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1 Inleiding 

1.1 Statuut 
 
Op 14 maart 1995 werd bij Ministerieel Besluit het eerste deel (9 ha 94 a 20 ca) van “In de 
Brand” als bosreservaat aangewezen. Op 29 februari 1996 werd de oppervlakte van het bosre-
servaat uitgebreid met 1 ha 50 a. In bijlage 1zijn de besluiten van de aanwijzing van het bosre-
servaat gevoegd. 
 
Het bosreservaat heeft op heden een kadastrale oppervlakte van 11 ha 44 a 20 ca.  
 
Voor het bosreservaat werd in 1998 een (niet goedgekeurd) beheerplan opgesteld (LIM, 1998). 
 

Grenzend aan het bosreservaat zijn er nog bospercelen in eigendom van het Agentschap voor 
Natuur en Bos aanwezig.  
 
Voorliggend beheerplan bestaat uit een actualisatie van het beheerplan voor het bestaand bos-
reservaat en werd er een voorstel tot uitbreiding (ca. 14 ha) onderzocht. 
 
 

1.2 Aanleiding 
 
In overeenstemming met art. 25 van het Bosdecreet dat bepaalt: ‘voor elk bosreservaat dient 
een beheerplan of een nieuw beheerplan te worden opgesteld binnen een periode van drie jaar, 
die aanvangt op de datum van het besluit tot erkenning’ werd Grontmij Belgium nv door het 
Agentschap voor Natuur en Bos (Overeenkomst Nr. ANB/CD/2010/BR/01) aangeduid om het be-
heerplan voor het bosreservaat In de Brand en de eventuele uitbreiding op te stellen. 

Dit beheerplan volgt de inhoudstafel opgenomen in het uitvoeringsbesluit betreffende de bosre-
servaten (BS 27/05/1993). 
 
Het beheerplan wordt opgesteld voor een periode van 20 jaar (2013-2032). 
 

1.3 Zoekzone uitbreiding bosreservaat 
 
Er werd een voorstel gedaan (Grontmij, april 2012) naar uitbreiding van het bosreservaat in 
noordelijke richting. Deze uitbreiding werd echter niet weerhouden omdat:  

 er geen duidelijke meerwaarde is gezien de zone qua boomsoorten en structuur vrij gelijk-
aardig is met (beginfase) van het bestaand bosreservaat. 

 de ontwikkeling van een groter blok integraal reservaat dat voldoet aan het Minimum Struc-
tuur Areaal niet mogelijk is gezien het intensieve netwerk van recreatieve paden in het ge-
bied. 

 er de visie is om een aanzienlijk deel van dit bos om te vormen naar open landduin. 

 het gemeentelijk bos is. 
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Bijgevolg wordt de begrenzing van het bestaand bosreservaat behouden en wordt in voorlig-
gend beheerplan de uitbreiding niet verder meer behandeld. Wel zijn de inventarisatiegegevens 
(opnames, biotoopkartering en bijzondere elementen) voor de onderzochte potentiële uitbrei-
ding nog weergegeven. 
Figuur 2.1: situering van de niet weerhouden uitbreiding (perceel 5 – blauwe omlijning en huidig bosreser-
vaat (rode omlijning) 
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2 Identificatie 

2.1 Eigendomsstatuut en identiteit 
 
Het bosreservaat In de Brand is gelegen op het grondgebied van de gemeente Hechtel-Eksel. 
De totale GIS-oppervlakte van het bosreservaat bedraagt 11,60 ha en is eigendom van het 
Vlaams gewest.  
 
Eigenaar: 
Vlaams Gewest 
Agentschap voor Natuur en Bos, Centrale diensten 
Koning Albert II-laan 20, bus 8 
1000 Brussel 
 
Verantwoordelijke beheerder: 
Agentschap voor Natuur en Bos, Regio Noord-Limburg 
Celverantwoordelijke Beheer: Dries Gorissen 

 Regiobeheerder: Gui Winters 
Ter Rivierenwal 9a 
3960 Bree 
Tel. 089/46.21.31 
Fax 089/48.17.24 
e-mail: guido.winters@lne.vlaanderen.be 

 Boswachter: Eddy Ulenaers 
Tel.: 0479/679 493 
e-mail: eddy.ulenaers@lne.vlaanderen.be 

 

2.2 Kadastraal overzicht 
 
Het kadastraal plan is weergegeven op kaart 2.1. De kadastrale percelen zijn weergegeven in 
Tabel 2.1. 
 

Tabel 2.1: Overzicht kadastrale percelen met aanduiding van overeenkomstig bestand 
Gemeente Afdeling Sectie Grondnr. Kadastrale opp. (m²) Bestand 

Hechtel-Eksel 1 D 307d2 18.956 2a (deel), 4a 
Hechtel-Eksel 1 D 307g3 20.005 3a,3b (delen) 
Hechtel-Eksel 1 D 307h3 16.068 3a,3b (delen) 
Hechtel-Eksel 1 D 307m3 38.290 1a,2a,3b (delen) 
Hechtel-Eksel 1 D 308a 5.308 2a 
Hechtel-Eksel 1 D 309a 10.313 2a 
Hechtel-Eksel 1 D 335f 7.023 2a 
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2.3 Administratieve en geografische situering 
 
Het bosreservaat ligt in de Provincie Limburg, behoort tot het administratief arrondissement 
Maaseik en het gerechtelijk arrondissement Hasselt. Het situeert zich in het noordelijk deel van 
de provincie Limburg, meer bepaald in de gemeente Hechtel-Eksel. Ten zuiden van het bosre-
servaat is de Kemperbaan (N73) gelegen en ten oosten ervan de woonkern van Hechtel.  
 
Het bosreservaat In de Brand wordt vooral omgeven door openbaar bos (zie kaart 2.2). In het 
westen, op ca. 700 m van het bosreservaat is het militair domein van het Kamp van Leopolds-
burg gelegen dat bestaat uit uitgestrekte heide en dennenbossen. In het oosten grenst het aan 
woongebied van Hechtel en in het zuiden aan de achtertuinen van de woningen gelegen langs-
heen de Kemperbaan.  

 
Figuur 2.2: Ligging van het bosreservaat In de Brand (blauwe omlijning) 
 
Het bosreservaat is – geografisch gezien – gelegen in de ecoregio van de Kempen, meer be-
paald in Oost-Kempisch puinwaaierdisstrict (zie Figuur 2.3), beter bekend als het Kempisch 
plateau. 
 



Identificatie 
 

Pagina 11 van 79
 

 
Figuur 2.3: weergave ecoregio van de Kempen ter hoogte van het bosreservaat In de Brand, met aandui-
ding van Oost-Kempisch puinwaaierdistrict en Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict. 
 
 

2.4 Bestemming volgens gewestplan 
 
Op kaart 2.3 wordt het bosreservaat op het gewestplan weergegeven. Het bosreservaat is ge-
legen in het gewestplan 18 Neerpelt-Bree (MB 22/03/1978) en is volledig ingekleurd als na-
tuurgebied. 

De natuurgebieden omvatten volgens het gewestplan: ‘de bossen, wouden, venen, heiden, moe-
rassen, duinen, rotsen, aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden. In deze gebieden 
mogen jagers- en vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt worden 
als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk.’ 

 
Het bosreservaat grenst in het oosten aan woonuitbreidingsgebied en in het zuiden aan woon-
gebied langsheen de Kemperbaan. Ten noorden van de zoekzone voor uitbreiding van het bos-
reservaat is landschappelijk waardevol gebied, agrarisch gebied en woongebied met landelijk 
karakter gelegen. Op ca. 700 m ten westen van het bosreservaat is een militair gebied gelegen.  
 
Er kan gesteld worden dat zowel de bestemmingen in als rond het bosreservaat mogelijkheden 
bieden om de functie als bosreservaat ten volle te kunnen ontwikkelen. 
 
 

2.5 Beleidsplannen en –initiatieven 
 
2.5.1 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hechtel 
 
In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Hechtel-Eksel (Technum, 2006), goedgekeurd 
in december 2006, ligt het accent op de ontwikkeling en behoud van natuur, met landbouw en 
bosbouw en recreatie als evenwaardige medegebruiker. 
 
Het plangebied is gelegen in het Park Lage Kempen; één van de 3 Kempische parken (Park 
Hoge Kempen, Park Midden Kempen en Park Lage Kempen) en die behoren tot de grootste 
aaneengesloten natuurgebieden van Vlaanderen. De 3 Kempische parken bestaan uit uitge-
strekte, hoofdzakelijk geblokte naaldbossen met een bos - en heidegordel en uit vennen met 
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belangrijke natuurwaarden op Vlaams niveau. Diverse kleinschalige en gesloten beekvalleien 
komen er voor. De belangrijkste heideterreinen met vennen zijn de militaire domeinen van Leo-
poldsburg en de Donderslagse Heide, de natuurreservaten Mechelse Heide, de Teut met ten 
Haagdoornheide, het Hageven, het Heiderbos te As en de vallei van de Ziepbeek. 
 
Het aaneengesloten karakter moet hier worden behouden en versterkt door verdere versnippe-
ring tegen te gaan en natuurverbindingsgebieden te herstellen en toe te voegen. Het Park Hoge 
Kempen kan worden ontwikkeld als een nationaal park. Toerisme is een belangrijke nevenfunc-
tie in de deelruimte. De gebieden voor de natuur- en bosfunctie worden maximaal behouden en 
ontsnipperd. 
 
Elementen van de landschappelijke structuur op provinciaal niveau: 
Voor Hechtel-Eksel is belangrijk dat het wordt aangeduid als een onderdeel van het complex 
gaaf landschap ‘bos- en heidegordel’ bestaande uit duin-, heide- en naaldbosgebieden in Park 
Lage Kempen, Park Midden-Limburg, Park Hoge Kempen, Bosbeekvallei en Demerbossen in 
Munsterbilzen.  
Complexe gave landschappen zijn gebieden waar verschillende structuurbepalende land-
schapselementen voorkomen in een landschap waarvan de samenhang en de structuur in be-
perkte mate gewijzigd zijn door grootschalige ingrepen. De open ruimte wordt maximaal behou-
den. De landschappelijke relicten die het gebied karakteriseren (punt-, lijn-, vlakrelicten) en de 
representatieve concentraties (ankerplaatsen), kunnen relevantie hebben voor de gemeentelijke 
structuurplannen. Hun behoud en versterking vormen een bijkomend afwegingskader voor het 
provinciaal ruimtelijk beleid. 
Het grootste deel bos- en heidecomplexen in de gemeente wordt gevormd door het militair do-
mein van het kamp van Leopoldsburg dat bestaat uit uitgestrekte heide en dennenbossen. De 
rand van dit bos- en heidegebied met het hoofddorp Hechtel wordt gevormd door een aantal 
omvangrijke landduinen. Zo is er het domein In den Brand (gebied met stuifduinen en bossen 
van ca. 67 ha, met voorzieningen voor recreatie d.m.v. parking, schuilhut, picknicktafels), dat 
bestaat uit oude paraboolduinen die door hun omvang uniek zijn voor Vlaanderen. Algemeen 
kan gesteld worden dat de landduinen, en in het bijzonder deze die gelegen zijn aan de rand 
van het hoofddorp Hechtel, vaak worden gebruikt voor sport en spel. 
 
2.5.2 Beleidsplan Hechtel-Eksel 
 
In het beleidsplan voor de periode 2007-2012 van de gemeente Hechtel-Eksel, wordt voor de 
open ruimte vooropgesteld om beekvalleien, duincomplexen, bos- en groenstructuur te accen-
tueren, alsook landschappelijk en ecologisch te versterken. 
 
2.5.3 Masterplan Bosland 
 
Het bosreservaat maakt deel uit van Bosland het uitgestrekt bos- en natuurcomplex in Noord-
Limburg. Bosland is het grootste bosgebied (met 4.500 ha openbaar bos) in Vlaanderen en is 
gespreid over de gemeenten Hechtel-Eksel, Lommel en Overpelt. Voor het gebied werd in 2011 
een masterplan opgesteld om tot een verdere duurzame ontwikkeling van het gebied op ecolo-
gisch, recreatief, economisch en cultureel vlak te komen. Zie voor verdere info www.bosland.be. 
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2.6 Ligging in of nabij Speciale Bescher-
mingszones 

 
2.6.1 Europese Speciale Beschermingszones: Habitatrichtlijngebied 
 
Habitatrichtlijngebieden zijn speciale beschermingszones die door de lidstaat van de Europese Unie aan-
geduid dienen te worden in uitvoering van de Europese Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn). De aandui-
ding gebeurt op basis van objectieve en wetenschappelijke criteria inzake habitats en soorten. De erken-
ning als Habitatrichtlijngebied houdt in dat de lidstaat zich ertoe verplicht alle nodige maatregelen te ne-
men om een duurzame bescherming van de biodiversiteit te verzekeren. 
 
De afbakening van het Habitatrichtlijngebied is weergegeven op kaart 2.4a. 
 
Het huidige bosreservaat In de Brand grenst in het westen aan het Habitatrichtlijngebied: 
BE2200029 ‘Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met 
heide en vengebieden’ (8.306 ha). De zoekzone voor uitbreiding van het bosreservaat is deels 
in het Habitatrichtlijngebied gelegen. Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld 
met volgende omschrijving: 

“Het gebied overlapt grotendeels met het Vogelrichtlijngebied ‘Militair domein en de val-
lei van de Zwarte Beek’. Het bevat bovendien de bovenloop van de Bolisserbeek en 
een deel van de loop van de Dommel. Het gebied wordt gekenmerkt door oligotrofe bio-
topen en natuurwaarden, gebonden aan beekvalleien en het grootste inlandse stuifdui-
nencomplex van Vlaanderen.” 

 
In het volledige Habitatrichtlijngebied ‘Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisser-
beek en Dommel met heide en vengebieden’ zijn 11 habitattypes, waarvan 2 prioritair, van Bij-
lage I van de Habitatrichtlijn aangemeld (zie voor toelichting habitattypes: Decleer et al., 2007). 
 
In Tabel 2.2 wordt een overzicht gegeven van de habitattypes en soorten waarvoor het Habita-
trichtlijngebied ‘Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met hei-
de en vengebieden’ aangemeld is. In het vet zijn de habitattypes (of relicten ervan) en soorten 
die voorkomen in de zoekzone voor uitbreiding van het bosreservaat weergegeven. 
 
Tabel 2.2: hbitattypes en soorten voor het Habitatrichtlijngebied ‘Vallei- en brongebieden van de Zwarte 
Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’ (BE2200029) 
BE2200029 Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel Met heide ein 
vengebieden 

Habitats (Bijlage II) BWK 

2310 Psammofiele heide met Calluna en Genista cg, cgb, cm, cd 
2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen ha, hab, dm 
3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflorae) aom, ao, aoo 
4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix ce, ceb, ces, 

cm, sm 
4030 Droge Europese heide  cg, cgb, cv, 

cvb, sg, cm, 
cd, cp 

6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submonta-
ne gebieden in het binnenland van Europa) 

hn, hmo,ce, ha 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zo-
nes 

hf, hfb, hfc, hft, 
hr, ku, mr, mru 

7140 Overgangs- en trilveen md, ms, ces, 
ao, md 

7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion ce, ao 
9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur  qb 
91E0 Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Anion incanae, vc, va, vf, vn, 



Identificatie 
 

Pagina 14 van 79
 

* Salicion albae) vm, vo, vt, sf, ru 

Soorten Bijlage II  

Vissen  
1096 Beekprik – Lampetra planeri  
Amfibieën en reptielen  
1166 Kamsalamander – Triturus cristatus  
Invertebraten  
1042 Gevlekte witsnuitlibel – Leucorrhinia pectoralis  
* = Europees prioritair habitattype. 
 
De zoekzone voor uitbreiding van het bosreservaat In de Brand wordt grotendeels ingenomen 
door open grasland op een landduin van het habitattype 2330. De noordwestelijke rand omvat 
eikenbos (9190) en verschillende locaties tonen droge heide (4030). 
 
2.6.1.1 Habitattype 2330 - Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten 

op landduinen 

Voorkomen In de Brand: open zones in en rond bosreservaat (o.a. bestanden 3a en 5c) beho-
ren tot habitattype 2330. 
 

 
foto: zicht op landduin met Agrostis-soorten in het bosreservaat In den Brand (bestand 3a). 

