redenen is niet toegestaan.
Het oogsten van strooisel is nergens toegestaan daar dit kan leiden tot degradatie van de
standplaats en oprukken van ongewenste soorten zoals bijvoorbeeld braam wat de natuurlijke
verjonging kan hypothekeren.
In de bestanden met autochtone bomen of struiken of in erkende proefbestanden, kan zaad
geoogst worden door hiertoe bevoegde instanties. Het betreft volgende bestanden:
-

4.16

gemeente Tessenderlo: 15a, 41a, 55a en 56a,
Kerkfabriek St-Martinus: 1a-d,
Embrechts: 4t,
Bleus-Degeest: 17b,
Van Schoubroeck: 20h en k

Beheermaatregelen en –richtlijnen m.b.t cultuurhistorische elementen

Bestand 4a van de Kerkfabriek St-Lucia is gelegen in een beschermd dorpsgezicht verbonden
aan de houten windmolen en omgeving te Engsbergen.
Om dit beschermd landschap in stand te houden zijn in het beschermingsbesluit (dossier
DL00026) een aantal wettelijke verbodsbepalingen opgenomen welke dienen nageleefd te worden. Het betreft:
- A.6: Het aanplanten van aan het milieu vreemde soorten, ingezonderd Amerikaanse eik
(Quercus rubra L.), Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina EHRH.), Virginische vogelkers
(Prunus virginiana L.), Krenteboompje (Amelanchier sp.), coniferen en canadapopulieren, derwijze dat zij de oorspronkelijke begroeiing verdringen.
- A.7: Het aanplanten van bomen die, ook op termijn, de windvang kunnen hinderen.
- B.6: Het verharden van wegen en paden met homogeen materiaal, zoals asfalt of beton. Het
onderhoud of het herstel van de bestaande verhardingen is toegelaten.
- B.7: Het vellen, ontwortelen of beschadigen van bomen en heesters, inbegrepen het wegnemen van geseltakken of hoofdwortels. Bovenstaande bepaling is niet van toepassing op dode
of windvallige bomen of niet meer productieve fruitbomen.
Onderhoudswerken zoals snoeien of knotten zijn toegelaten mits het oordeelkundig gebeurt.
Met betrekking tot de bepalingen A.7 en B.7 voorziet het bosbeheerplan in het uitvoeren van
reguliere 6-jaarlijkse dunningen. Het aanplanten van bomen wordt niet voorzien.
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In de bestanden 4t (Embrechts), 5b (Goossens R.), 4a, 7a en 8a (Vlaamse Gewest), 1a en 2a
(Kerkfabriek St-Martinus), 80a (gemeente Tessenderlo) en 3a (provincie Limburg) komen holle
wegen voor. Het beheer ziet er op toe dat deze holle wegen en de hierop aanwezige vegetatie
behouden blijven.
Voor de bestanden 6a van de Kerkfabriek St-Lucia, 29a van het OCMW Diest in het Grootwaterbroek en 17e van Bleus-Degeest zal het voorziene hakhoutbeheer een bijdrage leveren aan
het behoud van een beheervorm welke steeds minder en minder wordt toegepast.
Bestand 64a van de gemeente Tessenderlo aan het Asdonk wordt beheerd als een combinatie
van hakhout- en middelhout met aandacht voor behoud van de Es.
Behoud van een aantal oude homogene naaldhoutbestanden van Grove den of Corsikaanse
den als een soort historisch relict wordt niet voorgesteld binnen dit beheerplan. Dit omwille van
het feit dat de meeste bestanden nog relatief jong zijn en deze nog geen omvorming zullen ondergaan tijdens de loop van dit beheerplan.
In een volgend beheerplan wordt het maken van een keuze al meer opportuun geacht. Indien
men echter een historisch relict wil behouden in de nabijheid van de druk bezochte recreatiezone in de omgeving van de Zandberg, dan kan het aangewezen zijn het oostelijk deel van bestand 2a van de gemeente Tessenderlo niet op te nemen in het omvormingsplan.
Behoud van homogene bestanden Grove den of Corsikaanse den als historisch relict in de zone rond de gemeentelijke visvijver wordt ook in de toekomst best vermeden om zo op lange
termijn omvorming toe te laten naar inheems gemengd loofhout. Daardoor kan een ecologisch
waardevollere verbinding worden gerealiseerd tussen beide beheerblokken van het Vlaamse
natuurreservaat Houterenberg-Pinnekenswijer.

