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1 IDENTIFICATIE VAN HET BOS
Zie deelrapport inventarisatie (Lisec, 2004).

2 ALGEMENE BESCHRIJVING
Zie deelrapport inventarisatie (Lisec, 2004).

3 ALGEMENE BEHEERDOELSTELLINGEN
Ten geleide
Voorafgaand aan de opmaak van het beheerplan voor de gemeente Lommel is een visievormende studie opgemaakt
voor het gebied dat naast de gemeentebossen en heidegebieden van de gemeente Lommel ook de gemeentelijke
bossen van Hechtel-Eksel en het Domeinbos Pijnven bevatte (Indeherberg e.a., 2006). Deze visiestudie legt de krijtlijnen
vast voor wat betreft de economische, ecologische functie en recreatieve functie van dit gebied. Kaart 3.a. betreft een
algemene structuurvisiekaart voor het visiegebied als resultante van deze studie. Het geeft het streefbeeld voor de
gewenste bosstructuur, voor een bosstructuur met open elementen en voor open tot halfopen gebieden die hetzij worden
gekenmerkt door een hoofdfunctie natuur hetzij door een hoofdfunctie recreatie. De algemene structuurvisie is in hoger
genoemde studie ook verder vertaald naar een meer concreet kaartbeeld zoals weergegeven in Kaart 3.b. Deze laatste
geeft een concreter beeld van de nagestreefde bosbeelden enerzijds en voor de open en halfopen gebieden anderzijds.
Beide structuurvisiekaarten moeten beschouwd worden als een streefbeeld voor de middellange termijn (20 à 30 jaar).
De visie op deelgebiedniveau wordt in bijlage 5.1 weergegeven.
In onderstaande paragrafen worden de algemene beheerdoelstellingen voor de economische, ecologische en
recreatieve functie geduid. Hierbij zal regelmatig verwezen worden naar de structuurvisiekaarten (Kaart 3.a. en Kaart
3.b.).

3.1

ECONOMISCHE FUNCTIE
De economische functie van bossen bestaat grotendeels uit de houtopbrengst. In het kader van de criteria duurzaam
bosbeheer blijft de economische functie een rol spelen, maar gekaderd binnen de draagkracht van het ecosysteem. Om
dit te illustreren kan gerefereerd worden naar principe 3 van de criteria dat stelt: «Het beheer van bossen moet het
efficiënte gebruik van de verschillende bosproducten en –diensten stimuleren, teneinde de economische
levensvatbaarheid van het bosbezit en een breed scala aan ecologische en maatschappelijke functies te waarborgen.».
Bij de houtoogst wordt het duurzaamheidsprincipe gehanteerd, waarbij niet alleen gekeken wordt naar de productieve
duurzaamheid maar wordt ook gekeken of de ingrepen de duurzaamheid van de andere bosfuncties blijven garanderen.
Hierbij worden principes aangehouden zoals beperking van kaalslagen tot 1 hectare, tenzij in het kader van
omvormingen van (agressieve) exoten. De economische functie wordt tevens in overweging genomen bij de
boomsoortenkeuze, waarbij de standplaatsgeschiktheid van de soort van groot belang is. Ook hierbij dienen echter
steeds bepaalde randvoorwaarden in acht te worden genomen in gevolge de criteria duurzaam bosbeheer. Zo zullen
bestanden waar momenteel inheemse soorten voorkomen en domineren niet vervangen kunnen worden ten voordele
van exotische soorten met een hogere economische rendabiliteit.
Uiteraard is het duurzaamheidsprincipe bij de economische functie vooral aanwezig bij de houtoogsten. De intensiteit
van deze ingrepen dient binnen de grenzen van de productiekracht van de bossen te blijven. Indien dit niet het geval is
kan men spreken van overmatige kappen of roofbouw, wat tot gevolg heeft dat het bos op termijn kan verdwijnen. Om te
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komen tot een objectief criterium wordt een kapkwantum gedefinieerd. Dit is een objectieve norm die een maximaal
mogelijk te kappen houtvolume definieert. Het kapkwantum kan ofwel gebaseerd zijn op een “stand-still” scenario met als
doel om de huidige bossamenstelling op niveau te houden qua verhouding bos-open plekken, qua bestandsdichtheid,
qua samenstelling. Het kapkwantum is in dat geval vrij eenvoudig te berekenen en is het product van de gemiddelde
jaarlijkse aanwas met de totale beboste oppervlakte. Op basis van de huidige samenstelling bedraagt de gemiddelde
jaarlijkse aanwas 10,12 m³/ha/jaar. Dit cijfer wordt bekomen door de oppervlakte per hoofdboomsoort te bepalen en
voor deze soorten de individuele jaarlijkse aanwas dan in functie van hun oppervlakten gewogen te middelen voor het
ganse bosdomein. De individuele aanwassen voor de hoofdboomsoorten worden gehaald uit de Beheervisie van de
Afdeling Bos en Groen. Voor in totaal 1567 effectief beboste hectares, wordt een jaarlijks kapkwantum bekomen van
15916 m³ per jaar voor het ganse bosdomein. Voor de komende planperiode van 20 jaar betekent dit dat er in totaliteit
318329 m³ hout gekapt kan worden.
In de komende 20 jaar zal de bossamenstelling en structuur echter gewijzigd worden door het omvormen van bestanden
en het ijler stellen van bestanden. Het ijler stellen van de bestanden wordt uitgevoerd ten einde de natuurlijke omvorming
te bevorderen en de verjonging van inheems loofhout onder scherm te stimuleren. Tegelijk is het de bedoeling van open
plekken te creëren evenals mantel-zoomvegetaties. Hiervoor moet bestaand bos gekapt worden, wat een tijdelijke
verhoging van het kapkwantum veroorzaakt. Op langere termijn wordt deze piek uitgevlakt omdat door creatie van open
ruimten de productieve oppervlakte verminderd. Tevens zal de gemiddelde jaarlijkse aanwas dalen door de reductie van
de oppervlakte productieve exoten (Pc, aE) en de toename van het aandeel inheems loofhout (wE, zE, Be).
Met een gemiddelde voorraad van 181,90 m³/ha en een creatie van open plekken tijdelijk + permanent) over ca 160
hectare dient een bijkomend volume van ca 29104 m³ toegevoegd te worden om het totale kapvolume voor de komende
20 jaar op 347433 m³ te brengen. Hierdoor bedraagt het jaarlijkse kapkwantum 28952 m³/jaar.
Wanneer in de structuurvisiekaart (Kaart 3.b.) wordt ingezoomd op de gemeentelijke bosgebieden van Stad Lommel dan
is duidelijk dat voor een aantal bosplaatsen ook op de middellange termijn nog een belangrijke economische
(neven)functie naar voren wordt geschoven. Zo worden o.m. in verschillende bosplaatsen zones ingekleurd onder de
legendecategorieën “dominantie naaldhout –exoot (exotisch bos + gemengd exoot-inheems)” wat impliceert dat minstens
50% van deze zones ook op de middellange termijn nog zullen kunnen bestaan uit economische waardevolle, exotische
houtsoorten. Een dergelijke legendecode is o.m. toegepast voor de bosplaatsen Dorperheide en zones van
Weyerkensebergen. Daarnaast zijn er tevens op de middellange termijn in verschillende bosplaatsen zones aan te
treffen die voldoen aan een label als “gemengd inheems-exoot” wat impliceert dat tot maximum 50% van deze
bestanden zullen bestaan uit exotische soorten zoals o.m. de economisch waardevolle Corsikaanse den. Dit geldt voor
delen van de bosplaatsen Struyvenbosch en het complex Kattenbossen.
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ECOLOGISCHE FUNCTIE
De voorafgaande visiestudie voor bos- en heidegebieden in Lommel en Hechtel-Eksel (Indeherberg e.a., 2006) heeft
o.m. geresulteerd in een kaart die de ecologische ambities weergeeft voor het visiegebied in die studie. We verwijzen
hiervoor naar Kaart 3.2.a. Voor de gemeente Lommel komt hier naar voren dat een aantal zones een hoge ecologische
ambitie kregen toegewezen (bosplaats Wateringen, bosplaats Eynderheide, bosplaatsen Struyvenbosch en Blekerheide
en aanpalende heidegebieden).
We verwijzen ook naar de structuurvisiekaarten (Kaart 3.a. en Kaart 3.b) die de belangrijkste elementen van de
voorgestelde ecologische structuur weergeeft en concretiseert. In de structuurvisiekaart zijn o.m. weergegeven waar de
belangrijkste zones voor heiden, landduinen en vennen tot doel worden gesteld. Daarnaast zijn er bosgedeelten
weergegeven waar open plekken (<3 ha) dan wel brede dreven met ecologische waarde worden beoogd. Ook is
onderscheid gemaakt tussen exotisch en gemengd exoot-inheems bos, gemengd inheems-exootbos, gemengd
inheemse delen en loofboszones. Hierbij reflecteren vooral de laatste categorieën gedeelten waarvan in de toekomst een
belangrijke ecologische functie verwacht kan worden.
De voorafgaande visiestudie (Indeherberg e.a., 2006) gaat uitgebreid in op de ecologische doelstellingen in het
visiegebied in het algemeen en deze voor de gemeentebossen van Lommel in het bijzonder. De belangrijkste
doelstellingen worden hieronder hernomen, en dit op niveau van ecotopen (§ 3.2.1.), soorten (§ 3.2.2.) en procesmatige
ecologische doelstellingen (§ 3.2.3.).

3.2.1
3.2.1.1

ECOTOPEN
DROGE HEIDE
Vlaamse natuurtype:
Droge heide met Struikheide;
Europese habitats:
2310 Psamofiele heide met Calluna- en Genista-soorten;
4030 Droge heide (alle subtypen).
Doelstelling is om bestaande heidekernen te versterken. Versterking van de natuurwaarden die met dit natuurtype
samenvallen kan op verschillende manieren worden bekomen nl. via:
(a)
(b)
(c)
(d)

Vergroten heidekernen door aansluitende bossen om te zetten in heidegebied (ontbossing);
Open plekken maken in bosbestanden die aansluiten bij de heidekernen (tot 3 ha);
Bosrandbeheer (ijle zetten van aansluitend bestand over een breedte van 25 m);
Verbreden van dreven in de omgeving van heidekernen en beheer als permanente open plaatsen.

Voor de boszones in de directe omgeving van de heiderestanten die deel uitmaken van het natuurreservaat Lommelse
heide zal gebruik gemaakt worden van aangegeven methoden:
•
•
•

Bosbestanden rond de Heuvelse heide: maatregel c
Bosbestanden rond de Blekerheide: maatregel a, b, c, d
Bosbestanden rond de Kattenbosserheide: maatregel b, c, d.

Daarnaast wordt beoogd om de heidekernen met elkaar te verbinden. Open plekken (tijdelijke en permanente) worden
hierbij als stapstenen voorzien. Daarnaast wordt het verbinden van de kerngebieden ook gerealiseerd via continue
verbindingen die functioneren als typische corridors. Zo worden stapstenen voorzien in bosplaats Dorperheide (t.h.v.
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Lommel-Werkplaatsen) en de Eynderheide. Brede dreven in combinatie met tijdelijke open plekken in bosplaats
Blekerheide zullen de heidekernen Riebos en Blekerheide met elkaar verbinden.
3.2.1.2

NATTE HEIDE
Vlaamse natuurtype
Natte heide met Gewone dopheide
Europees habitat
4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix

Op dit moment is enkel het natuurreservaat Riebos volwaardig te vervatten onder dit natuurtype (9,5 ha). De kansen om
dit ecotoop uit te breiden binnen het beheerplangebied zijn miniem. In de omgeving van het huidige reservaat Riebos
liggen duidelijke uitbreidingskansen voor dit ecotoop maar deze vallen buiten het beheerplangebied.
3.2.1.3

STUIFDUINEN
Vlaamse natuurtype
Stuifduinen
Europees habitat
2330 Open grasland met Corynophorus- en Agrostis-soorten op landduinen
In de huidige situatie kennen we 50 ha matig ontwikkeld stuifduingebied in de Lommelse Sahara en vinden we op enkele
plaatsen deels verboste stuifduinen (o.m. Meysterbergen te Lommel). Aangezien deze gebieden ook een recreatief
medegebruik kennen zullen ze niet echt uitgebreid worden of kwalitatief worden verbeterd.
Wel zal beoogd worden om enkele beboste of verboste percelen met een min of meer uitgesproken landduinontwikkeling
om te zetten naar open natuurtypen waarbij verwacht kan worden dat ook aspecten van stuifduinvegetaties zich zullen
ontwikkelen. Zulks wordt o.m. beoogd in de bosplaats Struyvenbosch en Eynderheide.

3.2.1.4

STREVEN NATUURLIJK BOSDOELTYPEN
Vlaamse natuurtypen:
Eiken-berkenbos en Eiken-beukenbos;
Alluviale en rivierbegeleidende bossen.
Europese habitats:
9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten;
91E0 Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior .
Eiken-berkenbos en Eiken-beukenbos.
Bossen een behoorlijk aandeel inheemse loofboomsoorten komen momenteel nagenoeg niet voor in de
gemeentebossen van Lommel. Ook de kruidlaag is doorgaans weinig soortenrijk en vertoont weinig diversificatie
(Spelmans, 2005). Doelstelling is om ten minste een deel van de gemeentebossen te laten ontwikkelen in een richting
dat aspecten van het eiken-berkenbos, typisch voor arme zandgronden, tot uiting komen. Hier mee wordt bedoelt:
•

Vergroten aandeel van inheemse struik- en boomsoorten en i.h.b. inheemse loofboomsoorten als Zomer- en
Wintereik, Ruwe en Zachte berk, Sporkenhout, Gewone brem, e.d.;
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•
•

Verhogen structuurvariatie en ongelijkjarigheid binnen en tussen bestanden;
Verhogen soortendiversiteit in de kruidlaag.

Alluviale en rivierbegeleidende bossen.
Binnen de perimeter van de gemeentebossen van de Stad Lommel beperken de kansen voor dit bostype zich tot de
voormalige vloeiweiden of wateringen waar het milieu o.i.v. jarenlange bevloeiingen vochtiger en voedselrijker is dan
elders. In de bosplaats Wateringen werd decennialang aan populierenteelt gedaan. Vooral vanuit ecologische
beweegredenen zijn de voorbije jaren reeds een aantal populierenbestanden omgezet in bestanden met inheems
loofhout. Streefdoel is om uiteindelijk te komen tot 50% populierenbestanden en 50% bestanden met inheems loofhout.
Om dit doel te bereiken zal ook in de komende beheerplanperiode op een aantal plaatsen eindkap van populieren
gevolgd worden door aanplant met inheems loofhout.
3.2.2

SOORTEN
Meer dan 80% van het gebied is gesitueerd op droge tot zeer droge uitgesproken zandgronden al of niet gekenmerkt
door een uitgesproken bodemprofiel (podzolbodem). Doelsoorten zijn dan ook soorten die gebonden zijn aan één van de
verschillende successiestadia die op dergelijke zandgronden tot ontwikkeling komen (stuifduinen, bunt- en
struisgrasland, heide, bremstruweel, eiken-berkenbos). Voor de verschillende successiestadia worden hieronder typische
soorten vermeld die nagestreefd worden binnen de gemeentelijke heide en bosgebieden van Lommel.
Relatief uitgestrekte, open gebieden > 10 ha: Zandloopkevers, Boomleeuwerik, Levendbarende hagedis, Rugstreeppad,
Heivlinder, Kommavlinder, Blauwvleugelsprinkhaan, Veldkrekel
Open tot halfopen gebieden (3 tot 10 ha). Roodborsttapuit, Boompieper, Nachtzwaluw, Geelgors, Levendbarende
hagedis, Bont dikkopje, Heivlinder, Groentje, Veldkrekel
Bosgebieden met open plaatsen (< 3 ha) en ijle bossen: Boompieper, Nachtzwaluw, Gekraagde roodstaart, Gladde
slang, Bont dikkopje, Groentje, Boskrekel, Rode bosmier, Hazelworm, Kleine ijsvogelvlinder
Gesloten bossen: Zwarte specht, Boomklever, Wespendief, Kuifmees, Zwarte mees, Kruisbek

3.2.3

PROCESMATIGE ECOLOGISCHE DOELSTELLINGEN
Naast het uitbouwen van een ecologische structuur die enerzijds de nadruk legt op herstel en ontwikkeling van
aanwezige waarden en anderzijds de verbindingsfunctie van de bossen benadrukt in het grotere Limburgse geheel,
wordt tevens aandacht besteed aan het in overeenkomst brengen van de bossen aan de criteria duurzaam bosbeheer en
dit meer bepaald op het vlak van de principes 4 en 5. Hierbij moet er aandacht besteed worden aan de volgende punten:
-

voorraad dood hout, vooral de staande voorraad dood hout

-

bestrijding van agressieve exoten in hoofdzaak Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik

-

verhogen van het aantal oude bomen (bij voorkeur loofhout (inlandse eik))

-

hoewel dit ingevolge de CDB niet voor volledige boscomplexen verplicht is, zal op termijn gestreefd worden
naar het verhogen van het aandeel inheems loofhout in het grootste deel van de homogene dennen bestanden.

Er zal tevens aandacht besteed worden aan de verzorging van de overgangen van open gebieden naar bos. Vaak zijn
deze overgangen nu nog zeer bruusk. De creatie van bosrandzones en mantel-zoomvegetaties, dit zowel aan de
effectieve bosrand als langsheen de bredere wegen en brandgangen (interne bosranden) zal op een eenvoudige wijze
leiden tot een grotere diversiteit aan soorten en gradiënten in het gebied.
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BEHEERDOELSTELLINGEN

MET BETREKKING TOT DE SOCIALE EN EDUCATIEVE

FUNCTIE

De krachtlijnen voor de toegankelijkheid en de recreatieve ontsluiting zijn uiteengezet tijdens een voorafgaande
visievormende studie die ook de openbare bossen van Hechtel-Eksel betrok (Indeherberg e.a., 2006) en is weergegeven
in Kaart 3.3.a.
Volgende essentiële begrippen worden gehanteerd in het algemeen ontsluitingsconcept voor de openbare bossen van
de gemeente Lommel.
•

Gebundelde verbindingen zijn verbindingen die door verschillende recreatievormen worden gebruikt. In een
aantal gevallen kunnen ze bestaan uit parallell verlopende tracés met verschillende specificaties aangepast aan
de verschillende recreatievormen die er worden beoogd. Het gaat om de ruggegraat van de verbindingen
tussen verschillende aantrekkingspolen.

•

Netwerkzones zijn zones waar een vrij intensief gebruik van het gehele net van bospaden wordt
verwacht/beoogd. Zij situeren zich in hoofdlijn in de gebieden waar een matig tot vrij intensief recreatief
medegebruik wordt toegelaten. Bewegwijzering van vaste wandel-, fiets, mountainbike- of ruiterpaden zorgt
voor een belangrijke sturing. De netwerken kunnen gericht zijn vanuit een poort (meer paden in de nabijheid
van de poort dan verder verwijderd) of vanuit woonkernen.

•

Toegangspoorten functioneren als een specifieke concentratie van voorzieningen van waaruit het gebied
verder kan worden betreden. Aanwezig zijn minimaal informatiepanelen maar doorgaans ook
parkeermogelijkheden en picknickplaatsen. Naargelang de ligging en de ontwikkelingsmogelijkheden krijgen de
verschillende toegangspoorten een andere invulling. Naar ontwikkelingsmogelijkheden en bedoelde uitstraling
met betrekking tot het gebied als geheel kunnen desondanks verschillende grooottecategorieën onderscheiden
worden.

•

De recreatiepolen op kaart zijn net als het stedelijk gebied, de woondorpen en woonkernen belangrijke
kerngebieden van recreatieve mogelijkheden.

Netwerkstructuren zijn voorzien voor de omgeving van De Lommelse Sahara, voor bosplaats Dorperheide, Heuvelse
heide, Karrestraterheide-Hoeverheide en (delen van) Kattenbossen. Het betreft dus allemaal bosgebieden waar een
relatief vrije toegankelijkheid van de bossen (bosdelen) wordt beoogd.
Poorten. De hoofdpoort tot de bos en heidegebieden in Lommel is de Sahara-Soeverein. Op een lager niveau wordt
Kattenbossen als poort naar voren geschoven. De omgeving van het Wateringhuis zal bij uitstek functioneren als een
natuureducatieve poort met slechts een beperkt aantal beschikbare parkeerplaatsen.
Op basis van de visiestructuur voor recreatieve ontsluiting en gekoppeld aan de (deelgebiedspecifieke) ecologische
doelstellingen en ambities is ook een ecologische recreatiedrukklassenkaart van toepassing. Hiervoor verwijzen we naar
Kaart 3.3.b. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen: (a) recreatieloze zones, (b) recreatieluwe zones en zones met (c)
een matige, (d) vrij intensieve tot (e) intensieve recreatiedruk.
Recreatieloos:
Algemene omschrijving. enkel natuurgeleide wandelingen of toegang mits specifieke toelatingen of vergunningen
Waar? Wateringen
Recreatieluw:
Algemene omschrijving. Niet georganiseerd enkel wandelen en fietsen en doorgaans via vaste routes (soms
gebundeld) met afsluiten van bepaalde bospaden ten behoeve van ecologische doelstellingen. Tevens
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bepaalde recreatieve vormen in georganiseerd verband (vb. oriëntatielopen, jacht, georganiseerde
wandeltochten) (onder specifieke randvoorwaarden)
Waar? Bosgebieden ten noorden van het Kanaal Bocholt-Herentals (bosplaatsen Struyvenbosch en Blekerheide en
daar gesitueerde heidegebieden), westelijk gedeelte Heuvelse Heide, Eynderheide, westelijke delen
Kattenbossen.
Matige recreatie:
Algemene omschrijving. Op een behoorlijk aandeel van de paden zijn de verschillende vormen van mobiele
recreatie mogelijk, met uitzondering van de gemotoriseerde vormen. De toegankelijkheid wordt nog wel
gestuurd op basis van informatiepanelen.
Waar? Groot deel van openbare bossen Lommel, zie Kaart 3.3.b
Vrij intensieve recreatie:
Algemene omschrijving. Op een belangrijk aandeel van de paden zijn de verschillende vormen van mobiele
recreatie mogelijk, met uitzondering van de gemotoriseerde vormen. Beperkte sturing van de toegankelijkheid.
Infrastructuur (het pad zelf en de eventuele bewegwijzering) blijft niet beperkt tot die paden, speelbossen zijn
voorzien. Picknickmogelijkheden, al dan niet overdekt, zijn voorzien.
Waar? O.m. omgeving Velbo-plas in de Heuvelse heide, bosplaats achter het hospitaal van Lommel
(Meysterbergen).
Intensieve recreatie:
Algemene omschrijving. Uitgebreid aanbod aan infrastructuur. In de gebieden zijn overdekte infrastructuren
mogelijk die al dan niet overnachtingen of andere recreatievormen mogelijk maken (voetbal,…). Om inplanting
van dergelijke infrastructuren mogelijk te maken kan herbestemming aangewezen zijn (als recreatiegebied) en
zijn tevens procedures buiten het bosdecreet van toepassing. In de andere gebieden moeten de
recreatiemogelijkheden nog steeds beschouwd worden als verweven met de functie bos beschouwd worden.
(De bosfunctie is in meerdere of mindere mate gericht op recreatie.)
Waar? Lommelse Sahara, omgeving Blauwe Meer in Kattenbossen.

3.4

BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE
Er zijn geen specifieke doelstellingen gedefinieerd voor de betreffende bossen en hun milieubeschermende functie.
Uiteraard is de aanwezigheid van een dergelijk uitgestrekte bosoppervlakte van groot belang op vlak van
waterretentievermogen, infiltratie, drinkwaterbescherming, erosiebestrijding en zuivere lucht.
Met name voor Lommel kan wel nog vermeld dat beboste zones in bepaalde delen van het gemeentelijk grondgebied
functioneel kunnen zijn bij het voorkomen dat windwerking verdere verspreiding van zware metalen – aanwezig in de
bodem – zou bewerkstelligen.

3.5

BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE
Er is geen erkenning voor de betreffende bosoppervlakten als bosreservaat aanhangig.
In de bos- en heidegebieden gebeuren wel waarnemingen ten behoeve van vogelinventarisaties, amfibieën en reptielen
etc. De visiestudie voor de openbare bossen van Hechtel-Eksel en Lommel m.i.v. het Domeinbos Pijnven (Indeherberg
e.a., 2006) heeft kwalitatieve en kwantitatieve ecologische doelstellingen vastgelegd voor een bos- en heidegebied van
zo’n 3400 ha groot. De betrachting zal zijn om op regelmatige tijdstippen de ecologische toestand binnen dit gebied in
beeld te brengen ten einde het gevoerde beheer te evalueren. In dit kader kunnen in de komende beheerplanperiode de
nodige inventarisatie-inspanningen worden verricht.
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Uitgebreid onderzoek, waarbij de opengestelde wandelpaden dienen verlaten te worden, dient de nodige machtigingen
te verkrijgen vanwege het Bosbeheer en de eigenaar.

3.6

BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE CULTUURHISTORISCHE FUNCTIE
De deelzones die deel uitmaken van het bosbeheerplan hebben in feite integraal een historische waarde en zijn het
resultaat van hoe in het verleden omgegaan werd met de open ruimte. In de loop der tijd hebben daarover verschillende
visies bestaan wat ook aanleiding gegeven heeft tot een metamorfose van het landschap. Waar in de eerste helft van de
19de eeuw de betreffende deelgebieden nagenoeg integraal bestonden uit uitgestrekte heidevlaktes kwam daar in de
daarop volgende periode geleidelijk verandering in. Meer en meer werden gebieden bebost met het oog op
houtproductie en dit in eerste instantie voor de mijnbouw. Beide lagen in het landschap zijn echter nog zichtbaar. Op een
aantal plaatsen zijn nog heiderelicten aanwezig hetgeen herinnert aan de historisch-landschappelijke waarde. Het
overige gebied is bebost met Grove den en Corsikaanse den, ons herinnerend aan de veranderende economische
noden sindsdien. Het behoud van beide beelden: heiderelicten enerzijds en bossen anderzijds is vanuit cultuurhistorisch
oogpunt op zich een doelstelling.
Bijzondere aandacht gaat uit naar De Vloeiweiden of watering te Lommel-Kolonie. Dit gebied is Beschermd Landschap
(Beschermingsbesluit 20 mei 2003). De waarde van dit landschap schuilt in 3 verschillende aspecten:
•

Natuurwetenschappelijke waarde. Voorkomen van zeldzame plantensoorten waarvoor verschillende
verklaringen zijn. Door de jarenlange bevloeiing met kalkrijk en relatief voedselrijk Maaswater (via het kanaal)
komen heel wat kalkminnende soorten voor die in Vlaanderen in het algemeen en in de Kempen in het
bijzonder zeldzaam zijn. Door historische inzaaien met Midden-Europese grasmengsels komen enkele unieke
plantensoorten voor;

•

Historische waarde. Het ontstaan en de aanleg van vloeiweiden dient begrepen vanuit de tijdsgeest van het
midden van de 19de eeuw. In de Kempen waren de levensomstandigheden slecht en de aanleg van vloeiweiden
was een poging om hier (lokaal) beterschap in te brengen. De historische waarde zit verder in het feit dat er
twee typen bevloeiingssystemen aanwezig zijn, die bovendien beide nog functioneren. De bevloeiingen werden
eerst doorgevoerd ten behoeve van het winnen van hooi. Later werd een groot deel van de watering gebruikt
voor populierenteelt. Het gebied van de wateringen was tevens een gebied om te experimenteren met
verschillende populierenklonen (veredeling).

•

Esthetische waarde. Het contrast ven het gebied met de omgeving, het markant slotensysteem, de
uitgestrektheid en de afwezigheid van bewoning vertegenwoordigen de esthetische waarde.