 
Milieukarakteristieken: dit habitattype komt voor op droge, zure, profielloze, humusloze tot humusarme, 
voedselarme stuifzanden tot gestabiliseerde zandbodems. Kenmerkend zijn de zeer sterke temperatuur-
wisselingen. Het Buntgrasverbond komt voor in dynamische milieus met stuifzand. Het Dwerghaverver-
bond komt voor op zandgronden die minder stuiven en iets vochtiger en humusrijker zijn. Er is steeds een 
aandeel open zand aanwezig. Het habitattype is grondwateronafhankelijk.  
 
Verspreiding: landduinen zijn “zeer zeldzaam” in Vlaanderen. De meest uitgestrekte stuifduinformaties 
liggen in de grote reservaten en de militaire domeinen in de Antwerpse en Limburgse Kempen. Goed ont-
wikkelde voorbeelden komen voor in de Kalmthoutse Heide en de Houtsberg. Meer gestabiliseerde land-
duinen en andere zure, profielloze zandbodems hebben een ruimere verspreiding en komen voor in de 
Kempen en de Vlaamse Zandstreek. Daarnaast komt het habitattype ook voor op fossiele rivierduinen en 
in kunstmatige gebieden zoals zandwinningsgroeves.  
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Bedreigingen:  
- atmosferische stikstofdepositie vormt een bedreiging voor al deze voedselarme vegetaties en 

draagt bij aan vergrassing en versnelde successie naar bos, 
- actieve bebossing en spontane verbossing door gebrek aan beheer leiden tot habitatverlies en dra-

gen er toe bij dal veel van de resterende relicten te klein geworden zijn om een natuurlijke winddy-
namiek toe te laten, 

- intensieve betreding leidt tot degradatie van pioniersgemeenschappen en kwetsbare korstmosvege-
taties en verhindert herkolonisatie van open zand met dit type vegetaties, 

- soorten van open zandbodems worden vaak weggeconcurreerd door Grijs kronkelsteeltje, een 
Amerikaanse mossoort die in dit type milieu overal sterk oprukt, 

- schrale vegetaties langs wegbermen zijn vaak niet beschermd: uitspoeling van voedingsstoffen uit 
aanpalende, intensief bemeste landbouwpercelen heeft een negatieve invloed op de soortenrijk-
dom, 

- inname door verkaveling of zandwinning, 
- het verdwijnen van konijnenpopulaties (door ziektes) draagt bij aan een verminderde bodemdyna-

miek, met vergrassing, verruiging en struweelvorming tot gevolg. 
 
Regulier beheer:  
- instandhouding van pioniersvegetaties met open zand door behoud van een natuurlijke vorm van 

verstoring door wind en extensieve (seizoens)begrazing: 
 voor instandhouding van zijn stuifzanden door een natuurlijke winddynamiek zijn grote open op-

pervlakten noodzakelijk, 
 schapen en geiten zijn beter geschikt dan runderen voor extensieve begrazing, omdat ze zeer 

kort grazen en zo ruimte creëren voor korstmossen, struweelopslag beperken en door hun ge-
ringer gewicht en pootafdruk minder schade toebrengen aan kwetsbare korstvegetaties,  

- indien natuurlijke winddynamiek en extensieve begrazing niet mogelijk zijn, zal een cyclisch kapbe-
heer noodzakelijk zijn, 

- sturing van de recreatie: een zekere mate van betreding begunstigt verstuiving. Intensieve betreding 
belet echter de vestiging van de typische plantensoorten en korstmossen.  

 
Herstel- en ontwikkelingskansen: 
Een groot deel van de potentiële standplaatsen is momenteel bebost of spontaan verbost. Herstel van 
stuifduinen is mogelijk door kappen, uitgraven van de stronken en verwijderen van de humuslaag. De po-
tenties zijn afhankelijk van de oppervlakte van gemakkelijk verstuifbare zandbodems en in mindere mate 
van de hoeveelheid atmosferische deposities.  
 
2.6.1.2 Habitattype 4030 - Droge Europese heide 

Voorkomen In de Brand: enkele open zones in en rond bosreservaat (o.a. bestanden 2a en 5a) 
behoren tot habitattype 4030. 
 
Milieukarakteristieken: Dit habitattype komt veelal voor op droge, zure voedselarme zandgronden, waar 
door eeuwenlange uitloging een goed ontwikkeld podzolprofiel is ontwikkeld. Dit typische bodemprofiel 
wordt gekenmerkt door een donkere sterk humeuze A1-horizont, met daaronder een askleurige, uitge-
loogde A2-horizont, gevolgd door een donker gekleurde, vaak verkitte inspoelingshorizont waarin ijzer, 
aluminium en/of organische stof zijn geaccumuleerd. Droge heiden kunnen ook voorkomen op iets voed-
selrijkere bodems zoals lemig zand. De afbraak van het bodemmateriaal verloopt traag, waardoor een 
humuslaag gevormd wordt. Heidevegetaties komen alleen voor bij een koel, gematigd klimaat met een 
hoge luchtvochtigheid gedurende het grootste deel van het jaar. De vegetatie is gevarieerder naarmate de 
bodem beter gebufferd is tegen verzuring. Droge heiden zijn in principe grondwateronafhankelijk, waarbij 
het grondwater meer dan een meter onder het maaiveld kan wegzakken.  
 
Verspreiding: dit in Vlaanderen zeer zeldzame habitat komt voor in de Kempen, met het zwaartepunt in 
Midden-Limburg en de Hoge Kempen. Grote heidegebieden liggen voornamelijk in de militaire domeinen 
en enkele Vlaamse natuurreservaten zoals de Kalmthoutse Heide, de Mechelse Heide en de Teut-
Tenhaagdoornheide. Kleine heideterreinen en relicten zijn aanwezig op de toppen van de Diestiaanheu-
vels, op dekzanden en andere geïsoleerde zure bodems in Brabant en Oost- en West-Vlaanderen.  
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foto: zicht op droge Europese heide in het bosreservaat In de Brand (bestand 2a). 

 
Bedreigingen:  
- Veel heiden werden in het verleden in landbouwgrond omgezet, bebouwd of actief bebost. Actueel 

is vooral spontane verbossing door gebrek aan beheer een oorzaak van habitatverlies. 
- Eutrofiëring en verzuring leiden tot achteruitgang van de structuur en soortenrijkdom. Bij hoge at-

mosferische stikstofdeposities en accumulatie van stikstof in de bodem treedt, na het openvallen 
van het vegetatiedek, vergrassing van de heide op. Hierbij ontstaan gedegradeerde droge heideve-
getaties met een dominantie van Bochtige smele (BWK: Cd) of Pijpenstrootje (BWK: Cm). De oor-
zaken van vergrassing zijn complex. Droge pijpestroheides ontstaan op plaatsen waar struikheide 
overstoven wordt met zand. Ook een sterk schommelende grondwaterstand, brand en het optreden 
van keverplagen van Heidehaantje zijn mogelijke oorzaken van vergrassing. 

- Vanuit bosbranden kan Adelaarsvaren sommige heiden binnendringen en overwoekeren. De pre-
cieze oorzaken zijn onduidelijk. 

- Oude, structuurrijke, droge heiden met veel mossen en korstmossen zijn zeer gevoelig voor betre-
ding en overwoekering van open zandbodems door het Grijs kronkelsteeltje, een Amerikaanse 
mossoort die in dit type milieu overal sterk oprukt. 

- De bestaande heiderelicten zijn vaak klein en daardoor extra kwetsbaar voor diverse vormen van 
verstoring of aantasting. 

- Grootschalige heidebranden zijn vooral voor de fauna nadelig en kunnen ook vergrassing in de 
hand werken. 

- Faunaverstoring ten gevolge van intensieve recreatie. 
 
Regulier beheer:  
- voor een hoge biodiversiteit is een hoge structuurrijkdom van de heide nodig: 

 afwisseling van jonge en oude heide, 
 lokale opslag van struweel of bomen, 

- spontane verbossing tegengaan door actief, cyclisch beheer (maaien, begrazen, branden of plag-
gen). 

 
Herstel- en ontwikkelingskansen: 
- tegengaan van de effecten van verzuring en eutrofiering: 

 plaggen tot net boven de A2-horizont (meest efficiënte verschralingmaatregel), 
 maaien en branden, gevold door verwijderen van strooisel,  



Identificatie 
 

Pagina 17 van 79
 

- noodzaak van zaadbank in de bodem of zaadbronnen in omgeving voor herstel, 
- herstel van heidevegetaties op verboste of beboste heideterreinen dient rekening te houden met 

leeftijd en samenstelling van het bos, de bodemverstoring en hydrologie, 
- heideherstel op voormalig landbouwgrond vergt een langdurig verschralingbeheer. 
 
2.6.1.3 Habitattype 9190 - Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met 

Quercus robur 

Voorkomen In de Brand: het grootste deel van bosreservaat bestaat uit naaldhout. In het 
noord(west)en van de onderzochte uitbreidingsperimeter zijn enkele loofboombestanden ter 
vinden. Het gaat hier echter in hoofdzaak om Amerikaanse eik. 
 
Milieukarakteristieken: Dit bostype komt voor op zeer voedselarme, vaak gepodsoliseerde of hydromorfe 
kwartaire dekzandgronden. Het grondwaterpeil kan in de winter vrij hoog staan. 
 
Verspreiding: Goed ontwikkelde oud-bossites van dit type zijn uiterst zeldzaam en hebben actueel slechts 
een oppervlakte van enkele honderden ha:  
- Zomereiken-berkenbos: armste bodems in de Vlaamse zandstreek (bv. Drongengoed en Houthulst) 

en de Kempen (bv. armste delen Grotenhout (Lille) en Zoerselbos). 
- Wintereiken-berkenbos: Lanklaarderbos (Dilsen) en Mechelse bos (Maasmechelen) herbergen, 

hoewel historisch enige tijd ontbost, belangrijke restanten (o.a. autochtone Wintereik). 
 

 
foto: zicht op eikenbestand op de noord(west)grens van bosreservaat In de Brand. 

 
Bedreigingen:  
- In het verleden zijn deze bossen gedegradeerd tot heide door de overbegrazing waardoor oud en 

goed ontwikkeld bos zeer zeldzaam is. 
- Atmosferische depositie en inspoeling van meststoffen van aangrenzend landbouwgebied leiden tot 

eutrofiering en verzuring. 
- Drainage of ontwatering leiden tot verdroging (vochtige variant). 
- Intensieve recreatie brengt verstoring en degradatie met zich mee.  
- De struiklaag wordt vaak gekoloniseerd en overwoekerd door Amerikaanse vogelkers. Oude bossi-

tes zijn vaak ingeplant met Grove den en exoten als Corsicaanse den, Tamme kastanje, Ameri-
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kaanse eik, Lork en Douglasspar. In bossen met een voormalige parkinvloed of vertuining kan (veel) 
Rododendron voorkomen. 

- Grootschalig en/of intensief kapbeheer met grondbewerking, heraanplant en overexploitatie leiden 
tot habitatdegradatie met weinig oude bomen, dood hout en een zwakke structuurontwikkeling. 

- Versnippering. 
- Een te hoge wildstand (Ree) bemoeilijkt natuurlijke verjonging.  
 
Regulier beheer:  
- klassiek hooghoutbeheer, mits voldaan wordt aan de voorwaarden van duurzaam multifunctioneel 

bosbeheer en rekening gehouden wordt met de natuurlijke karakteristieken en vereisten. Specifieke 
beheersmaatregelen: betreffen o.a. zoom- en mantelbeheer, open-plekken-beheer, omvormingsbe-
heer van aanplanten van naaldhout en Amerikaanse eik, exotenbestrijding en maximaal behoud van 
dikke bomen en dood hout. 

- nietsdoen-beheer; 
- middelhoutbeheer; 
- hakhoutbeheer. 
 
Herstel- en ontwikkelingskansen: 
- verminderen van atmosferische depositie, luchtvervuiling en en bemestingsinvloeden; 
- instellen van bufferzones rondom bos tegen inwaaien en inspoelen van meststoffen; 
- bestrijding van Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en andere invasieve exoten; 
- zelfherstel door natuurlijke successie van aanplanten van Grove den of door actieve omvorming van 

exotenaanplanten naar bossen met een natuurlijke boomsamenstelling; 
- behouden of herstellen van hoge grondwaterstand bij de vochtige varianten; 
- streven naar grote structuurrijkdom; 
- toename hoeveelheid dood hout; 
- herstel en ontwikkeling voldoende grote, aaneengesloten bosoppervlakte. 
 
2.6.2 Europese Speciale Beschermingszones: Vogelrichtlijngebied 
 
Vogelrichtlijngebieden zijn speciale beschermingszones die door de lidstaat van de Europese Unie aange-
duid dienen te worden in uitvoering van de Europese Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn). De aanduiding 
gebeurt op basis van objectieve en wetenschappelijke criteria. De erkenning als Vogelrichtlijngebied houdt 
in dat de lidstaat zich ertoe verplicht om voor de in bijlage van de richtlijn vermelde bijzonder te bescher-
men vogelsoorten en de geregeld voorkomende trekvogels speciale beschermingsmaatregelen te treffen.  
 
Het bosreservaat ‘In de Brand’ is volledig gelegen binnen de afbakening van het Vogelrichtlijn-
gebied BE2218311 ‘Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek’ (8.889 ha). Dit gebied 
werd aan de Europese Commissie voorgesteld met volgende omschrijving: 

“De Zwarte Beek is één van de meest waardevolle beekvalleien in de Limburgse Kem-
pen, met een grote diversiteit aan ecosystemen, nl. hoog- en laagveen, moeras, kwel, 
elzenbroek, beekbegeleidende bosvegetaties, verlaten hooilanden, weilanden en ak-
kers. Het Militair Domein bevat uitgestrekte heidevelden, stuifduinen, vennen en naald-
houtaanplanten.” 

 
Tabel 2.3: Vogelsoorten voor het Vogelrichtlijngebied ‘Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek’ 
(BE2218311) 
BE2218311 Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek 

Nederlandse naam Latijnse naam Broedvogels 
Bijlage I 

Niet-broedende 
vogels Bijlage I 

Winter/trekvogels 

Blauwborst Luscinia svecica 40-50   
Blauwe kiekendief Circus cyaneus  15  
Boomleeuwerik Lullula arborea >30   
Bruine kiekendief Circus aeruginosus 1   
Duinpieper Anthus campestris 3   



Identificatie 
 

Pagina 19 van 79
 

BE2218311 Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek 
Nederlandse naam Latijnse naam Broedvogels 

Bijlage I 
Niet-broedende 
vogels Bijlage I 

Winter/trekvogels 

Goudplevier Pluvialis apricaria 1   
Grauwe kiekendief Circus pygargus 1   
Grauwe klauwier Lanius collurio 10   
IJsvogel Alcedo atthis 3   
Korhoen Tetrao tetrix tetrix 20-25   
Kraanvogel Grus grus  150  
Kwartelkoning Crex crex 1   
Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus 15-20   
Pijlstaart Anas acuta   30 
Roerdomp Botaurus stellaris 2   
Slobeend Anas clypeata   20 
Smelleken Falco columbarius  x  
Tafeleend Aythya ferina   50 
Velduil Asio flammeus 1-2   
Visarend Pandion haliaetus  x  
Wespendief Pernis apivorus 1-2   
Wilde eend Anas platurhynchos   160 
Wintertaling Anas crecca   75 
Zwarte specht Dryocopus martius 2-3   
Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus x   
 
Voor de verschillende soorten die vallen onder Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en opgelijst zijn 
voor het Vogelrichtlijngebied BE2218311 zijn gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen 
(S-IHD’s) opgesteld (ANB, 20 mei 2012). De doelen in dit rapport zijn enkel principieel (dus 
voorlopig) vastgesteld door de Vlaamse Regering.  
 
2.6.3 Vlaams Ecologisch Netwerk 
 
Het Vlaams Ecologisch Netwerk of kortweg VEN is een samenhangend, georganiseerd geheel van gebie-
den van de open ruimte met natuur als hoofdfunctie waarin een specifiek beleid inzake natuurbehoud 
wordt gevoerd. Dit natuurgerichte beleid is gebaseerd op de kenmerken en elementen van het natuurlijke 
milieu, de onderlinge samenhang tussen de gebieden van de open ruimte en de aanwezige en potentiële 
natuurwaarden. 
 
Bij de eerste afbakening van het VEN (Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003) werd 
nagenoeg het volledige bosreservaat In de Brand als GEN opgenomen bij het VEN onder de 
benaming ‘De Stuifzandcomplexen Hechtel’ (GEN447). Op zo’n 450 m ten noorden is het GEN 
‘De Vallei van de Grote Nete bovenstrooms’ (GEN345) gelegen, zie kaart 2.4b. 
 