4.17

Beheermaatregelen en –richtlijnen m.b.t de milieubeschermende functie

Door het bos op een duurzame wijze te beheren met voorrang voor natuurlijke processen, het
nastreven van een hoger aandeel gemengde inheemse bestanden, de omvorming van een
aantal exotenbestanden en het gebruik van inheemse en standplaatsgeschikte soorten in geval
van kunstmatige verjonging, wordt een bijdrage geleverd aan het versterken van de algemene
milieubeschermende functie van het bos.
Er vindt geen ontbossing plaats en bos aanwezig op steile hellingen, bv. de Rodenberg blijft
behouden. Er zijn geen speelbossen voorzien op steile flanken zodat dit geen aanleiding kan
geven tot erosie.
Wat betreft de bestanden gelegen in waterwingebied dient toegezien te worden op het strikte
gebruik van biologisch afbreekbare oliën en het bij voorkeur louter mechanisch bestrijden van
Amerikaanse vogelkers.
Naaldhoutbestanden ouder dan 70jaar worden geleidelijk omgevormd naar gemengd naald- en
loofhoutbestanden wat mede ten goede dient te komen aan de kwaliteit van het infiltrerende
hemelwater.
De bestanden gelegen in het gebied Achterheide-Gerhagen-Schoterheide zijn onderdeel van
het stiltegebied Gerhagen. Bij uitvoering van beheerwerkzaamheden wordt er naar gestreefd
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voorkeur te geven aan geluidsarme werkwijzen en lawaaierige activiteiten zo veel als mogelijk
te beperken.
De bestanden 10a-16a van de gemeente Tessenderlo en 9a, 10a en 16a-c van de provincie
Limburg blijven onderdeel van het broedgebied Pinnekenswijer. De schoontijd in deze bestanden wordt uitgebreid van 1 maart tot 31 juli.
Volgende bestanden worden beschouwd als buffergebieden voor industrie en het beheer streeft
dan ook naar een goed ontwikkelde boom- en struiklaag met het oog op afscherming van visuele vervuiling en in beperkte mate ook lawaai: bestanden 57a, 65a-69a van de gemeente Tessenderlo.

4.18

Beheermaatregelen en –richtlijnen m.b.t de wetenschappelijke functie

In principe komen alle bestanden vervat in het bosbeheerplan in aanmerking voor wetenschappelijk onderzoek zolang dit op duurzame wijze gebeurt en het de beheerdoelstellingen niet in
het gedrang brengt.
Er worden geen bestanden voorgesteld ter oprichting van een bosreservaat. Het Vlaamse natuurreservaat Houterenberg-Pinnekenswijer vervult in dit verband reeds een zekere functie naar
behoud en studie van waardevolle plant- en diersoorten, bostypes en specifieke biotopen zoals
vennen en heidegebiedjes.
In een aantal bestanden zal het beheer rekening houden met reeds opgestart onderzoek.
Zo kan het nestkastenonderzoek uitgevoerd door de Werkgroep Ecologie Tessenderlo worden
verdergezet in de bestanden gelegen in het broedgebied Pinnekenswijer. Dit met het oog op
opbouw van een lange tijdreeks van broedgegevens.
De proefbestanden net als de bestanden met voorkomen van autochtone bomen of struiken
worden zodanig beheerd dat bestaand onderzoek kan verder gezet worden. Het beheer is gericht op behoud van de genenbronnen van de autochtone bomen en struiken die er voorkomen.
In dit kader zou het aangewezen zijn de bestanden 55a en 56a van de gemeente Tessenderlo,
welke ingekleurd zijn als industriegebied op het gewestplan, via bestemmingswijziging te beschermen. Dit mede omwille van het feit dat bestand 56a bestaat uit zeer oude Zomereiken en
tevens het oudste bestand is vervat in dit bosbeheerplan.