Het is de bedoeling om de waarden van het beschermd landschap maximaal te behouden en overeenkomstig het
beschermingsbesluit impliceert dit dat: “het toekomstig beheer erop gericht moet zijn het landschap als een structureel
geheel te bewaren met respect voor zijn historische, natuurwetenschappelijke en esthetische waarden.”
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4 BEHEERMAATREGELEN
4.1

BOSVERJONGING
De algemene regel voor de bosverjonging is het induceren van natuurlijke verjonging van inheemse soorten. Het betreft
in eerste instantie Zomer- en Wintereik, Berk en Grove den. Gezien de actuele dominantie van de Grove den in
ongeveer 53% van de oppervlakte en Corsikaanse den in om en bij de 40%, is de eerste zorg de verjonging van de
loofboomsoorten ter verhoging van het aandeel loofbomen in beide homogene bestandstypen.
De relatief jonge leeftijd van het grootste gedeelte van de bossen impliceert dat er binnen de huidige planperiode geen
grote bestandsverjongingen te plannen zijn. Dit hangt tevens samen met bepaalde opties die men wil nemen. In het
verleden werd reeds een beheer gevoerd, waarbij het kaalslagsysteem, eigen aan de betreffende bossen verlaten werd
en meer werd overgegaan naar een schermslagsysteem, waarbij het de bedoeling is om in functie van de onderscherm
zich installerende verjonging van inheemse soorten de opperetage te lichten en zo op langere termijn te komen tot
gemengde bestanden.
Het verjongingsprogramma valt op te delen in vier onderdelen.
Schermslagsysteem. Ten eerste is er de continue bestandsverjonging via het schermslagsysteem. Hieromtrent valt
er weinig te plannen, vermits dit een spontaan proces is dat reeds aan de gang is. Om deze werkwijze
slaagkans te bieden dient een doorgedreven bestrijding van agressieve exoten te worden uitgevoerd (zie 4.4).
Voor de meeste bosplaatsen in de gemeente Lommel zal het schermslagsysteem op zich onvoldoende blijken
om op termijn van de beheerplanperiode gemengde inheemse bestanden te bekomen. Reden is dat de
uitgangssituatie in de meeste bosplaatsen niet erg goed is. Hiermee wordt bedoeld dat de verjonging van
inheemse loofboomsoorten doorgaans erg beperkt is en dat bovendien Amerikaanse vogelkers en in mindere
mate Amerikaanse eik doorgaans wel reeds sterk vertegenwoordigd zijn.
Verjonging vanuit kernen van ingebracht inheems loofhout. In zones die bij uitstek gekenmerkt worden door een
beperkte natuurlijke verjonging van inheemse soorten kan ervoor worden geopteerd om van de beoogde
loofboomsoorten kernen aan te leggen met als doel de creatie van zaadbronnen, van waaruit het overige bos
kan gekoloniseerd worden.
Eindkap gevolgd door kunstmatige verjonging. Tevens zullen er in de huidige planperiode in beperkte mate reeds
eindkappen plaatsvinden van bestanden, gevolgd door aanplant van inheemse soorten (kunstmatige
verjonging). Immers gezien de uitgestrektheid van de bosoppervlakte en de vrij gelijkjarige toestand zou het
verkeerd zijn om de bestandsverjongingen te veel op de lange baan te schuiven. Immers zelfs met de aanpak
van natuurlijke bestandsverjonging zoals hoger beschreven zal de leeftijdsvariatie binnen het bos beperkt
blijven tot enkele tientallen jaren en zich niet spreiden over de ganse fysisch mogelijke range van leeftijden voor
de betrokken bomen. Eindkap zal binnen de beheerplanperiode in eerste instantie worden toegepast voor zeer
jonge bestanden van Corsikaanse den omdat deze ook op de middellange termijn nog geen belangrijke
economisch betekenis hebben. Tevens zal voor een aantal populierenbestanden in bosplaats Wateringen
eindkap worden toegepast (totale oppervlakte ongeveer 40 ha), maar deze bestanden worden opnieuw
aangeplant met Populier (Beschermingsbesluit Afdeling M&L, zie H3.6).
Bebossing. Binnen bosplaats Weyerkensebergen zullen twee open delen met een totale oppervlakte van circa 30 ha
bebost worden. Zie ook paragraaf 4.3. Ook hier zal in belangrijke mate gebruik gemaakt worden van inheemse
soorten zodat ook in dit gebied zaadbronnen zullen worden bekomen, van waaruit het overige bos kan
gekoloniseerd worden.
Verbossing van momenteel kaal liggende percelen. Te Weyerkensbergen zijn er momenteel een aantal
braakliggende bestanden (66, 67, 73, 77b en 92, 94, 95, 96) welke men spontaan laat verbossen en waar men
op de natuurlijke verjonging rekent. Amerikaanse vogelkers dient uiteraard bestreden te worden.
De beoogde boomsoorten werden deels hoger reeds vermeld onderstaand is een vollediger lijstje, inclusief struiksoorten
weergegeven:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pinus sylvestris
Quercus petraea
Quercus robur
Betula pendula
Sambucus nigra
Rhamnus frangula
Sorbus aucuparia
Ilex aquifolium
Alnus glutinosa
Salix caprea
Salix alba
Salix fragilis
Viburnum opulus
Prunus avium
Fraxinus excelsior

Grove den of Sylvesterden
Wintereik
Zomereik
Ruwe berk (Zachte berk lijkt niet standplaatsgeschikt)
Gewone vlier
Sporkehout
Gewone lijsterbes
Hulst
Zwarte els (uitsluitend in de Wateringen)
Boswilg (uitsluitend in de Wateringen)
Schietwilg (uitsluitend in de Wateringen)
Kraakwilg (uitsluitend in de Wateringen)
Gelderse roos (uitsluitend in de Wateringen)
Boskers (uitsluitend in de Wateringen)
Gewone es (uitsluitend in de Wateringen)

opmerking : Soorten als grove den, ruwe berk, gewone vlier, sporkehout en gewone lijsterbos worden in principe niet
meer aangeplant. Voor bijmenging van deze soorten wordt gemikt op natuurlijke verjonging.
Bij de hoger vernoemde keuze dient volgende bemerking gemaakt te worden. Ten eerste moet bij inbrengen van
plantsoen uit de kwekerij de voorkeur gegeven worden aan streekeigen herkomsten. Voor sommige soorten (o.a. Hulst)
is dit zelfs een absolute voorwaarde. Als tweede voorwaarde dient de gekozen boomsoort standplaatsgeschikt te zijn. De
meeste opgesomde soorten hebben een breed spectrum (zoals Zomer- en Wintereik, Berk, Grove den, Gewone
lijsterbes, Sporkehout, etc) en kunnen quasi overal binnen de beschouwde bossen als standplaatsgeschikt beschouwd
worden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat soorten als grove den, ruwe berk, gewone vlier, sporkehout en gewone
lijsterbes in principe niet meer worden aangeplant. Voor bijmenging van deze soorten wordt gemikt op natuurlijke
verjonging. Het verhaal is anders voor soorten zoals Zwarte els, Gewone es, Boswilg en in mindere mate Gewone vlier.
Deze soorten vereisen een matig vochtige tot natte en licht humeuze en mineralenrijke bodem. Binnen het
beheerplangebied zijn die voorwaarden enkel voldaan voor de bosplaats Wateringen.
Bij kunstmatige herbebossing worden alle soorten (ook de mengingen) aangeplant in een dichtheid van 4000 stuks per
hectare. Aanplanten in lagere dichtheden verhoogt immers aanzienlijk de kosten ivm vrijstellen en zuiveren.
In tabel 4.1 wordt een overzicht gegeven van de in de komende beheerperiode voorziene kappingen die tot doel hebben
het inbrengen van zaadbronnen in zeer homogene bospercelen van middelbare leeftijd. Kaart 4.1 geeft de locaties weer
van de verjongingsgroepen en de te verjongen bestanden. In de bestanden 194b en 196 zullen er zeer kleinschalig
groepenkappen uitgevoerd worden om de bufferende werking van het bos te blijven garanderen naar de omwonenden
toe zodat er geen geluidsoverlast ontstaat.
Op de volgende pagina is een tabel opgenomen met de locatie van de betreffende verjongingsgroepen. De groepen
hebben een oppervlakte van 0,5 tot 3 hectare. Na exploitatie kan er pleksgewijze gefreesd worden om de zaailingen van
Berk en Grove den ook kansen te geven.
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Tabel 4.1: Overzicht groepsgewijze verjonging
bestand

bosplaats

aantal
groepen

oppervlakte
individuele
groep (ha)

totale
oppervlakte
(ha)

jaar eindkap

030 (deel)
030 (deel)
030 (deel)
030 (deel)
030 (deel)
188 (deel)

Struyvenbosch
Struyvenbosch
Struyvenbosch
Struyvenbosch
Struyvenbosch
Kattenbosserheide

3
3
3
3
3
6

0,8
0,8
0,8
0,8
0,84
0,5

2,4
2,4
2,4
2,4
2,53
3

2012
2018
2024
2030
2036
2013, 2019, 2025

194b (deel)

Karrestraterheide

12

0,5

6

2011, 20134, 2017, 2020,
2023, 2026

196 (deel)
209a (deel)

Karrestraterheide
Karrestraterheide

6
2

0,5
0,5

3
1

2011, 2017, 2023
2011, 2017

209b (deel)

Karrestraterheide

10

0,5

5

2011, 2014, 2017, 2020,
2023

209c (deel)
236 (deel)
237 (deel)
238 (deel)
239 (deel)
totaal

Karrestraterheide
Kattenbosserheide
Kattenbosserheide
Kattenbosserheide
Kattenbosserheide

8
2
2
2
2

0,5
1
1
1
1

4
2
2
2
2
42,13
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2017, 2020, 2023, 2026
2011
2017
2023
2023

te kiezen uit
volgende
soorten voor
herbebossing
wE, Ze
wE, Ze
wE, Ze
wE, Ze
wE, Ze
wE, Ze

wE, Ze
wE, Ze
wE, Ze

wE, Ze
wE, Ze
wE, Ze
wE, Ze
wE, Ze
wE, Ze
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Tabel 4.2: Overzicht bestandsgewijze verjonging
bestand

bosplaats

huidige boomsoort

opp (ha)

jaar eindkap

herbebossing

verjonging
naaldhoutbestanden
007d
007e
007f

Blekerheide
Blekerheide
Blekerheide

Pc, 1953
Pc, 1953
Pc, 1953

2,08
2,17
2,09

2009
2018
2024

wE, zE
wE, zE
wE, zE

013 b
verjonging kaal
liggende percelen

Blekerheide

Pc, 1953

2,46

2024

wE, zE

Weyerkensebergen
Weyerkensebergen
Weyerkensebergen
Weyerkensebergen

kaal
kaal
kaal
kaal

1,7
5,0
3,1
1,4

nvt
nvt
nvt
nvt

natuurlijke verjonging
natuurlijke verjonging
natuurlijke verjonging
natuurlijke verjonging

204
omvorming
populierenbestanden

Karrestraterheide

kaal

0,6

nvt

natuurlijke verjonging

98
verjonging
populierenbestanden

Weyerkensebergen

Po, 1993

0,16

2019

inheems LH

66
67
73
077b

4.2

256
257
259
260
262
264
265
271
273
274 (deel)
281a (deel)
282
285
294
296
298
304
306

Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering

Po, 1970
Po, 1955
cPo, 1985
cPo, 1992
Po, /
Po, 1987
Po, 1943-1975
Po, 1975
Po, 1998
Po, 1995
Po, 2004
Po, 2001
Po, 1972+2004
kaal
kaal
Po, 1992
cPo, 1959
Po, 1985

1,34
0,2
0,62
0,33
0,2
0,05
0,63
2,67
8,32
1,60
5,74
2,51
11,44
2,21
3,71
4,91
0,27
0,75

2009, 2019
2009
2014
2014
2009
2014
2009
2010
2020
2018
2027
2022
2010,2027
nvt
nvt
2014
2009
2012

zEl, bK, Es, Wilg, Gdr,
zE
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po

308
277
278a
278b
281b
283
286
287
289
299
300

Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering

Po, 1960-1990
Po, 1963
Po, 1969
Po, 2004
Po, 1973
Po, 1997
Po, 2002
Po, 2005
Po, 2001
Po, 1995
Po, 1985

0,97
5,20
3,11
0,49
10,09
7,96
1,29
11,23
8,11
7,17
10,33

2012
2010
2012
2026
2010
2016
2022
2027
2022
2018
2012

Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po

301

Aan de Watering

Po, 1992

3,80

2018

Po

BOSOMVORMING
Zoals in voorgaande reeds aangegeven is de algemene werkwijze om te komen tot bosomvorming het stelselmatig
wegdunnen van de dominante dennen ten voordele van zich natuurlijk vestigend inheems loofhout. Dit is eens scenario
dat zich verder zal voltrekken in alle door den gedomineerde bestanden.
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In dit verband kan gesproken worden van selectieve hoogdunning waarbij inheemse soorten in de onderetage selectief
worden bevoordeeld ten opzichte van (agressieve) exoten.
Eerder werd ook al aangehaald dat deze methode voor de gemeentenbossen te Lommel op zich onvoldoende zal zijn
om bosomvorming op de middellange termijn te kunnen bewerkstelligen door de beperkte aanwezigheid van zaailingen
van inheemse soorten in de kruid- en struiklaag.
De Criteria Duurzaam Bosbeheer geven aan dat binnen de beheerplanperiode moet getracht worden om minstens 20%
van de bestanden te laten evolueren naar gemengde inheemse bestanden, waarbij 90% van het bestand moet bestaan
uit inheemse soorten en de dominante boomsoort maximaal 80% van het bestand vertegenwoordigd.
Momenteel voldoen in feite enkel de jongere loofhoutaanplanten, met een concentratie in de Wateringen, met een
oppervlakte van 56 ha, waarvan 26 ha in de Wateringen, aan de definitie van gemengd inheemse bestanden. Daarmee
is er momenteel slechts iets meer dan 3,2% van het totale bosgebied dat als gemengd inheems kan worden beschouwd.
Er zullen dan ook aanvullende inspanningen worden geleverd om de vereiste bosomvorming, in gevolgde de Criteria
Duurzaam Bosbeheer, te realiseren. Het betreft steeds directe omvormingen van homogene dennenaanplanten. Het
betreft de omvorming van homogene en gemengde exoten en homogene inheemse bestanden naar gemengde
inheemse bestanden. Het betreft een totale oppervlakte van bijna 9 hectare, waar momenteel exoten staan en die
bestandsgewijs worden omgevormd en 42 ha betreft homogene bestanden waar binnen deze beheertermijn
groepsgewijs inheems loofhout wordt ingebracht (zie Tabellen 4.1 en 4.2).
In paragraaf 4.1. werden deze maatregelen al opgelijst. Hieronder worden ze hernomen en ruimtelijk gesitueerd. Tabel
4.2 geeft een overzicht van de om te vormen bestanden.
Bosomvorming vanuit kernen van ingebracht inheems loofhout. In zones die bij uitstek gekenmerkt worden door een
beperkte natuurlijke verjonging van inheemse soorten zal ervoor worden geopteerd om van de beoogde
loofboomsoorten kernen aan te leggen met als doel de creatie van zaadbronnen, van waaruit het overige bos
kan gekoloniseerd worden. Dit zal worden toegepast voor de bosplaatsen Karrestraterheide en Hoeverheide.(in
bestanden 194b, 196, 209a, 209b, 209c), in boscomplex Kattenbossen (bestanden 236, 237, 238, 239).
Eindkap gevolgd door kunstmatige verjonging. Tevens zullen er in de huidige planperiode in beperkte mate
eindkappen plaatsvinden van bestanden, gevolgd door aanplant van inheemse soorten (kunstmatige
verjonging). Dit zal worden doorgevoerd in bosplaats Struyvenbosch (bestand 30, door te voeren in fasen),
bosplaats Blekerheide (bestanden 013b, 007d, 007e, 007f). In bosplaats Wateringen worden de bestanden
waar momenteel populier staat, na eindkap van de kaprijpe opstand, opnieuw beplant met populier om de
landschapshistorische waarden te beschermen. De bestanden zijn opgelijst in tabel 4.1.
Bebossing. Bebossing impliceert sesu strictu geen bosomvorming maar het draagt wel bij tot het verhogen van het
aandeel van gemengde inheemse bestanden, ten minste indien binnen de aanplanten een voldoende aandeel
van inheemse soorten is vertegenwoordigd. Toe te passen in een gebied van 30 ha gelegen in het gebied
Weyerkensebergen.

4.3

BEBOSSINGSWERKEN
Er worden de komende 20 jaar bebossingswerken voorzien in de zin van bosaanleg op terreinen die reeds lang niet
bezet waren met bos. Het betreft in hoofdzaak twee grote open plekken met een totale oppervlakte van 32.52 ha ingebed
in bosplaats Weyerkensebergen. Het gedeelte dat bebost zal worden stemt grosso modo overeen met de percelen
percelen H11, H12, 97 en 98a. Deze bebossingen zijn bedoeld als compensatie voor ontbossingen in Riebosserheide en
Blekerheide en zijn bijgevolg gebonden aan een strikte timing vanuit vergunningsprocedures.
Van deze percelen wordt aangenomen dat ze gekenmerkt worden door een aanzienlijke contaminatie met zware
metalen. Het lopende project BENEKEMPEN dat door de OVAM wordt aangestuurd heeft tot doel om te komen tot een
grensoverschrijdende visie rond het omgaan met zwaar metaal verontreinigde gebieden in de Vlaamse en Nederlandse
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Kempen. Eén van de verwachte uitkomsten van dit onderzoek zal het advies betreffen ten aanzien van boomsoorten die
aangeplant kunnen worden om metaalverontreinigde gronden. Dit advies zal mede sturend zijn met het oog op het
uitverkoren plantgoed voor de betreffende percelen. Er is bovendien een sanering van de aswegen nodig. Bij de
bebossingswerken zal er een bufferstrook voorzien worden langs de aswegen zodat sanering van deze wegen op
termijn nog mogelijk is.
Om twee redenen is spontane verbossing van deze percelen niet de aangewezen methode om voor deze percelen bos
te realiseren. Het feit dat het metaalverontreinigde gronden betreft is hiertoe een eerste reden. Verbossing in dergelijke
situaties wordt sterk vertraagd. Daarom is kunstmatige verjonging aangewezen.
De inhoudelijke richtlijnen voor het opmaken van een uitgebreid bosbeheerplan (Bos & Groen, 2003) vermelden als
richtlijnen dat (a) gebruik gemaakt moet worden van standplaatsgeschikte boomsoorten en (b) dat in VEN gebied geen
exoten aangeplant mogen worden.
Bij de afweging van de boomsoortkeuze dient verder uiteraard rekening gehouden te worden met de Criteria Duurzaam
Bosbeheer met in deze de relevante vereiste dat op niveau van het geheel van openbare bossen in de gemeente
Lommel op het einde van de beheerplanperiode 20% gemengd inheemse bestanden gerealiseerd moeten worden.
Aangezien de conclusies van het onderzoeksrapport BENEKEMPEN nog niet voorhanden zijn kon in het stadium van de
opmaak van dit beheerplan geen uitsluitsel gegeven worden ten aanzien van de te kiezen plantsoorten voor de percelen
H11 en H12. Wel kunnen al volgende oriënterende uitspraken worden gedaan:
•
•

Van (zomer)eik en Ruwe berk is geweten dat de groei sterk negatief wordt beïnvloed door zware metalen;
Zwarte els en Grauwe abeel worden reeds jaren aangeplant in de omgeving van de bedrijfsterreinen van
Umicore (het vroegere Union Minière) aangezien deze soorten gekend zijn om hun metaaltolerantie;
• Aangezien de betreffende percelen volledig gelegen zijn in VEN-gebied behoort de aanplant van exoten als
Amerikaanse eik en Corsikaanse den in principe niet tot de mogelijkheden.
Er wordt aan deze derde een advies gegeven betreffende de boomsoortenkeuze, plantverband en wildbescherming.
De totale oppervlakte die bebost zal worden is 32.52 ha.
Tabel 4.3 geeft een overzicht van de percelen die bebost worden.
bestand
H11
H12
097a
98
312
313
314
totaal

4.4

bosplaats
Weyerkensebergen
Weyerkensebergen
Weyerkensebergen
Weyerkensebergen
Balendijk
Balendijk
Balendijk

oppervlakte (ha)
19,96
8,86
3,50
0,20
1,03
7,10
3,12
43,77

BOSBEHANDELINGS- EN VERPLEGINGSWERKEN
De herbebossingen die voorzien worden dienen opgevolgd te worden in de zin dat er dient ingeboet te worden bij een
uitval die groter is dan 15%. Open zones die ontstaan door het plaatselijk uitvallen van aanplanting, worden als kleine
open plekken behouden, op voorwaarde dat de ontstane opening niet groter is dan 10% van de bestandsoppervlakte.
In de meeste directe omvormingen wordt uitgegaan van een gecombineerde verjonging. De beoogde soorten die te
weinig in de omgeving aanwezig zijn worden aangeplant, andere soorten, meestal Grove den en Berk worden
verondersteld zich spontaan te vestigen. In de eerste jaren na de aanplanting is een jaarlijkse monitoring nodig, die oog
heeft voor het aanslaan van de jonge aanplanting, de effecten van de wilddruk en tot slot de concurrentie met kruiden en
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opslag en natuurlijke verjonging van andere soorten. Om eventuele wildschade te beperken kunnen bij de aanplanting
voorzorgsmaatregelen getroffen worden.
In de eerste jaren (3 tot 5 jaar) dat de aanplanting zich moet vestigen en het normale groeiritme moet kunnen aannemen,
dienen de planten voldoende vrijgesteld te worden om lichtconcurrentie te vermijden. Gezien het echter de bedoeling is
om samen met de natuurlijke verjonging van gewenste soorten te komen tot gemengde bestanden is het niet
aangewezen om systematische vrijstellingen van de aanplanting te doen. De natuurlijke verjonging van Berken en
Dennen moet in gewenste verhoudingen behouden blijven zonder dat één boomsoort gaat domineren. Ongewenste
soorten zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Corsikaanse den worden bij de vrijstellingen systematisch
verwijderd.
Op latere leeftijd wordt de definitievere bestandssamenstelling bekomen door het uitvoeren van zuiveringen en
dunningen. Bij deze ingreep worden drie belangrijke criteria in acht genomen, ten eerste is er het verwijderen van de
ongewenste soorten, ten tweede het vermijden van dominantie van de samenstelling op bestandsniveau door 1 soort en
tot slot wordt ervoor gekozen om de meest kwaliteitsvolle exemplaren te behouden met het oog op aflevering van
kwaliteitshout in de toekomst.
De beslissing om al of niet snoeibeurten toe te passen maakt deel uit van de monitoring van de jonge bestanden. De
beslissing om al of niet tot snoeibeurten over te gaan kan best genomen worden op het moment dat deze nood zich
aandient. Kwaliteit, ontwikkelingssnelheid, ecologische randvoorwaarden etc. spelen hier een rol. Zo mag het duidelijk
zijn dat snoeibeurten in de bestanden waarin alle kwaliteit ontbreekt overbodig zijn.
In de Wateringen wordt er aan populierenteelt gedaan. Populierenteelt is een vrij specifieke vorm van bosbouw. De
bomen worden in een ruim, definitief verband (minimum afstand 8 x 8 m) aangeplant. Er worden dus geen dunningen
uitgevoerd. Een goede rentabiliteit is slechts mogelijk na een intensieve behandeling waarbij een aangepast
snoeiprogramma het belangrijkste is. De hoogste waarde wordt bekomen wanneer de stammen takvrij zijn tot op 9 à 10
m hoogte.
Het snoeiprogramma ziet er als volgt uit:
•
•
•

Bestandsleeftijd 4 jaar: eerste sleuning aan alle bomen tot op een hoogte van 3 tot 4 m.
Bestandsleeftijd 6 tot 8 jaar: tweede snoei aan alle bomen tot op een hoogte van 6 tot 7 m.
Bestandsleeftijd 9 tot 11 jaar: laatste snoei aan alle bomen tot op een hoogte van 9 tot 10 m.

De snoei gebeurt in de zomer, om de vorming van waterscheuten tegen te gaan en een snelle sluiting van de wonde te
krijgen. Bij het uitvoeren van de snoei wordt steeds een evenwichtige verdeling tussen het takvrije stamgedeelte en de
kroon nagestreefd: de kroon dient steeds ongeveer 2/3 van de totale hoogte in te nemen. Vanaf 10 tot 15 jaar mag die
verhouding ½ benaderen.
Alle Amerikaanse vogelkers wordt binnen de huidige planperiode verwijderd. De toestand is sterk verschillend tussen de
verschillende bosplaatsen. Het is wel een constant gegeven dat de soort over quasi het volledige Lommelse grondgebied
voorkomt. Een planmatige aanpak is aangewezen, waarbij de mogelijkheden uitgebreid zijn, gaande van volledige
kaalkap met stobbenbehandeling tot het toepassen van hak- en spuitmethode, in alle gevallen echter gevolgd door een
jarenlange monitoring en de nodige nabehandelingen. De bestrijding van de vogelkers is een dure aangelegenheid, maar
is noodzakelijk om de gestelde doelstellingen te halen. Om te komen tot een planmatige aanpak is een samenwerking
met de Bosgroepen aangewezen. Onder andere in de complexen Kattenbosserheide en Blekerheide dreigt
vogelkersbestrijding anders een verhaal te worden van “dweilen met de kraan open” worden, gezien het grote aantal
privéboseigendommen in de omgeving.
In functie van de raming van de kost voor de bestrijding van alle vogelkers in de Lommelse bossen en de spreiding van
deze kost over de komende planperiode werd besloten om de komende jaren volgend bestrijdingsschema op te starten
en aan te houden. Hierbij wordt er gewerkt van het zuiden van de gemeente naar het noorden, vertrekkende vanuit het
domeinbos Pijnven waar men reeds de vogelkersbestrijding aangevat heeft. Van deze “route “ wordt afgeweken voor de
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bosplaatsen Kattenbosserheide, Blekerheide en Eynderheide. In deze gebieden wordt de Amerikaanse vogelkers
prioritair bestreden omdat hier de ecologische functie primeert en ingrepen die leiden tot hoogwaardige natuurtypen, op
korte termijn uitgevoerd worden.

Bestrijding Amerikaanse vogelkers
Fase 1 uit te voeren voor 1 juli:
Uittrekken en/of afmaaien van alle Amerikaanse vogelkers lager dan 1 m.
Afzagen van alle overblijvende Amerikaanse vogelkers.
Het afmaaien en afzagen gebeurt steeds op grondniveau.
De stobben dienen onmiddellijk na het afzagen of afmaaien ingesmeerd en/of gesproeid te worden met
een selectieve onkruidverdelger op basis van 270 g/l glyfosaat met een 8 % oplossing (8 l / 100 l water).
Fase 2 uit te voeren tussen 1 augustus en 1 oktober:
Eerste nabehandeling door bladbesproeiing van alle terug opgeschoten Amerikaanse vogelkers met een
rugsproeier met een selectieve onkruidverdelger op basis van 270 g/l glyfosaat met een 4 % oplossing
(4 l / 100 l water).
Fase 3 uit te voeren voor 1 juli van het navolgend jaar:
Tweede nabehandeling door bladbesproeiing van alle terug opgeschoten Amerikaanse vogelkers met
een rugsproeier met een selectieve onkruidverdelger op basis van 270 g/l glyfosaat met een 4 %
oplossing.
Verdere nazorg: Manueel rooien van zaailingen om de 3 of 6 jaar (in functie van het dunningsregime).
Kaart 4.4 en Tabel 4.4 geven de planning weer. In de kaptabel (zie 4.5) staan de codes per bestand vermeld. In de
legende staat uitgelegd welke code voor welk jaartal staat.
Tabel 4.4 : Bestrijdingsprogramma Amerikaanse vogelkers: jaarlijks te behandelen oppervlakte
jaar bestrijding
2007
2008
2009
2010
2011
2012
totaal

jaar nabehandeling
2008
2009
2010
2011
2012
2013

opppervlakte (ha)
206,12
121,17
73,52
268,28
92,30
164,74
926,14

Zoals hoger reeds gemeld is het nodig om de toestand verder te monitoren, ook na de nabehandeling. Immers er kan
terug inzaaiing komen vanuit omliggende bossen en nieuwe opslag vanuit de zaadbank, die door de bestrijding niet
geraakt wordt.
De geplande directe bestandsomvorming moet voorafgegaan worden door een bestrijding van Amerikaanse vogelkers in
het betreffende bestand en de omliggende bestanden.
Wat betreft de Amerikaanse eik is het verhaal iets genuanceerder. Hierbij wordt, alhoewel hij in sommige situaties
gelijkaardige problemen veroorzaakt als de Amerikaanse vogelkers, niet de optie genomen om over te gaan naar een
systematische bestrijding. Met opteert er voor om deze soort door gerichte dunningskappen terug te dringen en
uiteindelijk te verwijderen.
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KAPREGELING
In totaal wordt het bosdomein ingedeeld in drie kantons of hakken, die elk om de drie jaar doorlopen worden. Elke
voorziene dunningsdoorgang is tevens een moment waarop de situatie van de individuele bestanden geëvalueerd kan
worden. De commerciële kappingen (dunningen, groepenkappen en eindkappen) zijn opgenomen in Tabel 4.5 b, terwijl
de aanplantingen, de vrijstellingen, de niet-commerciële dunningen (zuiveringen) en het snoeiwerk (populieren) in Tabel
4.5 c opgenomen werden. In de laatste tabel staan ook de eindkappen en de groepenkappen nog eens vermeld, zodat
duidelijk is hoeveel oppervlakte er verjongd wordt. Voor bestanden waar geen proefvlak gelegd werd, zijn de
dendrometrische gegevens overgenomen van een gelijkaardig bestand.
De kolommen ‘huidig grondvlak’ en ‘na te streven grondvlak’ in tabel 4.5 b zijn van belang voor die bestanden waar er
een ‘dunningsachterstand’ is. Dit wil zeggen dat voor alle homogene Corsicaanse dennen-bestanden die een grondvlak
hebben van meer dan 30 m²/ha en voor de Grove dennen-bestanden met een grondvlak van meer dan 25m²/ha, het na
te streven grondvlak op respectievelijk 30m²/ha en 25m²/ha werd gezet. Voor de gemengde Grove en Corsicaanse
dennen-bestanden werd als streefcijfer 28m²/ha genomen. In de bestanden met een dunningsachterstand is het de
bedoeling dat er in de komende jaren intensiever gedund wordt zodat op korte (20 jaar) tot middellange termijn (50 jaar)
het streefgrondvlak bereikt wordt.
Een beperkt aantal bestanden met een gering stamtal en volume wordt minder frequent gedund of helemaal niet meer
gedund. Het gaat om oude Grove dennenbestanden die reeds zeer ijl staan. Er wordt gewacht met verdere dunningen
totdat de onderetage zich sterker ontwikkeld heeft. Verder dunnen van deze ijle bestanden zou immers weer volop
kansen geven aan de Amerikaanse vogelkers. Voor deze bestanden wordt een facultatieve dunning voorzien. De
kaptabel kan bijgestuurd worden wat betreft de kapregeling in de Wateringen, afhankelijk van de vitaliteit van de
populieren.
Voor de wateringen geldt een aparte kapregeling.
De kaptabel is opgenomen per kanton vanaf pagina 20 (tabel 4.5.b).
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Legende
Kleurencode
Kanton 1
Kanton 2
Kanton 3
Wateringen
zoekzone voor uit te voeren maatregel
nvt

niet van toepassing

Boomsoorten
Naaldhout:

Loofhout (LH):

Ps
Pc
Pp

Grove den
Corsicaanse den
Zeeden

Po
cPo
rPo

populier
cultuurpopulier
Ratelpopulier

zK
Okk
tK

Zoete kers, Boskers
Okkernoot
Tamme kastanje

Pstr

Weymouthden

zE

Zomereik

Rob

Robinia

L

Lork

wE

Wintereik

zEls

Zwarte els

Do

Douglas

aE

Amerikaanse eik

aVk

Amerikaanse vogelkers

mE

Moeraseik

Be

berk

Betekenis van de afkortingen:
X=
normale dunning
O=
facultatieve dunning
E=
eindkap
groepenkap over de oppervlakte tussen
Eg (0.5) =
haakjes
Z=
zuiveringen
V=
vrijstellingen
A=
aanplanting
S=
snoeien

Ook bestrijding van Amerikaanse vogelkers is opgenomen in de kapregeling. Betekenis van de codes:
1 = 2007-2008
2 = 2008-2009
3 = 2009-2010
4 = 2010-2011
5 = 2011-2012
6 = 2012-2013
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Tabel 4.5.a: Indeling van de gemeentebossen in kantons
Kanton

bestanden

Bosplaatsen

Kanton 1

1-61

Riebosserheide

oppervlakte (ha)
376,52

Blekerheide
Struyvenbosch
Heiderheide
Lutlommelse Heide
Heuvelse heide
Kanton 2

62-193 en 310-315

Weyerkensebergen

594,46

Gestelse dijk
Heide Gehucht
Stevensvennen
Dorperheide
Bonnevenne
Meysterbergen
Balendijk
Eynderheide
Kattenbosserheide
Overmaey
Kanton 3

194-255

Karrestraterheide

474,65

Hoeverheide
Kattenbosserbergen
Broekerheide
Wateringen

256-309
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BOSEXPLOITATIE
Wat betreft de bodems is er weinig tot geen gevaar op permanente of langdurige bodembeschadiging. 99% van de
bodems betreft zandbodems, die grotendeels kiezelhoudend zijn en derhalve een goede draagkracht hebben.
Er wordt niet a priori gewerkt met vaste exploitatiewegen, maar in jongere naaldbossen kan het aangewezen zijn
exploitatiegangen te voorzien tijdens de dunning. Het is immers zo dat het gebruik van oogstmachines bij het exploiteren
van naaldbossen onvermijdelijk wordt. Deze machines die in de meeste gevallen grote afmetingen hebben kunnen in
jonge bestanden moeilijk manoeuvreren wat ofwel leidt tot het kappen van niet-geschalmde bomen, ofwel tot
beschadiging van de overblijvende opstand. Het lijkt raadzaam het uittekenen van deze tracés over te laten aan het
oordeel van de uitvoerder(s) van de dunningshamering.
Gezien de variatie in ecologisch belang van de verschillende bosplaatsen, is het van belang een aan de bosplaats
aangepaste schoontijd in te stellen. Kaart 4. 6 geeft de periode van schoontijd weer voor de verschillende bosplaatsen.
In tabel 4.6 wordt weergegeven hoeveel % van de totale bosoppervlakte elke categorie inneemt. Ongeveer 43% van het
bos heeft geen schoontijd.
Tabel 4.6 Schoontijdcategorieën
schoontijd

totaal%

01/03 - 15/08

27,74

01/04 - 15/08

8,33

01/04 - 30/06

0,17

01/07 - 15/08

1,98

01/07 - 31/08

19,06

geen schoontijd

42,72

In uitzonderlijke gevallen kan mits machtiging van dit algemeen schema worden afgeweken.
In de verkoopsvoorwaarden dient bedongen te worden dat na exploitatie de staat van de wegen moet terug gebracht
worden in deze van voor de exploitatie. Meerdere wegen worden immers ook gebruikt door diverse recreanten.