2.6.4 Landschapsatlas 
 
In en rond het bosreservaat In de Brand komen diverse bijzondere landschappen voor, anker-
plaatsen en relictzones voor (zie kaart 2.5):  

- Ten NO van het plangebied is het puntrelict “Schans Hechtel” gelegen (P70675). 
- Ten ZO van het plangebied zijn meerdere lijnrelicten gelegen, allen genaamd “ontslui-

tingsstructuur Hechtel” (L70051). 
- Ten oosten van het plangebied bevindt zich het lijnrelict “Steenweg Luik – Den Bosch” 

(L70052). 
- Het bosreservaat is gelegen binnen de relictzone “Kamp van Beverlo” (R70020), wat gro-

tendeels overlapt met het traditioneel landschap “Limburgs heide- en bosgebied”. 
- Ten zuiden van het plangebied ligt de ankerplaats “Heide- en stuifzandcomplex van Hech-

tel - Helchteren met vallei van de Zwarte Beek” (A70006). 
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2.7 Erfdienstbaarheden 
 
2.7.1 Wegen 
 
In de omgeving van het bosreservaat lopen verschillende wegen en paden die zijn weergege-
ven op de Atlas der Buurtwegen (zie Figuur 2.4).  
 
De belangrijkste buurtwegen (op kaartblad Hechtel) zijn buurtweg nr. 2 (Kamperbaan) en nr. 3 
(straat In de Brand) ten zuiden van het bosreservaat en buurtweg nr. 12 (Kamertstraat) ten oos-
ten en noorden ervan.  
 

 
Figuur 2.4: Atlas der Buurtwegen omgeving Hechtel 
 
2.7.2 Waterlopen 
 
Er zijn geen waterlopen in het bosreservaat gelegen (zie kaart 3.3).  
 

2.8 Situatieplan zones integraal en gericht be-
heer 

 
Het volledige bosreservaat In de Brand (11,44 ha) wordt als een gericht reservaat beheerd. In 
het grootste deel wordt een mozaïekrijk landschap met afwisseling van zones met bos, heide en 
landduin verder ontwikkeld. In de oostelijke rand wordt het naaldbos minder open gemaakt en 
wordt het beheer beperkt.  
 
De verdere uitwerking van de nodige beheermaatregelen zal gebeuren in hoofdstuk 4.  
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Figuur 2.5: aanduiding gericht reservaat (oranje)in bosreservaat In de Brand 
 

2.9 Geschiedenis 
 
2.9.1 Eigendomsgeschiedenis 
 
Het bosreservaat werd deels in 1979 (7,97 ha) en 1980 (1,98 ha) door de Belgische Staat en 
deels in 1984 (1,5 ha) door het Vlaams Gewest van particulieren gekocht. 
 
2.9.2 Geschiedenis van het landgebruik 
 
De duinen in ‘In de Brand’ zijn ontstaan na de laatste ijstijd, ca. 12.000 jaar geleden toen felle 
noorderwinden zanden naar de Kempen brachten. De wind had er vrij spel, waardoor de duinen 
zich konden verplaatsen. De oude paraboolduinen in het bosreservaat zijn gezien hun omvang 
uniek in Vlaanderen. Na de ijstijden ontstond door het warmer klimaat spontaan bos. Dit bos 
werd gekapt om plaats te maken voor akkers en woningen en het landschap werd herschapen 
tot heidevlakten. Men besloot in de 19e eeuw om opnieuw bos aan te planten met naaldbomen 
om zich te beschermen tegen het oprukkend zand, in het bosreservaat is vermoedelijk rond 
1920 naaldhout aangeplant. Het hout werd gebruikt als brandhout, waardoor de naam ‘In de 
Brand’ ontstond. Het dennenhout was eveneens ideaal om er de stutpalen van de mijngangen 
van te maken.  
 
2.9.2.1 de Ferrariskaart (1771-1778) 

Het bosreservaat is op de Ferrariskaart te situeren ter hoogte van het duinencomplex ten wes-
ten van de woningen van de kern van Hechtel. De zoekzone voor de uitbreiding van het bosre-
servaat is eveneens ter hoogte van deze paraboolduinen gelegen. Het uitgestrekt heidegebied 
(la Grande Bruyère) ten westen van Hechtel en De Caemert worden begrensd door het hoefij-
zervormig duinengebied. Deze duinen vormen de grens tussen het heidegebied en een land-
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bouwgebied rond de kern van Hechtel. In de 18e eeuw was er duidelijk nog geen bos aanwezig 
in deze omgeving. Het huidige tracé van de Kamperbaan is reeds ingetekend.  
 

 
Figuur 2.6: uittreksel van de Ferrariskaart. 
 
2.9.2.2 Vandermaelenkaart (1846-1854) 
Op de kaart van Vandermaelen is het heidegebied ‘Grande Bruyère d’Exel’ ten westen van de 
Kamert en Hechtel duidelijk aangeduid. Ten westen en zuidwesten van Hechtel zijn de eerste 
bebossingen merkbaar. Deze worden op de kaart aangeduid als ‘De Brand’. Het stratenpatroon 
dat is weergegeven, komt grotendeels overeen met de huidige situatie.  

 
Figuur 2.7: uittreksel van de Vandermaelenkaart. 
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2.9.2.3 Militaire kaart ca. 1868 - 1871 

Op de militaire kaart van 1868–1871 is al meer bosaanplant herkenbaar in het gebied ‘In de 
Brand’. Het huidige bosreservaat is nog niet bebost. 

 
Figuur 2.8: uittreksel militaire kaart van 1868 - 1871 
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2.9.2.4 Militaire kaart van 1885 - 1887 

De bebossing breidde zich verder uit en werd ook het bosreservaat volledig bebost met naald-
hout.  

 
Figuur 2.9: uittreksel militaire kaart van 1885 - 1887 
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2.9.2.5 Militaire kaart van 1909 

De verdere bebossing van het gebied ‘In de Brand‘ is te zien op de militaire kaart van 1909. Het 
huidige reservaat blijft volledig bebost (zie ook Figuur 2.10).  
 

 
Figuur 2.10: uittreksel militaire kaart van 1909 
 
2.9.2.6 Topografische kaart van 1960 

Op de topografische kaart van 1960 wordt het huidige bosreservaat ingetekend als naaldhou-
taanplant, enkel bestand 3a js als heidegebied weergegeven. 
 
Tot voor kort was het volledige bosreservaat bebost met naaldhout. Enkele zones zijn echter 
nog ijl (bestand 3a) of recent opengekapt (bestand 4a).  
 
Op kaart 2.7 is de bosleeftijd van het bosreservaat en omgeving samenvattend weergegeven.  
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Figuur 2.11: uittreksel topografische kaart 1960 
 
 

2.10 Kenmerken van het vroegere beheer 
 
Gezien het bosreservaat voor de aankoop in de jaren ‘70 in particuliere eigendom was, zijn er 
geen gegevens bekend. 
 
Een deel van het bestand 3a brandde in het voorjaar van 1967 af. 
 
Door het bosbeheer werden dunningen in het naaldhout uitgevoerd in 1985 en 1993 (zie ook 
punt 3.3.4 Opbrengsten en diensten).  
 

  
Historische foto’s op de landduinengordel van Hechtel in de omgeving van In de Brand 
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3 Algemene beschrijving 

3.1 Beschrijving van de standplaats 
 
3.1.1 Reliëf 
 
Het bosreservaat bevindt zich aan de rand van het Kempisch Plateau. Het plateau omvat een 
vrij vlak gebied dat naar het noordwesten lichtjes afhelt. Bij het bosreservaat In de Brand vari-
eert de hoogte van 60 (noordelijke rand) tot 75m TAW (zuidelijke rand). De aanwezigheid van 
landduinen zorgen namelijk voor hogere punten in het verder vlakke landschap. Zie Digitaal 
Hoogtemodel op kaart 3.1. 
 
3.1.2 Geologie 
 
Het bosreservaat In de Brand bevindt zich aan de rand van het Kempisch Plateau. De geologie 
en het huidige landschap werden er in belangrijke mate gevormd tijdens het einde van het Ter-
tiair en tijdens het Quartair. In het Vroeg-Pleistoceen stroomde de Maas t.h.v. Luik verder naar 
het oosten en mondde ze als bijrivier uit in de Rijn. Door de grote opstapeling van puin, afkom-
stig uit de Ardennen (door vorstwerking losgemaakt), verstopte de benedenloop. Door samen-
loop met de tektonische zakking van de Roerdalslenk, brak de Maas haar interfluvium en boog 
zo naar het noorden in haar huidige loop. De lager gelegen gebieden (ten noorden van de 
Breuk van Rauw) werden opgevuld met Maaspuin (zuidelijk deel) en Rijnpuin (noordelijk deel). 
Zo werd het Kempisch Plateau gevormd. 
 
De ondergrond in het studiegebied kent de volgende geologische opbouw1:  
Diepte Bodemopbouw Samenstelling 
tot 1 à 10 m-mv Quartair dekzand wit kwartszand 
tot ca.50 m-mv Tertiair Formatie van Kasterlee bleekgroen tot bruin fijn zand met paarse klei-horizonten 

tot ca. 120 m-mv  Formatie van Diest groen tot bruin zand met meerdere grindlagen, (ijzer)steen-
banken en kleirijke horizonten 

 

                                                                    
1 Op basis van boorstaten in de nabije omgeving: Databank Ondergrond Vlaanderen (dov.vlaanderen.be). 



Algemene beschrijving 
 

Pagina 28 van 79
 

 
Figuur 3.12: Tertiaire geologische kaart met bosreservaat In de Brand. 
 
3.1.3 Bodem 
 
Het bosreservaat In de Brand omvat volgens de bodemkaart (kaart 3.2) enkel landduingronden 
(X). 

 
3.1.4 Hydrografie en hydrologie 
 
Het bosreservaat valt binnen het Netebekken. Ter hoogte van het bosreservaat In de Brand zijn 
geen waterlopen gelegen (zie kaart 3.3). Ten noorden ontspringt de Kamerterloop (3e catego-
rie), een zijloop van de bovenloop van de Grote Nete (2e categorie) en ten (zuid)oosten stroomt 
de Dorperloop (eveneens 3e categorie) die in noordelijke richting afloopt naar de Grote Nete.  

 
Watertoets: het bosreservaat ligt volledig buiten (mogelijks) overstromingsgevoelig gebied. 
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3.2 Biologisch milieu 
 
3.2.1 Biologische waarderingskaart 
 
De Biologische waarderingskaart (BWK, versie 2, INBO) wordt weergegeven op kaart 3.4. In 
Tabel 3.4 wordt een overzicht gegeven van de in het bosreservaat In de Brand voorkomende 
hoofd- en nevenkarteringseenheden van de BWK (toestand 2011). Hieruit blijkt dat het gebied 
in hoofdzaak bestaat uit aanplanten van Grove den en een centraal gelegen stuifduin met droge 
heide en struisgrasvegetatie.  
 
Tabel 3.4: Biologische waardering bosreservaat In de Brand (BWK versie 2, INBO) 

Eenheid 1 Eenheid 2 Omschrijving Oppervlakte (ha) 
Biologisch waardevolle ecotopen (w) 
ppmb  aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen 9,68 
    
Biologisch zeer waardevolle ecotopen (z) 
cgb ppm droge struikheidevegetatie met struik- of boomopslag van naaldhout 3,35 
dm cp/ha vegetatieloze stuifduin met plaatselijk gedegradeerde heide (met domi-

nantie van Adelaarsvaren) en struisgrasvegetatie 
0,047 

qb cg-/pins Eiken-Berkenbos 0,015 

 
Het bosreservaat In de Brand valt bovendien grotendeels binnen de afbakening van de faunis-
tisch waardevolle gebieden van de BWK. 
 
3.2.2 Vergelijking met de Potentieel Natuurlijke Vegetatiekaart 
 
Zoals blijkt uit kaart 3.5, bestaat het grootste deel van het bosreservaat uit potentieel Arm Ei-
ken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant. Een klein deel in het noorden behoort tot de natte 
variant. Verder noordoostelijk, zijn de groeicondities geschikt voor de ontwikkeling van Typisch 
Eiken-Beukenbos, natte variant. 
 
3.2.3 Flora 
 
De flora die wordt aangetroffen in het bosreservaat In de Brand is deze van arme zandgronden. 
In de naaldhoutaanplanten is de kruidlaag weinig ontwikkeld en beperkt tot algemene soorten, 
het is in de meer open zones dat soorten gebonden aan heide en landduinen aan te treffen zijn. 
De situatie in de zoekzone uitbreidingsperimeter is gelijkaardig doch hier is het aandeel Ameri-
kaanse eik en Amerikaanse vogelkers hoger. 
 
3.2.3.1 Rode lijstsoorten 
De Rode lijst (Van Landuyt et al., 2006) in strikte zin omvat de planten van de categorieën uit-
gestorven, met verdwijning bedreigd, bedreigd en kwetsbaar. Binnen de categorie achteruit-
gaand worden soorten gegroepeerd die het risico lopen op korte termijn op de Rode lijst terecht 
te komen. Het aantal soorten in het bosreservaat en zoekzone uitbreiding is beperkt. 
 
Tabel 3.5: Rode lijstsoorten in bosreservaat en zoekzone uitbreidingsperimeter In de Brand 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst Locatie 

Buntgras Corynephorus canescens  achteruitgaand landduinen 

Eikvaren Polypodium vulgare achteruitgaand noordelijke grens bestand 5b 

Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae Kwetsbaar poel in hoek bestand 5c 

Struikheide Calluna vulgaris achteruitgaand nagenoeg geheel plangebied 

 



Algemene beschrijving 
 

Pagina 30 van 79
 

3.2.3.2 Oud-bosplanten 

Zoals te verwachten is op dergelijke locaties met vrij jong bos en op arme zandgronden komen 
er geen echte oud-bosplanten voor in het bosreservaat. De groeiplaats van Lelietje-van-dalen 
op de zuidrand van bestand 5a (zoekzone uitbreiding) is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van 
tuinafval.  
 
Ter info: op ca. 900 m ten westen van het bosreservaat komt aan de voet van de duinengordel 
een populatie Dalkruid voor.  

 
Foto: populatie Dalkruid op de rand van het domeinbos 
 
3.2.3.3 Autochtone bomen en struiken 

Op de oostelijke grens van het bosreservaat werd in 1997 een opname uitgevoerd (nr. 112) 
naar voorkomen van autochtone genenbronnen (Maes B. et al). Er werden op de landduinen 
enkele oude hakhoutstoven (tot 4 m omtrek) van Wintereik aangetroffen. Binnen de grenzen 
van het bosreservaat zijn er op de oostelijke landduin enkele minder omvangrijke (> 4 m) hak-
houtstoven van Zomereik aanwezig en is de aanwezigheid van autochtoon materiaal van bvb. 
Zomereik niet relevant. 
 
3.2.3.4 Korstmossen, mossen en paddestoelen 
Korstmossen 
In bestand 3a komt het bijzonder zeldzaam korstmos IJslands mos (Cetraria islandica) voor. 
Deze soort komt maar op enkele plaatsen in Overpelt en Hechtel voor en staat op de Neder-
landse Rode lijst in de categorie ‘Ernstig bedreigd’. Het is een typerende soort voor heide en 
stuifzandgebieden. De laatste jaren is er een lichte toename merkbaar.  

Het bosreservaat en directe omgeving zijn goed onderzocht op korstmossen (Paul Van San-
den). Er werd tijdens een excursie op 17 april 2010 bijna 50 soorten korstmossen aangetroffen. 
Als zeldzame soort (Nederlandse Rode lijst: Gevoelig) werd Boomsuikerkorst (Fuscidea light-
footii) aangetroffen. Een lijst van soorten aangetroffen op een excursie van Natuurpunt Hechtel-
Eksel op 24 maart 2008 is weergegeven in bijlage 6. 
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Mossen 
In bijlage 6 is een lijst met 52 soorten mossen weergegeven die tijdens een excursie op 24 
maart 2008 In de Brand werden aangetroffen. 
 
Paddestoelen 
In de periode 1999-2009 werden waarnemingen van paddestoelen In de Brand verzameld, zie 
bijlage 6 voor de soortenlijst (145 soorten). 
 