4.19

Werken die de biotische of abiotische toestand van het bos wijzigen

Reliëf
Er worden geen werken voorzien, nog toegestaan, welke leiden tot wijziging van het reliëf. Ook
niet in de speelzones.
Ook het microreliëf blijft behouden, in het bijzonder de oude landduinen in de zone GerhagenSchoterheide.
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Waterlopen en ontwateringssystemen
Het graven van nieuwe ontwateringsgrachten of –greppels wordt eveneens niet toegestaan.
Hoogstens wordt het bestaande grachtensysteem onderhouden om de vitaliteit van het aanwezige bosbestand te garanderen.
In de openbare bossen worden de bestaande ontwateringsgrachten niet langer onderhouden
zodat het gebied geleidelijk kan terugkeren naar een meer natuurlijke hydrologische toestand.
Enkel indien afwezigheid van onderhoud zou leiden tot wateroverlast op eigendommen van
derden, worden deze verder onderhouden zonder deze echter te verdiepen of verbreden. Bij
voorkeur gebeurt de ruiming kleinschalig.
Waar het vanuit ecologisch standpunt aangewezen is actieve vernatting toe te passen, worden
de kunstmatige ontwateringsgrachten afgesloten of wordt een drempel aangebracht. Deze bestanden zijn weergegeven in §4.10.
Wegenaanleg
De bestaande wegen worden onderhouden en hun actuele bedekking blijft behouden. Aanleg
van nieuwe wegen wordt niet voorzien. Zo dit in de toekomst toch nodig blijkt, mag de aanleg
geen nadelige ecologische gevolgen hebben.
Hoogstens worden in bestanden in omvorming met succesvolle verjonging van inheems loofhout permanente maar onverharde ruimingssporen voorzien.
In geval van aanleg van kleinschalige parkings nabij de Wetsberg en de Rodenberg, gebeurt dit
met waterdoorlatende materialen. De gebruikte materialen mogen geen aanleiding kunnen geven tot verontreiniging.
Wijziging van de kruidlaag
Wijziging van de kruidlaag door gebruik van herbiciden is niet toegestaan uitgezonderd gebruik
van glyfosaat bij de gecombineerde mechanische en chemische bestrijding van bv. Amerikaanse vogelkers.
Ook diepe bodembewerking is niet toegestaan met uitzondering van de wildakker in bestand 4d
(Embrechts).
Prikkeldraad
Het gebruik van prikkeldraad is niet toegestaan in het bos. In geval van vervanging dient gladde
draad gebruikt te worden.
Abstractie wordt hierbij gemaakt van prikkeldraad behorend tot weiland grenzend aan bosbestanden.

4.20

Planning van de beheerwerken

In bijlage 4.4.2 wordt in tabelvorm een overzicht gegeven van de bestrijding van Amerikaanse
vogelkers in de meest prioritaire zones.
Een overzicht van de uit te voeren dunningen, verlichtingskappen, eindkappen, kunstmatige
verjongingen en hakhout- en brandhoutkappingen worden weergegeven in de kaptabel als bijlage 4.5.
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Omdat overwegend gewerkt wordt met naaldhoutbestanden is de kaptabel gebaseerd op een
6-jaarlijkse omlooptijd. Om de beheerwerkzaamheden en het aanbod aan hout te spreiden,
werden 3 grote beheerblokken voorzien:
- reeks 1 omvat de zone Averbodeheide-Gerhagen-Schoterheide (+ 260 ha),
- reeks 2 de zone Achterheide-Houterenberg-Rodenberg, Asdonk, ’t Goor, Lapse heide (+
170 ha),
- reeks 3 de zone Vallei van de Grote Laak, Wetsberg, Kepkensberg, Ravenshout, Schoterse bossen (+ 127 ha).