4.7

BRANDPREVENTIE
Het onderhoud van de branddreven en brandwegen is weergegeven op kaart 4.7.
De dreven van bosplaatsen ‘Riebosserheide’ en een deel van bosplaats ‘Stuyvenbos’ worden onderhouden door de
jachtrechthouders (groene kleur op kaart).
In bosplaatse ‘Blekerheide’ is de laatste jaren geen drevenbeheer meer toegepast. Hier werd op kleine schaal enkel wat
geploegd op de dreven door de jachtrechthouders om kleine veldjes te bekomen ten behoeve van de jacht. De bedoeling
is deze dreven in de toekomst eerst manueel vrij te stellen en dan 6-jaarlijks te klepelen door de Stad Lommel (oranje
kleur op kaart).
In bosplaats ‘ Weyerkensebergen’ worden geen dreven onderhouden. Hier wordt enkel het fietspad onderhouden door
de Stad Lommel (blauwe kleur op kaart).
Het gebied ‘Dorperheide’ (rode kleur op kaart) wordt gemaaid door de jachtrechthouders en om de 2 jaar gefreesd door
de Stad Lommel.
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Een vrije breedte van 3 m en een vrije hoogte van 4 m is noodzakelijk voor de doorgang van brandweer-wagens. Bij
plaatsing van eventuele wegneembare afsluitpalen en slagbomen dient de brandweer over de sleutels te beschikken.
Een geregelde controle van de toegankelijkheid is noodzakelijk. Indien noodzakelijk dienen kappingen en snoei
uitgevoerd te worden. In periodes van aanhoudende droogte kan de toegang voor het publiek tot de bossen verboden
worden. In voorkomend geval wordt de ontoegankelijkheid gesignaleerd.

4.8

OPEN PLEKKEN

De ligging en oppervlakte van te realiseren open plekken en corridors is weergegeven op kaart 4.8, open plekken en
bosrandontwikkeling.
Op deze figuur wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en permanente open structuren.
4.8.1

Permanente open plekken
Definities en typen
Permanente open plekken hebben in de eerste plaats tot doel om een plaats te voorzien voor soorten gebonden aan
open tot halfopen heide- en stuifduinecotopen. Voor de meeste permanente open plaatsen is er voor gekozen om zones
van >1 ha te voorzien omdat ze geacht worden de meeste perspectieven te bieden voor de doelsoorten gebonden aan
beschouwde ecotopen. Voor wat betreft permanente open plekken kan onderscheid gemaakt worden tussen
verschillende toepassingsvormen in dit beheerplan:
Behoud bestaande permanente open plekken > 3 ha. Het betreft in eerste instantie heideterreinen die reeds
jarenlang als zodanig worden beheerd. Dit geldt voor de open plaats binnen de Dorperheide (LommelWerkplaatsen) waar een bestaande open plek van iets meer dan 4 ha enigszins wordt uitgebreid. De globale
visie voor het erkend natuurreservaat Lommelse heidegebieden met de Kattenbosserheide, de Blekerheide, de
Riebos en de Heuvelse heide, met een totale oppervlakte van ongeveer 66 ha worden ook beheerd als
permanent open heidegebieden, maar vallen buiten het bestek van dit beheerplan.
Creëren extra open plekken > 3 ha via ontbossing (en boscompensatie). Voor het gebied ten noorden van het
kanaal Bocholt-Herentals zullen de daar gelegen heidereservaten Riebos en Blekerheide worden versterkt
binnen de beheerplanperiode. Hiervoor zal een oppervlakte van bestaande dennenaanplanten worden gekapt
en omgezet in heidegebied (percelen 009 , 011, 021, 022, 023) met een totale oppervlakte van 32,7 ha.
Herstel bestaande open plekken > 3 ha. Binnen het beheerplangebied zijn er bepaalde zones die een open tot
halfopen karakter vertonen en waarvan verondersteld kan worden dat het spontane verbossingen van vroegere
schrale graslanden en heideterreinen betreft. Dit geldt met name voor een gedeelte van de Eynderheide waar
een herstel van het heide- en stuifduingebied zal worden gerealiseerd zodat een open plek ontstaat van 20 ha.
Corridors en dreven. Voor bepaalde bosplaatsen worden brede dreven tot doel gesteld die als leefgebied en/of
corridor zullen functioneren (afhankelijk van de beschouwde soort). Voor zones waar in kaart 4.8 brede dreven
zijn ingetekend dient een breedte van 25 m als vuistregel te worden gehanteerd. Binnen de corridorzone wordt
in eerste instantie een lage begroeiing gerealiseerd van schraalgrasland en (droge) heide. Aanvullend komt zal
her en der bremstruweel en verspreide boomopslag worden aangetroffen. Dergelijke corridors zullen worden
gerealiseerd in het boscomplex van Kattenbossen en in de bosplaats Blekerheide.
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Open plekken <3 ha. Open plaatsen met een oppervlakte < 3 ha worden in diverse bosplaatsen beoogd. In een
aantal gevallen zal op kruispunten van boswegen permanente open plekken worden gerealiseerd (complex
Kattenbossen, bosplaats Blekerheide). Elders worden bestaande open plekken behouden zoals o.m. in de
landduinzone van Weyerkensebergen. In het complex Kattenbossen zullen de vijvertjes/vennetjes worden
vrijgezet zodat ze gemiddeld zullen leiden tot open plekken van 0.5 ha. Het zogenaamde “Hoefijzer” (gelegen in
perceeel 244), gelegen ten westen van de weg tussen Leopoldsburg en Lommel, zal deel uitmaken van een
open plek van 3 ha zodat ook vrij duinzones zullen aansluiten bij deze vijver (ven) en kansen ontstaan voor
Rugstreeppad.
Open plekken in functie van nutsleidingen. Doorheen de gemeentebossen lopen transportleidingen en
hoogspanningsleidingen. Ter hoogte van de hoogspanningsleidingen dient een buffer voorzien te worden van
20 meter breed. Rond de transportleidingen dient een buffer voorzien te worden van 10 m breed (5 m aan
weerszijden van de leiding). Alle houtige vegetaties in deze zone mogen 2,5 m hoogte en 10 cm diameter op
een hoogte van 1,5 m niet overschreiden. Deze zones worden als dusanig ook als permanente open plek
beschouwd.

Beheer
In regel wordt de realisatie van heide en/of stuifduinen tot doel gesteld voor de hoger onderscheiden typen van open
plaatsen (afhankelijk van het bodemtype en voorkomend reliëf). Het te voeren beheer is afhankelijk van verschillende
factoren:
•
•
•
•

Grootte van de permanente open plek;
Vorm van de permanente open plek (rond, langwerpig, …);
De ligging ten opzichte van andere (permanente) open plekken;
Bereikbaarheid.

Voor open plekken groter dan 3 ha wordt de optie begrazing met schapen overwogen. Het is niet duidelijk een dergelijke
begrazing op korte termijn haalbaar is gezien deze begrazing gekoppeld zou zijn aan het beheer in domeinbos Pijnven,
waarvoor de concrete beheeropties nog niet zijn ingevuld op dit moment. Daarom zal voor de grote open plekken in dit
beheerplan gekozen worden voor een gefaseerd maairegime in combinatie met beperkt plaggen..
De maai-ingrepen, worden zo georganiseerd dat een bepaalde oppervlakte met een frequentie van 18 jaar wordt
gemaaid. Door telkens 1/3 van de oppervlakte van de open plek te maaien en het maaisel af te voeren zal men in elke
open plek elke zes jaar 1/3 van de oppervlakte behandelen.
Begrazing met schapen wordt nu reeds toegepast voor de Lommelse heidegebieden (Riebos, Blekerheide, Heuvelse
heide) in combinatie met maai- en plagbeheer. De extra open plekken (percelen 009 , 011, 021, 022, 023) die zullen
worden gerealiseerd aansluitend bij heidegebieden Riebos en Blekerheide zullen ook resorteren onder het heidebeheer.
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Voor de open plekken > 3 ha in de Dorperheide (Lommel-Werkplaatsen) en Eynderheide zal bij voorkeur middels een
tijdelijke afrastering tevens een schapenbegrazing worden toegepast. Indien schapenbegrazing niet mogelijk blijkt te
zijn, zal er overgeschakeld worden op hoger vermeld gefaseerd maaibeheer in combinatie met kleinschalig plaggen.
Voor het specifieke beheer van de erkende natuurreservaten wordt verwezen naar het erkenningsdossier.
bestanden zijn onderhevig aan het natuurdecreet en vallen buiten het bestek van dit beheerplan.

Deze

Voor de corridors / brede dreven zal het beheer er in eerste instantie op neer komen dat de verbossing wordt
tegengegaan en ten tweede dat verhinderd wordt dat de terreinen vergrassen. De betreffende terreinen worden daarom
gemaaid met afvoer van het maaisel. Om een variatie te verkrijgen in het heidelandschap wordt best gefaseerd gemaaid.
Per maaibeurt wordt slechts een gedeelte van de strook gemaaid, zodat er steeds jonge en oude heide aanwezig is. Het
maaien kan plaatshebben met een omlooptijd van 9 jaar. Per corridor wordt 3-jaarlijks 1/3 van de totale lengte gemaaid
met afvoer van maaisel. Verder zal, om verbossing te voorkomen de opslag om de zes jaar gekapt worden

De ligging van de aan te leggen en in te richten corridors is gegeven op kaart 4.8 In totaliteit wordt de aanleg voorzien
van 6170 meter corridor met een gemiddelde breedte van 25 meter. Dit levert een oppervlakte open ruimte van 15,42
hectare (11,74 ha in complex Kattenbossen, 3,69 ha in bosplaats Blekerheide).
Te Kattenbosserheide en Kattenbosserbergen zullen de zandputten vrijgezet worden zodat ze gemiddeld zullen leiden
tot open plekken van 0,5 ha. In een zone van20 m rond de putten (gelegen in de bestanden 221 en 244) wordt het bos
volledig gekapt met eventueel het behoud van enkele overstaanders. Het streefdoel is dat de zandputten in bestand 221
zich recreatief zullen ontwikkelen en de zandputten in bestand 244 zich ecologisch optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij
zal er 1 zandput geöfficialiseerd worden zodat de recreatiedruk op de andere putten afgezwakt wordt. Ter hoogte van de
put “Hoefijzer” wordt een open plek van 3 ha voorzien. Dit zal gerealiseerd worden na het verplaatsen van de
jeugdcamping.
Te Karrestraterheide (bestand 197) zal een ven terug uitgediept worden. Een deel van de oppervlakte wordt geplagd
(0,5 ha), opslag wordt verwijderd en de bosrand over 25 m zal ijl gezet worden tot een maximale kroonprojectie van 25%
(totale oppervlakte als open plek: 1,5 ha).
Voor de hoogspanningsleidingen wordt een cyclisch kapbeheer voorgesteld over een breedte van 20 m met een
omlooptijd van 15 jaar. Een gedeelte zal na de kappingen terug spontaan bebossen. Voor een ander deel wordt
hakhoutbeheer voorgesteld waarbij na de eerste kapping inlandse eik zal worden ingeplant dewelke dan in een cyclisch
kapbeheer (hakhoutbeheer) zal worden afgezet.
Voor de transportleidingen wordt ook een gefaseerd kapbeheer voorgesteld dat moet leiden tot een heidevegetatie die
dan vervolgens om de 18 jaar gemaaid wordt. Voor het beheer van de randzone t.h.v. de spoorweg (Mol-Neerpelt) wordt
binnen een zone van 20 m vanaf de vrije rand van de spoorweg een kapbeheer voorgesteld, met een cyclus van 6 tot 12
jaar, en dit vanaf het moment dat de bosbegroeiing hoger wordt dan de afstand tot de spoorweg. Tabel 4.8.b geeft een
overzicht van de open plekken in functie van de nutsleidingen.
Verder dienen de vijvers aan de Wateringen beheerd te worden: de beschaduwing van alle vijvers dient tegengegaan te
worden door het verwijderen van de bomen op de zuidelijke oever op een afstand gelijk aan de boomhoogte.
Tabel 4.8.a geeft een overzicht van de permanente open plekken en de percelen die onder het heidebeheer vallen.
Naast de oppervlakte wordt tevens de actuele toestand, het doeltype en het te volgen beheer opgegeven. Kaart 4.8.b
geeft een overzicht van de heidebestanden.
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Tabel 4.8.b geeft een overzicht van de open plekken in functie van de nutsleidingen.

bestand aard nutsleiding

breedte
buffer

1

transportleiding

25 m

146

hoogspanning + transportleiding

20 m + 10 m 495 m +
760 m

147b

hoogspanning

20 m

160

148b

hoogspanning

20 m

130

149b
173a

transportleiding
transportleiding

10 m
10 m

65
645

186

transportleiding

10 m

218

188

hoogspanning

20 m

1080

194b

hoogspanning

20 m

40

196

hoogspanning

20 m

712

201b

hoogspanning

20 m

10

200b

hoogspanning

20 m

455

239

transportleiding

25 m

190

241

transportleiding

10 m

205

255

transportleiding

25 m

50

313

hoogspanning

20 m

735

314

hoogspanning

20 m

568

H34

transportleiding

10 m

855
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lengte (m) oppervlakte beheer
(ha)
610

1,525 creatie van een brede golvende
bosrand (25m)
1,75 kappen in stroken van 100 m onder
hoogspanning: 3-jaarlijks 1/5
kappen; kappen in stroken van 100
m rond transportleiding: 3-jaarlijks
1/5 kappen, vervolgens maaien van
de heidevegetatie om de 18 jaar
0,32 kappen onder hoogspanning (zie
kapregeling)
0,26 kappen onder hoogspanning (zie
kapregeling)
0,065 is reeds heide (maaibeheer)
0,645 kappen rond transportleiding,
vervolgens maaien van de
heidevegetatie om de 18 jaar
0,218 kappen rond transportleiding,
vervolgens maaien van de
heidevegetatie om de 18 jaar
2,16 kappen in stroken van 200 m onder
hoogspanning: 3-jaarlijks 1/6
kappen (zie kapregeling)
0,08 kappen onder hoogspanning (zie
kapregeling)
1,424 kappen onder hoogspanning (zie
kapregeling): 3-jaarlijks 1/4 kappen
0,02 kappen onder hoogspanning (zie
kapregeling)
0,91 kappen onder hoogspanning in
stroken van 200 m (zie kapregeling)
0,475 creatie van een brede golvende
bosrand (25m)
0,205 kappen rond transportleiding,
vervolgens maaien van de
heidevegetatie om de 18 jaar
0,125 creatie van een brede golvende
bosrand (25m)
1,47 kappen opslag om de 15 jaar in
stroken van 200 m
1,136 kappen opslag om de 15 jaar in
stroken van 200 m
0,855 is reeds heide (maaibeheer)
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Heidebeheer met als doel “Regeneratie van een vergraste heide” (De Blust & Schneider, 1989)
Een volledig door Pijpenstrootje of Bochtige smele vergraste heide weer omzetten in een gevarieerde begroeiing met Struik- of Dopheide door enkel en alleen begrazing toe te passen is zeer moeilijk. Het terugdringen of stationair houden van de
ongewenste grassen in een gemengde vegetatie met Pijpenstro en Heide is wel mogelijk. Het aantal dieren moet dan wel groot
genoeg zijn. In het groeiseizoen (mei – september) wordt voor Pijpenstrootje dan toch een bezetting van 3 of meer schapen per
ha aanbevolen, daar voor het beheer van zuivere Struikheide 1 schaap per ha de normale begrazingsdichtheid is. Pas wanneer
meer dan de helft van de jaarlijkse productie afgegeten wordt, zal de groei op termijn achteruitgaan. Seizoenale veranderingen in
begrazingsintensiteit zijn noodzakelijk: een groot aantal grazers in de late lente en de zomer, die dan hopelijk voldoende
Pijpenstrootje eten, en een laag aantal in de herfst en de winter omdat Struikheide anders te fel afgegraasd wordt.
Een andere beheermaatregel die vroeger meer dan nu werd toegepast in onze heidegebieden is het gecontroleerd afbranden
van bepaalde heidepercelen. Ook dit is geen succesvolle manier om een vergraste heide te saneren. Immers, om de brand onder
controle te kunnen houden en de bodem niet te diep te verschroeien dient afbranden plaats te vinden in het voor- of najaar. De
bodem is dan immers vochtig genoeg. In deze periode zijn de meeste voedingsstoffen opgeslagen in de stengelbasis,
overwinteringsknop en de wortels van het gras: delen die niet afbranden. Na de brand loopt het Pijpenstrootje weer uit en staat dit
gras concurrentieel een stuk sterker dan Struikheide, dat vaak vanaf nul moet beginnen uit de zaadbank.
Maaibeheer wordt soms toegepast om grasheide om te vormen naar waardevollere vegetaties. Bij aanvang moet dan alleszins
meerdere malen per jaar gemaaid worden om enige kans op succes te hebben. Wanneer Struikheide en Gewone dopheide op
een gegeven moment weer beginnen te kiemen moet de maaifrequentie drastisch omlaag, waardoor de ongewenste grassen
weer kunnen toenemen. Vandaar dat na een maaibeheer van een vergraste heide meestal een begrazing als vervolgbeheer
wordt toegepast. Voor het beperken van Pijpenstrootje is het tijdstip van maaien ook zeer belangrijk. Dit gebeurt bij voorkeur laat
in het seizoen (augustus). De biomassa is dan maximaal en de reservestoffen zijn dan nog niet getransporteerd naar de
stengelbasis van waaruit het volgende jaar de nieuwe scheuten groeien. Zaadvorming wordt dan vermeden en vermits grassen
als Pijpenstro en Bochtige smele geen zaadbank vormen zullen ze in min of meerdere mate teruggedrongen worden.
Plaggen blijft de meest effectieve maatregel om op korte tijd een sterk vergraste heide weer om te zetten in een typisch
heidebiotoop. Het zou best gepaard gaan met een maaibeurt en dit vóór de grassen zaden geproduceerd hebben. Regeneratie
kan dan enkel vanuit de zaadbank gebeuren. Vermits de heidesoorten een uitgebreide zaadbank aanleggen en de ongewenste
grassoorten niet, zijn de heidesoorten op deze manier bevoordeeld. Zaden van grassen worden immers dichtbij de moederplant
afgezet, zodat de kans op regeneratie van grassen uit zaden klein is.
De aanwezigheid van een zaadbank verklaart ook dat beboste percelen na kaalkap en plaggen weer aanleiding kunnen geven tot
het onstaan van een typische heidevegetatie. Indien de ondergroei niet gedomineerd wordt door grassen, is het zelfs voldoende
de strooisellaag te verwijderen i.p.v. te plaggen.
Om goed te plaggen mag men enkel, naast de bovengrondse biomassa, de A0 – horizont en eventueel een gedeelte van de A1 –
horizont verwijderen. Bij dieper plaggen komt de uitgeloogde zandlaag aan het oppervlak. Deze laag droogt snel uit, biedt weinig
kiemingskansen voor heideplanten en bovendien bestaat het risico dat heel het geplagde perceel gaat verstuiven. Bovendien
komt het zandige plagmateriaal niet meer in aanmerking om te verwerken tot compost. Te ondiep plaggen levert dan weer het
risico dat Pijpenstrootje de beheermaatregel overleeft, doordat de stengelbasissen met overwinteringsknoppen vrij diep in de A1
– horizont kunnen zitten.

4.8.2

Tijdelijke open plaatsen
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Definitie en type
Met het oog op het realiseren van bosomvorming zullen op diverse locaties groepenkappen worden gerealiseerd (zie ook
onder paragraaf 4.2 bosomvorming). In regel worden hier oppervlakken van 0.5 tot 1 ha gehanteerd, uitzonderlijk 3 ha..
De groepenkappen zullen gevolgd worden door inplanten met inheemse soorten. Gedurende een periode van 10 jaar na
kap/aanplant zullen dergelijke zones ecologisch functioneren als open plekken en als zodanig worden meegeteld.

4.8.3

Samenvatting open plekken.

Tabel 4.8.c geeft een samenvatting van zowel de tijdelijke open plaatsen als de permanente open plaatsen en geeft de
totaalsom van de open plekken met groot ecologisch belang.
Tabel 4.8.c: Samenvatting open plekken
type open plek

oppervlakte (ha)

mantel-zoomvegetatie

3,74

brede golvende bosrand

17,15

corridor

15,42

nutsleidingen

10,6

permanent senso stricto (incl. heide)

173,6

totaal permanente open plekken

220,51

bestandgewijze verjonging

14,17

groepsgewijze verjonging

42,13

spontane verbossing

11,8

bebossing

44,94

totaal tijdelijke open plekken

113,04

algemeen totaal

333,55

Wanneer we het aandeel open plekken met groot ecologisch belang (220 ha) bekijken ten opzichte van de totale
oppervlakte bos- en heidebestanden die in dit beheerplan opgenomen zijn (1732 ha), komen we op een aandeel van
12,73%. De totale oppervlakte aan bestanden die als bos opgenomen zijn in dit beheerplan bedraagt 1602 ha. De
oppervlakte van de heidebestanden bedraagt 130 ha, wat een totaal maakt van 1732 ha aan bestanden die
opengenomen zijn in dit bosbeheerplan. Merken we op dat de 69 ha heide , die erkend zijn als natuurreservaat, niet zijn
opgenomen in deze berekening gezien ze geen deel uitmaken van dit bosbeheerplan.
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4.9 GRADIËNTEN EN BOSRANDONTWIKKELING
Bij het beheer van de bossen, de komende 20 jaar, wordt ook aandacht besteed aan de creatie en het beheer van
bosranden.
We merken op dat in deze paragraaf de corridors niet worden behandeld alhoewel ze opgevat kunnen worden als
bosrandsituaties en hier zeker een bijdrage in leveren. Corridors in de zin van brede dreven met een specifiek beheer
gericht op het verkrijgen van bepaalde ecologische waarden werd behandelt in paragraaf 4.8. “open plekken”. Hier
richten we ons specifiek op de overgangen tussen heidegebieden en bosgebieden enerzijds en overgangen tussen
bosgebieden en de omgevende open ruimte anderzijds.

4 .9 .1

ALGEMENE PRINCIPES INZAKE HET BOSRANDBEHEER
Bosranden (zowel intern als extern) vormen de overgang tussen bos en open terrein.
Een bosrand bestaat in het ideale geval uit een mantel en een zoom. Onder een mantel verstaan we een begroeiing van
struiken aansluitend op de bomen in het bos. De zoom is voornamelijk opgebouwd uit hoge meerjarige en éénjarige
kruiden en dwergstruiken. Een goede opgebouwde bosrand fungeert in het cultuurlandschap bovendien als buffer tussen
het laag-dynamische bosmilieu en de intensief beheerde landbouwgrond. Verder dragen bosranden bij aan de regulatie
van het microklimaat (hoge luchtvochtigheid en luwte). Veel mantelsoorten groeien ook in het bos, maar zijn daar minder
goed ontwikkeld en bloeien meestal niet. Diverse organismen van zowel het open veld als van het bos benutten de
bosrand. Figuur 4.9 geeft een beeld van de doorsnede van een typische bosrand met een mantel- en zoomstructuur.

Figuur 4.9: Schematische weergave van de doorsnede van een bosrand
Van nature breidt de mantel zich uit in de richting van de zoom en het bos in de richting van de mantel : in de beschutting
van de struiken vestigen zich bomen die de struiken uiteindelijk overgroeien. Instandhouding vergt daarom beheer.
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BOSRANDBEHEER
In het beheerplan zal onderscheid gemaakt worden tussen de ontwikkelng van brede, golvende bosranden enerzijds en
mantel- zoomvegetaties anderzijds. Beide worden weergegeven op kaart 4.8.
Bij intekening van “brede, golvende bosranden” wordt bedoeld dat over een breedte van 25 m een geleidelijke
overgang van bos naar de open ruimte zal worden voorzien.
Golvende bosranden zullen in eerste instantie worden gerealiseerd op de overgangen tussen bosgebied en heidegebied.
Aan de oostzijde van bestand 1 zal er een brede bosrand voorzien worden in functie van de daar aanwezige
transportleiding.
Ecologisch wordt met dergelijke bosrandstroken vooral gestreefd naar het creëren van leefgebied voor soorten als
Levendbarende hagedis, Boskrekel, Groentje, Nachtzwaluw, Boompieper en Gekraagde roodstaart.
Het inrichtingsbeheer betreft in eerste instantie dat een sterke dunning wordt aangebracht in het dennenbestand binnen
deze strook. Gemiddeld over de volledige breedte van de bosrandstrook wordt gestreefd naar een kroonprojectie van
25%. Merk op dat, aangezien de kroonprojectie kleiner zal zijn dan 50%, dat dergelijke bosranden integraal zullen
worden meegeteld bij het berekenen van het gerealiseerde open plekken areaal. Het regulier beheer zal er in bestaan
dat om de zes jaar, tijdens de dunningsdoorloop in de aanpalende bossen, opschietende struiken in grote mate zullen
worden verwijderd. Dit dient zeker te worden toegepast voor exoten zoals Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik .
Indien inrichting als ijle bosstrook tot gevolg zou hebben dat een zeer sterke en dichte kieming van bv. Grove den is
opgetreden, dient ook deze opslag in belangrijke mate te worden teruggezet met het oog op het behouden van een
situatie die geschikt is voor zonminnende, warmtebehoevende soorten.
Voorbeelden waar dit van toepassing zal zijn is de overgang van heidegebied Heuvelse heide naar omgevend bosgebied
en de overgang van heidegebied Kattenbosserheide naar omgevend bosgebied. Iets soortgelijks zal worden
gerealiseerd in de westelijke rand van bosplaats Eynderheide. Westelijk van de Eynderheide is immers een schraal
terrein aanwezig bestaande uit pijpenstrootjesgrasland en Droge heide. Dit gebied is (momenteel) gelegen in
industriegebied (Balendijk) en maakt geen deel uit van het beheerplan. Het creëren van een brede, ijle bosrand in de
bosplaats Eynderheide realiseert daarom zeker een belangrijke ecologische meerwaarde in de zin zoals hoger
geschetst.
Ook voor de oostelijke en westelijke randen van bosplaats Blekerheide is een dergelijke “brede, golvende bosrand”
voorzien. Momenteel sluiten geen heidegebieden aan ter hoogte van de dusdanig ingekleurde zones in kaart 4.8. De
visiestudie voor de openbare bossen van Hechtel-Eksel en Lommel m.i.v. het Domeinbos Pijnven (Indeherberg e.a.,
2006) geeft echter expliciet aan dat in de toekomst gepoogd moet worden om de gebieden aan weerszijden van
bosplaats Blekerheide in te richten en te beheren als heidegebied. Vooruitlopend op een dergelijke ontwikkeling wordt de
inrichting van brede, golvende bosranden reeds in het beheerplan voor het bosgebied Blekerheide opgenomen.
In totaliteit worden er “brede, golvende bosranden” aangelegd over een breedte van 25 meter en een totale lengte van
6860 meter. Deze bosranden worden ook integraal meegerekend bij de berekening van het open plekken areaal. Het
betreft een totale oppervlakte van 17 ha. De situering van deze “brede, golvende bosranden” is aangegeven op kaart 4.8.
Tabel 4.10 geeft een overzicht van de types bosranden per bestand.
Met “mantel-zoomsituaties” zoals ingetekend op Figuur 4.9 wordt een zone met een breedte van 9 m bedoeld waar
effectief gestreefd wordt naar een de successiereeks kruidige vegetatie – dwergstruiken (=zoom) – struweel (=mantel) –
bos.
“Mantel-zoomsituaties” worden vooral beoogd in de overgangen tussen bos en omgevend landbouwgebied. De soorten
die zullen profiteren van de “mantel-zoomsituatie” zijn gelijkaardig als de soorten die baat hebben bij een “brede,
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golvende bosrand” alhoewel de meer beperkte breedte zal impliceren dat de bosrand in de “mantel-zoomsituatie” voor
een aantal soorten enkel een corridorwaarde zal hebben en geen leefgebied. Specifiek in de overgangen naar
landbouwgebied kan ook verwacht worden dat Geelgors zal profiteren van de “mantel-zoomsituaties”.
In de mantelstrook zal algehele verbossing worden voorkomen door om de 10 - 15 jaar een gedeelte van de opslag te
kappen. Waar exoten, zoals Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers, in de bosrand voorkomen, worden deze gericht
gekapt, waardoor inheemse houtige gewassen worden bevoordeeld. Door hierbij voldoende bedekking van de boomlaag
te houden (schaduw), krijgen exoten weinig kans om opnieuw te gaan domineren.
Door eens per 1-3 jaar vlak langs of ten dele in de mantel te maaien, komt een zoom tot ontwikkeling. Het afvoeren van
het maaisel draagt bij aan verschraling en leidt tot een grotere bloemrijkdom. De karakteristieke zoom van Hengel- en
havikskruiden treedt voornamelijk op waar het aangrenzend grondgebruik extensief is, zoals in natuurgebieden en langs
zandweggetjes. Enkele brandnetelkorsten kunnen lokaal een verrijking betekenen; ze ontstaan door plaatselijk het
maaisel op hopen te gooien. In dergelijke maaiselhopen komt de vegetatieontwikkeling in het daarop volgende seizoen
pas laat op gang. Hierdoor vormen ze voor vlinders ideale plekjes om zich in het voorjaar op te warmen. De meeste
eikenbossen op voedselarme zandgrond werden vroeger als hakhout beheerd. Hierdoor ontstonden ook in het bos
mogelijkheden voor zoomplanten. Deze werden vroeger zelfs als normale bosplanten beschouwd. Door het staken van
het hakhoutbeheer werd het bos donkerder en zijn deze soorten teruggedrongen naar de bosrand of verdwenen. Door
plaatselijk te kappen in de rand of het aanbrengen van gaten in het kronendak van het bos krijgen deze planten weer
kansen. Ook Adelaarsvaren kan daardoor tijdelijk sterk toenemen.
Concreet wordt er voor de Lommelse bossen geopteerd om de zoom over een breedte van 3 meter 3 jaarlijks te maaien,
terwijl de mantel (breedte 6 meter) op ongelijkjarige wijze 15 jaarlijks wordt afgezet, met behoud van enkele
boomvormers. De.maai- en kapbeurten vallen samen met de dunningsdoorgangen in de betreffende bestanden.
Mantel-zoomsituaties zullen worden gerealiseerd worden op de overgang tussen bos- en landbouwgebied in de
bosplaatsen Kattenbossen en Heuvelse Heide. Tevens zal een “mantel-zoomsituatie gerealiseerd worden aan de
noordrand van de Eynderheide in de overgang naar de daar gelegen spoorweg.
In totaliteit worden er “mantel-zoomsituaties” aangelegd over een breedte van 9 meter en een totale lengte van 4155
meter. De situering van deze mantel-zoomvegetaties is aangegeven op kaart4.8. Mantel-zoomsituaties worden ook
integraal meegerekend bij de berekening van het open plekken areaal. Het betreft een totale oppervlakte van 3,74 ha.
Tabel 4.10: Overzicht bosrandontwikkeling
bestand
mantel-zoomontwikkeling (9m)
1
7b
7c
7d
7e
7f
7g
7h
8a
8c
8d
8e
8f
8g
8h
13a
13b
14a
18

type bosrand
brede golvende bosrand (25m)
x
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x
x

x

x

corridor (golvend, 25 m)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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bestand
37c
45
47
48
49
167
168
169
170
171
172
173a
173b
173c
174a
175c
176
177
178
181
182
196
211c
212
213
214
216
217
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
243
244
245b
255

mantel-zoomontwikkeling (9m)
x
x

type bosrand
brede golvende bosrand (25m)

corridor (golvend, 25 m)

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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SPECIFIEKE MAATREGELEN TER BESCHERMING

VAN

FLORA EN FAUNA

Reeds in de algemene beheervisie en in voorgaande paragrafen (4.8. open plekken en 4.9. gradiënten en
bosrandontwikkeling) werd herhaaldelijk aangehaald dat specifieke ingrepen gepland worden ter bevordering en behoud
van planten- en diersoorten.
In het bijzonder gaan we hier echter nog even in op de maatregelen die genomen zijn met het oog op de
Boomleeuwerik. De Provincie Limburg heeft immers recent een project opgestart waarbij elke gemeente een specifieke
plant- of diersoort kiest waarvoor ze specifieke maatregelen binnen de gemeentegrenzen zal nemen. Voor de gemeente
Lommel is dat dus de Boomleeuwerik geworden. Ook binnen een boscontext kunnen maatregelen worden genomen die
ten voordele zijn van deze soort. In het kader van de opmaak van dit bosbeheerplan is dan ook in het bijzonder rekening
gehouden met het nemen van de nodige maatregelen om het bestand binnen de gemeentebossen te verhogen. De
belangrijkste maatregel die kan genomen worden voor deze soort is het maken van open plekken. In paragraaf 4.8.
werden de initiatieven die op dat vlak genomen zullen worden reeds opgelijst. De belangrijkste worden hieronder
nogmaals vermeld:
•
•

Het vergroten van aaneengesloten open ecotopen in de omgeving van Blekerheide - Riebos;
Het herstellen van het voormalige heide- en stuifduingebied van de Eynderheride.