  
Foto: IJslands mos in bosreservaat In de Brand (mei 2012) 
 
3.2.3.5 Invasieve soorten 

Waar uitheemse planten echter leiden tot ‘schade’, wordt gesproken van invasieve exoten.  

In het bosreservaat komen volgende probleemsoorten voor (zie ook kaart 3.10): 

 De Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) is een uit oostelijk Noord-Amerika afkomstige 
boomsoort die tot 20 m hoog kan worden. Ze werd in Europa massaal aangeplant in bossen 
op zandgrond voor het hout en omdat de snelverterende bladeren de arme zandgronden 
vruchtbaarder konden maken. De soort komt hier echter vrijwel uitsluitend in struikvorm 
voor, zodat het hout onbruikbaar is. Bovendien blijkt de soort sterk te woekeren en een pro-
bleem te vormen voor inheemse flora, vooral op zandgronden maar ook op andere bodem-
types, wat haar de bijnaam “bospest” heeft opgeleverd. Volgens het ‘Belgian Forum on In-
vasive Species’ is dit een soort van de zogenaamde ‘zwarte lijst’. Het betreft soorten met 
een hoog milieurisico. De verspreiding van deze soort moet voorkomen of bestreden wor-
den. In het plangebied komt ze vooral voor in de zoekzone uitbreidingsperimeter (bestand 
5a). 

 Robinia (Robinia pseudoacacia): deze van oorsprong Noord-Amerikaanse boomsoort is 
opgenomen op de ‘grijze lijst’ van invasieve soorten. Dit zijn soorten met een matig milieuri-
sico. De verspreiding ervan zou opgevolgd moeten worden. Komt voor op de oostrand van 
de zoekzone uitbreiding. 
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 Ook de Amerikaanse eik (Quercus rubra) is in de 19de eeuw vanuit Noord-Amerika inge-
voerd als sierboom. Deze soort gedraagt zich dominant ten opzichte van de inheemse loof-
bomen omdat hij meer schaduw verdraagt, door zijn brede kruin leidt tot een donker bosmi-
lieu en moeilijk verterend strooisel vormt. De soort is eveneens opgenomen op de ‘grijze lijst’ 
van invasieve soorten. Dit zijn soorten met een matig milieurisico. De verspreiding ervan zou 
opgevolgd moeten worden. Komt vooral in de bestanden 2a, 5a en 5c. 

 Het Amerikaans krentenboompje (Amelanchier lamarckii) is een oorspronkelijk Noord-
Amerikaanse soort die in de 19de eeuw ingevoerd werd. Deze soort verwildert vooral op 
zandige bodems erg vlot. Het is tevens een soort van de ‘grijze lijst’. Komt verspreid in het 
bosreservaat voor. 

    
foto links: vruchtdragende Amerikaanse vogelkers – foto rechts: Bonte gele dovenetel langs pad nabij be-

stand 3a 
 
 Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) staat vermeld op de ‘zwarte lijst’ van uitheemse 

plantensoorten. Hij vormt vanwege zijn invasieve karakter een probleem voor de overheer-
sing in de gebieden waar deze soort verschijnt. Deze soort werd aangetroffen in bestand 5c 
(zoekzone uitbreiding). 

 Ook de verwilderende tuinplant Bonte gele dovenetel (Lamium galeobdolon subsp. argen-
tatum of Lamium galeobdolon 'Florentinum') een ongewenste soort in de bosbestanden. De-
ze bodembedekkende plant lijkt op de inheemse Gele dovenetel (Lamium galeobdolon), 
maar heeft een sterk gevlekt blad. Komt voor langs een pad op de noordrand van bestand 
3a en de zuidrand van bestand 5a (zoekzone uitbreiding). 

 
3.2.4 Vegetatie 
 
Binnen het bosreservaat zijn enkele zones gelegen met plantengemeenschappen die niet tot de 
bossfeer worden gerekend. Er werden in 2011 twee Tansley-opnames uitgevoerd binnen het 
bosreservaat en één Tansley-opname op de rand van het bosreservaat (in de stuifduin), zie 
voor situering opnames kaart 3.6. Deze opnames werden in het Bosbeheerpakket ingebracht 
en syntaxonomisch geplaatst volgens de typologie van Schaminée (Vegetatie van Nederland, 
1999). De typering van de open plekken is terug te vinden op de vegetatiekaart 3.7. De resul-
taten van de Tansley-opnames zijn weergegeven in bijlage 4. 
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Hieronder worden bondig de vegetatietypes van de niet-bosdelen besproken: 
 
Matig voedselrijk tot voedselrijk water met wortelende, drijvende en/of ondergedoken 
waterplanten 
In de ZW-hoek van bestand 5c (zoekzone uitbreiding) is een poel gelegen, waar Kikkerbeet vrij 
massaal aanwezig is. Dergelijk vegetatietype wordt ingedeeld onder de Fonteinkruiden-klasse, 
meer bepaald binnen het Kikkerbeet-verbond . 
 
Open tot gesloten grasland op zand 
Dit vegetatietype is gelegen op de open landduinen in bestanden 3a en 5c. De indeling bij de 
“klasse van de droge graslanden op zandgrond” kan verder verfijnd worden tot het Buntgras-
verbond (vanwege de typerende aanwezigheid van Buntgras). Op basis van de aanwezigheid 
van o.a. Heidespurrie kan het associatieniveau bepaald worden als “Associatie van Buntgras en 
Heidespurrie”, een typisch vegetatietype van kalkarme binnenlandse zandverstuivingen. 
 

   
foto links: Kikkerbeet in poel in ZW-hoek bestand 5c – foto rechts: Buntgras in bestand 5c 
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3.2.5 Biotoopkartering 
 
De biotoopkartering in een bosreservaat bestaat uit het opmeten van dikke bomen en dood 
hout. In 2011 werd de biotoopkartering in het bosreservaat en de zoekzone uitbreiding uitge-
voerd. 
 
Dikke bomen 
In het bosreservaat en de zoekzone uitbreiding komen geen dikke bomen (> 2,5 m omtrek) 
voor. 
 
Dood hout 
Gezien de relatief jonge bosleeftijd is het aandeel oude en dikke dode bomen zeer beperkt. 
Dood hout met een omtrek van meer dan 30 cm diameter (of 95 cm omtrek) is er maar erg wei-
nig aanwezig (zie kaart 3.8). In totaal werden 9 dode bomen, waarvan 3 liggend en 6 staand, 
opgemeten. Over het volledige bosreservaat en zoekzone uitbreiding betekent dit maar een 
dichtheid van 0,36 dode boom/ha. 

Tabel 3.6: Overzicht dikke dode bomen in uitbreidingsperimeter en bosreservaat In de Brand 

Bestand Boomsoort Type Diameter 
Lengte 

m) Afbraakfase2 

1a Amerikaanse eik Dood hout staand 35 15 5 
1a Grove den Dood hout staand 34 11 5 
1a Grove den Dood hout staand 31 10 5 
1a Grove den Dood hout liggend 31 13 6 
3a Grove den Dood hout liggend 35 10 6 
3a Grove den Dood hout staand 31 11 5 
5a Grove den Dood hout staand 35 15 4 
5b Grove den Dood hout liggend 32 16 4 
5c Zeeden Dood hout staand 41 20 5 

 

 
foto: liggend dood hout van een beperkte omvang (<1m omtrek). 

 
 
 
 

                                                                    
2 Schaal van 1 tot 6: met 1 schors nog intact, nog twijgjes tot 6: enkel nog resten van stam 



Algemene beschrijving 
 

Pagina 35 van 79
 

3.2.6 Fauna 
 
3.2.6.1 Avifauna 

In kader van dit beheerplan werd in 2011 en aanvullingen in 2012 een gedetailleerde inventari-
satie van de minder algemene broedvogels (cfr. lijst Broedvogelatlas 2002) uitgevoerd volgens 
de broedterritoriumkartering (Nature-ID, 2012). 
 
Tijdens de inventarisatie in 2011 werd van de minder algemene broedvogels in het bosreser-
vaat enkel één broedterritorium van Grote bonte specht (bestand 3b) aangetroffen.  
 
In 2012 werd 1 zangpost van Boomleeuwerik (RL Kwetsbaar) en 2 zangposten van Boompie-
per (RL Bedreigd) op de noordgrens van het bosreservaat vastgesteld. In de omgeving van het 
bosreservaat zijn er regelmatig waarnemingen van Nachtzwaluw, maar een vaste broedvogel is 
deze soort er waarschijnlijk niet. 
 
Op de rand van de landduinengordel ten westen van het bosreservaat is er een nestboom van 
Zwarte specht.  
 
De aanwezigheid van minder algemene broedvogels binnen het bosreservaat is erg beperkt, bij 
de terreinbezoeken werden wel typische naaldhoutsoorten zoals Zwarte mees en Kuifmees 
waargenomen. Door het structuurrijker maken van de naaldhoutbestanden zal het bosreservaat 
aantrekkelijker worden voor soorten als onder meer Boompieper. 
 
3.2.6.2 Zoogdieren 

Er zijn geen bijzondere waarnemingen van zoogdieren gekend van het bosreservaat en omge-
ving. Algemeen voorkomende soorten zoals Mol of Eekhoorn vinden wel een geschikt biotoop 
binnen het bosreservaat. 
 
3.2.6.3 Herpetofauna 

Er zijn geen bijzondere waarnemingen van amfibieën of reptielen gekend in of in de omgeving 
van het bosreservaat.  

Er is een vroegere waarneming (1996, waarneming E. Timmers, LIM 1999) van Hazelworm 
aan de oostrand van het bosreservaat.  
 
Tijdens de terreinbezoeken in 2011 werd ondermeer wel de aanwezigheid van Levendbarende 
hagedis en Bruine kikker vastgesteld.  
 
3.2.6.4 Wilde bijen 

Er werd binnen het bosreservaat en zoekzone uitbreiding in 2011, met aanvullingen in 2012, 
een specifieke inventarisatie uitgevoerd naar het voorkomen van wilde bijen (Nature-ID, 2012). 

Het volledige rapport met de resultaten is weergegeven in bijlage 5. Hieronder zijn de aangetrof-
fen soorten en de conclusie weergegeven.  
 
In totaal werden 34 soorten wilde bijen aangetroffen (tabel 7), 5 soorten zijn opgenomen op de 
Nederlandse Rode lijst (Peeters et al., 2003), 1 soort in de categorie 'Bedreigd' en 4 in de cate-
gorie 'Kwetsbaar'. 
 

Tabel 7: Aangetroffen soorten met aanduiding van de Nederlandse Rode lijst-categorie 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode lijst Nederland 
(Peeters et al, 2003) 

Andrena barbilabris Witbaardzandbij   

Andrena cinerea Asbij   
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Andrena dorsata Wimperflankzandbij   

Andrena flavipes Grasbij   

Andrena fuscipes Heidezandbij Kwetsbaar 

Andrena helvola Valse rozenzandbij   

Andrena labialis Donkere klaverzandbij Bedreigd 

Andrena nigroaena Zwartbronzen zandbij   

Andrena ovatula Bremzandbij Kwetsbaar 

Andrena vaga Grijze zandbij   

Bombus hypnorum Boomhommel   

Bombus jonellus Veenhommel Kwetsbaar 

Bombus pascuorum Akkerhommel   

Bombus pratorum Weidehommel   

Bombus sylvestris Vierkleurige koekoekshommel   

Colletes cunicullarius Grote zijdebij   

Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij   

Epeolus cruciger Heideviltbij   

Hylaeus gibbus Weidemaskerbij   

Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij   

Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij   

Lasioglossum fulvicorne Slanke groefbij   

Lasioglossum semiluscens Halfglanzende groefbij   

Lasioglossum sexstrigatum Gewone franjegroefbij   

Nomada alboguttata Bleekvlekwespbij   

Nomada lathburiana Roodharige wespbij Kwetsbaar 

Nomada shepperdana Geeltipje   

Nomada signata Signaalwespbij   

Osmia rufa Rosse metselbij   

Sphecodes albilabris Grote bloedbij   

Sphecodes crassus Brede dwergbloedbij   

Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij   

Sphecodes pellucidus Schoffelbloedbij   

Sphecodes puncticeps Grote spitstandbloedbij  
 
In de Brand werden 34 soorten wilde bijen aangetroffen waarvan 5 Rode lijst-soorten. Dit is 
minder dan verwacht voor een gebied met landduinen en droge heidevegetaties. 

30 soorten maken hun nest in de grond, 1 soort (Bombus hypnorum) gebruikt bovengrondse 
holen als nestplaats en 3 soorten (Hylaeus gibbus, H. hyalinatus en Osmia rufa) nestelen in 
holle stengels of holtes in dood hout. Bijna 30 soorten zijn eerder voorjaarssoorten en maar 5-6 
soorten zijn eerder zomersoorten.  

Hoewel het gebied erg geschikt is als nestplaats voor vele soorten wilde bijen is het lager dan 
verwachte soortenaantal te verklaren doordat in het gebied of in de onmiddellijke omgeving 
weinig nectarplanten te vinden zijn. In het voorjaar zijn veel soorten afhankelijk van bloeiende 
wilgen maar deze zijn in de onmiddellijke omgeving van de geschikte nestplaatsen afwezig. Ook 
Blauwe bosbes is een geschikte nectarplant in naaldbossen maar ontbreekt nagenoeg in het 
studiegebied. Pas in augustus is er met bloeiende Struikheide wel wat nectar aanwezig. Soor-
ten als Andrena fuscipes, Nomada rufipes en Epeolus cruciger profiteren hiervan. Vermits er 
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maar 3 soorten werden aangetroffen die voor hun nesten afhankelijk zijn van dood hout kunnen 
we aannemen dat er momenteel een tekort is aan zonbeschenen dood hout. 

3.2.6.5 Dagvlinders 

Er werd binnen het bosreservaat en zoekzone uitbreiding in 2011, met aanvullingen in 2012, 
een specifieke inventarisatie uitgevoerd naar het voorkomen van dagvlinders (Nature-ID, 2012). 

Het volledige rapport met de resultaten is weergegeven in bijlage 5. Hieronder zijn de aangetrof-
fen soorten en de conclusie weergegeven.  
 
Er werden 8 dagvlindersoorten waargenomen waaronder 2 Rode lijst-soorten (volgens Maes et 
al, 2011). 
 
Tabel 8: aangetroffen dagvlinders in bosreservaat In de Brand 
Wetenschappelijke 
naam Nederlandse naam Rode lijst 

1999 
Rode lijst 
2011 

Pararge aegeria Bont zandoogje LC LC 

Celastrina argiolus Boomblauwtje LC LC 

Gonepteryx rhamni Citroenvlinder LC NT 

Aglais io Dagpauwoog LC LC 

Polygonia c-album Gehakkelde aurelia LC LC 

Pieris brassicae Groot koolwitje LC LC 

Issoria lathonia Kleine parelmoervlinder CR NT 

Aglais urticae Kleine vos LC LC 
 
Verklaring Rode lijst: 
De in 2011 vernieuwde Rode lijst voor de dagvlinders gebruikt de internationale IUCN categorieën: 
EX (Extinct) = Internationaal uitgestorven 
EW (Extinct in the wild) = Internationaal in het wild uitgestorven 
RE (Regionally extinct) = Regionaal uitgestorven 
CR (Critical) = Ernstig bedreigd 
EN (Endangered) = Bedreigd 
VU (Vulnerable) = Kwetsbaar 
NT (Near Threatened) = Bijna in gevaar 
LC (Least Concern) = Momenteel niet in gevaar 
 
3.2.6.6 Overige 

In de meer open zones van het bosreservaat en omgeving komt Veldkrekel en Boskrekel al-
gemeen voor. In de open zandige stukken is Blauwvleugelsprinkhaan aanwezig.  

 
Foto: Blauwvleugelsprinkhaan In de Brand 
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3.3 Statistische gegevens 
 
3.3.1 Bosinventarisatie 
 
Op basis van het reeds bestaande beheerplan voor het bosreservaat In de Brand (LIM, 1999), 
de kadastrale grenzen, boomsoortensamenstelling en het actueel en toekomstig beheer werd 
een indeling in beheereenheden (bestanden) gemaakt (zie kaart 3.6).  

De bestaande nummering (percelen 1-4) en omgrenzing van het voormalig beheerplan werd zo 
goed mogelijk gerespecteerd. Een kleine aanpassing gebeurde o.a. op basis van het paden-
netwerk en een heischraal bestandsdeel. De (niet weerhouden) zoekzone uitbreiding werd op-
eenvolgend genummerd en kreeg bijgevolg perceelsnummer 5 (zie Tabel 3.9). 
 