In de tabellen van bijlage 4.8 wordt een overzicht gegeven van de geplande beheerwerken met
betrekking tot tijdelijke en permanente open plekken, gradiënten en bosranden en vennen en
waterpartijen.
Een verklaring van de gebruikte symbolen is terug te vinden in een legende opgenomen onderaan in elke bijlage.
Sommige codes worden in rood weergegeven omdat uitvoering hiervan functie is van het al dan
niet slagen van voorgaande beheeringrepen. Het betreft vaak groepsgewijs inbrengen van
kunstmatige verjonging indien de verjongingskappen onvoldoende resultaat opleverden.
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5

Overlegmomenten en publieke participatie

Een uitgebreid en gezamenlijk bosbeheerplan is het resultaat van veelvuldig overleg tussen
eigenaars, verantwoordelijke instanties, plaatselijke verenigingen, particulieren en tenslotte ook
de planmaker.
In de volgende paragrafen wordt dan ook een overzicht gegeven van de voornaamste officiële
overlegmomenten die tijdens het opstellen van het bosbeheerplan werden gehouden.

5.1

Stuurgroepvergaderingen

Tijdens het planproces kwam de stuurgroep diverse malen bijeen ter bespreking van het plan
van aanpak, de tussentijdse rapporten en de verdere planning. Op basis van dit overleg werd
het planvormingsproces zo nodig bijgestuurd en de tussentijdse rapporten aangepast. De stuurgroep bestond uit vertegenwoordigers van de gemeente Tessenderlo, het Agentschap voor Natuur en Bos, de coördinator van de Bosgroep West-Limburg vzw, de betrokken openbare eigenaars, vertegenwoordigers van de privé-eigenaars en de planmaker.
Na een startvergadering op 25/10/2005 werden volgende stuurgroepvergaderingen in cultuurcentrum “Het Loo” gehouden:
-

5.2

25/11/2005: bespreking inventarisatievoorstel en toelichting plan van aanpak,
27/04/2006: bespreking tussentijds rapport 1,
30/08/2006: bespreking tussentijds rapport 2,
25/10/2006: bespreking tussentijdsrapport 3,
19/12/2006: bespreking tussentijds rapport 4 en publieke consultatie.

Infovergaderingen en excursies

Om met zowel de leden van de stuurgroep, de eigenaars als vertegenwoordigers van plaatselijke verenigingen van gedachten te wisselen over de mogelijke beheerdoelstellingen en –
maatregelen, werd tweemaal een infovergadering met aansluitend terreinbezoek gehouden. De
infovergadering vond telkens plaats in het Bosmuseum te Gerhagen. Ook het terreinbezoek
vond plaats te Gerhagen. Dit gebeurde op volgende data:
- 11/02/2006: voor stuurgroepleden en eigenaars,
- 18/12/2006: voor de leden van de Gerhagencommissie.
Als belangrijke resultaten uit beide overlegmomenten vermelden we:
- vraag om voldoende aandacht te besteden aan de specifieke problemen maar ook wensen van de privé-eigenaars,
- vraag vanuit de Gerhagencommissie om het bestaande toegankelijkheidsplan zoveel als
mogelijk te behouden,
- vraag tot aanleg bosleerpad voor kleuters in het speelbos nabij het Bosmuseum,
Opgesteld door Syncera nv
pagina 123

- vraag vanuit de jeugddienst Tessenderlo tot wijziging en uitbreiding van het bestaande
aanbod aan speelbos,
- vraag tot aanleg hondenweide nabij de parking te Gerhagen.
Bij het opstellen van het bosbeheerplan werd met deze vragen rekening gehouden en getracht
zo goed als mogelijk hieraan tegemoet te komen. Zo werd de nodige aandacht besteed aan de
privé-boseigenaar, werd het bestaande toegankelijkheidsreglement behouden, werd de oppervlakte speelbos aanzienlijk uitgebreid en de mogelijkheid voorzien tot aanleg van het educatief
bosleerpad.