Bovenstaande maatregelen worden ingeschat te zullen leiden tot 4 tot 6 extra broedparen voor Boomleeuwerik. Wel
dient tevens opgemerkt dat door de geplande bebossing in de Weyerkensebergen 1 tot 2 broedparen zullen verdwijnen.
De totaalbelans zal echter positief zijn.

4.10 DOOD HOUT EN OUDE BOMEN
Dood hout
Het aandeel staand dood hout bedraagt momenteel voor de Lommelse bossen 0,7% van het aantal bomen, 0,4 m³/ha of
gemiddeld 5 bomen/ha. Dit vertegenwoordigt een houtvolume van 500 m³ of 0.2% van het totaal houtvolume van de
Lommelse gemeentebossen. Precieze cijfers over de hoeveelheid liggend dood hout zijn niet voorhanden, aangezien dit
niet opgenomen werd tijdens de inventarisaties. Hiermee rekening houdende kan gesteld worden dat op dit moment de
norm van 4% (van het bestandsvolume) dood hout op bosniveau niet gehaald wordt.
Om het aandeel dood hout te verhogen worden volgende maatregelen voorzien:
•
•
•
•
•
•

Laten staan van beschadigde en doodgebliksemde bomen;
Snoeihout bij gevelde bomen worden niet verwijderd;
Staande of liggende holle of dode bomen die geen gevaar opleveren voor voorbijgangers of voor
het verspreiden van ziekten of brand worden behouden;
Bij catastrofes (windval, brand) of niet-besmettelijke aantastingen worden niet alle getroffen
bomen verwijderd;
Wortelkluiten van omgewaaide bomen worden niet systematisch verwijderd;
Selectieve hoogdunning wordt toegepast,m.a.w. wegkwijnende bomen die geen concurrentie
betekenen voor potentiële toekomstbomen worden niet gekapt.

Oude bomen
Oude bomen komen in de Lommelse gemeentebossen voornamelijk voor in Grove dennenbestanden. 44 bestanden of
318 ha zijn oude Grove dennenbestanden tussen 80 en 130 jaar. Nergens worden eindkappen van deze bestanden
voorzien. In bestanden die reeds ijl staan, wordt er gewacht met verdere dunningen totdat de onderetage zich beter
ontwikkelt. Om oude bomen te behouden worden bij eindkap enkele overstaanders gespaard.
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Verder bevinden zich aan de westelijke vijvers in de Wateringen zeer oude populieren die niet in eindkap gebracht zulllen
worden.
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4.11 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE TOEGANKELIJKHEID
4 .1 1 . 1

PLAN WEGENNET – OPENGESTELDE BOSWEGEN
Voor de gehele bosoppervlakte die opgenomen is in dit beheerplan is het toegankelijkheidsreglement van toepassing.
(zie bijlage 5. 2 Toegankelijkheidsreglement).
In paragraaf 3.3 is het algemene toegankelijkheidsconcept voor de gemeentelijke bos- en heidegebieden van de Stad
Lommel toegelicht. We onderstrepen dat dit als gidsend moet worden beschouwd.
Daarnaast is er de bestaande recreatieve ontsluitingsstructuur met zijn infrastructurele voorzieningen en o.m. vaste,
toegankelijke wandelpaden, fietspaden, mountainbikeroutes en ruiterpaden.
De huidige, toegankelijke vaste wandelpaden, fietspaden, mountainbikeroutes en ruiterpaden, evenals de speelbossen
zijn respectievelijk weergegeven op de Kaarten 4.12.1.a., 4.12.1.b., 4.12.1.c., 4.12.1.d en 4.12.2.
Kaart 4.12 geeft het toegankelijkheidsplan. Alle aangeduide boswegen (groene opkleuring) zijn toegankelijk voor
wandelaars, met uitzondering van het gedeelte Aan de Watering (oranje gearceerd). De boswegen in deze zone zijn
slechts toegankelijk onder begeleiding van een bevoegde gids.
In gevolge de vernieuwde visie op de multifunctionaliteit van de gemeentelijke heide- en bosgebieden, zoals uiteengezet
in hoofdstuk 3 algemene beheerdoelstellingen, wordt naar de toekomst enige bijsturing voorzien van de bestaande
recreatieve ontsluiting. Sowieso dient men zich er overigens rekenschap van te geven dat in een periode van 20 jaar
(voor dewelke een beheerplan wordt opgesteld) voortschreidend inzicht en behoeften kunnen leiden tot het wijzigen van
de toegankelijkheid in het algemeen en het toegankelijkheidsreglement in het bijzonder.
Voor de bestaande heidegebieden wordt alvast naar voren geschoven dat gezien de beperkte omvang van de
verschillende heidedelen en de kwetsbaarheid van de aanwezige natuurwaarden het naar de toekomst niet meer
mogelijk mag zijn dat recreatieve routes deze heideterreinen dwarsen. Langs de randen van de heidegebieden kunnen
recreatieve routes wel een kijk geven op deze gebieden. Hieruit volgt dat voor bepaalde van de Lommelse
Heidegebieden de ontsluiting in de nabije toekomst dient te worden gewijzigd. Concreet wordt bij voorkeur gezocht naatr
een alternatieve route voor de mountainbikeroutes en wandelpaden doorheen het heidegebied van de Kattebosserheide
verlopen. Deze zouden dan kunnen verlegd worden naar de aansluitende bosbestanden die, in tegenstelling tot het
erkend reservaatsdeel Kattebosserheide, onderhevig zijn aan de bepalingen van dit beheerplan.
In bepaalde gedeelten is het naar de toekomst toe de bedoeling om de ecologische waarden, meer dan nu het geval is,
verder te ontwikkelen (hoog ambitieniveau ecologie zie Kaart 3.2.a).
Dit geldt voor volgende gebieden:
• Westelijk gedeelte van Kattenbossen m.i.v. het heidegebied Kattebosserheide;
• Bos- en heidegebieden ten noorden van het Kanaal Bocholt-Herentals.
Vanaf het moment dat beheerwerken worden uitgevoerd in deze gebieden die het verhogen van de lokale natuurwaarde
op het oog hebben, zullen bepaalde recreatieve ontsluitingen worden herbekeken. Voor de hoger genoemde gebieden
kan het daarbij om volgende aspecten gaan:
•

•

Westelijk gedeelte van Kattenbossen. Verschuivingen van de recreatieve ontsluiting zal algemeen gericht zijn
om zoveel mogelijk afstand te bewaren ten opzichte van het centrale heidegebied Kattebosserheide en de
natuurgerichte beheerinspanningen die aanpalend hierbij zullen worden gerealiseerd.
Bos- en heidegebieden ten noorden van het Kanaal Bocholt-Herentals. Verschuivingen zullen erop gericht zijn
om vaste recreatieve routes te vermijden binnen de aanwezige én de te creëren heide- en stuifduingebieden.
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Daarnaast is het de bedoeling om naast de permanent toegankelijke wegen tijdelijke parcours toe te laten in functie van
organisaties zoals mountainbiketoertochten etc. Dit tijdelijk bosgebruik wordt geregeld via een tijdelijke machtiging, die
verleend wordt door het Bosbeheer en die bekrachtigd dient te worden door de boseigenaar en wordt dus niet geregeld
het toegankelijkheidsreglement in dit beheerplan. Ten einde het door organisatoren voorgestelde parcours of zone te
evalueren zal gebruik gemaakt worden van een duidelijk afwegingskader dat gebruik maakt van duidelijke criteria om de
voorgestelde parcours te evalueren.

Afwegingskader tijdelijke parcours
Aan volgende criteria moet voldaan worden bij het instellen van tijdelijke parcours voor wandelaars, mountainbikers,
fietsers en ruiters, allen in de ruime zin, indien de voorgestelde parcours afwijken van de ingestelde vaste parcours:
•

Grootschalige activiteiten kunnen niet plaats vinden tijdens het broedseizoen van 1 april tot 30 juni.

•

Er kunnen geen twee tijdelijke activiteiten op dezelfde dag georganiseerd worden in dezelfde bosplaatsen.

•

Tijdelijke mountainbike- en ruiterparcours kunnen niet doorheen speelboszones lopen.

•

Om interferentie te vermijden met vrije recreanten worden tijdelijke mountainbikeroutes best gescheiden
van het vaste parcours, hetzelfde geldt voor ruiteractiviteiten.

•

Het aantal jaarlijks toegelaten activiteiten per recreatiegroep dient begrensd te zijn tot een maximum, geënt
op de huidige vraag.

Het afwegingskader dient niet beschouwd te worden als een vast gegeven, maar kan bijgewerkt en uitgebreid
worden naar mate zich nieuwe inzichten voordoen in de komende 20 jaar.

4 .1 1 . 2

SPEELBOSZONES EN BOSLEERPAD
In de betrokken bossen worden in totaal 8 speelboszones afgebakend met een totale oppervlakte van54 hectare. De
speelbossen worden weergegeven op kaart 4.12.2.

4 .1 1 . 3

ORIËNTATIELOOP
Op Kaart 4.12.3. zijn de locaties weergegeven waar aan oriëntatieloop kan gedaan worden. Dit occasioneel bosgebruik
is onderworpen aan een machtiging vanwege het Bosbeheer en de toestemming van de boseigenaar. . Momenteel is de
oriëntatieloop gelocaliseerd ten oosten van de Sahara, een zone met laag ecologisch ambitieniveau, zodat er momenteel
geen problemen zijn. Eventuele uitbreiding van oriëntatieloop dient rekening te houden met de beoogde rustgebieden in
het bos.

4 .1 1 . 4

RECREATIEVE INFRASTRUCTUUR
Eens er consensus is over de definitieve recreatieve ontsluiting voor het volledige projectgebied waar de bossen van de
stad Lommel deel van uitmaken, zullen de nodige officiële toegankelijkheidsborden (ver)(ge)plaatst en/of vervangen.
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4.12 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE JACHT
Tabel 4.13: overzicht verhuurde jachtrechten
lot
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
3
15
21
algemeen totaal

oppervlakte (ha)
35
12
15
243
7
146
73
137
28
64
68
117
60
176
114
21
79
278
4
12
39
25
1753

omschrijving gebied
Riebosscher Heide
Hoogmaetheide
Hoogmaetheide
Blekerheide
Blekerheide (vijvers)
In de Wetering
Boven de Kolonie
Lutlommelse heide
Karrestrater Heide
Karrestrater Heide
Karrestrater Heide
Hoeverheide
Cattenboscher Heide
Cattenboscher Heide
Eynderheide
Eynderheide
Weyerkensbergen Dorperheide
Blekerheide (Nieuwe Koop)
Kattenboscher Bergen
Hoogmaetheide
Broeker Heide
Blekerheide (Nieuwe Koop)

in huur aan
WBE Jacht en Natuur
WBE Jacht en Natuur
WBE Jacht en Natuur
WBE Jacht en Natuur
WBE Jacht en Natuur
WBE Jacht en Natuur
WBE Jacht en Natuur
WBE Jacht en Natuur
WBE Jacht en Natuur
WBE Jacht en Natuur
WBE Jacht en Natuur
WBE Jacht en Natuur
WBE Jacht en Natuur
WBE Jacht en Natuur
WBE Jacht en Natuur
WBE Jacht en Natuur
WBE Jacht en Natuur
WBE Jacht en Natuur
WBE Jacht en Natuur
Kerkfabriek Lommel-Centrum
Kerkfabriek Lommel-Kerkhoven
Vaes Cyriel

De huur van de jachtrechten wordt aangegaan voor een termijn van negen achtereenvolgende jaren, zonder
mogelijkheid tot stilzwijgende huurvernieuwing. De termijn is aangevangen op 15 maart 2002 en zal eindigen op 14
maart 2011. Kaart 4.13 geeft een overzicht van de loten waarvan de jachtrechten verhuurd zijn.
Naar de toekomst toe wordt voorgesteld het lot 5 “Blekerheide “ met een oppervlakte van 243 ha niet meer verder te
verhuren na beëindiging van de momenteel lopende jachtpacht. Dit gebied heeft een zeer hoog ecologisch
ambitieniveau waar de natuurfunctie zal primeren..

4.13 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE VISSERIJ
Een aantal vijvers op Kattenbosserbergen en Aan de Wateringen worden verpacht. Het betreft een verpachting voor
negen jaar die jaarlijks stilzwijgend verlend wordt. Een overzicht van deze verpachtingen wordt gegeven in hoofdstuk
1.1.3.6 in het deelrapport inventarisatie.

4.14 BEHEERMAATREGELEN

EN

RICHTLIJNEN

BOSPRODUCTEN

Er worden momenteel geen niet-houtige bosproducten geoogst.
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4.15 BEHEERMAATREGELEN M.B.T.

CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN

Het herstel van heidegebieden kan beschouwd worden als het herstellen van een historisch beheertype. De Lommelse
heiden werden eeuwenlang begraasd door talrijke en uitgebreide schaapskudden. Heidebeheer door middel van
begrazing wordt momenteel toegepast in het erkende natuurreservaat “De Lommelse Heidegebieden”. Na herstel van
het heidegebied wordt in het kader van dit beheerplan ook schapenbegrazing voorzien te Eynderheide.
Ook het behoud van de Wateringen in zijn huidige vorm is een belangrijk cultuurhistorisch gegeven. Het beheerplan
voorziet immers niet in een verdere omvorming van populierenbestanden in andersoortige bostypen. Enkel het behoud
van de populierenbestanden garandeert immers het behoud van het bevloeiingssysteem. Het unieke
bevloeiingssysteem van de Watering wordt behouden, inbegrepen het onderhoud van grachten en sloten. Met het
stadsbestuur wordt in de komende jaren bekeken of het aangewezen is dat er naar de toekomst bepaalde
herstelmaatregelen noodzakelijk zijn om de cultuurhistorische waarde van de Wateringen te versterken en waar nodig te
herstellen.
Het uitdiepen van de Grote Fossé en de hoofdaanvoergrachten gebeurt met een graafmachine. De uitdieping van de
Grote Fossé gebeurt om de 15 tot 20 jaar, het uitdiepen van de hoofdgrachten om de 5 jaar. Een strook van 5m dient
vrijgehouden te worden langs één zijde van de hoofdgrachten.
Het ruimen van de boven – en ondersloten (greppelen) wordt uitgevoerd met een greppelfrees. Dit gebeurt om de 2 jaar.
Een zone van 3m langs weerszijden van de grachten wordt vrijgehouden van struiken en bomen.
Zie ook kaart 4.18.3 voor het grachtenstelsel in de Wateringen.
Deze werken worden uitbesteed.

4.16 BEHEERMAATREGELEN

EN

RICHTLIJNEN

M.B.T.

DE

MILIEUBESCHERMENDE

FUNCTIE

De bossen vervullen geen milieubeschermende functie als dusdanig. Op gebied van erosie, grondwaterkwetsbaarheid
en infiltratiecapaciteit vervullen de boscomplexen een belangrijke functie. Er worden in dit kader geen specifieke
maatregelen en/of richtlijnen opgesteld. Met name voor Lommel kan wel nog vermeld dat beboste zones in bepaalde
delen van het gemeentelijk grondgebied functioneel kunnen zijn bij het voorkomen dat windwerking verdere verspreiding
van zware metalen – aanwezig in de bodem – zou bewerkstelligen.

4.17 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE
Indien wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd buiten de toegankelijke wegen kan hiervoor een machtiging
bekomen worden bij de eigenaar en het Bosbeheer.
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4.18 WERKEN DIE DE BIOTISCHE OF ABIOTISCHE TOESTAND VAN HET BOS WIJZIGEN
4 .1 8 . 1

RELIËFWIJZIGING
Er zijn geen reliëfwijzigingen uit te voeren in de betrokken bestanden. Het is totaal uitgelsoten dat het unieke reliëf,
bestaande uit oude stuifduinen, welke veelvuldig voor komen in de Lommelse bossen aangetast zouden worden door
reliëfwijzigingen.

4 .1 8 . 2

W E G E NA A NL E G
Vanuit de visiestudie wordt het idee gelanceerd van het aanleggen van gebundelde recreatieve routes. Deze plannen
zullen, na het bereiken van concensus over het definitieve tracé, op korte tot middellange termijn gerealiseerd worden.

4 .1 8 . 3

DRAINAGE
Er dienen geen drainagewerkzaamheden uitegvoerd te worden. Het gebruik van standplaatsgeschikte soorten dient
drainage overbodig te maken. Enkel in de Wateringen wordt het stelsel van grachten en sloten intensief onderhouden
om het bevloeiingssysteem effectief te laten verlopen. Zie ook kaart 4.18.3 voor het grachtenstelsel in de Wateringen.

4 .1 8 . 4

WIJZIGEN VAN DE KRUIDLAAG
Er worden geen expliciet wijzigingen vooropgesteld buiten de aangegeven inspanningen om lokaal heideherstel te
bevorderen en zoomvegetaties te creëren.
In de bossen zullen op geen enkele wijze pesticiden worden gebruik tenzij bij de bestrijding van Amerikaanse vogelkers
met behulp van Glyfosaat.

4 .1 8 . 5

GEBRUIK VAN PRIKKELDRAAD
Er wordt geen prikkeldraad gebruikt in de beschouwde bossen. Eventuele restanten van oude prikkeldraad (vb. bij recent
verworven of in de toekomst te verwerven bossen) wordt systematisch opgeruimd.

4.19 PLANNING WERKEN
Op volgende pagina is de samenvattende tabel met de planning van de werken opgenomen. Het tijdstip van dunningen
en zuiveringen is terug te vinden in de kaptabel onder hoofdstuk 4.5. De bestrijding van Amerikaanse vogelkers is
eveneens opgenomen in de kapregeling en is aangegevens op kaart 4.4.
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Bosranden:
•

Afmetingen: De bosranden bestaan uit een zoom van 3 meter breedte. De mantel heeft een breedte van 6
meter. Bij aanleg wordt de bosrand golvend aangelegd (plaatselijk bredere zoom (tot 10m),
zodat luwten ontstaan. Bij zuidelijk georiënteerde bosranden wordt een zoom voorzien die
minimaal 6 meter breed is.

•

Maaibeheer: De zomen worden om de drie jaar gemaaid met afvoer van het maaisel. Hierbij wordt telkens 1/3
van de betreffende zoom gemaaid, verdeeld in stroken van maximaal 200 m. De mantel wordt
om de 15 jaar gekapt, waarbij takhout ter plaatse mag blijven. Hierbij worden naar het bos toe
enkele overstaanders bewaard, die twee tot drie omlopen later gekapt kunnen worden. Ook bij
het kappen van de mantel wordt de totale lengte gefaseerd gekapt, waarbij opeenvolgend 1/3
van de totale lengte van de mantel wordt gekapt per doorgang met een maximale lengte per
ingreep van 200 m.

Open plekken en corridors:
•

De corridors worden gemaaid om de negen jaar met afvoer van maaisel en met een fasering gelijk aan deze
van de maaibeurten van de aanpalende zomen. In functie van de situatie kan overwogen worden om plekken
van maximaal 0,5 ha te plaggen om sneller tot een resultaat te komen.

•

Maaibeheer open plekken:
De heideterreinen met maaibeheer worden 18-jaarlijks gemaaid met afvoer van het maaisel. Hierbij wordt
het te behandelen heideperceel opgedeeld zodat de maximaal behandelde oppervlakte slechts de helft van
de totale oppervlakte bedraagt.
Recent omgevormde bosbestanden naar heideperclen worden 6 jaar na kapping reeds een eerste maal
gemaaid. Vervolgens 1 keer in de 18 jaar.

•

Plaggen
Voor de te plaggen percelen wordt voorgesteld om om de 4 jaar een gedeelte te plaggen met een maximum
oppervlakte van 0,5 ha per ingreep en beperkt tot maximaal de helft van het te behandelen perceel.
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DE VISIE VOOR DE DEELGEBIEDEN
Heuvelse Heide
Ecologische visie
De huidige ecologische waarde van deze bosplaats is vooral verbonden aan het gelijkname heidegebied dat deel
uitmaakt van “De Lommelse Heidegebieden” met een oppervlakte van ± 16 ha. Centraal in het gebied is een
zandwinningsput gelegen (Velbo-plas) waarvan de ecologische waarde momenteel vrij beperkt is. De bossen bestaan
vooral uit jonge tot middeloude bestanden van Corsicaanse den (tot 50 jaar) en oudere bestanden van Grove den (ouder
dan 80 jaar). De bossen werden getypeerd als “arm” tot “zeer soortenarm” (Spelmans, 2005). Het heidegebied is nu
gelegen in dat deel van de bosplaats waar het meeste (micro)reliëf aanwezig is. Over het algemeen wordt de bosplaats
niet gekenmerkt door duidelijke landduinen (geen X-gronden met profielloze bodem). Het gebied is in het oostelijk
gedeelte sterk recreatief omsloten (zie verder).
Als bos- en heidegebied is de Heuvelse Heide enigszins geïsoleerd gelegen in zijn omgeving. Naar het noorden toe is er
weliswaar een vrij goede aansluiting met de Vloeiweiden maar dient beklemtoond dat het hier, door de specifieke
cultuurhistorische geschiedenis van dat gebied (bevloeiingen), veelal een ander soort natuur betreft.
Mede doordat het gebied sterk gedomineerd is door naaldbos, door de geïsoleerde ligging en door het ontbreken van
uitgesproken landduinen stellen we voor om voor deze bosbestanden ook niet aan te sturen op een sterke omvorming
maar het gebied te behouden als een boskern voor typische natuurwaarden die sterk gebonden zijn aan naaldbos
(Havik, Kuifmees, Zwarte mees, Zwarte Specht, diverse paddestoelen, …).
Recreatieve visie
Aansluitend bij Heuvelse heide bevinden zich de kern Kolonie, een lokaal voetbalplein, overdekte tennisinfrastructuur
met parkeergelegenheden (bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen) en het provinciaal recreatief knooppunt Aqua
paradisio. De stad Lommel wenst volgens het ruimtelijk structuurplan de zone Aqua Paradisio en de jachthaven te
Kolonie te voorzien als gebied voor watertoerisme. Op die manier kan zij haar rol als toeristische pool verder invulling
geven. Zowel luidruchtige als stille watersporten zouden in dit gebied met nabestemming recreatie een plaats moeten
krijgen. Het gebied is als bosgebied relatief geïsoleerd en ruimtelijk sterk verweven met de bestaande en toekomstige
recreatieve invullingen. Dit is niet met zoveel woorden vermeld in het gemeentelijk RSP, wel is er ten oosten van N715Luikersteenweg een zoekzone aangegeven voor uitbreiding toeristisch-recreatieve voorziening van provinciaal niveau
Een voorstel dat ons werd bezorgd door de stad Lommel behelst hierbij een gebied ten noorden en ten westen van de
Velbo-plas met een oppervlakte van bijna 31 ha waarbij uitgegaan zou worden van een omzetting van natuurgebied naar
recreatiegebied. Welke invulling dit bijkomend recreatiegebied zou hebben is vooralsnog niet beslist. Het
gemeentebestuur (Schepen Lavreysen) liet weten dat hierbij mogelijk gedacht wordt aan een bungalowzone.
Bosbouwkundige visie
Een deel van de bossen betreft jonge bestanden met Corsicaanse den (tussen 30 en 50 jaar). Op vlak van houtproductie
zijn deze bestanden belangrijk. Ze bevinden zich momenteel in hun productiefste leeftijdsfase en leveren op korte termijn
grote hoeveelheden hout op met momenteel een groot economisch belang. Voorgesteld wordt om op de betreffende
bestanden selectief te dunnen met als doel de productie van hoogkwalitatief zaaghout met een hoge toegevoegde
waarde. Vanuit die optiek wordt gestreefd naar een omtrekdimensie op eindkap van 150 cm.. Hierdoor zullen deze
bestanden na de komende 20 jaar nog steeds vervat zitten onder de noemer ‘exoot’ (meer dan 70% is exoot).
De oudere bestanden aan Grove den (westelijk deel van bosplaats Heuvelse heide) zijn nu reeds interessant omdat
dunningen in de komende jaren zullen resulteren in belangrijke houtopbrengsten. De verdere toepassing van de
principes van selectieve hoogdunning (Pro Silva-principes) is hier aangewezen met het oog op de evolutie naar
gemengd inheems bos. De selectieve hoogdunning heeft in deze zones een tweeledig doel, waarbij enerzijds getracht
wordt om kwalitatief goed grenenhout te produceren, waarbij tevens zich vestigende inheemse loofbomen bevoordeeld
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worden. Het actueel ontbreken van inheemse loofbomen in de onderetage kan worden opgevangen door het inbrengen
van zaadbronnen. De twee belangrijkste loofbomen die in aanmerking komen (zonder Sporkehout en Wilde lijsterbes te
willen vergeten) zijn berk (vooral Ruwe berk) en Wintereik (eventueel ook Zomereik).
Geïntegreerde visie
Het behoud van het natuurgebied Heuvelse Heide staat voorop aangezien dit soort natuur sowieso in aandeel is
afgenomen in de loop der jaren in de gemeente Lommel (LIM, 2002).
Voor de eigenlijke bossen kan hetgeen wat hoger gesteld is onder de bosbouwkundige visie worden overgenomen
(combinatie gemengd inheems bos en exoot op termijn van 20 jaar) zodat ook de ecologische doelstelling (kerngebied
voor soorten gebonden aan naaldbos) kan worden ingevuld.
Zoals hoger aangegeven zijn er vanuit de recreatie bijkomende ruimtebehoeftes naar voren geschoven wat zich
ruimtelijk vertaald laat vertalen aan de noordelijke en westelijke zijde van de Velbo-plas.
Door de toekomstige ontwikkelingen in de directe omgeving zal de druk op het gebied in zijn geheel en het
heideresrevaat in het bijzonder mogelijk toenemen.
Meer en meer is het dan ook aangewezen dat een bufferzone wordt voorzien / behouden blijft die het ecologische zeer
waardevolle heidegebied en het recreatiegebied rond de Velbo-plas aan de andere zijde van elkaar scheidt.
Vanuit die vereiste kunnen een aantal randvoorwaarden worden opgelegd ten aanzien van (a) de uitbouw van het
recreatiegebied en (b) het door te voeren bos- en heidebeheer in de Heuvelse heide.
(a) Ten aanzien van de uitbouw van recreatie:
Eventuele uitbreiding van de zone met bestemming recreatie wordt best enkel overwogen aan de noordzijde van de
Velbo-plas en niet aan de westzijde;
Recreatieve ontwikkelingen van gelijk welke aard (bv. bungalowzone) dienen minimaal aan de westzijde omheind
te worden zodat recreative ontsluiting in het uiterst westelijk gedeelte van de Heuvelse heide wordt afgeremd;
In de verdere recreatieve ontsluiting van het gebied Heuvelse heide dient er uitdrukkelijk voor gekozen om het
westelijk gesitueerd heidegebied niet als recreatieve troef te promoten en uit te spelen.
(b) Ten aanzien van het bos- en heidebeheer:
De huidige boszone tussen het heidereservaat en de Velbo-plas dient in gelijk welk beheerconcept zijn
schermfunctie te behouden;
Uitbreiding van het heidegebied – in elk geval in oostelijke richting (richting Velbo-plas) - is niet aangewezen
aangezien dit een afname van de buffer-boszone zou impliceren;
Het hogerstaande impliceert in belangrijke mate een consolidatie van de huidige situatie waarbij noch in de richting
van heide noch in de richting van bos veranderingen in oppervlakte-aandeel aangewezen zijn. Dit gegeven
staat echter niet in de weg dat gewerkt kan worden aan de momenteel scherpe grenzen tussen heide enerzijds
en bos anderzijds. Bosrandbeheer (zowel intern als extern) blijft dus wel een mogelijke en wenselijke optie.
Als redelijkerwijs aangenomen zou kunnen worden dat de invloedssfeer van de recreatie zich tot het uiterst westelijk deel
van dit deelgebied zou uitbreiden dient een ecologische effectevaluatie zich desondanks aan. Indien er tot negatieve
effecten geconcludeerd zou worden kan dit resulteren in mitigerende of zelfs compenserende maatregelen.
Ook de zandwinningssector koestert bepaalde ambities binnen dit gebied. Momenteel loopt binnen het delfstoffenplan
voor zand in Limburg een studie (uitvoering door Aeolus bvba) waarin nagegaan wordt of de omgeving van de Velboplas in aanmerking komt voor verdere ontginning. Wanneer de zandwinning hier zou worden uitgebreid, impliceert dit
uiteraard boscompensatie. Ook bij een uitbreiding van de zandwinning dringt zich een ecologische effectevaluatie op ten
aanzien van het heidegebied Heuvelse Heide. Bij inschatting van negatieve effecten geldt ook hier de afweging van
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mitigerende en compenserende maatregelen.