Tabel 3.9: overzicht bestanden bosreservaat In de Brand en zoekzone uitbreidingsperimeter 

Bestand Omschrijving Boomsoort Opp. (ha) 
1a Grove den met lokaal klein aandeel Amerikaanse eik, Zeeden en Struikhei. Ps 2,39 

2a Heuvelachtige randzone met hoofdzakelijk Grove den, (Zomer)eik in neven-
etage en plaatselijk (vnl. langs pad) Struikhei in kruidlaag. 

Ps (zE+aE) 4,54 

3a Droog heischraal landduin met gordel Grove den. Ps (rBe+zE) 2,69 
3b Grove den met Ruwe berk in nevenetage en in oosten zones met Struikhei. Ps (rBe) 1,25 

4a Voormalig Zwarte dennenbestand met inmenging van Grove den. In 2012 
eindkap van Zwarte den 

kapvlakte 0,72 

5a Hoofdzakelijk Grove den met lokaal inmenging van Zwarte en Zeeden. Ne-
venetage vnl. Amerikaanse vogelkers en lokaal relictpopulaties Struikhei. 

Ps (aVk) 4,90 

5b Hoofdzakelijk Grove den met lokaal groepen van Zwarte en Zeeden. Neven-
etage vnl. Amerikaanse eik (N-rand) en Amerikaanse vogelkers. 

Ps+Pc (Pp+aE) 3,59 

5c Ijler bestand (vnl. Grove den en lokaal Zeeden) met centrale open plek (met 
Struikhei) en ven in ZW-hoek.  

Ps+Pc (Pp+open) 5,36 

 
3.3.1.1 Bestandskenmerken 

Hieruit blijkt dat de verschillende bosdelen van het bosreservaat en de zoekzone uitbreidingspe-
rimeter vrij uniform zijn. De sluitingsgraad is, op 2 bestanden met open plekken na, steeds bo-
ven de 75% en de leeftijdsklasse is (vanwege aanplant) nagenoeg gelijk voor het gehele ge-
bied. 

In alle bestanden is Amerikaanse vogelkers aanwezig (meer in de zoekzone uitbreidingszone 
dan in het bosreservaat zelf) en liggend dood hout is schaars (zie verder). 

Tabel 3.10: overzicht algemene kenmerken bosbestanden (op basis van individuele beoordeling) 

Bestand Type3 
Bedrijfs-

vorm 
Mengings-

vorm 
Sluitings-

graad 
Leeftijd 

aVk  
zaailing 

aVk  
struik 

aVk  
boom 

Leeftijd 
leeftijd  

nevenetage 
1a NH Hooghout Homogeen > 75 % Gelijkjarig < 5 % < 5 % < 5 % 41-60 21-40 

2a N+L Hooghout Homogeen > 75 % Gelijkjarig < 5 % < 5 % < 5 % 41-60 21-40 

3a N+L Hooghout Groepsgewijs 50 % - 75 % Gelijkjarig < 5 % < 5 % geen 41-60 21-40 
3b N+L Hooghout Homogeen > 75 % Gelijkjarig < 5 % < 5 % geen 41-60 21-40 
4a kapvlakte - - < 25 % - < 5 % < 5 % geen  21-40 
5a NH Hooghout Homogeen > 75 % Gelijkjarig 5-25 % 5-25 % < 5 % 41-60 1-20 

5b NH Hooghout Homogeen > 75 % Gelijkjarig 5-25 % 5-25 % < 5 % 41-60 21-40 

5c NH Hooghout Groepsgewijs 50 % - 75 % Gelijkjarig 5-25 % 5-25 % < 5 % 41-60 21-40 
 

                                                                    
3 NH = naaldhout, N+L = Naald- (50-80%) en loofhout. 
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3.3.1.2 Boomsoortensamenstelling 

Het gehele bosreservaat bestaat uit homogene naaldhoutaanplanten. Lokale variatie tussen de 
verschillende bestanden is doorgaans beperkt tot de mate van de sluiting van de kroonlaag of 
m.b.t. bijmenging van nevenboomsoorten zoals Zeeden, Ruwe berk, Zomereik, Amerikaanse 
eik en/of Amerikaanse vogelkers. De hoofdboomsoort is voor het grootste deel van het bosre-
servaat Grove den. 
 
3.3.1.3 Dendrometrische gegevens 

In 2011 werd in het bosreservaat 3 bosopnames en in de zoekzone uitbreidingsperimeter 2 bo-
sopnames uitgevoerd (volgens methodiek van cirkelvormige plots) om te peilen naar de boom-
soortensamenstelling. Deze werden aangevuld met 5 vegetatie-opnames van de bosflora (vol-
gens Braun-Blanquetmethode) en 3 opnames van open plekken (volgens Tansleymethode). De 
locatie van de verschillende opnames is weergegeven op kaart 3.6. De resultaten van de op-
names in de zoekzone uitbreidingsperimeter zijn weergegeven in bijlagen 3 en 4, de resultaten 
van de opnames in het bosreservaat worden hieronder verder besproken (zie voor details bijla-
ge 4). Uit de vergelijking blijkt dat voornamelijk het aandeel Zwarte den en Amerikaanse vogel-
kers (lagere omtrekklassen) opmerkelijk groter is in de zoekzone uitbreidingsperimeter. 

De Corsicaanse dennen in bestand 4a (gekapt in 2012) zijn nog meegenomen in de gegevens-
verwerking, ook zijn de gegevens van 2011 niet aangepast aan de dunning die in de rest van 
het bosreservaat werd uitgevoerd. 
 
Voor de berekening van het gemiddelde stamtal, houtvolume, e.d. werd het gemiddelde van de 
3 bosopnames genomen (zie Tabel 3.11 en Grafiek 3.1).  
 
Zaailingen 
Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte minder dan 2 meter. 

In totaal werden binnen deze hoogteklasse 7 houtige plantensoorten aangetroffen en het ge-
middelde stamtal voor het volledige bosreservaat bedraagt ca. 11.000 zaailingen per hectare 
(zie Tabel 3.11). Dit aantal is relatief hoog en in hoofdzaak te wijten aan het groot aantal kleine 
zaailingen van Zomereik. Bij de grotere zaailingen (meer dan 1 m) zijn Sporkehout en Ruwe 
berk dominerend.  

Van de inheemse loofboomsoorten is het vnl. Wilde lijsterbes, Ruwe berk, Sporkehout en Zo-
mereik die zich het gemakkelijkst verjongen. Overige natuurlijke verjonging is afkomstig van 
Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en Hulst.  
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Tabel 3.11: aantal zaailingen per hectare voor bosreservaat In de Brand (2011) 

 
 
Struiklaag 
Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte van meer dan 2 meter en een sta-
momtrek kleiner dan 20 cm.  

Gemiddeld wordt binnen het plangebied voor deze laag een stamtal bereikt van 2.576 levende 
struiken per hectare, verdeeld over 6 houtige plantensoorten. De meest abundante soort is 
Sporkehout, overige soorten zijn in veel kleiner aantal aanwezig.  

In sommige bestanden is de struiklaag quasi afwezig, maar vnl. in de zoekzone uitbreidingspe-
rimeter komt veel natuurlijke verjonging voor Amerikaanse vogelkers.  
 

Tabel 3.12: aantal struiken per hectare voor bosreservaat In de Brand (2011) 
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Boomlaag 
De boomlaag omvat alle exemplaren met een omtrek van meer dan 20 centimeter.  

Op kaart 3.8 zijn de hoofdboomsoorten per bestand weergegeven. 

Uit tabel 3.13 blijkt vooral het hoog aandeel naaldhout (>90%). Op basis van het stamtal is de 
belangrijkste boomsoort Grove den (70%), andere soorten als Zomereik en Zwarte den (10%, 
gekapt in 2012) en Ruwe berk (6%) komen beperkter voor. 

Voor het grondvlak en het volume zijn de verhoudingen gelijklopend. Grove den is sterk domi-
nant met meer dan 80%.  

Tabel 3.13: aandeel bomen per hectare voor bosreservaat In de Brand (2011) 

 
Bij de verdeling van het stamtal per omtrekklasse, zoals weergegeven in grafiek 3.1 is er een 
onnatuurlijk verloop. In de lagere omtrekklassen zijn er weinig jonge bomen aanwezig, terwijl er 
een lichte piek is in de omtrekklassen tussen de 65 en 95 cm.  

In grafiek 3.2 is voor de parameter grondvlak (en ook volume) Grove den vooral aanwezig in de 
omtrekklassen tussen 75 en 125 cm. Zware bomen zijn er niet aanwezig.  
 

Grafiek 3.1: stamtal t.o.v. omtrekklasse 
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Grafiek 3.2: grondvlak t.o.v. omtrekklasse 

 
 
Dood hout 
Het staand dood hout omvat alle staande dode bomen met een omtrek van meer dan 20 cen-
timeter. Het aandeel staande dode bomen binnen de proefvlakken is weergegeven in tabel 
3.14.  

In tabel 3.15 wordt – in grote lijnen – per bosbestand de aanwezigheid van liggend dood hout 
weergegeven. Enkel de dunne en dikke omtrekklassen zijn daarbij vertegenwoordigd en zeer 
dik staand dood hout is afwezig. 

Zoals ook al uit de biotoopkartering bleek, is het aandeel dood hout erg gering, het aandeel 
staand dood hout bedraagt ca. 3% van het houtvolume. 

Tabel 3.14: overzicht staand dood hout in bosreservaat In de Brand 

 
 
Tabel 3.15: overzicht liggend dood hout per bestand 

 Bestand Dun (20-60cm) Dik (60-120cm) Zeer dik (>120cm) 

Bosreservaat 1a < 5 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

Bosreservaat 2a < 5 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

Bosreservaat 3a < 5 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

Bosreservaat 3b < 5 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

Bosreservaat 4a < 5 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

zoekzone uitbreiding 5a < 5 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

zoekzone uitbreiding 5b < 5 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

zoekzone uitbreiding 5c < 5 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 
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3.3.2 Fytosociologische inventaris 
 
In 2011 werden in totaal 5 vegetatie-opnames gemaakt (volgens Braun-Blanquetmethode) in de 
proefvlakken waar ook de bosbouwopnames werden uitgevoerd. De situering van de opnames 
is weergegeven op kaart 3.6, de aanwezige bos- en vegetatietypes is weergegeven op kaart 
3.7. In bijlage 4 worden deze opnames weergegeven per soort en per vegetatielaag. 

De vegetatieopnamen in bos worden vegetatiekundig op naam gebracht met behulp van de een 
identificatieprogramma ‘Bostypologie’ dat in het Bosbeheerpakket (versie 3.46 – 2.18) van ANB 
is ingebracht. Deze identificatie volgt de typologie volgens Cornelis et al. (2009). 

Op basis van de presentie, karakteristieke bedekking en indicatorwaarde (= product van trouw 
en presentie) worden (bos)plantengemeenschappen bekomen. In totaal worden er 30 bostypes 
onderscheiden, ingedeeld onder 10 bostypegroepen (hoofdletter). In een sterdiagram wordt de 
verwantschap van een vegetatieopname met elk bostype weergegeven. Hoe meer het sterdia-
gram uitwijkt naar een welbepaald bostype, hoe groter de associatie met dit bostype. 

De actuele vegetatiekaart op basis van de bostypologie volgens Cornelis et al. (2009) is weer-
gegeven op kaart 3.7. 

Om de typering van de actuele vegetatie vanuit de kruidlaag te bevestigen en om de proefvlak-
ken te karakteriseren qua biotische parameters, werd ook een mF/mR.mN-ecogram (Rogister, 
1985) gemaakt en geïnterpreteerd (zie Grafiek 3.6). 
 
3.3.2.1 Groep I: Dennen-Eikenbos 

Alle bosbestanden behoren tot de groep van de Dennen-Eikenbossen. Een onderscheid kan 
worden gemaakt op basis van de kruidlaag en de ontwikkeling van dit bostype. Hieronder is een 
overzicht gegeven van de verschillende aangetroffen types in het bosreservaat en de zoekzone 
uitbreidingsperimeter van In de Brand. 
 
 I1: RG [Dennen-Eikenbos] met Gewone braam  

Algemeen: dit is een algemeen type op voedselarme gronden met slechts weinig karakteristieke soor-
ten en veelal ontstaan door bebossing met naaldhout van heidegebieden in de Kempen en op de 
Vlaamse zandrug. Naast Gewone braam zijn Brede en Smalle stekelvaren de meest abundante soor-
ten. Het is een minder waardevol type met vaak soortenarme en structuurarme bestanden die vrij re-
cent van oorsprong zijn.  

 
In de Brand: binnen het plangebied werd deze rompgemeenschap aangetroffen buiten het 
bosreservaat, namelijk in bestand 5a. Ook de overige bestanden van perceel 5 vertonen de-
zelfde eigenschappen. Zoals de sterdiagram van grafiek 3.3 aangeeft, leunen deze bosbe-
standen ook dicht aan bij bostypes I2c (Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, 
subtype met Bochtige smele),  I3  (RG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse vogelkers)  en  I4  (RG 
[Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse eik). 

 
Grafiek 3.3: bosspectrum van opname in bestand 5a. 
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 I2c: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, subtype met Bochtige smele 
(  Habitatcode 9190: Oude zuurminnende Eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur) 

Algemeen: dit bostype is een verarmde of minder goed ontwikkelde vorm van het subtype met Blauwe 
bosbes (I2b). Er is meestal ook een zekere affiniteit met de rompgemeenschap met Braam (I1) en berk 
duikt hier frequent op in de nevenetage. De kruidlaag is kenmerkend zeer soortenarm door sterke do-
minantie van grassen (Bochtige smele) en/of bramen.  
 
In de Brand: dit subtype werd aangetroffen in de westzijde van bestand 1a en in bestand 4a 
(in 2012 gekapt). De weergave in grafiek 3.4 toont tevens een sterke verwantschap aan met 
de minder ontwikkelde bostypes I1 (zie hoger) en I3 (RG [Dennen-Eikenbos] met Ameri-
kaanse vogelkers). 

   
Grafiek 3.4: bosspectrum opnames in bestand 4a en westzijde bestand 1a 

 

 
foto: opnamelocatie in bestand 4a met slechts een zeer beperkt ontwikkelde kruidlaag (2011) 

 
 I2e: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, subtype met Struikhei.  

(  Habitatcode 9190: Oude zuurminnende Eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur) 

Algemeen: Struikhei is een typerende plantensoort in de vegetatielaag van dit bostype. Verder zijn 
Zwarte den, Grove den, Zomereik, Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers veel voorkomende 
soorten bij dit subtype. 
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In de Brand: binnen het bosreservaat werd dit bostype aangetroffen in de oostzijde van be-
stand 1a en binnen de zoekzone uitbreidingsperimeter ook in de randzone van het stuifduin 
(zie grafiek 3.5). 

   
Grafiek 3.5: bosspectrum opnames in oostzijde bestand 1a en nabij stuifduin 

 

 
foto: opnamelocatie in oostrand van bestand 1a met Struikhei in de struiklaag. 

 
3.3.2.2 Rogister-ecogram  

Om dit ecogram te bekomen, gebruikte Rogister de Ellenberggetallen R (zuurtegraad), N (stik-
stofwaarde) en F (vochtwaarde) om elk bostype in een tweedimensionele ruimte te plaatsen die 
de ecologische positie van de abiotische factoren vochttoestand en voedselbeschikbaarheid 
van de bodem (is gerelateerd met de humuskwaliteit) duidelijk maakt. De bekomen gemiddelde 
Ellenbergwaarden per proefvlak worden uitgezet in het Rogister-ecogram met als referentie een 
overlay van de bosinventarisatietypologie (zie zwarte lijnen op grafiek 3.6). 
 
Voor de classificatie van de bosgemeenschappen volgens Rogister (1985) werd gebruik ge-
maakt van de verwachtschap op basis van de Ellenberggetallen (Ecologische Verwantschaps-
Coëfficiënt of EVC). De ecogrammen worden opgesteld op basis van de gemiddelde Ellenberg-
getallen voor vocht (mF), zuurtegraad (mR) en stikstof (mN) voor elk bostype. Deze parameters 
geven een indicatie van de vochttoestand en de humuskwaliteit of de snelheid waarmee de 
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humus wordt afgebroken zodat de ecologische plaats van elke plantenopname ten opzichte van 
deze twee omgevingsfactoren duidelijk wordt.  
 