5.3

Enquêtes

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het recreatief bosgebruik en de ervaringen, wenselijkheden maar ook de knelpunten van de recreanten, werd van februari tot mei een enquêtering gehouden.
Hiertoe werd een enquêteformulier opgesteld dat ter beschikking lag in het Bosmuseum en op
de groendienst van de gemeente. Tevens werd dit formulier uitgedeeld onder de deelnemers
aan de infovergaderingen en excursies. Ook werd een enquêtering op het terrein uitgevoerd op
28/04/2006 en 31/05/2006. In totaal namen 56 personen deel aan de enquête.
Uit de enquêtering blijkt dat de meeste bosbezoekers het gebied Gerhagen bezoeken. Ze zijn
overwegend (zeer) tevreden over het recreatief aanbod en het bestaande toegankelijkheidsreglement. Toch wordt vuilnis net als loslopende honden als storend ervaren. In een aantal gevallen werden conflicten met ruiters gemeld.
Wat betreft omvorming van Kempisch naaldbos naar gemengd inheems loofbos, afsluiten van
boszones voor natuurbehoud en lokaal kappen van bos voor heideontwikkeling, zijn de meningen sterk verdeeld. In het bosbeheerplan werd dan ook getracht een goed evenwicht te vinden
tussen de verschillende bosfuncties, in het bijzonder tussen houtproductie, natuurbeheer en
recreatie.
Het enquêteformulier net als de resultaten worden weergegeven in bijlage 1.6.2a-d.

5.4

Publieke consultatie

Van 13/11/2006 tot 12/12/2006 liep de wettelijk verplichte publieke consultatie welke aangekondigd werd in de lokale pers en via de gemeentelijke website. Het volledig afgewerkte bosbeheerplan lag in deze periode ter inzage op het gemeentehuis, de Bosgroep West-Limburg
vzw en het de Houtvesterij Hechtel. Tevens kon het document digitaal opgevraagd worden via
de gemeentelijke website.
Op 16 november werd te Hulst de publieke infovergadering gehouden waarop het bosbeheerplan voor een 22 deelnemers werd toegelicht en vragen vanuit de zaal werden beantwoord.
Op basis van de opmerkingen werden nog volgende aanvullingen voorzien:
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- bespreking invloed openbare drinkwaterwinning op de vennen te Gerhagen in het licht
van de geplande beheermaatregelen,
- mogelijkheid openhouden voor aangepaste kunst in het bos op hiertoe geschikte locaties,
- afstemming bosbeheerplan op verworven gebied de Merode.
Tijdens de loop van de publieke consultatie werd slechts één schriftelijke opmerking ontvangen
(zie bijlage 5). Deze werd besproken tijdens de laatste stuurgroepvergadering. Deze opmerking
met betrekking tot de economische functie van het bos, meer specifiek naar opbrengsten en
tewerkstelling, werd als relevant beschouwd maar de aangehaalde problematiek overstijgt het
voorliggend beheerplan. Bovendien is de stuurgroep van mening dat in het bosbeheerplan voldoende rekening werd gehouden met de economische aspecten.
Daarom werd geoordeeld dat het aangewezen is de opmerking te behandelen op beleidsniveau.

5.5

Informeel overleg privé-eigenaars

Vermelden we tenslotte dat in samenwerking met de Bosgroep West-Limburg vzw de deelnemende privé-eigenaars per briefwisseling op de hoogte werden gehouden van het planproces.
Tevens werden zij geconsulteerd betreffende de voor hun bestanden voorgestelde beheerdoelstellingen en –maatregelen. Hiertoe ontvingen zij tweemaal een tussentijdse overzichtsfiche.
Op basis van dit overleg werden de individuele doelstellingen en maatregelen zo nodig bijgestuurd.
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6

Lijst afkortingen en verklarende woordenlijst

abiotisch milieu
alluviaal
ANB
A.P.A.

avifauna
Belgische Biotische Index

bestandstype

biotisch
bodemkaart

bodemprofiel
B.P.A.