Lommel Werkplaatsen
Ecologische visie
Erg opvallend is dat het grootste deel van het gebied gekenmerkt wordt door zeer jonge bestanden van Corsicaanse den
(jonger dan 30 jaar !). Dat is wellicht ook de reden dat het overgrote deel van deze bosplaats floristisch als “zeer
soortenarm” werd omschreven.
Vrij centraal in het gebied is echter een open plek aanwezig met een oppervlakte van iets meer dan 4 ha. Het betreft een
naar het zuiden georiënteerde langwerpige strook met een goed ontwikkelde droge heide-ecotoop en hier en daar ook
zanderige, open plekken. In het beschrijvend luik van het bosbeheerplan Lommel (Spelmans, 2005) wordt deze zone
groter ingetekend en verloopt ze tot de N769 (afslag industriegebied Maatheide). Het is een gegeven dat aan de randen
van de huidige open plek zich een zekere verbossing heeft voorgedaan in de laatste decennia.
Op abiotisch vlak is het grootste deel van de bosplaats gekenmerkt door een profielloze bodem en veel reliëf. Het betreft
voormalige stuifduinen. Zich louter baserend op de abiotiek, met name het aanwezig zijn van landduinen, biedt het
gebied ecologisch goede perspectieven voor creatie van stuifduinenen en droge heide.
Van het gebied zijn zeer weinig inventarisatiegegevens beschikbaar. Het gebied is wel enigszins op vogels onderzocht
en herbergt in recente jaren doorgaans 1 tot 2 paartjes Boomleeuwerik. Verder is te noteren dat in de strook ten oosten
van de N769 zowat de laatste broedparen Kuifleeuwerik van Lommel broedden (mondelinge mededeling Michel Emmers
en André Geypen).
Het is belangrijk dat dit gebied zowel voor bosgebonden soorten als voor soorten gebonden aan open en halfopen
ecotopen een stapsteenfunctie krijgt (of kan behouden). Het volstaat een blik te werpen op het gewestplan om te zien dat
Lommel-Werkplaatsen meer en meer omgeven zal zijn door menselijke invloeden (bebouwing in het oosten en noorden,
industrie in het zuiden en het noordwesten, bebouwing en landbouw in het westen). Tegelijkertijd zijn op grotere afstand
bos-en heidegebieden aanwezig (De Sahara, Blekerheide en Riebos in het noorden en Eynderheide en Kattebossen in
het zuiden). Lommel-Werkplaatsen mag dan wel meer en meer ecologisch geïsoleerd komen te liggen, het zal
tegelijkertijd een belangrijker gebied worden omwille van zijn ecologische stapsteenwaarde naar omgevende bos- en
heidegebieden. In het (hopelijk hypothetisch) geval dat dit gebied zou verdwijnen wordt de afstand tussen bv. de meest
zuidelijke punt van De Sahara en de meest noordelijke punt van Eynderheide al ± 2 km ! Het is gekend dat bv. voor een
aantal vlindersoorten de overbrugbaarheid van deze afstand problemen kan stellen (Maes en Van Dyck, 1999).
Recreatieve visie
Het gebied is gelegen tussen Lommel-Werkplaatsen enerzijds en Wijerkensebergen anderzijds. Alhoewel de bosplaats
aan de zuid- en oostzijde is begrensd door wegen vormt het daarom toch een gebied met een zeker belang voor de
recreant. Jeugdverblijven/jeugdlokalen en speelplaatsen onderstrepen ook het belang voor de jeugd. Heel wat mensen
maken ook gebruik van het gebied vanuit de naburige bebouwde kernen voor een korte wandeling.
De insluiting van het gebied en de beperkte aanwezigheid van specifieke attractiepolen in het gebied laten niet toe het
gebied verder tot een recreatieve pool te ontwikkelen. De druk op het gebied kan aangenomen worden in de toekomst
ook niet verder stijgen. Naar recreatieve invulling betekent dit dat de sturing in het gebied beperkt blijft: toegankelijkheid
op de onverharde paden voor niet-gemotoriseerde recreanten, mogelijkheid tot spel in de bossen zelf. Het netwerk van
paden wordt niet verdicht. Eventuele verharde fietsverbindingen bevinden zich op de grens van het gebied (zie ook
bestaand fietspad parallel met N71). De aanwezigheid van de wijk in de buurt dient als aandachtspunt voor eventuele
specifieke infrastructuur op de rand van werkplaatsen (vb. nabij het voetbalterrein). Voorbeelden zijn uitloopweides voor
honden en ‘vrije kampenbouw’plaatsen voor kinderen. Bijkomende invulling van buurtoverstijgende attractiepolen is niet
aangewezen. De sturing van de toekomstige recreatieve ontwikkeling dient met andere woorden vooral buiten het gebied
te gebeuren.
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Bosbouwkundige visie
Het overgrote deel van de bestanden betreft zeer jonge aanplanten met Corsicaanse den (<30 jaar) (Spelmans, 2005).
De aanplanten zijn gesitueerd op profielloze bodem, voormalige stuifduinen. De keuze voor deze boomsoort op de
betreffende stuifzanden is de beste keuze vanuit de houtproductiefunctie voor een dergelijke standplaats. In een bredere
context bekeken, meer bepaald in het licht van de andere bosfuncties, zijn dergelijke aanplantingen niet prioritair te
behouden. De houtproductiefunctie kan op andere, profielrijkere gronden gealloceerd worden, waar betere resultaten
bekomen kunnen worden. Omvorming naar gemengde inheemse bestanden is echter niet evident aangezien de jonge
bestanden zeer dicht en homogeen zijn. Langs de soms vrij brede dreven is echter al een stevige opslag van Ruwe berk
aanwezig. Grenzend aan het westen van de bosplaats is er een aanplant doorgevoerd van vooral Zomereik (domeinbos
Waaltjes). Deze aanplant is nog zeer jong (1995-2000) maar biedt toch perspectieven om in de toekomst te zorgen voor
de nodige zaadbomen. Ook op die manier kunnen de aansluitende bossen van Lommel-Werkplaatsen op termijn een
groter aandeel van inheems loofhout bevatten. Op een termijn van 20 jaar is het streven naar gemengd exoot-inheems
(tussen 50 en 70% exoot) mogelijk reeds toch te ambitieus temeer daar het momenteel allemaal jonge bestanden en
specifieke maatregelen bij eindkap nog lang niet aan de orde zijn. Afhankelijk van de evolutie van het bestand op vlak
van kwaliteit kan ofwel overwogen worden de bestaande bestanden vervroegd op directe wijze om te vormen (met als
doel creatie van pionierbossen op basis van Ruwe berk en Grove den met in een eerste fase mogelijk nevenmenging
van Corsicaanse den) of indien voldoende kwaliteitsbomen aanwezig zijn deze te laten aangroeien tot een omtrek van
ongeveer 150 cm. Op die manier is de kans groot dat in tussentijd de aangeplante eiken in de Waaltjes vruchten
produceren en aanleiding geven tot verjonging van eik onder scherm of in de pioniersbossen.
Geïntegreerde visie
Lommel-Werkplaatsen is, net zoals de Heuvelse Heide, een bosplaats die relatief geïsoleerd is komen te liggen.
Geprangd tussen de N71 (tussen Geel en Neerpelt) en de N769 die op de voorgaande aftakt en de verbinding maakt
met het industrietterrein Lommel-Maatheide, wordt deze zone ook gekenmerkt door een zekere verstoring. Het van het
wegverkeer is nagenoeg overal hoorbaar.
Het ontbreken van een aantal typische heidesoorten, ondanks het aanwezig zijn van geschikt biotoop, kan erop wijzen
dat verstoring door wegverkeer meespeelt.
Bij de bespreking van de landschappelijke evoluties in het projectgebied werd reeds duidelijk dat in een recent verleden
dit gebied nog gekenmerkt was door heide en stuifduinen. Doordat het gebied inmiddels begrensd is door wegen
enerzijds en een (klein) gehucht anderzijds (Lommel-Werkplaatsen) zijn de potenties van het gebied voor diersoorten
gebonden aan open of halfopen ecotopen, sterk geslonken. Het is dan ook aangewezen het gebied op de lange termijn
grotendeels te laten ontwikkelen tot een gemengd inheems bostype met een mozaiekstructuur en lokaal pionierskarakter
ookal is het duidelijk dat dit vele decennia zal duren. Zoals onder de ecologische visie reeds aangegeven is het wel van
belang binnen het gebied steeds kansen te geven aan soorten gebonden aan open en halfopen ecotopen
(stapsteenfunctie). Daartoe is aangewezen dat binnen een zoekzone grote open plekken kunnen worden behouden en
gecreëerd met een omvang tussen 0.5 ha en 3 ha (voorstel 6 ha open, behoud en gedeeltelijk herstel van de bestaande
open plaats waar spontane verbossing optrad in recente periode + creatie van een nieuwe open plek, zo ver mogelijk
van de wegenontsluiting).
Het gebied is van belang voor de lokale bewoners in het algemeen en de jeugd in het bijzonder aangezien het gebied
sterk aansluit bij omgevende bewoningskernen. Deze functie behouden en op bepaald vlakken versterken – zoals
uiteengezet vanuit de recreatieve visie - hoeft niet in tegenspraak te zijn met het voorgaande.
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Kattenbossen
Ecologische visie
Binnen het gebied Kattenbossen is vooral het heiderelict, genaamd Kattebosserheide, vermeldenswaard. Het gebied
behoord tot het erkend natuurreservaat : “De Lommelse Heidegebieden” (Afdeling Natuur, XXX).
De Kattenbosserheide is een gebied met vooral het natuurtype Droge heide met Struikheide maar een klein gedeelte kan
worden gekarakteriseerd als Natte heide met Gewone Dopheide (voorkomen Gewone dopheide, Klokjesgentiaan en
Moeraswolfsklauw). Voor vogels van heide- en stuifduingebieden betreft het mogelijk het beste deelgebied van het
reservaat “De Lommelse Heidegebieden”. In 2005 waren Nachtzwaluw (3 à 4 bp), Boomleeuwerik (3 bp),
Roodborsttapuit (2 bp) en Boompieper (3 à 4 bp) allen goed vertegenwoordigd, gegeven ook de oppervlakte van het
gebied (19.5 ha) (mondelinge mededeling Michel Emmers en André Geypen). De genoemde soorten worden in
Vlaanderen overigens beschouwd als de vier meest typische heidevogelsoorten (Vermeersch et. al., 2005). Indien
versterking van dit heidegebied tot doel wordt gesteld is een aangepast bosbeheer in de bestanden die aansluiten bij dit
heidegebied aangewezen.
Het noordoostelijk deel van Kattenbossen wordt gekenmerkt door landduinen (X-gronden) en heeft dus de grootste
potenties voor het herbergen van soorten die gebonden zijn aan sterk opwarmende zandgronden. Deze zone wordt
tevens gekenmerkt door voormalige kleinschalige zandwinningen en door kleine vennetjes die op die wijze ontstonden.
Deze vennen hebben een belangrijke waarde voor o.m. libellen. De waarneming van Rugstreeppad in dit gebied zoals
vermeld in het GNOP voor de Stad Lommel (Janssens, 1996) is wellicht afkomstig van de directe omgeving van deze
vennetjes.
Doelsoorten voor dit gebied zijn o.m.: Gladde slang, Rugstreeppad, Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, typische Kempense
libellensoorten
Recreatieve visie
Recreatief is het gebied Kattebossen momenteel reeds erg belangrijk. Het recreatiegebied Blauwe Meer, gelegen ten
oosten van de baan Leopoldsburg - Lommel is een gebied voor intensieve verblijfsrecreatie. Aan de westzijde van deze
weg is een zone voorzien met recreatieve voorzieningen voor jeugdkampen. Deze zone is gelegen aan één van de hier
gelegen vennetjes. De aanwezige randinfrastructuur (parkings, taverne) onderstreept het huidig recreatief gebruik van
het gebied. De aanwezige molen aan de toegang tot het gebied geeft mee invulling aan dit profiel. In de omgeving is er
relatief sterke aanwezigheid van paardenhouderij wat zich ook vertaald in het gebruik van het gebied. De nabijheid van
de woonkernen Kattenbos en Gelderhorsten zijn mee bepalend voor het recreatief gebruik van het gebied. De
toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van Kattenbossen als (potentieel) onderdeel van het stedelijk gebied Lommel
zullen de druk op het gebied mogelijk verder doen toenemen.
Recent is trouwens een verhard pad aangelegd in het bos met een lengte van ongeveer 2 km.
In het Ruimtelijk Structuurplan voor De Stad Lommel wordt de wens uitgedrukt om de recreatie in dit gebied nog te
versterken. Er wordt voorgesteld om de Blauwe Meer (recreatief knooppunt van povinciaal niveau) uit te breiden met een
oppervlakte van 19.5 ha (omzetting bosgebied naar recreatie) en om in de zone van de jeugdverblijfplaats 4 ha
‘natuurgebied’ om te zetten in ‘recreatiegebied’.
Er mag uitgegaan worden van de veronderstelling dat door de toekomstige ontwikkelingen in en rond het gebied de
recreatieve druk zal toenemen. Mogelijk zullen bij de zoektocht naar rust steeds vaker tot nu toe relatief rustig gebleven
gebieden in de omgeving (vb. Eynderheide en Pijnven) ‘aangesneden’ worden en conflicten ontstaan ten aanzien van
het realiseren van doelstellingen vanuit andere functies (in de eerste plaats de ecologische functie).
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Bosbouwkundige visie
Het gedeelte ten westen van het heidegebied Kattebosserheide wordt momenteel gekenmerkt door middeloude
bestanden met Corsicaanse den. In het gedeelte gelegen ten oosten van de Kattebosserheide zijn oude bestanden
aanwezig van Grove den. Een groot deel van de bestanden is hier zelfs ouder dan 90 jaar. In termen van
volumeopbrengsten biedt de blok met Corsicaanse den perspectieven naar de nabije toekomst.
Voor de bestanden met Grove den wordt bij voorkeur gestreefd naar het verkrijgen van gemengd inheems bos. Binnen
Kattenbossen is het voorkomen van Amerikaanse vogelkers problematisch (Spelmans, 2005). Bedekkingsgraden van
Amerikaanse vogelkers in de struiklaag bedragen voor het grootste deel van dit gebied meer dan 25% ! Met het oog op
het streven naar gemengd inheems bos voor het oostelijk deel van Kattebossen is de bestrijding van Amerikaanse
vogelkers hoog prioritair. Zulks is absoluut vereist om verjonging met inheemse (loof)houtsoorten een kans te geven. Het
grondvlak in de oude bestanden met Grove den is reeds relatief laag (20 tot 25 m2) en er is dus sprake van een vrij ijl
bos en een belangrijke lichtinval. Verdere dunning in de hooghoutlaag is niet aangewezen in de komende jaren omdat
het (a) een – niet gewenste – stimulans zou betekenen voor een soort als Amerikaanse vogelkers en (b) niet wenselijk is
met het oog op het bieden van kansen voor een soort als Zomereik (die onder scherm de meeste kansen geboden zal
krijgen om mee het bosbeeld te bepalen).
Voor de huidige bestanden met Corsicaanse den wordt gestreefd naar een blok die kan getypeerd worden als gemengd
exoot-inheems wat impliceert dat er getracht moet worden om op termijn minimaal 30% van de Corsicaanse dennen te
vervangen door een inheemse soort.
Verschillende methoden zijn denkbaar om dit doel te bereiken:
Groepenkap in een rotatiesysteem - al dan niet gevolgd door inplant met inheemse soorten (kunstmate verjonging)
- is de meest voor de hand liggende methode waarbij tevens de doelstelling van het verkrijgen van
structuurvariatie wordt bewerkstelligd.
Een alternatieve werkwijze zou kunnen zijn om bestaande dreven (sterk) te verbreden en in de verbrede zone
spontane verbossing toe te laten. In de lichtrijke zone kan op die manier Ruwe berk en Grove den kiemen en
kan de beoogde bijmenging met inheems hout worden behaald.
Uiteraard zal ook gewerkt kunnen worden aan omvorming (het doorbreken van gelijkjarigheid en gelijkvormigheid) door
parallel selectieve hoogdunning toe te passen in de overige delen van de bestanden.
Geïntegreerde visie
Vanuit zowel recreatie, ecologie en bosbouw kunnen er hoge ambities worden geformuleerd voor het gebied
Kattenbossen. Om deze met elkaar te verzoenen dringt zich een zekere vorm van zonering op.
In een geïntegreerde visie wordt voorgesteld dat ten oosten van de weg Leopoldburg – Lommel het accent meer komt te
liggen op recreatie. Daarbij kan ook gedacht worden aan het uitbreiden van randinfrastructuur. Voor de zone die als
dusdanig wordt afgebakend is het logisch dat een omkleuring van ‘bosgebied’ naar ‘recreatiegebied’ bespreekbaar is.
Ten westen van de weg Leopoldsburg – Lommel wordt er dan naar gestreefd de bestaande ecologische waarde van
open en halfopen natuur te versterken en te rijmen met vormen van enkel) zachte recreatie. De zone tussen de
Kattebosserheide en de weg Leopoldsburg – Lommel is de meest aangewezen zone met het oog op deze doelstelling.
Als doelstelling kan hier worden geconcretiseerd : “grote open plekken (0.5 tot 3 ha)”. Hier wordt voorgesteld om te
streven naar een totale oppervlakte aan open plekken van ongeveer 10 tot 15 ha benevens het heidegebied
Kattenbosserheide. Voor de vennen die ontstaan zijn door zandwinning dient voldoende openheid te worden betracht.
Als stelregel kan een open zone in bos worden gehanteerd van 0.5 ha ter hoogte van deze vennen. Aangezien ook dit
gedeelte van Kattebossen nu reeds een vrij intensief recreatief gebruik kent, kan niet tot doel gesteld worden om hier
over te gaan tot afbouw van de (zachte) recreatie. Voor het gedeelte dat het meest aansluit bij de huidige toegangspoort
t.h.v. de molen wordt dan ook uitgegaan van een “matige recreatiedruk”. In het overige deel van dit deel van

UITGEBREID BEHEERPLAN OPENBARE BOSSEN STAD LOMMEL

DEEL 5: BIJLAGEN

67

Kattenbossen wordt echter “recreatieluw” vooropgesteld. Voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied ten westen
van de weg kunnen alvast volgende principes worden aangereikt:
een gradatie van de dichtheid van het padennetwerk van noord (dicht) naar zuid;
behoud en kwalitatieve verbetering van de toegangspool: een kwalitatieve, ‘beboste’ invulling van de
parkeergelegenheden met aan de rand voorzieningen voor picknick, eventueel overdekt, een
verbetering van de informatieborden, een versterking van de relatie parking-molen en een
losloopzone voor honden;
bewegwijzerde verbindingsroutes vooral gesitueerd aan de rand van het bos en nabij de toegang;
versterken van natuurwaarden in de open en halfopen sfeer met het heidegebied Kattenbosserheide als
paradepaardje en kerngebied voor dergelijke natuurwaarden;
het voorkomen van verstorende invloeden ten aanzien van de tot doel gestelde natuurwaarden.
Ten aanzien van hoger geschetste visie – en rekening houdend met de definiëring van de verschillende recreatieklassen
zoals eerder in dit rapport weergegeven – dienen voor wat betreft de huidige situatie enkele knelpunten te worden
vastgesteld:
Lokatie jeugdkamp. Voorgesteld wordt deze verbijfsrecreatie niet op de bestaande plaats uit te bouwen en te
‘regulariseren’ (via omkleuring van het gewestplan) maar deze over te hevelen naar de oostzijde van de weg
Leopoldsburg – Lommel. De zone ten noorden van Blauwe Meer is een mogelijke alternatieve lokatie die beter
‘past’ binnen het visieconcept zoals hoger geschetst. Deze zone bevat exact dezelfde uitgangskarakteristieken
i.v.m. de huidige zone voor jeugdkampen nl. plasjes en overgangen naar landduinen. De belevingswaarde in
deze alternatieve zone wordt daarmee even hoog ingeschat Anderzijds moet evenwel rekening worden
gehouden met een aantal potentiële conflicten en minpunten. Ten eerste zijn er mogelijke
belangenconflicten met het verblijf Blauwe Meer. Ten tweede bestaat een mogelijk tekort aan
oppervlakte voor de jeugdactiviteiten ten oosten van de weg. Hierdoor is het mogelijk dat de
dwarsweg Leopoldsburg-Lommel zelf regelmatig worden overgestoken voor meer
ruimtebehoevende jeugdactiviteiten. Het bieden van de nodige veiligheid is hierbij in elk geval een
belangrijk aandachtspunt. Een uitnodigende “luchtbrug” die het westelijk en het oostelijk deel van
Kattenbossen met elkaar verbindt (ter hoogte van de molen) zou hierbij een oplossing kunnen
bieden;
Toegang tot het heidegebied Kattenbosserheide. Momenteel zijn er diverse recreatieve routes die het
heidegebied van de Kattenbosserheide aansnijden. Ook langs de rand van het heidegebied is recreatie
mogelijk. Met het oog op een recreatieluwe kern in en rond dit gebied en met als streefdoel om de typische
(verstoringsgevoelige) natuurwaarden in de open en halfopen sfeer maximaal te vrijwaren wordt dit als een
knelpunt ervaren.
Ten aanzien van de streefbeelden voor bossen kan hetgeen hoger is gesteld onder de bosbouwkundige visie worden
overgenomen (streefdoel deels gemengd inheems bos en deels gemengd exoot-inheems).
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Eynderheide
Ecologische visie
Over de ecologische waarde van dit gebied is weinig bekend. De Biologische waarderingskaart en het beschrijvend
gedeelte van het bosbeheerplan voor de gemeentebossen van Lommel (Spelmans, 2005) leren dat in het zuidwestelijk
deel van deze bosplaats nog relicten kunnen worden aangetroffen van (vergraste) heide en stuifduinen. De volledige
zuidelijke rand van het gebied wordt gekend door landduinen (X-gronden) zodat er belangrijke potenties zijn voor het
natuurtype stuifuinen. Ten aanzien van de ecologische potenties zijn er nog twee andere elementen die aangehaald
dienen te worden. Ten eerste is het gebied rustig gelegen en momenteel niet erg druk bezocht. Tweede element is dat
het gebied aansluit bij een valleitje, nl. dat van de Molse Nete. Dit is een belangrijk gegeven aangezien het op korte
afstand van elkaar gelegen zijn van gronden die van nature zeer sterk kunnen opwarmen (stuifduinen) en van zeer natte
(voedselarme) valleigronden specifieke perspectieven biedt voor natuurwaarden die gradientsituaties weten te
appreciëren (diverse sprinkhanen, Levendbarende hagedis, Rugstreeppad, …). Ook dient vermeld dat westelijk van de
bosplaats Eynderheide een gebied aansluit met een oppervlakte van ruim 100 ha dat gekenmerkt wordt door een
afwisseling van droge heide en schrale (“pijpenstrootjes”-)graslanden. Ook dit gegeven is een element om binnen de
“bosplaats” Eynderheide te streven naar een maximale oppervlakte aan open ecotopen.
Recreatieve visie
Voor ruiters, fietsers, mountainbikers en wandelaars zijn er paden uitgestippeld. Het gebied wordt verder regelmatig
gebruikt door buurtbewoners om de hond uit te laten. Motorrijders maken ook wel eens gebruik van dit gebied (illegaal).
Het gebied ligt in de periferie van Kattenbossen dat als een recreatiekerngebied beschouwd kan worden.
Het gebied kent dus momenteel voornamelijk een functie voor zachte, weinig intensieve recreatie. Verder heeft het
gebied wellicht een doorgangsfunctie voor o.m. ruiters en mountainbikers die zich verplaatsen van noordelijk Lommel
zuidwaarts (in de richting van Kattenbossen) of omgekeerd. In de in dit rapport gehanteerde terminologie kan de huidige
recreatiedruk als “matig” worden omschreven.
Bosbouwkundige visie
De bosplaats wordt gekenmerkt door oude bestanden met Grove den (tussen 90 en 130 jaar) en – over een beperktere
oppervlakte - jonge aanplanten met hetzij Grove den hetzij Corsicaanse den (<30 jaar). De oude bestanden met Grove
den zijn doorgaans al behoorlijk ijl en wellicht is de jaarlijkse aanwas er over zijn hoogtepunt. De jongere bestanden
hebben nog een lange weg te gaan eer ze vermarktbare houtopbrengsten kunnen genereren.
Omvorming naar gemengd inheems bos is niet evident aangezien in de kruid- en struiklaag relatief weinig inheems
loofhout kan worden aangetroffen. Bovendien is Amerikaanse vogelkers hier reeds vrij sterk verspreid in de kruid- en
struiklaag. Anderzijds zijn er aan de zuidzijde van de bosplaats en in de vallei van de Molse Nete wel nog bomenrijen en
gedegenereerde houtkanten met Zomereiken aan te treffen die als zaadbomen dienst zouden kunnen doen.
Op niveau van het bosgedeelte van de bosplaats Eynderheide kan het streefbeeld gemengde inheemse redelijkerwijs tot
doel gesteld worden en dit binnen afzienbare tijd (beheerplanperiode).
Met het oog op het streven naar gemengd inheems bos is de bestrijding van Amerikaanse vogelkers hoog prioritair.
Zulks is absoluut vereist om verjonging met inheemse (loof)houtsoorten een kans te geven. Het grondvlak in de oude
bestanden met Grove den is reeds relatief laag (20 tot 25 m2) en er is dus sprake van een vrij ijl bos en een belangrijke
lichtinval. Verdere dunning in de hooghoutlaag is niet aangewezen in de komende jaren omdat het (a) een – niet
gewenste – stimulans zou betekenen voor een soort als Amerikaanse vogelkers en (b) niet wenselijk is met het oog op
het bieden van kansen voor een soort als Zomereik (die onder scherm de meeste kansen geboden zal krijgen om mee
het bosbeeld te bepalen).
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Het groepsgewijs inbrengen van loofhout kan wel bijdragen tot het verwezenlijken van de doelstelling. Deze kernen
kunnen het aandeel zaadbronnen van inheems loofhout in dit gebied uitbreiden. Bij het kiezen van geschikte lokaties
voor het toepassen van groepenkap kan ervoor gekozen worden om de jonge bestanden met Corsicaanse den
vroegtijdig te kappen en opnieuw in te planten (met inheems loofhout).
Geïntegreerde visie
Het opdrijven van de ecologische waarde is een belangrijke doelstelling voor dit gebied. In het noordelijk deel van het
gebied wordt daarom een hoge prioriteit gegeven aan vogelkersbestrijding. Ook maatregelen om de omvorming naar
gemengd inheems bos in dit gedeelte te bespoedigen worden voorgesteld (groepenkap bij voorkeur gevolgd door
inplanting van inheemse loofboomsoorten). Voor de zuidelijke rand (met landduinen) wordt gestreefd naar een open tot
halfopen karakter zodat ook een geleidelijker overgang ontstaat met het valleigebied (Molse Nete). Een combinatie van
ijle bosbestanden en open plekken wordt voorgesteld.
Een analyse van topgrafische kaarten en orthofoto’s van de periode jaren ’80 tot nu dient zich aan om te bepalen welke
oppervlakte aan open en halfopen structuren gerechtvaardigd kan worden. Vooruitlopend op deze analyse kan ruwweg
gesteld dat momenteel sprake is van een aaneengesloten gebied van 5 ha dat niet als “bos” kan worden bestempeld
(kroonprojectie bomen <50%) en dat in de voorbije decennia een zekere verbossing in de omgeving van deze zone heeft
plaatsgevonden.
Het uiteindelijke streefbeeld beoogt een gebied met een beduidend hogere ecologische waarde dan nu het geval is. Met
het oog op die evolutie is het belangrijk dat inmiddels niet gewerkt wordt in de richting van een verdere recreatieve
ontsluiting van het gebied. Vanuit het hoge ecologisch ambitieniveau wordt gestreefd naar een recreatieluw gebied.
Bijkomende attractiepunten worden uitgesloten. Evenmin worden specifieke ‘toegangspoorten’ tot het gebied voorzien.
In een tussentijds beeld kan voor het gebied worden geopteerd om voor de verschillende aanwezige recreatievormen
een ‘doorgangsweg’ te behouden via de uitgestippelde paden. Voor wandelaars kan aanvullend ook een lokaal netwerk
worden gecreërd waarbij waardevolle zones worden vermeden. Omwille van de nabijheid van een wijk is een
losloopweide voor honden aangewezen in de oostelijke punt van de bosplaats Eynderheide.
Eenmaal de ecologische waarde en draagkracht van het gebied zal vergroot zijn dienen bepaalde recreatievormen, die
nu plaatsvinden, te worden geherevalueerd. In eerste instantie denken we dan aan ruiteren en mountainbiken. Volgens
de door ons gevolgde methodologie rijmen deze recreatievormen niet met het uiteindelijk beoogde recreatieluw karakter
voor dit gebied. Onder bepaalde voorwaarden kan zulks echter wel worden toegelaten. Hierbij kan gedacht worden aan :
•
•
•

vermijden van de meest kwetsbare (open en halfopen) zones;
enkel gebruik langs vaste parcours;
doorgangsroute i.p.v. het leggen van een lus.