Naast deze positionering t.o.v. de abiotische parameters zuurtegraad, voedselrijkdom en bo-
demvochtigheid, geeft deze grafiek ook de overeenkomst weer tussen de vegetatieopnames en 
de Vlaamse bostypes (Roelandt, 2001). De zwarte lijnen en de hoofdletters wijzen op de be-
grenzing van de ecologische zones die samenhangen met de Vlaamse bostypes (zie grafiek 
3.6). Deze afgebakende zones mogen niet als absolute grenzen worden beschouwd, doch ter 
hoogte van dergelijke grens is er een overgangszone tussen het ene en het andere bostype. 
Voor sommige opnames met een belangrijk aandeel aan storingssoorten – waarvoor geen ge-
wogen Ellenbergwaarden berekend kunnen worden – kan het voorkomen dat de punten in de 
grafiek een “uitschieter” vormen en buiten de ecologische zones (volgens de bostypologie) te-
rechtkomen.  
 
De begrenzing van de ecologische gebieden in het ecogram komt overeen met de volgende 
bostypes: 
- BQ: Berken-Eikenbos (Betulo-Quercetum) 
- FQ: (Winter)Eiken-Beukenbos (Fago-Quercetum) 
- SC: arme Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) 
- MF: Gierstgras-Beukenbos (Milio-Fagetum)  
- EC: Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos (Endymio-Carpinetum)  
- PC: Vochtig Eiken-Haagbeukenbos (Primulo-Carpinetum)  
- UFtyp: typisch Iepen-Essenbos (Ulmo-Fraxinetum typicum)  
- UFaln: Vochtig of Elzenrijk Iepen-Essenbos (Ulmo-Fraxinetum alnetosum)  
- PF: Elzen-Essenbos (Pruno-Fraxinetum)  
- CA: Moesdistel-Elzenbroek (Kalk-Elzenbroek) (Cirsio-Alnetum) 
- FA: Ruigt-Elzenbos (Filipendulo-Alnetum)  
- CEA: Gewoon of mesotroof Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum)  
- LQ: Elzen-Eikenbos (Lysimachio-Quercetum)  
 
In de X-as is de mate van afbraak van het strooisel of dus het humustype uitgezet. Deze wordt 
bekomen uit het product van de zuurtegraad (mR4) en de stikstofgraadklasse (mN5) of dus 
voedselrijkdom. Deze is oplopend van mor, over moder, naar mull:.  
  

 
 
De Y-as komt overeen met de vochtklasse. Deze gaat van soorten die gebonden zijn aan zeer 
droge omstandigheden (xerofielen), naar soorten die gebonden zijn aan natte standplaatsen 
(hygrofielen): 

                                                                    
4 mR = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de zuurtegraad in de bovenste bodemlagen R. 
5 mN = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de nitrificatie N, dus mN. 
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Abiotische typering:  
De opnames situeren zich vooral in de zone van matig vochtig en mindere humuskwaliteit. Voor 
eén opname (bestand 1a) is de vochttoestand droog en is de humuskwaliteit slecht (mor).  
 
Biotische typering:  
De opnames situeren zich in de overgang van Eiken-Berkenbos naar arm Eiken-
Haagbeukenbos. Dit geeft echte een wat te gunstig beeld want de bosvegetatie is nagenoeg 
nog niet ontwikkeld en is typerend voor (heide)vegetaties op arme zandgronden. 

Grafiek 3.6: ecogram van de Braun-Blanquet bosopnames 

 
 
3.3.3 Faunistische inventaris 
 
Zie punt 3.2.6. 
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3.3.4 Opbrengsten en diensten 
 
Sinds de aankoop zijn er volgende kappingen uitgevoerd: 

- 1985: er werden 144 Grove dennen gedund met een houtvolume van 17 m³ en 181 Cor-
sicaanse dennen met een volume van 8 m³. 

- 1993: er werden 401 Grove dennen gedund met een houtvolume van 57 m³ en 123 Cor-
sicaanse dennen met een volume van 14 m³. 

 
- 2012: het Corsicaanse dennenbestand in 4a werd kaalgekapt en werden er met uitzonde-

ring van bestand 2a sterke dunningen uitgevoerd. In totaal werd 320 m³ gekapt, ongeveer 
voor de helft Corsicaanse den en de andere helft Grove den. De gekapte bomen werden 
met paard uitgesleept.  

 
 

3.4 Bosdifferentiërende elementen 
 
3.4.1 Poelen 
 
In de zuidwestelijke hoek van bestand 5c (zoekzone uitbreiding) is een poel (0,06 ha) gelegen. 
De vegetatietypering hiervan staat beschreven onder § 3.2.4.  
 
3.4.2 Opmerkelijke solitaire bomen 
 
Het open stuifduin in het oosten van het plangebied is de enige locatie binnen het bosreservaat 
en zoekzone voor uitbreiding (cfr. bijlage 2), waar een aantal opmerkelijke solitaire bomen 
staan. Het gaat hierbij om bijzondere groeivormen van Grove den (zgn. “vliegdennen”) of een 
alleenstaande jonge Zomereik. 
 

  
foto links: Vliegden – foto rechts: solitaire Zomereik op stuifduin. 

 
3.4.3 Hagen, houtkanten en bomenrijen 
 
Er zijn geen hagen, houtkanten of bomenrijen aanwezig in of nabij het bosreservaat In de 
Brand. 
 
3.4.4 Bosranden 
 
Er zijn geen gestructureerde bosranden in of nabij het bosreservaat In de Brand. 
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3.4.5 Open plekken 
 
Binnen het bosreservaat In de Brand is een goed ontwikkelde open plek aanwezig; met name 
een landduin met heidevegetatie (bestand 3a). Een soortgelijke open plek is eveneens aanwe-
zig in bestand 5c (zoekzone uitbreiding). Dit bestand wordt ook gekenmerkt door enkele ijlere 
bosdelen. In het uiterste oosten van het plangebied is tevens een groot stuifduin aanwezig. Dit 
wordt getypeerd door een belangrijk aandeel onbegroeide zandgrond. 
 
 

3.5 Beschrijving van de boswegen en andere 
infrastructuur 

 
3.5.1 Boswegen 
 
Het plangebied wordt doorkruist door tal van boswegen. In hoofdzaak betreft het wegen voor 
exploitatiedoeleinden die ook gebruikt worden als wandelpad. 
 
Voor een overzicht van de verschillende boswegen, zie kaart 3.9. 
 
3.5.2 Recreatieve en educatieve infrastructuur 
 
De recreatieve infrastructuur in de onmiddellijke omgeving van bosreservaat In de Brand be-
staat voornamelijk uit een uitgebreid padennetwerk, alsook aanduiding van recreatieve routes, 
zitbanken, picknicktafels, e.d.  
 
Aan de oostrand van het bosreservaat is er een belangrijke startplaats voor het wandelgebied 
In de Brand. Aan deze toegangspoort (die onderdeel uitmaakt van Bosland) langs de Kamert-
straat is een parking en picknickplaats aanwezig.  
 

  
foto links: zitbank in bestand 5c – foto rechts: aanduiding recreatieve routes 
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3.6 Recreatieve functies en toegankelijkheid 
 
3.6.1 Toegankelijkheid 
 
De toegankelijkheid in het bosreservaat en de aansluitende bosdelen, wordt geregeld d.m.v. 
borden en barelen. Heel wat paden zijn toegankelijk voor wandelaars en lokaal maken ook fiet-
sers en ruiters- of menners van bepaalde wegen gebruik. Het open stuifduin in het oosten van 
het bosreservaat is als officiële speelzone in gebruik. Ook het bosgedeelte hierop aansluitend 
(ten oosten van bestand 5c) en het bos ten oosten van bestand 2a zijn als speelzone in gebruik 
(zie kaart 3.9). 

 
foto  aanduiding toegankelijkheid voor verschillende bosgebruikers 

 
3.6.2 Recreatieve routes 
 
Diverse organisaties (Toerisme Limburg, VVV, e.d.) hebben een padennetwerk uitgebouwd in 
en om het bosreservaat. Verschillende recreatieve vormen (paardensport, wandelen, e.d.) kun-
nen daarbij – al dan niet gescheiden – plaatsvinden. 

  
foto: diverse organisaties bieden tal van recreatieve routes aan (bv. ruiter- en menroute + VVV) 
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In kader van Bosland zijn er In de Brand drie wandelroutes uitgestippeld. Twee ervan lopen 
door het bosreservaat zelf (blauwe en rode wandelroute).  

 
 
3.7 Knelpunten 
 
3.7.1 Intensief recreatief gebruik en harde recreatie 
 
Her en der doorheen het plangebied lopen grote en kleine paden (‘indianenpadjes’). Sommige 
daarvan maken deel uit van een officieel wegennetwerk, echter de meeste zijn ontstaan door 
het intensief recreatief gebruik. Dergelijke intens netwerk aan paden zorgt voor een sterke ver-
snippering van het bosreservaat en verstoort deels de rust en ontwikkelingskansen van de fau-
na en flora in het gebied. 
 

 
foto: in onbruik geraakte zitbank langs één van de vele wandelpaden 
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Het bosreservaat is ook onderhevig aan harde recreatie en van vooral motocrossers en quads 
die door het bosreservaat rijden.  
 
3.7.2 Sluikstort 
 
Het recreatief medegebruik van het gebied brengt ook andere knelpunten met zich mee. Zo 
wordt op diverse locaties zwerfvuil aangetroffen. In sommige gevallen is er zelfs sprake van 
sluikstort. Het gaat dan bv. om steenpuin of groenafval.  

Ook wordt er binnen het bosgebied soms open vuur gemaakt. 

 
foto: stortplaats in zoekzone voor uitbreiding van bosreservaat In de Brand 
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4 Beheervisie en -doelstellingen 

4.1 Bosfuncties 
4.1.1 De ecologische functie 
 
In de periode 1995-1996 werd 11,4 ha van In de Brand aangewezen als bosreservaat. De keu-
ze als bosreservaat was vooral gebaseerd door de ligging op een gordel van landduinen en 
door de goede buffering in een groter boscomplex.  

Het bosreservaat bestaat grotendeels uit vrij recente (minder dan 100 jaar) bebossingen van 
heidezones en landduinen met naaldhout. Relicten van oud hakhout van Winter- of Zomereik is 
er binnen het bosreservaat maar fragmentarisch aanwezig. De waarde van het bosreservaat ligt 
vooral in de aanwezige relicten van heide en landduinen en daaraan gebonden zeldzamere 
soorten.  

Het bosreservaat heeft een ecologische functie voor zeldzamere vegetaties, flora en fauna in 
volgende biotopen: 
 
BOS 

- Aanwezigheid van matig ontwikkelde en vrij volledige vegetaties van het bostype Zomerei-
ken-Berkenbos. 

OPEN RUIMTES 

- De aanwezigheid van open schrale zones met heidevegetaties en landduinvegetaties met 
onder meer een heel wat korstmossen waaronder enkele bijzonder zeldzame soorten.  

In het bosreservaat zal er vooral worden gestreefd naar een mozaïekrijk landschap met afwis-
seling van heidezones, open landduin, bos- en struweelzones (zie figuur 4.13). Deze structuur-
variatie van het bosreservaat zal er ervoor zorgen dat er zowel op floristisch als faunistisch vlak 
interessante en zeldzame soorten meer kansen zullen krijgen en het bosreservaat zeker belang 
zal hebben voor het in standhouden van deze soorten. Het streven naar grote delen open land-
duin is geen optie binnen het bosreservaat, onder meer door de aanwezigheid van grotere zo-
nes open landduin in de nabije omgeving (zoals in het Kamp van Beverlo). 

Het verwijderen van een deel van de agressieve exoten en de omvorming van de homogene 
bestanden met naaldhout zal de graad van natuurlijkheid verhogen. Het beheer in het bosreser-
vaat is volledig afgestemd op een optimalisatie van de ecologische functie en de wetenschap-
pelijke functie van het bos. Alle concrete beheerdaden zijn afgestemd op de realisatie van deze 
doelstellingen. Hierbij wordt vooral ingezet op de biodiversiteit (ecologische functie). 

Met de beoogde beheerdoelstellingen wordt ernaar gestreefd om de waardevolle heide- en 
landduinvegetaties en de waardevolle elementen te behouden en te versterken. Dit wordt als 
volgt vertaald in algemene beheerdoelstellingen: 

 Ontwikkelen van ijl bos en boomrijke heide 
Op middellange termijn wordt met uitzondering van de landduinen de aanwezige bosbe-
standen omgevormd naar ijl bos en boomrijke heide. Zo zal er een bijzonder mozaïekrijk en 
structuurrijk gebied worden ontwikkeld.  
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Dergelijk landschap zal een gunstig effect hebben op onder meer broedvogels van halfopen 
zones en zeker ook heel wat invertebraten als wilde bijen, sprinkhanen, …. Ook krijgen 
plantensoorten en (korst)mossen gebonden aan heide en landduinen meer geschikte bioto-
pen.  

 Ontwikkelen van gemengd bos op landduin 
Het naaldbos op de landduinen zelf worden omgevormd naar gemengd bos met menging 
van Grove den, Zomereik en Ruwe berk. Er wordt in deze boszone gestreefd naar een 
maximaal behoud van dikkere bomen en dood hout. Hierdoor zal het bos aantrekkelijker 
worden voor bijvoorbeeld bosgebonden vogels. Deze boszone vormt tevens een buffer naar 
het aangrenzend speelbos en de nabijgelegen woonwijken. 

Gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen 
Het bosreservaat is gelegen binnen het Vogelrichtlijngebied ‘Militair domein en de vallei van de 
Zwarte Beek’ BE2218311. Voor dit gebied zijn voor de verschillende vogelsoorten (zie tabel 2.3) 
populatie- en kwaliteitsdoelstellingen opgesteld. Voor het bosreservaat zijn volgende soorten 
relevant: Nachtzwaluw, Boomleeuwerik en Zwarte specht. Door het ontwikkelen van het moza-
iekrijk landschap zal de geringe oppervlakte van het bosreservaat mee de ecologische doelstel-
lingen voor deze soorten in het omvangrijk Vogelrichtlijngebied ondersteunen.  

Hoewel het bosreservaat niet in Habitatrichtlijngebied is gelegen, wordt er naar gestreefd om 
volgende habitattypes te ontwikkelen: 

Tabel 4..16: huidige en gewenste oppervlakte habitats binnen bosreservaat In de Brand 

Habitattype huidig areaal 
2012 

gewenst 
areaal 2032 

einddoel 
(>2050) 

2330 Open grasland op landduinen <0,5 ha 1,25 ha 1,25 ha 

4030 Droge Europese heide < 1 ha  max. 3 ha 3 ha 

9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus 
robur op zandvlakten (matig ontwikkeld) < 4 ha  3,5 ha 3,5 ha 

 
4.1.2 De wetenschappelijke functie 
 
Het beheer in het bosreservaat is volledig afgestemd op een optimalisatie van de ecologische 
functie en de wetenschappelijke functie. Alle concrete beheerdaden zijn afgestemd op de reali-
satie van deze doelstellingen. 

Momenteel is er nagenoeg geen wetenschappelijk onderzoek in het bosreservaat uitgevoerd en 
zijn de mogelijkheden tot wetenschappelijk onderzoek gezien de beperkte oppervlakte van het 
bosreservaat gering. 

In het volledige bosreservaat kan de evolutie naar een mozaïekrijk landschap met de ontwikke-
ling van heide- en landduinvegetaties worden opgevolgd.  
 
4.1.3 De schermfunctie 
 
Als onderdeel van een groot natuur- en boscomplex ten westen van Hechtel-Eksel vervult het 
mee de milieubeschermende functies die eigen zijn aan dergelijke complexen, wat onder meer 
inhoudt dat verontreinigde stoffen, fijn stof, geluidshinder, … deels opgevangen en/of beperkt 
worden. 
 
 
 



Beheervisie en -doelstellingen 
 

Pagina 55 van 79
 

4.1.4 De recreatieve functie 
 
Het bosreservaat maakt onderdeel uit van een belangrijk recreatief gebied, namelijk het wan-
delgebied van In den Brand en wordt de recreatieve functie van het bosreservaat afgestemd op 
de globale recreatievisie van Bosland.  

Op de westrand van het bosreservaat is er een goed uitgebouwde toegangspoort aanwezig met 
onder meer een parking en zitbanken.  

In het noorden sluit het bosreservaat aan bij een 11,3 ha grote speelzone met centrale de open 
zandvlakte. Aan de oostgrens van het bosreservaat is er een kleinere speelzone van 0,45 ha 
aanwezig. 