B.W.K.

calamiteiten
drainageklasse
ecosysteem

ecotoop

erkend natuurreservaat

fauna
flora
GEN
GENO

de niet-levende materie
behorend tot het alluvium, dat ontstaan is door aanslibbing van rivierklei
Agentschap voor Natuur en Bos dat de vroegere afdelingen Natuur en
Bos & Groen van Aminal omvat
Algemeen plan van aanleg, zoals omschreven in de wet op de stedenbouw (decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22
oktober 1996)
vogelwereld
een systeem om via de bepaling van de aanwezigheid van een aantal
groepen macro-invertebraten in een waterloop de biologische waterkwaliteit van deze waterloop te beoordelen
LH (loofhout) <20% bijmenging naaldhout; GLH (gemengd loofhout) bijmenging naaldhout 20-50%; GNH (gemengd naaldhout) bijmenging loofhout 20 tot 50%; NH (naaldhout) <20% bijmenging loofhout
met betrekking tot de levende materie
de bodemkaart geeft de verspreiding aan van bodemseries, die elk gekenmerkt wordt door hun grondsoort, natuurlijke drainageklasse en horizontenopvolging; ze geeft ook de blijvende landbouwwaarde van de verschillende bodems aan
verticale bodemdoorsnede waarin de opbouw en de ontwikkeling van de
bodem waarneembaar is
Bijzonder Plan van Aanleg, beslaat een gedeelte van het grondgebied
van één gemeente. Het is een zeer gedetailleerd plan dat verder gaat
dan het aanduiden van een bestemming van de bodem, en uitgebreide
voorschriften bevat
Biologische waarderingskaart. De voorkomende vegetatie wordt aan de
hand van een uniforme lijst van karteringseenheden geïnventariseerd en
in kaart gebracht. Aan ieder ecotoop wordt een waarde toegekend.
ongelukken of accidentele situaties0
ontwateringstoestand van het bodemprofiel uitgedrukt volgens het Belgisch bodemclassificatiesysteem
geheel van abiotische en biotische componenten en onderlinge relaties;
samenhangend geheel van elkaar onderling beïnvloedende planten, dieren, mensen en omgeving in een bepaald gebied
een ruimtelijk begrensde eenheid die homogeen is ten aanzien van de
vegetatie en de abiotische standplaatsfactoren (water, bodem) die voor
de vegetatie bepalend zijn (vb. hakhoutbos, droge of natte heide)
De private natuurreservaten kunnen door de Vlaamse regering als 'erkend natuurreservaat' worden aangeduid, op basis van een goedgekeurd
beheersplan en mits akkoord van eventuele eigenaars. Deze 'erkenning'
houdt in dat het beheer van het gebied financieel wordt ondersteund door
de Vlaamse overheid.
de gezamelijke diersoorten die in een bepaald land of een bepaald geologisch tijdperk voorkomen
de gezamelijke plantensoorten die de vegetatie van een bepaalde steek
of periode vormen
Grote eenheid natuur in het kader van het Ven en het Natuurdecreet
Grote eenheid natuur in ontwikkeling in het kader van het Ven en het
Natuurdecreet
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glauconiet
grondvlak