Ook ten aanzien van het uitlaten van honden dienen duidelijke richtlijnen te worden geformuleerd. Een beperkt
beschikbare zone aan de oostzijde van de Eynderheide – waar men de hond eventueel wel kan laten loslopen – geniet
daarbij de voorkeur.
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Karrestraterheide - Hoeverheide
Ecologische visie
Op ecologisch vlak is er weinig bekend van dit gebied. Het betreft in elk geval “arme-eikenberkenbossen” (Spelmans,
2005) die voor het overgrote deel zijn ingenomen door homogene bestanden van Grove den met een leeftijd tussen 60
en 80 jaar. Een groot gedeelte van dit. gebied is gelegen in de invloedssfeer van de 4-baansweg tussen Mol-LommelNeerpelt (N71). Hierdoor is het ook in de toekomst niet aangewezen om hier hoge ecologische ambities te koesteren
voor met name verstoringsgevoelige soorten zoals Nachtzwaluw. In het gebied zijn overigens geen landduinen
aanwezig.
Recreatieve visie
De Karrestraterheide-Hoeverheide wordt momenteel weinig intensief bezocht. Er zijn ruiter-, fiets- en wandelpaden en
een mountainbikeparcours loopt doorheen het gebied maar het padennetwerk is niet erg dicht. Het gebied heeft wel een
knooppuntligging en routes voor genoemde recreatievormen lopen door of takken op andere gebieden in het
studiegebied (in de eerste plaats Kattenbossen) en op uitgezette trajecten in de gemeente Overpelt (Heide achter de
steenweg, Holven). Voor recreatie lijken er goede mogelijkheden om te streven naar verbindingen tussen het gebied
Karrestraterheide-Hoeverheide enerzijds en het Domeinbos Pijnven anderzijds en dit via het bosgebied Heide achter de
Steenweg gelegen te Overpelt. Met name voor wandelaars en ruiters lijkt die mogelijkheid momenteel nog niet benut.
Een echt verblijfskarakter zal het gebied evenwel niet krijgen door zijn versnipperd karakter. Bovendien is, zeker het
gebied Karrestraterheide, relatief geïsoleerd. De uitbouw van een lokaal netwerk om de recreatie te sturen is dan ook
niet noodzakelijk. Veeleer moet worden ingezet op recreatieve routes voor ‘sportieve’ recreanten waarvoor de
waardering van de omgeving relatief beperkt blijft.
Bosbouwkundige visie
Op termijn is het voor dit gebied een logisch streven om te komen tot gemengd inheems bos. In een minimale invulling
volstaat het hierbij immers om in de homogene bestanden van Grove den een zekere bijmenging (20%) te voorzien met
inheems loofhout. Het sterk dunnen van de bestanden met het oog op het geven van kiemingskansen voor inheemse
loofboomsoorten geeft hierbij niet noodzakelijk de beste garantie om dit resultaat te bekomen. Ook dit gebied wordt
immers gekenmerkt door verjonging met vooral Amerikaanse vogelkers, zij het nog niet zo uitgesproken als in
Kattenbossen. Met dunningen moet in elk geval omzichtig worden omgesprongen om te vermijden dat door een te sterke
lichtinval vooral Amerikaanse vogelkers wordt begunstigd. Recent zijn in de Karrestraterheide drie open plekken
gemaakt met een oppervlakte van telkens ongeveer 1 ha. Deze open plekken zijn telkens voor ongeveer 1/3 terug
ingeplant met Wintereik (mondelinge mededeling boswachter Johan Holsters). Deze methode is wellicht het meest zinvol
om het gebied van de Karrestraterheide-Hoeverheide effectief – en binnen afzienbare tijd – op gebiedsniveau te
kwalificeren als gemengd inheems. Het verderzetten van dit beheer in de komende beheerplanperiode is dus
aangewezen en kan dus ook worden geïnitieerd ten zuiden van de N71.
Geïntegreerde visie
De verdere ontwikkeling van dit gebied in de richting van een structuurrijk bos kan vanuit de drie functies tot doel worden
gesteld. Mits gerichte inspanningen kan op niveau van het hele gebied een ontwikkeling naar gemengd inheems bos tot
doel worden gesteld. Op recreatief vlak kan een verdere kruispuntfunctie worden bestendigd. Er stellen zich momenteel
geen knelpunten naar het huidig recreatief gebruik. Recreatievormen die passen binnen het eerder gedefinieerd concept
van ‘matige recreatiedruk’ kunnen worden overwegen voor zover deze al niet in het gebied plaatsvinden. Het treffen van
voorzieningen voor een kampplaats / jeugdverblijf, alhoewel strikt genomen niet passend binnen de opgegeven
recreatiedrukklasse (“matig”), kan worden overwogen.
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De Sahara
Onder “De Sahara” wordt hier het gebied verstaan dat de volgende bosplaatsen bevat (cfr. Spelmans, 2005):
Blekerheide;
Struyvenbosch;
Weyerkensebergen;
De heidegebieden Blekerheide, Riebos, de zandwinningsputten en het aansluitende open gebied.
Het deelgebied- zoals hier opgevat - is dus veel ruimer dan hetgeen de lokale bevolking verstaat onder “De Lommelse
Sahara”.
Ecologische visie
Aandachtspunten bij de visiebepaling vanuit juridisch-beleidsmatige context
Het hele gebied kreeg beleidsmatig een belangrijke natuurbestemming toegewezen. Het grootse deel van het gebied
kent een Europese beschermingsstatus nl. habitatrichtlijngebied (SBZ-H). Het betreft SBZ-H “Valleigebied van de Kleine
Nete met brongebieden, moerassen en heiden”. Een groot deel van het gebied is ook aangeduid als VEN-gebied (1ste
fase). In dit gebied zijn ook twee deelgebieden gelegen die behoren tot het natuurreservaat De Lommelse
Heidegebieden zijnde de Riebos en de Blekerheide. Ook volgens het gewestplan kent een groot deel van het gebied een
uitgesproken natuurbestemming (N-gebied).
Niet in VEN-gebied en N-gebied opgenomen is de zone met en rond het voormalige zandwinningsgebied (de Lommelse
Sahara sensu strictu). De Lommelse Sahara maakt wel deel uit van het genoemde habitatrichtlijngebied.
Aandachtspunten bij de visiebepaling voortvloeiend uit de huidige ecologische waarden
In bijlage A (Bespreking van de natuurtype en habitatkaart voor de huidige situatie in het studiegebied) is beschreven dat
volwaardige ontwikkeling van natuurtypen binnen dit deelgebied momenteel gezocht moeten worden in de
heidereservaten Riebos en Blekerheide.
Voor de Lommelse Sahara zelf kan verder het volgende worden gesteld:
De Lommelse Sahara kan beschouwd als een intensief recreatiegebied (in gevolge de in deze studie gehanteerde
terminologie);
Er is in de jaren ’90 een zonering doorgevoerd waarbij het noordelijk deel van het gebied als een natuurzone wordt
beschouwd. De visuele zonering die is doorgevoerd kan echter niet beletten dat de recreatie ook in zekere
mate naar die zone afstraalt;
De zone rond de zandwinningsputten hebben een zekere affiniteit met het Vlaams natuurtype “Stuifduinen” en het
Europees habitattype: “2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen”. Dit
habitattype is ook specifiek aangemeld voor het habitatrichtlijngebied “Valleigebied van de Kleine Nete met
brongebieden, moerassen en heiden”. Bij het beschouwen van de criteria voor beoordeling van de staat van
instandhouding van dit gebied volgens Heutz en Paelinckx (2005) kan gesteld dat het gebied elementen
vertoont die doen besluiten tot een ontwikkelingsgraad / staat van instandhouding in de randzone tussen
ongunstig (gedegradeerd) en gunstig (voldoende);
Naast de analyse in gevolgde de criteria zoals voorgesteld door Heutz en Paelinckx (2005) kan ter ondersteuning
de situatie voor broedvogels worden vermeld. De ornithologische waarde van het gebied is lager dan men zou
inschatten op basis van zijn oppervlakte (circa 60 ha) (Nachtzwaluw: in de laatste 15 jaar geen snorrende
mannetjes vastgesteld, Boomleeuwerik: doorgaans 2 tot 3 bp, Boompieper, Roodborsttapuit en Geelgors : 0 tot
2 bp). Voor Nachtzwaluw kan, gegeven het voorkomende ecotoop in de omgeving van de zandwinningsputten,
een normale dichtheid worden gehanteerd van 1 broedpaar per 5 à 10 ha (Indeherberg e.a., 2002). Op basis
hiervan zou men meerdere broedparen van deze soort verwachten voor dit gebied;
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Voor de hand liggende reden voor de relatief lage vogelwaarde is verstoring door recreatie. Nachtzwaluw staat
bekend als een verstoringsgevoelige soort (Econnection, XXX);
De zonering binnen het gebied Lommelse Sahara in de jaren ’90 heeft niet tot gevolg gehad dat de ornithologische
waarde van dit gebied is gestegen. Dit komt duidelijk naar voren uit monitoringsgegevens die jaarlijks
plaatsvonden sinds 1990 (zie bijlage A);
Heutz en Paelinckx (2005) hanteren als vuistregel dat getracht moet worden om binnen een habitatrichtlijngebied
waar een bepaald habitattype is gemeld dat getracht moet worden voor elk van hen minstens in één zone de
gunstige staat van instandhouding te bereiken. Voor het habitatrichtlijngebied “Valleigebied van de Kleine Nete
met brongebieden, moerassen en heiden” is het Europees habitat “2330 Open grasland met Corynephorus- en
Agrostis-soorten op landduinen” aangemeld. Heutz en Paelinckx (2005) onderscheiden binnen een gunstige
staat van instandhouding de termen voldoende en goed ontwikkeld waarin respectievelijk volgende
oppervlaktes worden gekoppeld: > 5 ha en > 50 ha. Binnen het betreffende SBZ-H is de omgeving van de
zandwinningsputten in de Lommelse Sahara momenteel de enige zone met affinitiet tot dhet bedoelde
Europees habitat met een omvang die de gestelde oppervlaktegrens voor een goede staat van instandhouding
benadert.
De ecotoopwaarde van de bosplaats Weyerkensebergen (ten zuiden van het Kempens kanaal) en de bosplaatsen
Blekerheide en Struyvenbosch (ten noorden van het Kempens kanaal) is momenteel zeer beperkt. Het betreft voor het
overgrote deel vrijwel homogene aanplanten van hetzij Grove den, hetzij Corsicaanse den. Met name de relatief jonge
aanplanten met Corsicaanse den in de bosplaatsen Blekerheide en Struyvenbosch zijn “zeer soortenarm” (Spelmans,
2004). Voor de bossen kan momenteel gesteld worden dat het overgrote deel niet voldoet aan de criteria voor een
Europees bostype. De kruidlaag van slechts een beperkt aantal bospercelen heeft momenteel een affiniteit met het
Europees habitat ‘9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten”. Hier zou conform de
terminologie zoals gehanteerd door Heutz en Paelinckx (2005) gesproken kunnen worden over een “gedegradeerde”
vorm van dit habitatype. Het Europees habitat “9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten” is
niet aangemeld voor het habitatrichtlijngebied “Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en
heiden”. Binnen het deelgebied dat is afgelijnd in de gemeente Lommel van dit SBZ-H zijn de abiotische voorwaarde wel
geschikt voor de ontwikkeling van dit Europees habitattype.
Concluderend naar de ecologische waarde van het gebied kan gesteld dat :
De heidereservaten Blekerheide en Riebos zijn rustig gelegen, goed beheerd en ecologisch zeer waardevol;
De Lommelse Sahara is voor wat betreft zijn ecotoop uniek is binnen het hele gebied van de bosplaatsen
Weyerkensebergen, Blekerheide, Struyvenbosch. Zowel naar habitatwaarde (in een Europese context) als
naar de huidige ornithologische waarde kan gesteld dat het gebied een suboptimale ontwikkeling kent.
Recreatie kan ingeroepen worden als de voor de hand liggende reden waarom de ornithologische waarde niet
strookt met hetgeen men zou verwachten op basis van de voorkomende ecotopen. Recreatie, verbossing en
het achterwege blijven van een gericht beheer zijn de voornaamste redenen waarom de habitatwaarde hier (in
een Europese context) ondermaats is, of onvoldoende tot expressie komt:
De bosplaatsen Weyerkensebergen, Blekerheide en Struyvenbosch zijn allen gelegen in habitatrichtlijngebied. Het
Europees habitattype “9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten” komt
momenteel niet voor (of enkel in “gedegradeerde” vorm) maar potentieel kan het habitat zich hier ontwikkelen.
Conclusies naar ecologische visievorming
Het gebied heeft reeds belangrijke ecologische waarden. Aangezien het grotendeels gelegen is binnen
habitatrichtlijngebied en VEN-gebied is het logisch dat hoge ecologische ambities naar voren geschoven kunnen worden.
Het Vlaams natuurtype “Droge heide met Struikheide” (= het aangemeld Europees habitattype “4030 Droge heide”) en
het Vlaams natuurtype “stuifduinen” (= het aangemeld Europees habitattype “2330 Open grasland met Corynephorus- en
Agrostis-soorten op landduinen”) zijn logische streefdoelen. Ook het Vlaams natuurtype “Eiken-berkenbos en Eikenbeukenbos” (en het overeenkomstig habitattype “9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten”)
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kan zich in dit gebied ontwikkelen. Ondanks het feit dat bostype niet is aangemeld voor dit habitatrichtlijngebied is het,
gezien de aanwezige arme en droge zandbodem, een logisch aanvullend streefdoel. Voorwaarde is dat het streven naar
dit Vlaams natuurtype / Europees habitattype kan gerijmd worden met landschapsecologisch wenselijke ontwikkelingen
ten aanzien van het voorkomen van de aangemelde habitattypes voor dit habitatrichtlijngebied waaronder “2330 Open
grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen” en “4030 Droge heide”.
Recreatieve visie
Binnen dit grote studiegebied is vooral de Lommelse Sahara een bekend recreatiegebied waar een veelheid van
recreatievormen wordt beoefend. Volgende recreatievormen zijn bekend van het gebied: wandelen, uitlaten van de hond,
oriëntatielopen, bosspelen, fit-o-meter, fietsen, mountainbiken, paardrijden, huifkarren, picknick, strandliggen, zwemmen,
natuurexporatie en jacht. Het gebeurt dat het gebied wordt aangedaan door motorrijders.
Een hoge frekwentie kan vooral beschouwd worden ten aanzien van volgende recreatievormen: bosspelen,
mountainbike, paardrijden en strandactiviteiten.
In de directe omgeving van het gebied is volgende randinfrastructuur aanwezig: horeca, jeugdlokalen,
jeugdkampplaatsen, vakantiecentra, manege, sportterreinen.
Het recreatief gebruik van dit gebied is reeds jaren ingeburgerd bij de locale bevolking. Daarnaast is het gekend dat ook
vanuit de buurlanden het gebied een grote aantrekkingskracht heeft (Nederland en Duitsland), en dit vooral in de
zomermaanden.
De feitelijke toestand is dan ook een gebruik als een intensief tot zeer intensief recreatiegebied, overeenkomstig de
eerder in dit rapport gehanteerde terminologie.
De kaart die de visie vanuit recreatie visualiseert bouwt voort op het huidig recreatief gebruik. De ligging nabij een
stedelijke kern en het gegeven dat recreatie in dit gebied door omwonenden als een “verworven recht” wordt beschouwd
verantwoorden die visie. Vanuit recreatie wordt de hele randinfrastructuur aan de oostrand van de Lommelse Sahara
beschouwd als een expliciete toegangspoort. De Lommelse Sahara kan opgevat wordt als een recreatienetwerk waarin
de verschillende recreatievormen slechts tot op zekere hoogte kan worden gestuurd. De oostelijk aangrenzende
bosplaats Weyerkensebergen ondervindt door de manier hoe het gebied momenteel recreatief wordt gebruikt een zekere
beïnvloeding.
Bosbouwkundige visie
Het (noord-)westelijk gedeelte van de Weyerkensebergen wordt momenteel gekenmerkt door jonge tot middeloude
bestanden van Corsicaanse den (10 tot 60 jaar oud). Ook in Struyvenbosch, ten noorden van het Kanaal BocheltHerentals komen dergelijke bestanden met Corsicaanse den voor. In bosplaats Blekerheide, tevens gelegen ten noorden
van het kanaal, zijn bestanden met Corsicaanse den aanwezig. Het betreft zowat de eerste aanplanten met Corsicaanse
den in de gemeentebossen van Lommel (zie ook hoofdstuk 2.4. “Beschrijving en visievorming vanuit landschap”).
Elders in de bosplaatsen Weyerkensebergen, Struyvenbosch en Blekerheide hebben we te maken met oudere
bestanden met Grove den (60 tot 110 jaar).
In termen van volumeopbrengsten bieden de meeste blokken met Corsicaanse den perspectieven op de middellange
termijn. De bestanden met Grove den zijn actueel van betekenis door het kwaliteitsvolle hout met reeds aanzienlijke
afmetingen.
Voor de bestanden met Grove den wordt bij voorkeur gestreefd naar het verkrijgen van gemengd inheems bos.
Binnen de meeste van deze bestanden is Amerikaanse vogelkers verspreid aanwezig in de kruidlaag maar de struiklaag
lijkt nog niet al te sterk te zijn ingenomen (Spelmans, 2005). Met het oog op het streven naar gemengd inheems bos is
de bestrijding van Amerikaanse vogelkers hoog prioritair. Zulks is absoluut vereist om verjonging met inheemse
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(loof)houtsoorten een kans te geven. De ingrepen die aan de basis liggen van het bekomen van de natuurlijke vestiging
van inheemse loofbomen onder scherm zouden immers een stimulans betekenen voor de aanwezige Amerikaanse
vogelkers.
Voor de huidige grote blokken met Corsicaanse den in de Weyerkensebergen is het niet realistisch om op termijn van
een beheerplan te streven naar omvorming tot bv. gemengd inheems. Hier is de tussenstap die gerealiseerd kan worden
in de beheerplanperiode een blok die kan getypeerd worden als gemengd exoot-inheems. Hier kan wel getracht worden
om op termijn minimaal 30% van de Corsicaanse dennen te vervangen door een inheemse soort. Aan een
verstoringsgraad van 2% (jaarbasis) kan op de beheerplanperiode een aandeel van 20% worden omgevormd. Het
verderzetten van zo’n beheer in de komende beheerplanperiodes kan op die manier aanleiding geven tot het ontstaan
van een mozaiekbos gekenmerkt door zowel een horizontale als verticale variatie. Anders gezegd zullen op die wijze op
termijn lichtrijke bosdelen afwisselen met meer gesloten stukken, waardoor op termijn ook de huidige gelijkjarigheid en
gelijkvormigheid in de volgende generatie bos wordt doorbroken.
Voor het bos van de bosplaats Blekerheide, waar Grove den en Corsicaanse den in een dambordpatroon zijn
aangeplant, is een omvorming naar gemengde inheemse bestanden binnen beheerplanperiode enkel realiseerbaar
indien de bestanden van Corsicaanse den nagenoeg volledig en versneld worden geoogst. Vanuit de economische
functie van het bos is zulks minder wenselijk omdat op die manier niet het maximaal rendement wordt gehaald. Wanneer
een bosbeheer wordt toegepast dat rekening houdt met dit aspect zal op niveau van deze volledige bosplaats na de
beheerplanperiode van 20 jaar gesproken kunnen worden van gemengd inheems-exoot.
Geïntegreerde visie
De Lommelse Sahara neemt een belangrijke plaats in bij het komen tot een visie voor het gehele gebied. Zowel vanuit
recreatie als vanuit ecologie kan worden geargumenteerd dat deze zone voor die functies als kerngebied zou moeten
functioneren. Het is echter duidelijk dat de Lommelse Sahara geen hoofdfunctie kan vervullen voor natuur én voor
recreatie. Om die reden ligt het voor de hand in een geïntegreerde visie twee verschillende scenario’s te ontwikkelen.
Deze twee scenario’s worden hieronder uiteengezet. Vervolgens zal de geïntegreerde visie worden bekeken voor de
resterende delen die vanuit de twee beschouwde scenario’s geen andersoortige ontwikkeling worden toebedeeld.
De beide scenario’s gaan telkens uit van het streven naar één groot natuurkerngebied waarin ‘open tot halfopen natuur’
(heide, stuifduinen, overgangssituaties naar bos) telkens de hoofdrol spelen. De locatie van de natuurkern verschilt
echter in beide scenario’s.
Ofwel ligt het natuurkerngebied in De Lommelse Sahara, ofwel ligt het natuurkerngebied ten noorden van het Kanaal
Bochelt-Herentals. In dit laatste scenario zouden de resterende ‘kleine’ reservaatjes Riebos en Blekerheide effectief
worden versterkt. De Lommelse Sahara zou in dat geval bevestigd worden als recreatiegebied met zelfs mogelijkheden
naar verdere uitbouw van de recreatieve.
Scenario natuurkern Lommelse Sahara
Het scenario “natuurkern Lommelse Sahara” gaat uit van een maximale natuurontwikkeling in de omgeving van de grote
plas. Doordat de grote plas in dat geval volledig omsloten zal zijn door gebied met hoofdfunctie natuur zal ook de plas
zelf beter kunnen functioneren als rustgebied voor pleisterende en broedende watervogels. De natuurontwikkeling zal
een belangrijk accent leggen op het bekomen van volgende Europese habitattypes :
2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen;
4030 Droge heide.
In dit scenario is het duidelijk dat een drastische vermindering van de recreatieve mogelijkheden binnen het afgebakende
gebied noodzakelijk zal zijn om de potenties voor natuur die in De Lommelse Sahara aanwezig zijn ook werkelijk tot
ontwikkeling te laten komen. De zeer hoge ecologische ambities die dan voor dit gebied worden vooropgezet kan dan
gepaard gaan met een recreatieluw karakter zoals eerder in deze studie omschreven. Dit impliceert dat de toegelaten
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recreatievormen zich in dat geval beperken tot wandelen, fietsen en natuurexploratie. Er dient bovendien onderstreept
dat een volledige toegankelijkheid van het gebied, voor genoemde recreatievormen, in dit scenario voor de Lommelse
Sahara uitgesloten is. Het gebied zal dan enkel toegankelijk zijn via vaste paden die zich hoofdzakelijk beperken tot de
rand van het gebied. Een consequent handhavingsbeleid zal aan de orde zijn, zeker in een beginperiode aangezien het
huidig recreatief gebruik veel intensiever is dan in dit scenario tot doel wordt gesteld en de afbouw van het huidige
recreatiestatuut niet ‘vanzelf’ zal verlopen.
Zeker tijdens de broedperiode moet duidelijk zijn dat de vrije toegankelijkheid van het gebied – in dit scenario en voor om
het even welke vorm van recreatie - geen optie meer kan zijn. Gegeven de broedvogelsoorten die in dit scenario tot doel
worden gesteld (Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Boompieper, Dodaars, Tapuit) dient onder de periode met beperkte
toegankelijkheid de periode van maart tot augustus te worden verstaan. Buiten de broedperiode kan soepeler omgegaan
worden met de toegankelijkheid van het gebied maar ook dan zal deze zodanig dienen te worden uitgewerkt (en
opgevolgd !) dat het gebied, meer dan nu het geval is, geschikt is voor overwinterende vogelsoorten.
Gekoppeld aan het uitbouwen van “De Lommelse Sahara” als natuurgebied mag zulks impliceren dat ten noorden van
het Kempens kanaal de voorziene natuurontwikkelingen weinig ingrijpend zijn. Enige versterking van het heidereservaat
De Blekerheide wordt wel voorzien door in noordelijk en zuidelijk gelegen bosgebied open plekken te voorzien en/of door
bepaalde bestanden om te zetten naar een ijl bostype. De maatregelen die hierbij voorzien zijn kaderen volledig binnen
het bosdecreet en boscompensatie is in dit scenario niet aan de orde.
In de bosplaats Blekerheide wordt voorzien dat het bestaande naaldbosaanplant niet dadelijk drastisch wordt
omgevormd. Wel wordt voorzien dat het bosbeheer een zodanige invulling krijgt dat een functionele verbinding ontstaat
tussen de bestaande heidereservaten Riebos en Blekerheide. Het creëren van verhoogde kansen voor Gladde slang die
momenteel reeds voorkomt in zowel het natuurreservaat Riebos als het natuurreservaat Blekerheide is hierbij één van de
belangrijkste doelstellingen. Deze inrichtingsmaatregelen zullen niet gepaard gaan met enige vorm van boscompensatie.
In de twee open plaatsen aansluitend bij de Weyerkensebergen en westelijk gesitueerd van de Lommelse Sahara wordt
in dit scenario de verdere ontwikkeling beoogd in de richting van de Vlaamse natuurtypen Droge heide met Struikheide
en lokaal Stuifduinen. Momenteel gaat het hier om sterk vergraste situaties waar Struikheide nauwelijks voorkomt.
Oorzaak van de vergaande vergrassing is wellicht de vervuiling met zware metalen. Analoog beantwoordt het ecotoop
momenteel dan ook niet aan wat Heutz en Paelinckx (2005) omschrijven als het Europees habitat 4030 “Droge heide”.
Desalniettemin hebben deze zones momenteel een ecologische betekenis waarmee o.m. ook een beperkte
ornithologische waarde gekoppeld gaat (o.m. voorkomen van 1 tot 2 paartjes Boomleeuwerik).
Het scenario onderlijnt ook enkele wenselijkheden voor gebieden die aansluiten bij het bos- en heidegebied BlekerheideStruyvenbosch maar die sensu strictu niet behoren tot het projectgebied onderhavig aan deze studie.
In het gedeelte dat gelegen is tussen de bosplaatsen Blekerheide en Struyvenbosch is een landbouwenclave aanwezig.
Dit gebied is gelegen in habitatrichtlijngebied, vengebied en is N-gebied op het gewestplan. Het huidig ruimtegebruik
strookt niet met deze groene bestemmingen en visies. Er wordt (momenteel) maïs verbouwd. Het is duidelijk dat dit
landbouwgebied bovendien effecten kan hebben op het aansluitende heidegebied (vermesting van heidereservaat
Blekerheide). Het landbouwgebied wordt verpacht door Stad Lommel. De huidige pacht loopt tot 2012. Dit scenario
voorziet dat de pacht wordt opgeheven zodat het gebied vanaf 2012 kan worden ingericht met het oog op het verkrijgen
van natuurwaarden. Een combinatie van heide en bos in deze zone maakt onderdeel uit van dit scenario. Dit impliceert
dat dit gebied dan ook deels kan voorzien worden voor boscompensatie van elders verloren gegaan bos.
De scenariokaart drukt verder ook nog de wenselijkheid uit van een versterking van het natuurreservaat Riebos. Hiertoe
wordt een omzetting van de omgevende landbouwgebieden voorzien naar gebieden in natuurbeheer. Beheerlandbouw,
waarbij landbouwers het gebied beheren waarbij een aantal randvoorwaarden in acht worden genomen, blijft hierbij een
mogelijkheid.
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Scenario natuur- en heidekern Blekerheide-Riebos
In dit scenario wordt de natuurkern voorzien ten noorden van het Kanaal Bochelt-Herentals. Hierbij wordt een vergaande
versterking van de natuurreservaten Riebos en Blekerheide voorzien. Het creëren van extra open natuur (heide en
stuifduin) wordt hierbij als prioritair naar voren geschoven. Aan deze natuurontwikkelingskern is immers de bestendiging
(en eventueel uitbreiding) van de recreatie in De Lommelse Sahara (ten zuiden van het kanaal) gekoppeld.
De habitats “2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen” en “4030 Droge
heide” zullen in dat geval in “De Lommelse Sahara” niet verder tot ontwikkeling komen en mogelijk geleidelijk
in kwaliteit verminderen. Om die reden wordt in dit scenario de ontwikkeling van heide- en stuifduinectoop
specifiek tot doel gesteld ten noorden van het Kempens kanaal, in het nieuw te verwezelijken
natuurkerngebied. De nieuw te creëren open ecotopen worden in dit kerngebied voorzien op de locaties die
daartoe de grootste potenties vertonen (vergelijk verband tussen potentiekaarten voor natuurtypen Figuur
2.1.4.1.a. (stuifduinen) Figuur 2.1.4.1.b. (droge heide) en vertaling naar de structuurvisiekaart Figuur 3.1.b.).
Deze situeren zich in eerste instantie rond het natuurreservaat Blekerheide. Ten noorden en ten zuiden van
dit heidereservaat bevinden zich immers de meest uitgesproken landduinen onder bos. De bosbestanden
zijn hier relatief jong (deels jonger dan 20 jaar) en het betreft nagenoeg uitsluitend Corsicaanse den.
Daardoor zullen de economische verliezen bij ontbossing relatief beperkt zijn.
Wel dient opgemerkt dat ten noorden van het kanaal Bochelt-Herentals zogenaamde X-gronden of
profielloze zanden slechts beperkt voorkomen en dat de potenties voor de ontwikkeling van stuifduinen
beperkt in omvang zijn. Droge heide met Struikheide kan hier wel over grote oppervlaktes worden
hersteld/gecreëerd.
In dit scenario wordt ook een aanzienlijke uitbreiding van open natuur voorzien binnen de huidige bosplaats
Blekerheide en dit zowel vanuit het natuurreservaat Riebos als vanuit het natuurreservaat Blekerheide (zie
structuurvisiekaart) waardoor beide heidereservaten ‘dichter komen te liggen’. Naast deze verandering in de
bosplaats Blekerheide zullen extra maatregelen worden doorgevoerd om de feitelijke ecologische verbinding
tussen het uitgebreide Riebosreservaat en het uitgebreide reservaat Blekerheide te bekomen.
Hiertoe wordt twee verschillende maatregen gecombineerd:
Ecologische drevencorridor. Een brede as wordt voorzien langs bestaande dreven die de bestaande
natuurreservaten met elkaar verbindt. De breedte van de corridor dient zodanig te zijn dat thermofiele soorten
effectief zonbeschenen plaatsen kunnen aantreffen.Een breedte van 40 m wordt voorgesteld;
Kaalslagbeheer. Het bos is op dit moment aangeplant in een dambordpatroon waarbij bestanden met Corsicaanse
den en Grove den elkaar afwisselen. Voorgesteld wordt dat de kappingen in deze bosplaats in een
kaalslagsysteem worden voorzien. Dit dient op zo’n manier te gebeuren dat steeds minstens één bestand
binnen de bosplaats als een tijdelijke open plaats kan worden beschouwd. Dergelijke tijdelijke open zones
fungeren dan als een (tijdelijke) stapsteen waar bv. reptielensoorten kunnen zonnen. Dergelijk beheer hoeft een
omvorming van deze bosplaats naar een inheems gemengd bos niet uit te sluiten. Er kan immers voor gekozen
worden om (enkele jaren) na de kaalslag in een bepaald bestand een inplant te realiseren van soorten als
Zomereik en Ruwe berk. Indien men die keuze maakt dan kan men het beheer beschouwen als het inbrengen
van verjongingsgroepen, welliswaar op bestandniveau. De verjongingsgroepen hebben dan een grotere
oppervlakte als diegene die doorgaans gehanteerd wordt (0.25 tot 0.5 ha).
In dit scenario wordt ook een duidelijke visie uitgesproken ten aanzien van het landbouwgebied gelegen
tussen de bosplaats Blekerheide en de bosplaats Struyvenbosch. Deze visie verschilt enigszins van diegene die
aan bod kwam in het scenario “natuurkern De Lommelse Sahara”. In het scenario natuurkern “Riebos-Blekerheide” wordt
immers voorzien dat het landbouwgebied, zo gauw mogelijk (2012), uit pacht wordt genomen en wordt ingericht als een
heidegebied. Ook een voormalige natte depressie, gelegen in deze zone, zou dan hersteld kunnen worden naar vochtige
heide en vennen. Enkel wordt hier een beboste afscherming voorzien ten aanzien van het Nederlandse landbouwgebied.
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Het mag duidelijk zijn dat het hierboven beschouwde scenario gepaard gaat met een belangrijke ontbossing. Als de
oppervlakte van het huidige open gebied rond de zandputten in de Lommelse Sahara als maatgevend wordt beschouwd,
betreft het te ontbossen gedeelte een gebied van zowat 60 ha. Bij boscompensatie kan hier uitgegaan worden van een
boscompensatiefactor van 1 zodat er dan 60 ha bos elders gecompenseerd dient te worden.
In dit scenario wordt ervoor geopteerd om de boscompensatie deels te laten gebeuren in de twee open plaatsen die
gelegen zijn in de bosplaats Weyerkensebergen en gelegen ten westen van de Lommelse Sahara. Binnen het
projectgebied zal dus voldaan kunnen worden aan een interne boscompensatie ter waarde van 25 tot 30 ha.
(Noor: In het scenario met natuurkerngebied aan de Lommelse Sahara worden de hoger bedoelde twee open plaatsen behouden en waar mogelijk
verder ontwikkeld als heidegebied)