Er loopt een wandelroute door het bosreservaat en zijn er talrijke niet bewegwijzerde paden 
aanwezig. Het is de doelstelling dat de wandelroute in het bosreservaat toegankelijk blijft maar 
dat niet bewegwijzerde paden worden afgesloten.  
 
Figuur 4.13: visie voor bosreservaat In de Brand 
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4.2 Beheerdoelstellingen 
Zoals vermeld in het uitvoeringsbesluit van 1993 (B. Vl. R. 20.01.93), dient men bij het beheer van een 
bosreservaat met volgende doelstellingen rekening te houden: 

 Behouden en herstellen van de natuurlijke fauna en flora 
 Bevorderen van inheemse of standplaatsgeschikte boomsoorten 
 Stimuleren van natuurlijke verjonging 
 Het bevorderen van ongelijkjarigheid en ongelijkvormigheid 
 Het bevorderen van het ecologisch evenwicht 

Het bosreservaat In de Brand zal volledig bestaan uit een zone met gericht beheer. 
 
4.2.1 Zones met gericht beheer 
 
Het volledige bosreservaat wordt als een gericht reservaat beheerd. Met uitzondering van de 
oostelijke rand wordt het bosreservaat geleidelijk omgevormd naar een mozaïekrijk landschap  
met afwisseling van zones met bos, struweel, heide en landduin. De hoogste delen van het bos-
reservaat, namelijk de landduinengordel op de oostgrens blijft bos. Wel is er omvorming van het 
homogeen naaldhout (Grove den) naar een gemengd bos met Zomereik, berk, Wilde lijsterbes, 
Spork, … 

De bedekkingsgraad van bomen en struiken over het volledige bosreservaat blijft minimaal 50% 
maar is er een afwisseling van zones die meer open en meer gesloten zones. Een groot deel 
van het bosreservaat is te bestempelen als boomrijke heide.  

Op kaart 4.1 is het beheer in het gericht reservaat In de Brand weergegeven. 
 
4.2.1.1 Bosbeheer 

In 2011-2012 werd er een dunning in de Grove dennenbestanden uitgevoerd en was er een 
eindkap van de Corsicaanse dennen. In de Grove dennenbestanden worden verder dunningen 
uitgevoerd met een omlooptijd van 8 jaar (facultatief 4 jaar).  

Dunnen tot omvorming boomrijke heide 
In de zones waar boomrijke heide wordt ontwikkeld, worden sterke dunningen uitgevoerd. In 
de bestanden 1a, 2a, 3a en 3b wordt over een oppervlakte van 6,15 ha gedund. Er wordt verder 
gedund tot er maximaal 50 Grove dennen/ha aanwezig zijn. De overscherming bedraagt hier 
50% à 75%. 
 
Extensief dunnen 
In de oostrand van het bosreservaat (bestand 2a) wordt over 3,35 ha beperkt gedund en blijft 
deze zone bos. De hoofdboomsoort blijft hier Grove den met inmenging van Zomereik en berk. 
Bij het dunnen worden monumentale bomen (bvb. vliegdennnen) of hakhoutstoven zoveel mo-
gelijk behouden en vrijgesteld.  

De overscherming (kroonsluiting) blijft hier meer dan 75%.  
 
Exploitatie 
Gezien de aanwezige kwetsbare vegetaties en het gevaar voor erosie op de landduinen ge-
beurt de bosexploitatie met de nodige omzichtigheid. Dit betekent dat het gebruik van zware 
machines wordt vermeden en het uitslepen bij voorkeur met het paard wordt uitgevoerd.  

De schoontijd loopt van 1 april tot 30 juni. 
 
4.2.1.2 Afzetten opslag  

In de huidige open zones, namelijk bestand 1a (0,68 ha), bestand 2a (0,75 ha) en bestand 4a 
(0,55 ha) wordt opslag van struiken en bomen afgezet om te vermijden dat deze zones gaan 
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verbossen. Er kan wel een aandeel bomen en struiken aanwezig blijven (bij voorkeur maximaal 
30% bedekking of overscherming, kappen bij 50% bedekking).  

Het vrijgekomen hout wordt buiten het bosreservaat afgevoerd.  
 
4.2.1.3 Kleinschalig plaggen 

Om de heidevegetaties meer potentie tot ontwikkeling te geven, wordt er in de open zones in 
bestanden 1a en 4a en in de sterk te dunnen bestanden kleinschalig geplagd. Dit houdt in dat 
er eerste enkele experimenten worden uitgevoerd (een 5-tal proefvlakken van 20 x 20 m) waar-
bij de bovenste humeuze laag wordt verwijderd. Het vrijgekomen plagsel wordt bij voorkeur bui-
ten het bosreservaat afgevoerd. Indien bij evaluatie (na 2 à 3 jaar) van de proefvlakken een 
gunstige ontwikkeling van de heidevegetaties volgt, kan tijdens de looptijd van het beheerplan 
het plaggen op grotere schaal worden uitgevoerd (tot maximaal 3 ha). 
 
4.2.1.4 Bestrijden exoten 

Het aandeel Invasieve exoten in het bosreservaat is gering. De nog aanwezige Amerikaanse 
vogelkers, Amerikaanse eik en Amerikaans krentenboompje worden intens bestreden en is er 
na de nazorg regelmatig opvolging om eventueel nieuwe exemplaren te verwijderen. Er zijn na-
genoeg geen dikkere bomen aanwezig, alle te bestrijden bomen worden dan ook geveld en be-
handeld met glyfosaat.  
 
Nazorg van verwijderde exoten 
De gevelde bomen worden behandeld met glyfosaat. 

In het bosreservaat wordt gedurende 5 jaar na de verwijdering van de exoten een intensieve 
nazorg uitgevoerd. Hierbij worden zaadbomen die bij de behandeling werden vergeten of de 
behandeling overleefden, opnieuw behandeld of afgezaagd met stobbenhandeling, en de zaai-
lingen worden uitgetrokken. Na 5 jaar intensieve nazorg wordt minstens om de 3 jaar het volle-
dige bosreservaat doorlopen om nieuwe exemplaren te verwijderen.  
 
4.2.1.5 Schapenbegrazing? 

Om de open en halfopen vegetaties in stand te houden is op termijn een beheer met schapen 
aangewezen. De aanwezigheid van een raster zou tevens de harde recreatie (bvb. crossers) uit 
het bosreservaat kunnen houden.  
 
 
4.2.2 Zones met integraal beheer 
 
Niet aanwezig binnen het bosreservaat In de Brand. 
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5   Beheerrichtlijnen 

5.1 Maatregelen om de natuurlijke fauna en flora te 
herstellen of te behouden 

Hiertoe worden de volgende maatregelen voorzien: 

- Ontwikkelen van boomrijke heide door dunningen naaldhout; 
- Kleinschalig plaggen tbv. herstel heidevegetaties; 
- Afzetten van opslag struiken en bomen om heide- en landduinvegetaties te behouden; 
- Verwijderen van invasieve exoten; 
 
5.2 Maatregelen om de inheemse boomsoorten te be-

vorderen 
Het bestrijden van Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en Amerikaans krentenboompje 
bevoordeelt de ontwikkeling van inheemse boomsoorten.  

Bij de dunningen worden inheemse boomsoorten vrijgesteld.  
 
5.3 Maatregelen om de natuurlijke verjonging te stimu-

leren 
Het verwijderen van exoten creëert mogelijkheden voor natuurlijke verjonging.  

Door de dunningen in de homogene naaldhoutbestanden krijgen inheemse soorten meer kan-
sen tot natuurlijke verjonging.  
 
5.4 Maatregelen om de ongelijkjarigheid en ongelijk-

vormigheid te bevorderen 
In een groot deel van het bosreservaat wordt er een mozaïekrijk landschap ontwikkeld. Dit zal in 
belangrijke mate de ongelijkvormigheid bevorderen. De (sterke) dunningen zullen de ongelijkja-
righeid in de bestanden in belangrijke mate doen toenemen.  
 
 
5.5 Maatregelen om het ecologisch evenwicht te be-

vorderen 
Het verwijderen van de exoten in het bosreservaat bevordert het evenwicht van een meer na-
tuurlijk ecosysteem.  

Het beperken van het aantal sluippaadjes zal de verstoring in het bosreservaat beperken.  
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5.6 Bosbouwtechnische aspecten van het beheerplan 
Het dunnen van de bestanden gebeurt met een omlooptijd van 8 jaar. De eerstvolgende dun-
ning gebeurt in 2020. Er zijn wel tussentijdse (4-jaarlijks) facultatieve dunningen voorzien.  
 
Het afzetten van opslag van struiken en bomen gebeurt met een omlooptijd van 4 jaar. Om de 4 
jaar kan een deel van de opslag worden afgezet. Voor opslag van onder meer berk kan worden 
geopteerd om een hakhoutbeheer met een omlooptijd van 8 jaar in te stellen. 
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5.7 Kap- en beheerregeling 
Tabel 5. 17: kap- en beheerregeling 

bestand beheermaatregel Opp 
(ha) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Bestrijden van Am. eik, Am. vogelkers en Am. 
krentenboompje + opvolging (3-jaarlijks) 

-  X n n n   p   p   p   p   p 

Sterk dunnen van Grove den 1,7    O    X    O    X    O 
Kleinschalig plaggen (1 proefvlak) + verderzetting? 400 m³ X   *    O    O    O     

1a 

Opslag afzetten 0,67     X    X    X    X    X 
Bestrijden van Am. eik, Am. vogelkers en Am. 
krentenboompje + opvolging (3-jaarlijks) 

-  X n n n   p   p   p   p   p 

Dunnen van Grove den 3,35    O    X    O    X    O 
Sterk dunnen van Grove den 1,02    O    X    O    X    O 
Opslag afzetten 1,0    X    X    X    X    X 

2a 

Kleinschalig plaggen (1 proefvlak) + verderzetting? 400 m² X X  *    O    O    O     
Bestrijden van Bonte gele dovenetel, Am. eik, Am. 
vogelkers en Am. krentenboompje + opvolging (3-
jaarlijks) 

-  X n n n   p   p   p   p   p 

Sterk dunnen van Grove den 1,94    O    X    O    X    O 
Opslag afzetten 0,75    X    X    X    X    X 

3a 

Kleinschalig plaggen (2 proefvlakken) + verderzet-
ting? 

2 x 
400 m² 

X X  *    O    O    O    O 

Bestrijden van Am. eik, Am. vogelkers en Am. 
krentenboompje + opvolging (3-jaarlijks) 

-  X n n n   p   p   p   p   p 

Sterk dunnen van Grove den 1,25    O    X    O    X    O 
3b 

Kleinschalig plaggen (1 proefvlak) + verderzetting? 400 m² X X  *    O    O    O     
4a Opslag afzetten 0,55    X    X    X    X    X 

bosre-
servaat Afsluiten sluippaadjes - X X                   

X: jaar van uitvoering 
O: facultatief 

n: nazorg 

p: opvolging 

 * : evaluatie
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6   Bijzondere beheerrichtlijnen 

6.1 Bosbouwkundige werken 
6.1.1 Bosverjongingsprogramma 

Eindkap van Corscicaanse dennenbestand werd uitgevoerd in 2012 en omvorming van naald-
houtbestand in 2a. 

6.1.2 Bebossings- en herbebossingswerken 

Niet van toepassing. 

6.1.3 Omvormingen 

Over ca. 6 ha wordt homogeen naaldhout omgezet naar ijl bos en structuurrijke en boomrijke 
heide. Aan de oostrand wordt 3,35 ha homogeen naaldhout omgevormd naar gemengd bos.  

6.1.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 

Niet van toepassing. 

6.1.5 Werken ter preventie van bosbranden (art. 100) 

Er zijn geen werken voorzien ter preventie van bosbranden. Door het verwijderen van een deel 
van het naaldhout zal het bosreservaat minder brandgevoelig worden. In geval van nood is er 
aan de westgrens van het bosreservaat een waterpartij aanwezig.  

Het bosreservaat is goed bereikbaar vanuit de Kamertstraat in het noorden en vanuit de Kam-
perbaan (N73) in het zuiden. 

 
6.2 Werken met betrekking tot de fytosociologische, 

faunistische, bodemkundige of landschappelijke 
waarde 

6.2.1 Flora 

Het merendeel van de beheerwerken zijn in functie van het behoud en de verdere ontwikkeling 
van de floradiversiteit. Het herstel en ontwikkelen van heide- en landduinvegetaties en daaraan 
gebonden zeldzamere soorten zullen door het verder uitbouwen van een mozaïekrijk landschap 
meer kansen krijgen.  
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6.2.2 Fauna 

Als maatregelen die ook de fauna bevoordelen, zijn onder meer te vermelden: 

- het ontwikkelen van open plekken die de faunadiversiteit (wilde bijen, sprinkhanen, …) van 
heidezones en zandige open plekken ten goede komt; 

- het ontwikkelen van ijl bos en boomrijke heide zijn gunstig voor soorten als bvb. 
Boompieper, Boomleeuwerik, Groentje, …  

6.2.3 Bodem 

Niet van toepassing. 

6.2.4 Landschap 

Het ontwikkelen van boomrijke heide en ijl bos en het herstel van de landduinen betekent een 
belangrijke landschappelijke meerwaarde voor het bosreservaat. Er zal tevens een betere land-
schappelijke verbinding ontstaan met meer open zones in de directe omgeving.  
  
 
6.3 Uitzonderlijke werken, die een wijziging van de 

ecologische kenmerken tot gevolg hebben zoals 
genoemd in art. 30 van het Bosdecreet 

Bosreservaten hebben een zeer belangrijke ecologische functie: zij vormen belangrijke locaties 
voor het behoud van zeldzame bostypes, processen en soorten. Om deze maximaal te be-
schermen zijn een aantal handelingen opgenomen in artikel 30 van het bosdecreet, verboden in 
de bosreservaten.  
In functie van wetenschappelijk onderzoek staat dit beheerplan expliciet een ontheffing toe van 
deze verbodsbepalingen (met uitzondering van sport beoefenen en meststoffen gebruiken). Elke vorm 
van wetenschappelijk onderzoek moet steeds aangevraagd worden bij het bosbeheer, dat sa-
men met het INBO de opportuniteit van het onderzoek beoordeeld en de verdere randvoor-
waarden voor de uitvoering van het onderzoek vastlegt. Onderzoeksactiviteiten die onherstelba-
re schade toebrengen aan de intrinsieke waarde van het reservaat worden hierbij als niet op-
portuun beschouwd. In geval van twijfel kan de administratie het oordeel vragen van de advies-
commissie, ook voor deze activiteiten waar geen expliciete machtiging van de commissie nodig 
is. 
Verder is een uitzondering op het gebruik van bestrijdingsmiddelen toegestaan in functie van de 
bestrijding van Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Amerikaans krentenboompje, Bonte 
gele dovenetel of andere Invasieve exoten. Indien mechanische methodes (ringen, uittrekken) 
falen, kan overgegaan worden tot een behandeling met glyfosaat. Volgende prioriteit geldt wat 
betreft aan te wenden methode: 

1. hak- en spuitmethode 
2. stobbebehandeling 
3. bladbehandeling (enkel bij hoge uitzondering aan te wenden) 

Door onvoorziene omstandigheden kan het noodzakelijk zijn bepaalde beheerdaden uit te voe-
ren die niet voorzien zijn in het beheerplan, of af te wijken van de voorziene timing. Deze afwij-
kingen enkel uitgevoerd worden na grondige motivering en uitdrukkelijke toestemming van de 
adviescommissie. 
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6.4 Uitzonderlijke werken, die een wijziging van de 
ecologische kenmerken voor gevolg hebben, zo-
als bedoeld in de art. 30 en 97, en waarvoor de ad-
viescommissie voor bosreservaten moet worden 
gehoord 

Dit beheerplan staat expliciet een ontheffing toe van de verbodsbepalingen in functie van we-
tenschappelijk onderzoek en in bepaalde gevallen in functie van het beheer (bv. dieren houden 
binnen de omheining en exotenbestrijding). Dit betekent dat dieren kunnen worden gevangen, ge-
dood of verstoord of binnen een omheining geplaatst, dat strooisel, knoppen, scheuten, planten, 
stukken dood hout, enz. kunnen worden verzameld (in functie van wetenschappelijke analyses), 
tijdelijke constructies, noodzakelijk in functie van het onderzoek, kunnen worden opgesteld en 
bestrijdingsmiddelen noodzakelijk voor het verwijderen van agressieve exoten te gebruiken. 