grondwaterkwetsbaarheid
HRL
Inbo
Inheems karakter

impact
indirect effect
JNM
mengingsvorm

milieu
ongelijkjarig bestand

rooien
ruimtelijk structuurplan

ruimtelijke kwaliteit

ruimtelijke structuur

R.U.P
SBZ-H, SBZ-V

ijzerhoudend kleimineraal
som van de gezamenlijke oppervlakte van de stamdoorsneden van de
bomen die aanwezig zijn op een bosperceel, gemeten op 1,5m hoogte;
meestal uitgedrukt in m2
hiermee wordt aangegeven in welke mate een watervoerende laag beschermd is tegen verontreiniging s.l. vanaf het maaiveld
Habitatrichtlijngebied (uitleg zie SBZ-V)
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, behoort tot de Vlaamse overheid
I (inheems) <10% bijmenging exoten; IE (inheems-exoot) bijmenging exoten 10 tot 50%; EI (exoot-inheems) bijmenging inheems 30 tot 50%; E
(exoot) <30% bijmenging inheems
de effecten die een bepaalde ingreep in het milieu teweegbrengt
onrechtstreeks milieueffect ten gevolge van een direct effect of in hogere
orde ten gevolge van een ander indirect effect
jeugdbond voor natuur- en milieustudie
S (stamsgewijs) en G (groepsgewijs) gemengde bestanden bestaan uit
minimum 2 verschillende boomsoorten, waarbij 1 boomsoort maximaal
80% inneemt van het grondvlak. Andere bestanden zijn homogeen (H)
de fysieke, niet-levende en levende omgeving van de mens waarmee
deze in een dynamische en wederkerige relatie staat
Een bestand is ongelijkjarig indien minstens 2 leeftijdsklassen (in schijven
van 20 jaar) aanwezig zijn die elk minstens 20% van het grondvlak uitmaken
het verwijderen van bomen en houtachtige gewassen met inbegrip van
hun wortelstelsel
een ruimtelijk structuurplan is een plan waarin de keuzes met betrekking
tot de ruimtelijk-structurele ontwikkeling van een bepaald gebied aangegeven worden, de ruimtelijke potenties worden belicht en waarin richtlijnen en organisatieprincipes voor grond- en ruimtegebruik worden aangegeven; het heeft betrekking op het gehele grondgebied en op alle ruimtebehoevende activiteiten waarvan de ordening aan een respectievelijk
bestuursniveau is toevertrouw; het beoogt tevens de bevordering van de
doeltreffendheid en van de interne samenhang van het ruimtelijk beleid
het begrip ruimtelijke kwaliteit wordt opgevat als de waardering van de
ruimte; kwaliteit in de zin van ‘waardering’ spreekt een oordeel of een
wenselijkheid uit; ruimtelijke kwaliteit handelt niet in de eerste plaats om
de hoedanigheid van het object op zich (de intrinsieke kenmerken van
een landschaap, van een binnenstad, van een stedelijke ruimte,…) maar
om de waarde die eraan wordt gehecht; die waardering wordt in belangrijke mate mee bepaald door de betrokkenheid van die beoordeler (bewoner, doelgroep, gemeenschap,…) en niet door de kenmerken van de
ruimte zelf; die waardering is sociaal-cultureel bepaald en is bijgevolg
tijdsafhankelijk
ruimtelijke structuur is de samenhang tussen ruimtelijke elementen en
activiteiten; structuur heeft tegelijkertijd en in samenhang betrekking op
het morfologische (hoe iets is) en op het functioneren (de processen achter iets); ruimtelijke structuren komen voor op alle schaalniveaus (vb. de
ruimtelijke structuur van de tuin, van de wijk, van de kern, van de provincie of van het Vlaams Gewest)
Ruimtelijk uitvoeringsplan
speciale beschermingszones in Vlaanderen in uitvoering van de Europese Richtlijnen. Dit zijn de afgebakende habitat-of vogelrichtlijngebieden.
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sluitingsgraad
stamtal
studiegebied

TAW
thermofiel
Vlaams natuurreservaat

VRL
VMM
vegetatie

bepaald op basis van de bedekking van de bodem door de kroonprojecties
Aantal bomen (of struiken) per hectare
het gebied dat bestudeerd wordt in functie van het vaststellen van de
milieueffecten en afhankelijk is van de invloedssfeer van de milieueffecten
Tweede algemene waterpassing. referentieniveau m.b.t hoogtemeting
warmteminnend
Vlaams natuurreservaat: is een beschermd natuurgebied dat door de
Vlaamse regering, in uitvoering van het Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21/10/97, wordt aangewezen op
gronden die het Vlaamse Gewest in eigendom of in huur heeft of die
daartoe ter beschikking worden gesteld. In regel worden deze terreinen
beheerd door AMINAL Afdeling Natuur. De Vlaamse natuurreservaten
werden vroeger 'staatsnatuurreservaat' genoemd.
Vogelrichtlijngebied (zie SBZ-V)
Vlaamse Milieumaatschappij
ruimtelijke massa van de plantenindividuen in samenhang met de plaats
waar zij groeien en in de rangschikking die zij spontaan en door onderlinge concurrentie hebben ingenomen
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