Ten aanzien van de ruimtelijke afbakening voor “recreatie” is uit de structuurvisiekaart voor dit scenario af te leiden dat
de gewestplanbestemming voor de Lommelse Sahara als recreatiegebied bestendigd kan worden in dit scenario. Meer
nog, in dit scenario kan zelfs sprake zijn van een zekere vergroting van het recreatiegebied. Het betreft o.a. de
landduinzone Nieuwe Koop en bosbestanden ten oosten van de vallei van de Klagloop (omgeving van reeds aanwezige
jeugdlokalen, de school voor beroepsonderwijs en De Soeverein). Indien immers De Lommelse Sahara wordt bestendigd
en uitgebouwd als recreatiegebied kan gesteld dat ook het oostelijk gedeelte (nu groengebied) feitelijk niet langer als
natuurgebied (gewestplan) gehandhaafd kan blijven en een belangrijke verstoring niet kan worden voorkomen. In elk
geval van bepaalde infrastructurele werken blijft uiteraard de boscompensatieplicht van toepassing.
Samenvattende verschilpunten tussen beide ontwikkelingsscenario’s
Scenario natuurkern Sahara
Gericht natuurbeheer voor open natuurtypes in de omgeving van de grote plas in “De Lommelse Sahara”
(regelmatige kapping om verbossing tegen te gaan, begrazingsbeheer, …);
Doorvoeren van een gewijzigde toegankelijkheid (informering van de bevolking, sterk ingeperkt padennetwerk,
handhavingsmaatregelen, …);
Wijziging van de bestemming voor belangrijk gedeelte van “De Sahara” van “recreatie” naar “natuur”
Opzeg van de pacht in het landbouwgebied ten noorden van het Kempens kanaal. Inrichting gebied als combinatie
heide en bos;
Bosplaats Blekerheide als bos behouden maar met één duidelijke drevencorridor die het heidereservaat Riebos en
het heidereservaat Blekerheide verbindt;
Uitbreiding van recreatiemogelijkheden dient vooral gezocht ten oosten van de Vallei van de Klagloop. Hier kan
eventueel overgegaan worden tot een bestemmingswijziging van natuurgebied naar recreatiegebied;
Dit scenario heeft geen boscompensatie tot gevolg.
Scenario natuur- en heidekern Blekerheide-Riebos
Ontbossing van meerdere bestanden in de bosplaatsen Blekerheide en Struyvenbosch ten belope van een
oppervlakte van meerdere tientallen ha (± 60 ha) en boscompensatie voor die oppervlakte;
Opzeg van de pacht in het landbouwgebied ten noorden van het Kempens kanaal. Inrichting gebied als heide;
Bosplaats Blekerheide voor een gedeelte omgezet naar heide en ook het resterende bosgedeelte bevat opens
structuren (brede dreven en open plekken);
Bestendiging van de gewestplanbestemming recreatie in De Lommelse Sahara. Mogelijkheid tot uitbreiding van de
recreatiemogelijkheden in deze zone;
Uitbreiding van recreatiemogelijkheden in de zone oostelijk van De Lommelse Sahara (boszones oostelijk en
westelijk van de Vallei van de Klagloop). Voor deze bosgebieden kan al dan niet overgegaan worden tot een
bestemmingswijziging van natuurgebied naar recreatiegebied.
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Gemeenschappelijke ontwikkeling in beide scenario’s
Voor een zone gelegen ten zuiden en ten zuidwesten van “De Lommelse Sahara” wordt voorzien dat gestreefd wordt
naar een ijl bosgebied of een bosgebied met verscheidene open plaatsen. Dit gedeelte is immers gelegen op een Xbodem en landduinen zijn hier duidelijk aanwezig. De bestanden zijn hier al vrij ijl omdat het doorgaans oude aanplanten
met Grove den betreft. In de onderetage komen inheemse (loof)boomsoorten slechts beperkt voor. Het creëren van open
plaatsen en/of het ijl zetten van het bosgebied zal dan ook aangenomen kunnen worden te resulteren in een ecologische
winst.
Voor het overige bosgebied waar momenteel Grove den als hoofdboomsoort voorkomt wordt het streven naar gemengd
inheems bos beoogd.
Voor de huidige bestanden met Corsicaanse den in bosplaats Weyerkensebergen zal na de beheerplanperiode
gesproken kunnen worden van het type gemengd exoot-inheems.
Voor het habitatrichtlijngebied “Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden”, wordt het
habitattype “9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten” niet aangemeld. Binnen de
geïntegreerde visie wordt het echter wel als doelstelling naar voren geschoven en dit voor beide ontwikkelingsscenario’s.
Deze ambitie komt o.m. tot uiting doordat voorgesteld wordt zeer jonge aanplanten met Corsicaanse den in het oostelijk
deel van de bosplaats Struyvenbosch (bestanden 030 en 031) vroegtijdig te kappen en vervolgens in te planten. Dit alles
gebeurt binnen de termijn van de beheerplanperiode zodat een (weliswaar jong) loofbos wordt bekomen.
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Wateringen
Ecologische visie
De Wateringen met zijn populierenaanplanten en hooilanden is een sterk door de mens beïnvloedt gebied. Het
vertegenwoordigt echter ontegensprekelijk hoge natuurwaarden. De hooilanden ten zuiden van de populierenaanplanten
(strikt genomen niet deel uitmakend van deze visiestudie) kunnen beschouwd worden als het Europees habitat 6510
“Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)” met kenmerkende soorten als
Rapunzelklokje en Grote Pimpernel (Heutz en Paelinckx, 2005). De omgeving van de Wateringen was tot een tiental
jaren geleden een vaste broedplaats van Grauwe Klauwier. Momenteel zijn de populierenaanplanten nog van belang
voor o.m. Wielewaal. De aanvoer van kalk- en mineralenrijk kanaalwater brengt een soortenrijkdom met zich mee die –
alhoewel deels atypisch voor de Kempen – wel heel bijzonder is. De samenstelling van het water in de verschillende
sloten verschilt fundamenteel (bovensloot, bovenslootjes, bovenzoeven versus ondersloot, onderslootjes, onderzoeven)
zodat bv. de soortensamenstelling van water- en moerasplanten verschilt van plaats tot plaats. Het is gekend dat de
mineralenaanvoer via het kanaalwater bv. ook een grote variatie aan slakkensoorten met zich mee heeft gebracht. De
aanwezigheid van regenslakken (Clausiliidae) en verschillende soorten jachthoornslakken (Valloniidae) is inderdaad
opmerkelijk en uitzonderlijk binnen het Kempens district.
Het gebied is gelegen in VEN én in habitatrichtlijngebied.
Recreatieve visie
De huidige recreatieve waarde zit hem vooral in het natuureducatief karakter van het gebied. Informatiezoekers komen
sterk aan hun trekken in dit geïsoleerd en sterk ruimtelijk afgebakend gebied. Het wateringhuis fungeert als
samenkomstplaats voor geleide wandelingen die door Natuurpunt worden georganiseerd.
Bosbouwkundige visie
Hier kan worden herhaald wat eerder in dit rapport reeds is opgenomen in hoofdstuk 2.3. “Beschrijving en visievorming
economische en bosbouwkundige functie”.
“De cultuurpopulier speelt met zijn relatief aandeel van ca 4% op het eerste zicht een beperkte rol binnen het
ganse studiegebied, maar in absolute cijfers (ca. 130 ha) en met een vrij aanzienlijke productiviteit en een hoge
waarde het betreffende hout speelt deze soort economisch een veel belangrijker rol dan zijn beperkt relatief
aandeel laat vermoeden. Daarbij moet ook gerekend worden dat de eindproducten op relatief jonge leeftijd
worden afgeleverd. De populierenaanplantingen in De Wateringen zijn een grote anomalie. Immers op basis
van de bodemgegevens is de standplaats ongeschikt voor populierenteelt. Populier stelt relatief hoge eisen aan
de bodem zowel op vlak van nutriënten als op vlak van vochtigheidsgraad. De standplaats is in De Wateringen
verbeterd door het fenomeen van bevloeiingen. De aanvoer van Maaswater vanuit het kanaal Bocholt-Herentals
heeft ervoor gezorgd dat de gronden hier plaatselijk rijker zijn aan nutriënten (vooral mineralen) en water.
De wenselijkheid van het behoud van de populieren op Lommel Kolonie is grotendeels gekoppeld aan de
instandhouding van de Wateringen. Immers zonder de jaarlijkse bevloeiing van de gronden is de cultuurpopulier
er niet in stand te houden.”
Geïntegreerde visie
De hoge ecologische beschermingsstatus die aan dit gebied wordt gegeven, wettigt een hoofdfunctie natuur.
Tegelijkertijd dient getracht te worden om ook het cultuurhistorisch belang van dit gebied zoveel mogelijk te behouden.
Aangezien de ecologische waarden grotendeels parallel verlopen met het historisch beheer kunnen ecologische en
historisch-landschappelijke functies vrij eenvoudig met elkaar verzoend worden. Hooilanden én populierenaanplanten
vertegenwoordigen een cultuurhistorisch aspect van de vloeiweiden en hebben beide een specifieke ecologische
waarde. Door het arbeidsintensief karakter van het beheer van de hooilanden is een uitbreiding ervan niet dadelijk aan
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de orde. Voor wat betreft het bosgedeelte van de Wateringen (Blok III, IV, V en VI) zou vanuit de principes van het VEN
gestreefd moeten worden naar een onderetage van inheems loofhout onder de populieren. Een dergelijke onderetage
onder populierenaanplanten is momenteel slechts beperkt aanwezig. Men dient zich rekenschap te geven van het feit dat
een uitbundige houtige vegetatie onder de populieren de bevloeiing van deze bestanden kan bemoeilijken. Daarom
wordt ervoor gekozen om voor het huidig bosgedeelte van De Wateringen te streven naar 50% zuiver inheems loofhout
(zonder populieren – niet bevloeid) en 50% populierenaanplant (beperkte aanwezigheid inheemse struik- en
boomsoorten in de onderetage – bevloeid). Deze aanpak lijkt een goed compromis tussen ecologische verplichtingen die
opgelegd worden vanuit de inkleuring als VEN-gebied enerzijds en het cultuurhistorisch belang van De Wateringen
anderzijds. Bovendien blijft het op die manier mogelijk dat er ook een zekere houtproductie verbonden blijft aan dit
gebied.
Naar recreatie wordt geen intensivering voorzien. Overeenkomstig de gebruikte terminologie in deze studie hanteren we
daarom de term “recreatieloos” hetgeen impliceert dat het gebied bezocht kan worden via geleide wandelingen die
regelmatig worden georganiseerd met het Wateringhuis als vertrekpunt.
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BIJLAGE: Toegankelijkheidsreglement bossen Stad Lommel
(beheerplanperiode 2008 – 2027)
Art 1.
De bossen eigendom van de Stad Lommel zijn gedurende het hele jaar toegankelijk op de officiële boswegen (zie kaart
4.12). Omwille van specifieke redenen kunnen bepaalde delen tijdelijk of permanent worden gesloten op initiatief van het
Bosbeheer en/of de eigenaar.
Art 2.
Het gebruik van wegen en paden is aangegeven op het toegankelijkheidsplan ‘kaart 4.12 Toegankelijkheidsplan’ en
nader geregeld via de geplaatste toegankelijkheidsborden.
Art 3
Het is, behoudens machtiging van het Bosbeheer, verboden:
•
•
•
•
•
•
•
•

De bossen te betreden tussen zonsopgang en zonsondergang
De wegen en de paden te verlaten, met uitzondering van de speelzones (zie kaart 4.12)
Dieren (ook jongen) te vangen, te verplaatsen, te verdelgen of uit te zetten, alsook broedsels, nesten, holen of
schuilplaatsen te verstoren
Honden of andere dieren in het domein te brengen, behalve op de toegelaten paden én indien ze aan de lijn
gehouden worden. Paarden zijn evenwel niet toegelaten, tenzij met ruiter op de aangeduide ruiterpaden.
Gemotoriseerde voertuigen te gebruiken.
Geluidsproducerende toestellen te gebruiken.
Reclame te maken of producten te koop aan te bieden.
Te kamperen.

Art. 4
Alle occasioneel te machtigen recreatievormen (tijdelijke parcoursen en oriëntatieloop) gebeuren wettelijk gezien via
individuele machtigingen van het bosbeheer en worden dus niet geregeld via het toegankelijkheidsplan.
Art. 5
Het is in de bossen van Stad Lommel ten allen tijde verboden:
•
•
•

Dieren te verstoren.
De bodem of het water te vervuilen.
Vuur te maken.

Art. 6
De toegang tot het bos voor het publiek is verboden bij storm, dit is vanaf een aangekondigde windkracht 7.
Art. 7
Het stadsbestuur van Lommel is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Art. 8
Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van artikel 10 van het Besluit van de Vlaamse regering van
22 juli 1993 betreffende de toegankelijkheid en het occasionele gebruik van de bossen
Overtredingen van dit reglement worden in dat geval bestraft met een geldboete zoals bepaald in artikel 112bis van het
Bosdecreet van 13 juni 1990.
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Art. 9
Onverminderd de ambtsbevoegdheid van de officieren van gerechtelijke politie worden de overtredingen op deze
reglementering opgespoord en bij proces-verbaal vastgelegd door de leden van de federale en lokale politie, de
veldwachters,
de
ambtenaren
en
boswachters
van
het
Bosbeheer.
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5.3

BIJLAGE: BINNENGEKOMEN

BEWAARSCHRIFTEN TIJDENS OPENBAAR

ONDERZOEK

De bezwaarschriften die ons gedurende het 1 maand lopende openbaar onderzoek hebben bereikten zijn verder volledig
weergegeven. Hieronder worden de bezwaren kot opgelijst en van antwoord gediend.
Bezwaren / bemerkingen bereikten ons via:
•
•
•
•
•

Alfons Bex namens de WBE ‘Jacht en Natuur Lommel’;
Jean – Pierre Kuyken vanwege de mountainbikers;
Sylvain Pauwels i.v.m. ecologie;
Bram Bresseleers en Stijn Mannaerts vanwege KASA Lutlommel;
Ine Willekens vanwege Chiro Jonathan.

Bezwaarschift W.B.E. Jacht en Natuur Lommel
Vanwege:
Beks Alfons
Michiel Jansplein 27
3920 Lommel
Het stadsbestuur kan zich akkoord verklaren met elementen uit het betoog van de WBE Jacht en Natuur in Lommel. Zo
zal het opheffen van de jacht voor lot 5 (Blekerheide) vooralsnog niet worden doorgevoerd. De oorspronkelijke tekst
betreffende de jacht zal dan ook vervangen worden en zal volgende elementen bevatten:
•
•
•
•

Huur van de jachtrechten zit in een lopende periode van 9 jaar (2002 – 2011);
Na afloop wel alle overeenkomsten (dus ook lot 5 Blekerheide) verlengbaar maken maar voorwaarden van de
overeenkomsten herzien;
Herziening in de richting van een verstrenging i.f.v. ecol. Doelstellingen;
Zal grosso modo neerkomen op behoud van jacht op reewild maar opheffen van jacht op bv. konijn en haas
omwille van algemene schaarsheid en beperkte (of geen) impact

Bezwaarschift namens de mountainbikersverenigingen
Vanwege:
Jean - Pierre Kuyken
Akkerstraat 23
3920 Lommel
Het stadsbestuur heeft begrip voor de bezorgdheden en de bekommernissen van J.P. Kuyken.
Ten geleide bij ons antwoord wensen we de mountainbikersverenigingen, en bij uitbreiding alle recreatieve verenigingen,
te laten weten dat de recreatieve ontsluiting die momenteel wordt voorzien in de gemeentebossen niet vastligt voor de
komende 20 jaar (in principe de beheerplanperiode voor het BBP). De recreatieve behoefte zal sowieso in deze
planperiode aan evolutie onderhevig zijn. Als stadsbestuur willen we daarop inspelen uiteraard rekening houdend met de
krijtlijnen die in de visiestudie, die het bosbeheerplan voorafging, werden uitgezet. Ook voor wat betreft het
mountainbiken is dus continu overleg mogelijk. We geven overigens al mee dat we in de komende maanden nog enkele
verfijningen wensen door te voeren op vlak van de recreatieve ontsluiting (operationele planning). De visiestudie heeft
immers een aantal lijnen uitgezet die nog niet ten volle vertaald konden worden in het bosbeheerplan – en daarbij
horende toegankelijkheidsplan – voor de gemeente Lommel. Uiteraard zullen dergelijke aanpassingen worden
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doorgevoerd in overleg met de belangengroepen. Specifiek bestaat de idee om werkgroepen op te richten (hetzij per
recreatievorm, hetzij op niveau van deelgebieden) en in een dergelijk proces zullen ook een aantal van uw overgemaakte
opmerkingen worden hernomen.
Hieronder gaan we reeds kort in op bepaalde van de gemaakte bemerkingen.
Bemerking J.P. Kuyken: “mogen wij ook fietsen in gebieden ingetekend als recreatiegebied (vb omgeving Sahara,
omgeving blauwe meer) kan dit ook voor toertochten omdat er meestal op zondagvoormiddag niet veel volk in deze
gebieden is.”
Antwoord stadsbestuur: Op occasionele basis zou het gebruik van deze gebieden voor mountainbikers tot de
mogelijkheden behoren. Uiteraard dienen in dat geval duidelijke afspraken gemaakt te worden en – zoals steeds – is de
beste garantie om het extra recreatief gebruik dat op die manier kan worden aangeboden te handhaven, deze waarbij de
gemaakte afspraken worden gerespecteerd.
Verder wensen we te stipuleren dat binnenkort ook de bossen van de gemeente Overpelt in het planproces zullen
worden betrokken. Dit creëert wellicht nieuwe perspectieven voor de recreant in het algemeen en de mountainbiker in
het bijzonder. We gaan er dan ook vanuit dat ‘de Lommelaar’ nieuwe kansen in aangrenzende gemeenten ook als
meerkansen kan beschouwen (en omgekeerd).
Binnen de gemeente Lommel kunnen we ook eens kijken of er buiten de gemeentebossen kansen zijn voor
mountainbikers (bv. vooralsnog niet ingenomen industrieterreinen). Ook dit aspect kan deel uitmaken van de
operationele planning die we in de eerstkomende maanden wensen door te voeren.
Bemerking J.P. Kuyken: “Is het niet mogelijk om gebieden die in de nabije toekomst, voor boskap in aanmerking komen
meer toegankelijker te maken voor fietsers.”
Antwoord stadsbestuur: Zoals hoger gesteld, bekijken we of er bijkomende mogelijkheden kunnen worden aangeboden.
In geval dat boskap gepland is binnen het bosbeheerplan Lommel ten behoeve van het creëren van grote
aaneengesloten heide- en stuifduingebieden is het echter niet de bedoeling om de recreatieve ontsluiting in die gebieden
op te drijven.
Bemerking J.P. Kuyken: “Is het niet mogelijk om wisselende afwijkingen van de bestaande semi-vaste parcours te maken
(in samenspraak met de boswachter).”
Antwoord stadsbestuur: Dit is een mogelijkheid. De suggestie zou de vorm kunnen aannemen van een vrij groot aantal
semi-vaste parcours die worden aangeboden en waarvoor een kalender wordt opgemaakt zodat duidelijk wordt welke
parcours mogen gebruikt worden in welke jaren.
Bemerking J.P. Kuyken: “Hoe zit het nu als men alleen of in kleine groepen fietst, worden daar ook gebieden of paden
voor voorzien.”
Antwoord stadsbestuur: Voor kleine groepen fietsers gelden eveneens de opgenomen paden in het
toegankelijkheidsplan. Voor semi-vaste parcours geldt ook dat er een machtiging van de bosbeheerder vereist is. De
wetgeving laat niet toe een uitzondering te maken bij kleinere aantallen gebruikers.
Bemerking J.P. Kuyken: “Ergens hadden wij gedacht dat er een plan werd opgemaakt waar wij nu zonder problemen
konden fietsen, rekening houdend met het broedseizoen en het wel of niet aanwezig zijn van bepaalde dier- en/of
vogelsoorten, zonder over te gaan naar vaste omlopen, daar er dan steeds in dezelfde omgeving en over hetzelfde
traject moet worden gereden wat de belasting in datzelfde alleen maar verhoogd.”
Antwoord stadsbestuur: Een vrij gebruik van bospaden is gewoon niet in regel met het bosdecreet zodat we ook i.h.k.v.
de opmaak van het bosbeheerplan voor de gemeente Lommel op dit punt geen uitzondering kunnen lmaken.
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Bezwaarschift op ecologisch vlak
Vanwege:
Sylvain Pauwels
Pijnvenstraat 118
3920 Lommel
Het stadsbestuur heeft kennis genomen van het uitvoerig bewaarschift van de heer S. Pauwels. Mr. S. Pauwels draagt
een aantal zeer nuttige tips aan die niet enkel beogen om de ecologische waarden van het voorliggende gebied
maximaal tot ontwikkeling te laten komen maar ook om het maatschappelijk draagvlak voor natuur te versterken.
Voor wat betreft enkele suggesties zal zeker tegen moet gekomen worden. Natuur in zicht brengen door bv. langs de
Gelderhorsten(straat) de voormalig voorkomende heide te herstellen, zal nog worden opgenomen in het bosbeheerplan.
Verder legt S. Pauwels de nadruk op het belang van dichtbije natuur waarbij hij concreet voor de gemeente Lommel
vraagt dat erover wordt gewaakt dat de gebieden Meysterbergen en de Lommelse Sahara voldoende aantrekkingskracht
blijven behouden zodat de mensen zien dat ook voor hen aan natuur- en landschapsontwikkeling wordt gedaan en dat
zulks ook voor hen een meerwaarde creëert. Het stadsbestuur beseft het belang van die opmerking en wenst dit verder
in de praktijk te concretiseren via o.m. bewegwijzering en infoborden.
S. Pauwels drukt tegelijkertijd op het belang van de aanwezigheid van heidegebieden die rustig zijn en – minder als nu –
onderhevig zijn aan recreatieve beïnvloeding (verstoring). Dit element is overigens een principe van de visiestudie die de
opmaak van het bosbeheerplan voorafging en het stadsbestuur wenst die piste effectief te volgen. In de komende
maanden zal er een operationele planning worden opgesteld die voor bepaalde zones (o.a. Blekerheide – Riebos) zal
bekijken hoe natuur en recreatie in de komende jaren op elkaar moeten worden afgestemd. In dit proces zal het
waarschijnlijk noodzakelijk blijken dat bepaalde recreatieve routes dienen verfijnd / bijgesteld te worden in overleg met de
betrokken belangengroepen.
Verder drukt S. Pauwels zijn bezorgdheid uit ten aanzien van de voorziene ecologische maatregelen in het
bosbeheerplan en de mate dat deze maatregelen voldoen om een ecologisch netwerk te creëren. Vooral vraagt S.
Pauwels zich af of er voldoende aandacht wordt gegeven aan het creëren van natuurverbindingen tussen zones die als
ecologisch kerngebied moeten functioneren in de toekomst. Op dat vlak is de idee binnen de voorafgaande visiestudie
en het bosbeheerplan dat natuurkerngebieden ook verbonden kunnen worden middels tussenliggende stapstenen
(kleinere open plekken in het bos) en dat brede dreven voor heel wat soortgroepen niet noodzakelijk zijn om de
uitwisseling van individuen tussen natuurkerngebieden te kunnen garanderen.
S. Pauwels beoogt een verbinding van de natuurkerngebieden in Kattenbossen met het Domeinbos Pijnven. Deze
worden nog meegenomen in het bosbeheerplan. O.m. het creëren van een open corridor langs de Gelderhorsten(straat)
speelt in op de bedenking van S. Pauwels. Ook een inrichtingsplan voor de vallei van de Balendijk ter versterking van de
verbinding tussen Kattenbossen en het Domeinbos Pijnven en de realiseerbaarheid hiervan zal in de komende jaren
bekeken worden.

Bezwaarschift namens de KSA Lutlommel
Vanwege:
Bram Bresseleers en Stijn Mannaerts
Volledig weergegeven tekst doorgestuurd via e-mail:
“Beste,
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De opmerking dat er in de zones Lutlommel(-Heide Heuvel) en Barrier geen speelbossen zijn in de nabijheid
van de jeugdlokalen Hemejo en "t Bjöske, is waarschijnlijk overbodig. Er zal wel een goede rede zijn om niet
bij alle jeugdlokalen een speelbos te voorzien. Mogen we ook weten welke deze rede is? (en dan speciefiek
doelend op de speelbossen in de nabijheid van de jeugdlokalen Hemejo en "t Bjöske).
Kan hier, ondanks deze late reactie, toch nog iets aan worden veranderd, zodat ook de jeugdverenigingen
die in deze jeugdlokalen gevestigd zijn, ook over een speelbos beschikken?
Zo neen, de jeugdverenigingen KSA Lutlommel, KSA-Chiro Barrier (en in mindere mate VKSJ Lutlommel)
gebruiken nu ook al een stuk van het bos langs het Kempisch kanaal als "speelbos". Wat kunnen hiervan de
gevolgen zijn als ze toch spelen in een bos dat niet als "speelbos" ingekleurd staat?.”
Antwoord Stadsbestuur: De opmerking is terecht, we hebben een extra zone als speelbos ingekleurd zoals zichtbaar zal
zijn op de kaarten 4.12 en 4.12.2. van het finaal bosbeheerplan.
Bezwaarschift namens Chiro Jonathan
Vanwege:
Ine Willekens
Volledig weergegeven tekst doorgestuurd via e-mail:
“Hallo
Ik ben hoofdleister van chiro Jonathan (Lommel - Werkplaatsen). Mijn medehoofdleider is met iemand van het
oudercomité op de vergadering met het schepencollege geweest. Er is daar gezegd wat het speelbos is voor bij ons in
de buurt. Ik heb hierover een vraag naar aanleiding van een gesprek met de leiding van onze chiro.
Het speelbos is het stuk bos, onmiddelijk achter de huizen geworden, werd me gezegd. We hebben het daar nog eens
over gehad en wij denken dat dit bos te dicht begroeid is om in te spelen. Wij spelen altijd elders in het bos. Nu zouden
we
graag
voorstellen
om
een
ander
stuk
bos
als
speelbos
aan
te
duiden.
Is
dit
mogelijk?”

Antwoord Stadsbestuur: De opmerking is terecht, we hebben een extra zone als speelbos ingekleurd zoals zichtbaar zal
zijn op de kaarten 4.12 en 4.12.2. van het finaal bosbeheerplan.
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FINANCIËLE VERTALING BEHEERPLAN

1 BEPALING KOSTEN- EN BATENPOSTEN
De werkzaamheden en maatregelen voorzien in het ontwerp van beheerplan geven aanleiding tot te maken onkosten en te ontvangen
baten.

1.1 KOSTEN
De kosten bestaan hoofdzakelijk uit de kostprijs verbonden aan de geplande werkzaamheden. Door het ontbreken van kennis over de
toekomstige prijsevoluties worden de prijzen als constant beschouwd gedurende de komende planperiode. De kosten op zich worden
beschouwd als eenheidsprijzen, die beschouwd worden als gemiddelden voor de uitvoering van een dergelijke opdracht, m.a.w. er wordt
geen inschatting gemaakt van intensiteit per ingreep.
De te maken kosten zijn:
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Herbebossingen (na eindkap of groepenkap)
Vrijstellingen
Bestrijding Amerikaanse vogelkers
Kappen van mantelvegetaties
Maaien van open plekken en zomen
Ontstronken van open plekken
Verwijderen van strooisellaag
Onderhoud en herstel van recreatieve infrastructuur
Onderhoud van de Wateringen

1.2 OPBRENGSTEN
Ook bij de evaluatie van de opbrengsten wordt er abstractie gemaakt van prijsschommelingen van de afgeleverde producten evenals van
eventuele wijzigingen in de subsidiestructuur vanuit het Vlaamse Gewest, de komende 20 jaar
De te verwachten opbrengsten zijn:
→ Jachtpacht
→ Inkomsten houtverkoop
⇒ Eindkappen
⇒ Dunningen
⇒ Kappen bij aanleg open plekken
→ Subsidies
⇒ Saldo subsidie opmaak beheerplan
⇒ Subsidie herbebossing
⇒ Subsidie ecologische functie
 Subsidie voor bestanden inheems loofhout
 Subsidie natuurbeheer
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2 PRIJSBEREKENINGEN PER POST EN UITGANGSSITUATIES
2.1 KOSTEN
2 .1 .1

BEBOSSEN EN HERBEBOSSINGEN

Bebossen
In de bosplaats Weyerkensebergen zal een open ruimte van 31,52 ha worden beplant. Welke soorten uiteindelijk
zullen ingeplant worden, hangt mede af van de conclusies in het project BENEKEMPEN maar voorlopig wordt
uitgegaan van een inplant met inheemse soorten op de betreffende, enigszins gecontamineerde (zware metalen)
gronden.
Om te voldoen aan de subsidievoorwaarden voor herbebossing , zoals bepaald in de Criteria Duurzaam Bosbeheer, moet een minimum
plantdichtheid van 2000 bomen per hectare nagestreefd worden. In overleg met de bosbeheerder wordt hier echter een plantdichtheid
gehanteerd van 4000 planten per hectare, gezien de ervaring leert dat voor de situatie in Lommel rekening moet gehouden worden met
een relatief hoog percentage uitval. Vandaar is het beter meteen een hogere plantdichtheid te hanteren.
Alhoewel de kostprijs mede afhangt van de gekozen boom- en struiksoorten gaan we voorlopig uit van een kost van 5000 Euro per
hectare..
We gaan voorlopig uit van een subsidie van 3700 Euro per hectare alhoewel dit bedrag uiteindelijk anders zou kunnen blijken te zijn. Het
subsidiebedrag is immers afhankelijk van de gekozen boomsoorten en dit moet in een later stadium bekeken worden.
De bebossing gaat dus gepaard met een geschatte kost van (5000-3700)*31,52 ha = 37.812 EUR
Herbebossen na groepenkap
De geplande herbebossingen na groepenkap bestaan alle uit aanplantingen van zomereik of wintereik; met begeleiders (spork, lijsterbes)
en natuurlijke verjonging van grove den, berk etc. Zomereik zal aangeplant worden met een stamtalaandeel van 75%, de overige 25%
wordt ingenomen door Berk, Grove den, Spork en Lijsterbes.
Om te voldoen aan de subsidievoorwaarden voor herbebossing , zoals bepaald in de Criteria Duurzaam Bosbeheer, moet een minimum
plantdichtheid van 2000 bomen per hectare nagestreefd worden. In overleg met de bosbeheerder wordt hier echter een plantdichtheid
gehanteerd van 4000 planten per hectare, gezien de ervaring leert dat voor de situatie in Lommel rekening moet gehouden worden met
een relatief hoog percentage uitval. Vandaar is het beter meteen een hogere plantdichtheid te hanteren. Hiermee rekening houdend.
moeten er 3000 Inlandse eiken geplant worden per hectare (75%). Voor plantsoen van 80-100cm met een beperkte wildbescherming
(geen reeënraster) levert dit een kostprijs op van 4500 Euro per hectare, dit aanvullen met planten van Spork en/of Lijsterbes levert een
extra kost van 500 planten aan 1 Euro. Zo komt de totaalkost op 5000 Euro per hectare. De andere bomen (250 stuks) worden door
natuurlijke bezaaiing bekomen van voornamelijk Berk en Ps, hetgeen gratis is.
Indien een reeënraster moet voorzien worden, dan moet een bijkomende kost gerekend worden van ca. 2000 Euro per hectare.
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De subsidie voor dergelijke aanplantingen bedraagt 3700 Euro per hectare (basisbedrag van 3200 € voor zomereik met een inheemse
onderetage (500€/ha)).
In tabel 2.1.1.1 is een overzicht gegeven van de te herbebossen oppervlakte per bosplaats.
Tabel 2.1.1 1: Overzicht groepsgewijze bosverjonging
bestand

bosplaats

aantal
groepen

oppervlakte
individuele groep
(ha)

totale
oppervlakte
(ha)

jaar eindkap

030 (deel)
030 (deel)
030 (deel)
030 (deel)
030 (deel)
188 (deel)
194b (deel)
196 (deel)
209a (deel)
209b (deel)
209c (deel)
236 (deel)
237 (deel)
238 (deel)
239 (deel)
totaal

Struyvenbosch
Struyvenbosch
Struyvenbosch
Struyvenbosch
Struyvenbosch
Karrestraterheide
Karrestraterheide
Karrestraterheide
Hoeverheide
Hoeverheide
Hoeverheide
Kattenbosserheide
Kattenbosserheide
Kattenbosserheide
Kattenbosserheide

3
3
3
3
3
6
12
6
2
10
8
2
2
2
2

0,8
0,8
0,8
0,8
0,84
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1

2,4
2,4
2,4
2,4
2,53
3
6
3
1
5
4
2
2
2
2
42,13

2012
2018
2024
2030
2036
2013, 2019, 2025
2011, 20134, 2017, 2020, 2023, 2026
2011, 2017, 2023
2011, 2017
2011, 2014, 2017, 2020, 2023
2017, 2020, 2023, 2026
2011
2017
2023
2023

De totale kost bedraagt 190650 €. De totale subsidie bedraagt 140081 €.
Herbebossen via groepenkap gaat dus gepaard met een nettokost van 50569 €.
Herbebossen na eindkap
Er zijn tevens een aantal eindkappen voorzien in deze beheerplanperiode. Voor de bestanden die heropgeplant worden met Inlandse eik
rekenen we naar analogie met de groepenkap een kost van 5000 € /ha. Hiervoor wordt een subsidie toegekend van 3700 €/ha.
Voor herbebossing met Zwarte els of Gewone es ligt de kostprijs, afhankelijk van de plantdichtheid tussen 2000 en 2500 €/ha. We rekenen
hier met een gemiddelde prijs van 2250 €/ha. Menging van Es, Zwarte els en Wilg levert een subsidie op van 2250 € /ha.
De aanplant van populier Aan de Watering wordt begroot op 1500€/ha, inclusief de nodige vrijstellingen. De populier is een uitheemse
soort, waardoor er geen subsidies worden toegekend voor deze herbebossing.
Herbebossing door natuurlijke verjonging is uiteraard gratis. We beogen hier spontane verjonging van in hoofdzaak zomereik met
bijmenging van berk, spork, lijsterbes. Bijgevolg bedraagt de subsidie 3700 €/ha. Een totaal overzicht van de eindkappen wordt gegeven in
tabel 2.1.1.2
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Tabel 2.1.1.2 Overzicht eindkappen en te bebossen braakliggend terrein
bestand

bosplaats

huidige boomsoort

opp (ha) jaar eindkap

Herbebossen met

verjonging naaldhoutbestanden
007d
007e
007f
013 b

Blekerheide
Blekerheide
Blekerheide
Blekerheide

Pc, 1953
Pc, 1953
Pc, 1953
Pc, 1953

2,08
2,17
2,09
2,46

2009
2018
2024
2024

wE, zE
wE, zE
wE, zE
wE, zE

Weyerkensebergen
Weyerkensebergen
Weyerkensebergen
Weyerkensebergen
Karrestraterheide

kaal
kaal
kaal
kaal
kaal

1,7
5,0
3,1
1,4
0,6

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

natuurlijke verjonging
natuurlijke verjonging
natuurlijke verjonging
natuurlijke verjonging
natuurlijke verjonging

Weyerkensebergen

Po, 1993

0,16

2019

inheems LH

verjonging kaal liggende percelen
66
67
73
077b
204
omvorming populierenbestanden
98
verjonging populierenbestanden
256
257
259
260
262
264
265
271
273
274 (deel)
281a (deel)
282
285
294
296
298
304
306
308

Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering

Po, 1970
Po, 1955
cPo, 1985
cPo, 1992
Po, /
Po, 1987
Po, 1943-1975
Po, 1975
Po, 1998
Po, 1995
Po, 2004
Po, 2001
Po, 1972+2004
kaal
kaal
Po, 1992
cPo, 1959
Po, 1985
Po, 1960-1990

1,34
0,2
0,62
0,33
0,2
0,05
0,63
2,67
8,32
1,60
5,74
2,51
11,44
2,21
3,71
4,91
0,27
0,75
0,97

2009, 2019
2009
2014
2014
2009
2014
2009
2010
2020
2018
2027
2022
2010,2027
nvt
nvt
2014
2009
2012
2012

Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po

277
278a
278b
281b
283
286
287
289
299
300
301

Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering
Aan de Watering

Po, 1963
Po, 1969
Po, 2004
Po, 1973
Po, 1997
Po, 2002
Po, 2005
Po, 2001
Po, 1995
Po, 1985
Po, 1992

5,20
3,11
0,49
10,09
7,96
1,29
11,23
8,11
7,17
10,33
3,80

2010
2012
2026
2010
2016
2022
2027
2022
2018
2012
2018

Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po

Bovenstaande eindkapsgewijze herbebossing en natuurlijke verjonging gaat gepaard met een totale kostprijs van
toegekende subsidie hiervoor bedraagt 77057 euro.
De kosten gepaard gaande met de voorgestelde bestandsgewijze verjonging worden dus geraamd op 143.618 euro.

BOSBEHEERPLAN GEMEENTEBOSSEN LOMMEL
06_GLO075

220675 euro.

De

FINANCIËLE VERTALING BEHEERPLAN

2 .1 .2

VRIJSTELLINGEN

De totale kosten voor het vrijstellen van de aangeplante verjonging is moeilijk absoluut te becijferen. Immers de totale kost is afhankelijk
van het aantal vrijstellingsingrepen die moeten uitgevoerd worden. Dit aantal is op zijn beurt afhankelijk van de wilddruk, de grootte van het
plantsoen, de snelheid van de groei de eerste jaren etc. Er wordt aangenomen dat er drie vrijstellingen dienen uitgevoerd te worden met
een gemiddelde kost van 900 Euro per hectare.
Zoals vermeld is de kost voor vrijstellingen van de populieraanplanten Aan de Watering reeds inbegrepen in de kostprijs voor aanplanting.
Bij het berekenen van de kosten die gepaard gaan met vrijstellingen maken we onderscheid tussen het vrijstellen van de groepsgewijze
aanplanten en de bestandsgewijze aanplanten . De kosten die hiermee gepaard bedragen respectievelijk 113.751 euro en 56.079 euro.
De totale vrijstellingskost bedraagt dus 169.830 euro.
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2 .1 .3

9

BESTRIJDING AMERIKAANSE VOGELKERS

De bestrijding van de Amerikaanse vogelkers wordt meestal uitgevoerd in twee fasen, de bestrijding op zich en de nabehandeling. Voor de
bestrijding wordt een gemiddelde prijs aangenomen van 1000 Euro per hectare. Deze prijzen zijn gebaseerd op recent uitgevoerde
vogelkersbestrijding in de omgeving. Rekening houdend met een kost van 250 euro per hectare voor de nabehandeling komen we tot
onderstaande kostenraming per bosplaats (zie tabel 2.1.3). De ruimtelijke zonering is tevens weergegeven op kaart 4.4/
Tabel 1.1.3 Te behandelen opp. vogelkersbestrijding en kost behandeling en nabehandeling
jaar bestrijding

jaar nabehandeling

oppervlakte (ha)

bestrijding

nabehandeling

2007

2008

206,12

206120

51530

2008

2009

121,17

121170

30292,5

2009

2010

73,52

73520

18380

2010

2011

268,28

268280

67070

2011

2012

92,3

92300

23075

2012

2013

164,74

164740

41185

926,13

926130

231532,5

totaal

De totale raming van de kosten voor de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers met nabehandeling is een zwaarste post in de totale
begroting. Het zal daarom noodzakelijk zijn om deze ingreep, die in totaliteit geraamd wordt op 1.157.662 Euro, te spreiden in de tijd.
Hierbij is het wel van belang dat , indien een aanvang genomen wordt met bestrijding, de aangevatte bosplaats in zijn geheel dient
afgewerkt te worden. Zoniet is de inspanning te vergeefs.
De bestrijding van de Amerikaanse vogelkers in Lommel is gepland voor de beginperiode van dit beheerplan en is gespreid over 6 jaar.
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2 .1 .4

KAPPEN VAN MANTEL – EN ZOOMVEGETATIES

De kost, gepaard gaande met maaien van de zoom werd bijgeteld bij het beheer van open plekken, gezien de zoom in feite een open plek
is die jaarlijks gemaaid wordt.
De kappingen gepaard gaande met de mantelzone (soort hakhoutbeheer) wordt niet ingebracht als kost, vermits dit kan gebeuren aan de
hand van brandhoutloten voor de bevolking.
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2 .1 .5

MAAIBEHEER VAN OPEN PLEKKEN , BOSRANDEN EN CORRIDORS EN NUTSLEIDINGEN

Open plekken en heideterreinen vragen een maaibeheer, waarbij de intensiteit afhangt van de mate waarin de zones zijn aangerijkt met
mineralen én van de vegetatietypes die worden nagestreefd voor de open plekken. In het beheerplan wordt uitgegaan van een periodiciteit
tussen de maaibeurten van 3 jaar voor de corridors en 18 jaarlijks maaien van heide. Essentieel blijft dat het maaisel wordt afgevoerd en
dat ter protectie van de aanwezige fauna-elementen de in 1 jaar gemaaide oppervlakte beperkt blijft tot 1/3de van de totale oppervlakte van
de open plek.
Voor deberekening van de te maaien opperv lakte werd uitgegaan van tabel 4.8.a. Bij de berekening werd geen rekening gehouden met
begrazing, gezien de begrazingsmaatregel afhankelijk is van nog op te starten begrazingsprojecten in de buurt van Pijnven. Zones die in
tabel 4.8.a bv aangeduid zijn als te begrazen, werden in deze tabel meegerekend als 1 maal per jaar te maaien. De oppervlakte hiervan
werd dus 20 keer meegerekend in het totaal te maaien oppervlakte, gezien het beheerplan geldt voor 20 jaar.
Het is dus duidelijk dat deze berekening een maximaal kostprijsscenario is, dat sterk kan dalen indien voor de in tabel 4.8.a aangeduide
gebieden kan overgegaan worden op begrazing in plaats van maaibeheer. Merken we bovendien op dat in het kader van het
‘landinrichtingsplan Grote Nete’ uitgevoerd door de VLM een financiële tegemoetkoming kan zijn vanuit deze hoek.
Voor de gehele beheerplanperiode voorziet het beheerplan een te maaien oppervlakte (met afvoer) van 225,64 ha voor de permanent
open plekken. Voor de aan te leggen corridors/brede dreven wordt een maaibeheer 1/18jaar voorzien. De totale oppervlakte van 15,42ha
wordt dus tijdens deze beheerplanperiode 1 x gemaaid. Voor de bosranden met mantel-zoomvegetaties wordt voorzien dat de
zoomvegetatie(zijnde 1/3de van de totale mantel-zoomoppervlakte) jaarlijks gemaaid wordt met afvoer. In totaal is er 3,74 ha mantelzoomvegetatie voorzien. De oppervlakte zoomvegetatie jaarlijks te maaien bedraagt dus (3,74 : 3 )= 1,25ha. Deze oppervlakte wordt over
de volledige beheerplanperiode dus 20 keer gemaaid en vertegenwoordigt een te maaien oppervlakte van 20 x 1,25 = 25ha.
Voor maaibeheer onder de nutsleidingen wordt in de komende 20 jaar 1,783 ha voorzien.
In totaal wordt er dus voor de komende 20jaar een maaien met afvoerbeheer uitgevoerd voor een oppervlakte van 225,64 + 15,42 + 25 +
1,783 = 267,783 ha.
Gerekend aan een eenheidsprijs van 700 € per ha komt dit overeen met een totale kost van 267,783 x 700 = 187448€. We merken
nogmaals op dat deze kost kan dalen indien overgegaan wordt op begrazingsbeheer.
Voor de kappingen van bos onder nutsleidingen, kappen in functie van mantel – en zoomvegetaties, het vrijzetten van de zuidelijke
vijverranden in de wateringen en het tegengaan van boomopslag op bepaalde percelen wordt geen kost ingebracht, vermits dit kan
opgedeeld worden in brandhoutloten van de bevolking en dus kosteloos is.
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2 .1 .6

VENHERSTEL

In deze beheerplanperiode voor kapping van 20m voorzien rond de zandputten (zie hoger). Hiervoor wordt geen kost ingebracht, gezien dit
kan gebeuren met brandhoutloten voor de bevolking.
Hetzelfde geldt voor het openkappen van de zuidelijke randen van de vijvers Aan de Watering.

2 .1 .7

PLAGGEN

Om een zo groot mogelijke variatie te bekomen aan vegetatietypes en ontwikkelingsstadia is het wenselijk om op bepaalde plaatsen te
plaggen. Voor het ontwikkelen van heidevegetaties op de beoogde open plekken zal het in principe volstaan de boomopslag te verwijderen
en eventueel als instellingsbeheer de strooisellaag weg te nemen. Indien na een aantal jaren blijkt dat de heideontwikkeling traag of slecht
op gang komt (bv door dominantie van Pijpenstro of Bochtige smele) is het wenselijk lokaal te plaggen. In het kader van
stuifduinontwikkeling kan het nodig zijn bepaalde stukken te plaggen om kale zandbodem te bekomen of te behouden.
Na de aanleg van open plekken dient de heide – en stuifduinontwikkeling geëvalueerd te worden. Indien deze ontwikkeling niet optimaal
verloopt kan dan eventueel beslist worden tot plaggen.
Voor de komende planperiode van 20 jaar voorzien we dan ook, verspreid in ruimte en tijd, te plaggen over een oppervlakte van 13,65 ha.
De kostprijs hiervoor bedraagt ongeveer 2500 euro per hectare, inclusief de kosten van de benodigde rapporten en analyses in verband
met grondverzet.
In totaal voorzien zien we dus een kost van 34125 € voor plagwerkzaamheden de komende 20 jaar.

2 .1 .8

ONDERHOUD EN HERSTEL VAN DE RECREATIEVE INFRASTRUCTUUR

Eens er consensus is over de definitieve recreatieve ontsluiting voor het volledige projectgebied waar de bossen van de stad Lommel deel
van uitmaken, zullen de nodige officiële toegankelijkheidsborden (ver)(ge)plaatst en/of vervangen worden.
Voorlopig wordt gewacht op de finalisering van het landinrichtingsproject Grote-Netegebied en de finalisering van het Provinciaal
Ruiterroutenetwerk, waarna de nodige infoborden en andere infrastructuur kan aangebracht worden.
De VLM en de Provincie Limburg zijn in deze mogelijke financiële partners om de benodigde infrastructuur (deels) te financieren.

2 .1 .9

ONDERHOUD VAN DE WATERING

Het huidige bevloeiingssysteem van de Watering wordt behouden, inbegrepen het onderhoud van grachten en sloten.
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Het uitdiepen van de Grote Fossé en de hoofdaanvoergrachten gebeurt met een graafmachine. De uitdieping van de Grote Fossé gebeurt
om de 15 tot 20 jaar, het uitdiepen van de hoofdgrachten om de 5 jaar. Een strook van 5m dient vrijgehouden te worden langs één zijde
van de hoofdgrachten.
Het ruimen van de boven – en ondersloten (greppelen) wordt uitgevoerd met een greppelfrees. Dit gebeurt om de 2 jaar. Een zone van 3m
langs weerszijden van de grachten wordt vrijgehouden van struiken en bomen.
Zie ook kaart 4.18.3 voor het grachtenstelsel in de Wateringen
Deze werken worden uitbesteed.
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De gemiddelde jaarlijske kostprijs is te ramen op:
→ 4500m hoofdgracht / jaar x 0,6 € / m = 2700 € / jaar
→ 63000m sloot/jaar x 0,2 € / m = 12600 € / jaar
De kostprijs voor het onderhoud (ruimen) van de Grote Fossé is moeilijk te ramen voor uitvoer over 20 jaar.
De andere onderhoudswerken in de Wateringen worden uitgevoerd door stadspersoneel. Twee arbeiders zijn permanent ingheschakeld in
het onderhoud van de Wateringen. Naast het regelen van de bevloeiing wordt ook
het onderhoud van wegen,
maaiwerken,aanplantwerken en het opsnoeien van de bomen dor hen uitgevoerd.
Raming kosten: 6000€ per jaar.
Totale kost op 20jaar: 120000€

2 .1 .1 0

FREZEN VAN BRANDWEGEN

In het gebied Dorperheide worden de dreven jaarlijks gefreesd. In totaal bedraagt dit ongeveer 7km. Gerekend
aan een eenheidsprijs van 375 € /km komt dit neer op een jaarlijkse kost van 375 x 7 = 2625 €. Voor de
beheerplanperiode van 20jaar bedraagt de totale kost gepaard gaande met frezen dus 20 x 2625 = 52500 €.
-
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2.2 OPBRENGSTEN

De begroting van de opbrengsten is gestoeld op nog minder exacte veronderstellingen, immers het is niet geweten wat de houtprijs zal
doen de komende 20 jaar, of de Vlaamse Gemeenschap het momenteel geldende subsidieniveau zal kunnen handhaven etc.

2 .2 .1

JACHTPACHT

De inkomsten van de jachtpacht van de gemeentelijke eigendommen bedragen voor de jachtverpachtingsperiode 2002 – 2011, niet
geïndexeerd, 28.940 €.. Omgerekend naar de oppervlaktes gemeentelijk bos en heide in jachtpacht, worden de jaarlijkse inkomsten
geraamd op 26.242 €.
Voor de beheerplanperiode van 20 jaar betekent dit een netto opbrengst van 262.420 €.

2 .2 .2

VERPACHTING VISVIJVERS

Een 3-tal visvijvers, gelegen op Kattenbos, worden jaarlijks verpacht voor de som van 92 €. Drie visvijvers Aan de Watering worden
verpacht voor de som van 845 €.
Voor de beheerplanperiode van 20 jaar betekent dit een netto opbrengst van 18.740 €

2 .2 .3

ERFPACHT

In de erfpachtovereenkomst voor het eigendomsperceel Lutlommelse Heide, sectie B, nrs. 851s7 en 851d18/deel, nu 851n19, afgesloten
op 20.11.1991 met de nv Lunastrand (momenteel Aqua Paradiso), werd een pachtprijs overeengekomen van 1.755 € per ha, driejaarlijks
aanpasbaar. Voor een oppervlakte van 10,42 ha bracht dit jaarlijks 18.288 € op. In 2004 bedroeg de pachtopbrengst van Aqua Paradiso
25.133,25 € .
Voor de komende peheerplanperiode van 20 jaar wordt de totale inkomst van deze erfpachtovereenkomst geraamd op 502.660 €.

2 .2 .4

INKOMSTEN HOUTVERKOOP

De inkomsten uit de houtverkoop worden als volgt ingeschat.
Bosdomein, uitgezonderd Aan de Watering:
Er wordt uitgegaan van de gemiddelde jaarlijkse aanwas voor het ganse bosdomein, zijnde 10,12 m³/ha/jaar. Bij elke dunning wordt een
gedeelte van deze aanwas weggenomen. Het saldo wordt geoogst tijdens de eindkappen. Als eenheidsprijzen (voor alle boomsoorten
samen) wordt een niveau aangehouden van ongeveer 15 € per m³. Op het eerste zicht lijkt de prijs eerder laag (momenteel liggen de
prijzen immers rond de 20-22€/m³ voor naaldhoutdunningen), maar het moet duidelijk zijn dat deze prijzen tevens de verkoop van weinig
BOSBEHEERPLAN GEMEENTEBOSSEN LOMMEL
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waardevolle sortimenten omvatten (vb. berk) en dat de prijzen in de toekomst misschien zullen zakken. Er wordt uitgegaan van
driejaarlijkse opbrengsten van om en bij de 18 m³/hectare en zesjaarlijkse opbrengsten van 36 m³/ha. Ongeveer 23 % van de te dunnen
bestanden hebben een dunningsomloop van 3 jaar, de overige 77% dient om de 6 jaar gedund. Per jaar werd deze verhouding
aangehouden, hoewel dit een veralgemening is.

Voor de bestandsgewijze eindkappen van Grove en Corsicaanse den werden de volumes per bestand berekend en een prijs van 22 €/m³
gehanteerd.

BOSBEHEERPLAN GEMEENTEBOSSEN LOMMEL
06_GLO075

16

FINANCIËLE VERTALING BEHEERPLAN

•

17

Dunningen

Tabel 2.2.4.1 Overzicht dunningsopbrengsten
Jaartal
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totaal

•

Dunningsopp.
(ha)
0
36
247
377
281
395
24
30
206
304
228
402
61
30
212
320
224
405
39
35
3856

Dunningsopp.
3-j (ha)
0
8,28
56,81
86,71
64,63
90,85
5,52
6,9
47,38
69,92
52,44
92,46
14,03
6,9
48,76
73,6
51,52
93,15
8,97
8,05
886,88

Dunningsopp. 6-j
(ha)
0
27,72
190,19
290,29
216,37
304,15
18,48
23,1
158,62
234,08
175,56
309,54
46,97
23,1
163,24
246,4
172,48
311,85
30,03
26,95
2969,12

eindkappen

Tabel 2.2.4.2 Overzicht eindkapopbrengsten
Jaartal
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totaal

Boomsoort
/
Pc
Pc, Ps
/
/
Ps+Pp+Pc
/
/
/
/
Pc
Po
/
/
/
/
Pc
/
/
/

Volume (m³)
/
1215
87
/
/
3230
/
/
/
/
555
20
/
/
/
/
1550
/
/
/
1550
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€/m³
/
22
22
/
/
22
/
/
/
/
22
20
/
/
/
/
22
/
/
/
22

Prijs
/
26730
1914
/
/
71060
/
/
/
/
12210
400
/
/
/
/
34100
/
/
/
146414

*18 m³/ha
0
648
4446
6786
5058
7110
432
540
3708
5472
4104
7236
1098
540
3816
5760
4032
7290
702
630
69408

*36 m³/ha
0
998
6847
10450
7789
10949
665
832
5710
8427
6320
11143
1691
832
5877
8870
6209
11227
1081
970
106888

Tot # m³
1646
11293
17236
12847
18059
1097
1372
9418
13899
10424
18379
2789
1372
9693
14630
10241
18517
1783
1600
176296

* 15€/m³
0
24689
169393
258547
192710
270891
16459
20574
141275
208483
156362
275692
41834
20574
145390
219456
153619
277749
26746
24003
2644445
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groepenkappen

Voor de groepenkappen wordt er in totaal ongeveer 42 ha gekapt, hetgeen een totaalvolume van 7180 oplevert. Alle groepenkappen
worden uitgevoerd in homogene Corsicaanse of Grove-dennenbestanden. We rekenen dus aan een prijs van 22€/m³. De groepenkappen
brengen in totaal 157973€ op. In onderstaande tabel staan per groepenkap de volumes, de prijzen en de jaartallen waarin het hout
geoogst wordt.
Tabel 2.2.4.3 Overzicht houtopbrengst van groepenkappen

jaar eindkap

bosplaats

bestand

aantal groepen

oppervlakte

totale opp te

individuele

kappen (ha)

Vol/ha

Vol (m³)

Prijs (€)

groep (ha)
2012

Struyvenbosch

030 (deel)

3

0,8

2,4

166

398

8765

2018

Struyvenbosch

030 (deel)

3

0,8

2,4

166

398

8765

2024

Struyvenbosch

030 (deel)

3

0,8

2,4

166

398

8765

2030

Struyvenbosch

030 (deel)

3

0,8

2,4

166

398

8765

2036

Struyvenbosch

030 (deel)

3

0,84

2,53

166

420

9240

2013, 2019, 2025

Karrestraterheide

188 (deel)

6

0,5

3

148

444

9768

2020, 2023, 2026

Karrestraterheide

194b (deel)

12

0,5

6

162

972

21384

2011, 2017, 2023

Karrestraterheide

196 (deel)

6

0,5

3

193

579

12738

2011, 2017

Hoeverheide

209a (deel)

2

0,5

1

140

140

3080

Hoeverheide

209b (deel)

10

0,5

5

140

700

15400

2026

Hoeverheide

209c (deel)

8

0,5

4

140

560

12320

2011

Kattenbosserheide

236 (deel)

2

1

2

230

460

10120

2017

Kattenbosserheide

237 (deel)

2

1

2

220

440

9680

2023

Kattenbosserheide

238 (deel)

2

1

2

202

404

8888

2023

Kattenbosserheide

239 (deel)

2

1

2

234

468

10296

7181

157973

2011, 20134, 2017,

2011, 2014, 2017
2020, 2023
2017, 2020, 2023,

totaal
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Aan de Watering:
Per jaartal werd berekend welk volume van populier gekapt zal worden. Voor bestanden waar geen volumegegevens van voorradig zijn,
werd een standaardvolume van 300 m³/ha genomen (afgaande op de volumes in andere populierenbestanden). De prijs per m³ werd op
30€ geschat.
Tabel 2.2.4.4 Opbrengst eindkap populier
Jaartal
2008
2009

subtotaal
2010

subtotaal
2011
2012

subtotaal
2013
2014

subtotaal
2015
2016
2017
2018

subtotaal
2019
2020
2021
2022

subtotaal
2023
2024
2025
2026
2027

Boomsoort
/
Po
Po
aE
Po
Po
Po

Opp (ha)
/
1,34
0,20
0,27
0,05
0,58
0,27

Vol (m³/ha)
/
230
385
308
188
768
300

Volume (m³)
/
308
77
83
9
445
81

Po
Po
Po
Po

1,64
1,03
5,20
10,09

188
188
252
300

308
194
1310
3027

/
Po
Po
Po
Po

/
3,11
10,33
0,76
0,97

/
300
300
300
300

/
933
3099
228
291

/
Po
Po
Po
Po

/
0,62
0,33
0,05
4,91

/
262
69
188
300

/
162
23
9
1473

/
Po
/
Po
Po
Po

/
7,96
/
1,60
7,17
3,80

/
300
/
300
300
300

/
2388
/
480
2151
1140

Po
Po
/
Po
Po
Po

1,34
8,33
/
2,51
1,29
8,09

230
300
/
300
300
300

308
2499
/
753
387
2427

/
/
/
Po
Po
Po
Po

/
/
/
0,50
12,05
5,72
11,23

/
/
/
300
300
300
300

/
/
/
150
3615
1716
3369

subtotaal
Totaal
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33445

Prijs
/
9246
2310
2495
282
13363
2430
30126
9250
5809
39312
90810
145181
/
27990
92970
6840
8730
136530
/
4873
683
282
44190
50028
/
71640
/
14400
64530
34200
113130
9246
74970
/
22590
11610
72810
107010
/
/
/
4500
108450
51480
101070
261000
1003361
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De totale houtopbrengst wordt weergegeven in tabel 2.2.4.5 en bedraagt 3.839.879 €.

dunningen
eindkappen
groepenkappen
opbrengst populier

opbrengst
(€)
2644445
146414
157973
1003361
3952193

totaal
houtopbrengst

2 .2 .5

AFVOER VAN DE STROOISELLAAG

In het kader van open plekkenbeheer wordt voor bepaalde bestanden een strooiselafvoer voorzien. Aan de
huidige tarieven levert dit 250 € op per hectare (verkoop aan de tuinbouw). In totaal wordt strooiselroof voorzien
voor een oppervlakte van 36,64 ha en levert dit dus een netto-opbrengst op van 36,64 x 250 = 9160 € op.

2 .2 .6

SUBSIDIËRING

Sinds de wijzigingen van de uitvoeringsbesluiten ter zake zijn ook openbare eigenaars in de mogelijkheid om bepaalde aspecten van hun
bosbeheer te laten subsidiëren. Het betreft de opmaak van de beheerplannen, de herbebossingen en de ecologische bosfunctie.
2.2.6.1

BEHEERPLAN
Voor de opmaak van het beheerplan kan de stad rekenen op een toelage van 200 Euro per opgenomen hectare bos. Dit brengt het totaal
bedrag op 200 €/ha x 1732 ha of 346400 Euro. Hiertegenover staat wel een te verrekenen kostenpost van 60569 Euro. Netto bedraagt de
inkomst 285.831 Euro.

2.2.6.2

SUBSIDIES HERBEBOSSINGEN:
De eenheidssubsidie afhankelijk van de boomsoortensamenstelling werd reeds besproken bij de kostenpost van, herbebossen (zie hoger).
Zoals reeds vermeld gaat de herbossing na groepenkap gepaard met een subsidiebedrag van 140081 € en de herbossing na eindkap met
een subsidiebedrag van 77057 €.
De voorziene bebossingwerken in de Stad Lommel voor de komende 20jaar gaan dus gepaard met een herbossingssubsidie van 217138.
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SUBSIDIES ECOLOGISCHE FUNCTIE
Hierbij wordt gekeken naar de oppervlakte bos, bestaande uit inheems loofhout (max 10% grondvlak exoot) en de oppervlakte Grove den
ouder dan 70 jaar. Tevens wordt gekeken naar de oppervlakte die wordt beheerd voor de natuurwaarden. Hierbij komt vooral het
maaibeheer van de open plekken in aanmerking. In het eerste geval wordt gesproken over een jaarlijkse subsidie van 50 Euro per hectare
en per jaar in het tweede geval van 125 Euro per hectare en per jaar. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de oppervlakten en
bedragen.
•

Inheems loofhout

Momenteel zijn er geen bestanden in de Stad Lommel die voorzien aan de bepalingen om in aanmerking te komen voor deze subsidie. De
voorziene bosomvormingen zullen op termijn wel leiden tot dergelijke bestanden.
•

Grove den > 70jaar

Tabel 2.2.6.3.1 Subsidies grove den > 70 jaar
Subsidie vanaf

Opp (ha)

nu

392,99

Prijs (€/ha per jaar
50

aantal jaar subsidie

totaal

20

392989

2013

22,72

50

16

18177

2014

120,44

50

15

90332

2015

15,96

50

14

11174

2017

3,36

50

11

1846

2018

5,63

50

10

2816

2019

28,85

50

9

12984

2020

14,64

50

8

5855

2023

30,42

50

5

7605

Eindtotaal

635,01

totaal subsidie

543778

Voor bestanden van Grove den > 70jaar ontvangt de Stad Lommel dus een subsidie van 5400 €.
•

Beheer van open plekken.

Open plekken in het bos die beheerd worden ter bevordering van de ecologische functie komen in aanmerking voor een jaarlijks
subsidiebedrag van 125 €/ha. We verstaan hieronder de open plekken met maai- en of plagbeheer, alsook de corridors en zoomvegetaties
die maaibeheer met afvoer kennen.
In totaal gaat het hier om een oppervlakte van 112 ha. Omdat sommige open plekken nu reeds aanwezig zijn (bestaande heideterreinen),
sommige in het begin van het beheerplan worden aangelegd en andere op het einde, rekenen we een subsidietoekenning vanaf jaar 5
voor het geheel. In totaal bedraagt de subsidie dus 112 x 125 x 15 = 210000 €
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2.3 RESULTAAT
In de tabel 2.3 is een overzicht weergegeven van de kosten en baten van het voorgestelde beheer voor het ganse bosdomein voor de
komende 20 jaar.

Tabel 2.3 Overzicht kosten en baten voor de beheerplanperiode 2008 – 2027
Kosten

totaal over 20 jaar (in euro)

Bebossen

37812

Herbebossen na groepenkap

50569

Herbebossen na eindkap

143618

vrijstellen

169830

bestrijding vogelkers

1157662

maaibeheer

187448

plaggen

34125

frezen

52500

onderhoud Watering

120000
totaal kosten(na aftrek subsidies herbebossen) 1.953.564

Inkomsten (excl. subsidies)

totaal over 20 jaar (in euro)

jachtpacht

262420

verpachting visvijvers

18740

erfpacht Aqua Paradiso

502660

houtverkoop dunningen

2644445

houtverkoop eindkap

146414

groepenkap

157973

populierenkap aan de watering

1003361

strooiselafvoer

9160
totaal inkomsten (excl. subsidies) 4.745.173

Subsidies

totaal over 20 jaar (in euro)

opmaak beheerplan (excl kost studiebureau)

285831

grove den > 70jaar

543778

open plekkenbeheer

210000

totaal subsidies

1039609

In totaal is het saldo voor de Stad Lommel dus positief, ten bedrage van
(4.745.173 + 1.039.609 – 1.953.564) =.3.831.218 euro
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