Een ontheffing voor deze verbodsbepalingen is evenwel steeds gebonden aan een machtiging, 
afgeleverd door het Bosbeheer. Elke vorm van wetenschappelijk onderzoek moet steeds aan-
gevraagd worden bij het bosbeheer, dat samen met het INBO de opportuniteit van het onder-
zoek beoordeeld en de verdere randvoorwaarden voor de uitvoering van het onderzoek vast-
legt. 

De aanvragen worden ook steeds voorgelegd aan de adviescommissie. Enkel indien een meer-
derheid van de leden van de commissie haar goedkeuring verleent kan door het Bosbeheer een 
machtiging worden afgeleverd.  

Indien op het moment van een aanvraag geen vergadering van de commissie voorzien is, kan 
de goedkeuring van de adviescommissie ook worden bekomen via een schriftelijke procedure. 

 
6.5 Richtlijnen m.b.t. de sociale functie (art. 10) 
6.5.1 Toegankelijkheid  

Het bosreservaat is enkel toegankelijk op de wandelroute die door het bosreservaat loopt (zie 
Kaart 4.1). Alle overige delen van het bosreservaat zijn niet toegankelijk.  

Het pad van de wandelroute wordt niet verhard maar wel onderhouden (bvb. opvullen van put-
ten) zodat ze begaanbaar blijven.  

De aanwezige sluippaadjes worden zoveel mogelijk fysisch afgesloten.  

Aanvragen voor éénmalige activiteiten, zoals bijvoorbeeld wandeltochten, door het bosreser-
vaat worden telkenmale individueel door de beheerder (ANB) geëvalueerd en wordt er al dan 
niet toestemming gegeven. Sowieso kunnen er jaarlijks maximaal maar 2 éénmalige activiteiten 
plaatsgrijpen.  
 
Gezien er door het bosreservaat enkel wandelpaden lopen is de opmaak van een toegankelijk-
heidsregeling niet vereist. 

6.5.2 Maatregelen ter bescherming van flora, fauna, bosverjonging m.b.t. 
de bosrecreatie 

Indien blijkt dat de recreatie voor verstoring kan zorgen van bepaalde zeldzamere fauna of flora 
(bvb. broedgeval Boomleeuwerik, groeiplaatsen IJslands mos, …) kunnen paden door het bos-
reservaat tijdelijk worden afgesloten of omgelegd. 
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6.5.3 Richtlijnen in verband met de jacht 

Er wordt niet gejaagd in het bosreservaat. 
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7   Openbaarheid beheerplan 

Het beheerplan is ter beschikking gesteld aan de leden van de adviescommissie Bosreservaten 
Limburg (ledenlijst adviescommissie zie vooraan beheerplan). 
 
Het beheerplan voor het bosreservaat In de Brand ligt ter inzage bij: 
 
 Agentschap voor Natuur en Bos, Centrale diensten 

Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 Brussel 

Contactpersoon: Johnny Cornelis 
johnny.cornelis@lne.vlaanderen.be 

 
 Agentschap voor Natuur en Bos, Regio Noord Limburg 

Ter Rivierenwal 9a,  3960 Bree 

Contactpersoon: Gui Winters       
   guido.winters@lne.vlaanderen.be 
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8  Maatregelen in de onmiddellijke omge-
ving van het bosreservaat om nadelige 
beïnvloeding van buitenaf te stoppen 
(artikel 29) 

8.1 Duidelijke begrenzing en beperken padennetwerk 
Om negatieve invloeden (indringing, groenafval, …) van de omliggende woonwijken te vermij-
den, wordt er op de grenzen van het openbaar bos waar nodig een degelijke afsluiting voorzien 
(gladde draad, kastanjehouten afsluiting). 
 
In het bosreservaat zelf wordt het padennetwerk beperkt. Dit gebeurt door de paden buiten de 
wandelroute minder aantrekkelijk te maken door het aanbrengen van takkenhout.  
. 
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9   Monitoring 

De monitoring in het bosreservaat In de Brand bestaat uit: 
 
 Opvolging van de beheermaatregelen in de databank POBW (Planning en opvolging be-

heerwerken. 
 
 1 à 2-jaarlijks opvolgen van populatie IJslands mos in het bosreservaat. 

 4-jaarlijks opvolgen van de overschermingsgraad in de bestanden of zones met een ge-
wenste overschermingsgraad minder dan 75%. 
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10  Kostenraming 
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Bijlage 2: Aanduiding bosreservaat In de Brand en zoekzone voor uitbreiding. 
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Bijlage 4: bosbouwopnames en vegetatielijsten (gegevens 2011) 
 
 
 



In den brand Bosreservaat 1 a (2,3997 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400
Sporkehout (Vuilboom) Verspreid NV2672 0

Ruwe berk Verspreid NV315 0

Amerikaanse eik Verspreid NV157 0

Zomereik Verspreid NV79 0

Totaal 3222 0

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

521 36,68 274,1 104 17,0 17,7Grove den (Gewone 67% 87% 88%

138 3,35 21,2 56 11,8Zomereik 18% 8% 7%

79 1,35 8,9 38 11,0berk (G) 10% 3% 3%

5 0,88 6,9 150 18,0Zeeden 1% 2% 2%

20 0,06 0,0 20 4,0Sporkehout (Vuilboo 3% 0% 0%

20 0,06 0,0 20 4,0Hulst 3% 0% 0%

781Totaal 42,4 311

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):150-199
Sporkehout (Vuilboom) 315 Verspreid NV

Hoogte (cm):100-149
Zomereik 315 Verspreid NV

Hoogte (cm):50-99
Zomereik 315 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Zomereik 2516 Verspreid NV

Ruwe berk 943 Verspreid NV

Amerikaanse eik 629 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 315 Verspreid NV

Sporkehout (Vuilboom) 315 Verspreid NV

Amerikaanse vogelkers 315 Verspreid NV

5975Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) : < 5 stuks/ha

In den brand Bosreservaat 1 a



Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( 120 cm) :

1-10 stuks/ha

geen

In den brand Bosreservaat 1 a
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Bosbouw: In den brand Bosreservaat 4 

Identiteit
Domein: In den brand

Plaats: Bosreservaat
Perceel: 4

Oppervlakte (ha):

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400
Sporkehout (Vuilboom) Verspreid NV1100 0

Hulst Verspreid NV472 0

Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV157 0

Amerikaanse eik Verspreid NV157 0

Totaal 1886 0

Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Boomlaag

432 24,93 182,2Grove den (Gewone 75% 77% 76%

147 7,26 58,5Corsikaanse den 25% 23% 24%

580Totaal 32,2 241

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):150-199
Sporkehout (Vuilboom) 1886 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 629 Verspreid NV

Hulst 629 Verspreid NV

Hoogte (cm):100-149
Ruwe berk 3144 Verspreid NV

Sporkehout (Vuilboom) 629 Verspreid NV

Hoogte (cm):50-99
Zomereik 629 Verspreid NV

Sporkehout (Vuilboom) 629 Verspreid NV

Ruwe berk 629 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Zomereik 2515 Verspreid NV

Sporkehout (Vuilboom) 1886 Verspreid NV

Amerikaanse vogelkers 1886 Verspreid NV

Hulst 1258 Verspreid NV

16349Totaal

2,24
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Bosbouw: In den brand Bosreservaat 4 

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

50% 55% 56%39 1,17 9,6Grove den (Gewone de dik
50% 45% 44%39 0,95 7,5Grove den (Gewone de dun

79 2,12 17,1
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Bosbouw: In den brand Bosreservaat 4 
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In den brand Uitbreiding 5 a (5,445 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400
Sporkehout (Vuilboom) Verspreid NV1415 0

Amerikaanse vogelkers Verspreid NV1258 314

Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV1100 0

Totaal 3773 314

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

413 32,20 282,6 103 20,0 21,0Grove den (Gewone 43% 62% 61%

147 15,47 158,5 121 21,0Corsikaanse den 15% 30% 34%

10 2,10 19,7 164 22,0Zeeden 1% 4% 4%

314 1,60 3,7 25 6,0Amerikaanse vogelk 33% 3% 1%

79 0,83 2,3 37 6,0Amerikaanse eik 8% 2% 0%

963Totaal 52,2 467

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):150-199
Sporkehout (Vuilboom) 1258 Verspreid NV

Hoogte (cm):100-149
Wilde lijsterbes (Gewone l 1258 Verspreid NV

Sporkehout (Vuilboom) 629 Verspreid NV

Amerikaanse eik 629 Verspreid NV

Hoogte (cm):50-99
Amerikaanse eik 629 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Amerikaanse vogelkers 5030 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 1258 Verspreid NV

Sporkehout (Vuilboom) 1258 Verspreid NV

Amerikaanse eik 629 Verspreid NV

12578Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( 120 cm) :

< 5 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen

In den brand Uitbreiding 5 a
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In den brand Uitbreiding 0 Y (1 ha)Bosbouw:

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

413 23,00 142,5 92 13,7 13,7Grove den (Gewone 71% 73% 74%

79 3,31 21,3 73 13,5berk (G) 14% 11% 11%

79 2,92 11,1 69 5,5Zomereik 14% 9% 6%

10 2,07 16,4 163 18,0Zeeden 2% 7% 9%

580Totaal 31,3 191

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):50-99
Zomereik 3144 Verspreid NV

Amerikaanse vogelkers 629 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Zomereik 6288 Verspreid NV

10061Totaal

In den brand Uitbreiding 0 Y
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Tansley en BraunBlanquet-opnames (= in %)

Veg. Laag Wet. Naam Ned. Naam 1a1 1a2 4a 5a
zuid 

zandvla
kte

poel in 
5c

rand 
zandvlakte 3a

BL Betula pendula Ruwe berk 5 2 5 lo lo
BL Frangula alnus Sporkehout 1
BL Ilex aquifolium Hulst 1
BL Pinus nigra ssp. Laricio Corsikaanse den 40 30
BL Pinus pinaster Zeeden 10 5
BL Pinus sylvestris Grove den 70 80 60 60 45 f o
BL Prunus serotina Ame vogelkers 5
BL Quercus robur Zomereik 5 5 15 la ld
BL Quercus rubra Ame eik 5
SL Betula pendula Ruwe berk 5
SL Calluna vulgaris Struikhei oa
SL Frangula alnus Sporkehout 1 70 15 10 lc
SL Ilex aquifolium Hulst 5
SL Prunus serotina Ame vogelkers 10 s
SL Quercus robur Zomereik lo oa
SL Quercus rubra Ame eik 1 5 r
SL Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 1 5 oa
KL Agrostis capillaris Gewoon struisgras 55 75 80 8 15 ld o
KL Agrostis stolonifera Fioringras od
KL Betula Berk (G) o
KL Betula pendula Ruwe berk 1 1 2 r
KL Bidens frondosa Zwart tandzaad f
KL Calluna vulgaris Struikhei 10 10 s
KL Corynephorus canescens Buntgras o lo
KL Deschampsia flexuosa Bochtige smele fa d
KL Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 5 3 5 s
KL Festuca filiformis Fijn schapegras oc od
KL Frangula alnus Sporkehout 1 4 1 lo
KL Glyceria fluitans Mannagras lc
KL Hydrocharis morsus-ranae Kikkerbeet d
KL Hypochaeris radicata Gewoon biggekruid s s
KL Ilex aquifolium Hulst 5
KL Juncus effusus Pitrus s
KL Juncus tenuis Tengere rus s
KL Lycopus europaeus Wolfspoot od
KL Molinia caerulea Pijpestrootje o
KL Pinus sylvestris Grove den 1 lo ro
KL Polygonum cuspidatum Japanse duizendknoop r
KL Polygonum hydropiper Waterpeper f
KL Prunus serotina Ame vogelkers 1 2 2 1 r
KL Quercus robur Zomereik 3 1 3 10 lo o
KL Quercus rubra Ame eik 1 1 1 2
KL Rubus Braam (G) 1 s
KL Rubus idaeus Framboos r
KL Rumex acetosella Schapezuring o
KL Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 1 2
KL Spergula morisonii Heidespurrie r
KL Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes r

legende: s sporadisch
r zeldzaam
o occasioneel
f frequent
a abundant
d dominant

TansleyBraun-Blanquet
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Bijlage 5: Rapport inventarisatie wilde bijen en dagvlinders (Nature-ID) 



 



Fauna-inventarisaties In de Brand 
Inventarisaties, tekst en foto's: Maarten Jacobs 

Inleiding 
 
In opdracht van ANB wordt door Grontmij nv momenteel een uitgebreid bosbeheerplan opgemaakt 
voor enkele Limburgse bosreservaten waaronder In de Brand te Hechtel-Eksel. In onderaanneming 
voerde Maarten Jacobs van Nature-ID gcv fauna-inventarisaties uit. 
 
In de Brand is een 11 ha groot gebied. Samen met de mogelijke uitbreiding tot ca 25 ha bestaat het 
gebied uit een gevarieerd landduinengebied met naaldhoutbestanden, loofboompercelen met 
zomereik en berk en met heide begroeide en vegetatieloze landduinen.  
Wilde bijen 

Wilde bijen in België 
 
Iedereen kent wel de honingbij maar weinigen weten dat er in België meer dan 370 soorten wilde 
bijen voorkomen (Rasmont, 1995). De meeste wilde bijen hebben een voorkeur voor open, droge, 
bloemrijke biotopen zoals heides, bermen en dijken, kruidenrijke schrale graslanden, duinen en 
groeves. Naast de aanwezigheid van bloemen als nectar- en stuifmeelbron zijn geschikte nestplaatsen 
essentieel. 
Wilde bijen vormen een diverse soortengroep. Er zijn heel wat geslachten zoals zandbijen, 
behangersbijen, zijdebijen, bloedbijen, wespbijen,... Allemaal met een zeer diverse levenswijze en 
uitzicht. Ook hommels behoren tot de familie van de bijen! Sociaal levende soorten zoals de honingbij 
en verschillende hommelsoorten werken samen aan een groot nest. De meeste wilde bijen leven 
echter solitair. De vrouwtjes nemen de nestbouw en het verzamelen van voedsel voor hun 
nakomelingen geheel voor eigen rekening. De nestjes worden gemaakt door gangen te graven in de 
grond of door zelf nestjes te bouwen. Andere soorten maken dan weer gebruik van bestaande holtes 
zoals kevergangen in dood hout, holle stengels, spleten en kieren. Daarnaast zijn er nog de parasitaire 
soorten (koekoeksbijen) die zelf geen nest maken maar hun eitjes leggen in de nesten van andere 
bijensoorten. 
Bijen verzamelen stuifmeel dat als voedsel dient voor de bijenlarfjes. Volwassen bijen halen hun 
energie uit nectar.  Bij het verzamelen van stuifmeel zijn de vrouwtjes veel kieskeuriger dan bij het 
verzamelen van nectar. Deze voorkeuren verschillen per bijensoort. Er zijn soorten waarvan de 
vrouwtjes op verschillende bloemen stuifmeel verzamelen (polylectische soorten), terwijl andere zich 
hebben gespecialiseerd op een enkele plantensoort (oligolecische soorten) of op een bepaalde familie 
en/of bloemkleur. 
Het gaat echter niet goed met de wilde bijen in België en zelfs heel West-Europa. De achteruitgang 
van de bijendiversiteit in België blijft tot op vandaag onopgemerkt in het natuurbeleid en -beheer. In 
het buitenland gebeurde wel al enig onderzoek en de resultaten zijn onheilspellend. Uit een Brits-
Nederlandse studie kwam o.a. naar voor dat in 52 tot 67% van de onderzochte 10x10 km-hokken een 
achteruitgang van 30% werd gemeten (Biesmeijer et al., 2006). Uit de Rode lijst van de Nederlandse 
wilde bijen blijkt dat meer dan de helft van de soorten bedreigd of verdwenen is. Sinds 1970 werden 
35 soorten (ongeveer 10%) niet meer gevonden (Peeters et al., 2002). In Nederland is er geen 
andere diergroep waarvan zoveel soorten verdwenen zijn en waarvan het aantal soorten een dergelijk 
dramatisch verloop kent als de wilde bijen (Calle et al., 2008). Er zijn geen redenen om aan te nemen 
dat de toestand in ons land beter zou zijn. Er zijn vele mogelijke oorzaken voor deze achteruitgang 
maar belangrijk zijn vooral: 1) een intensivering van het landgebruik, hetgeen ook leidt tot 
fragmentatie en degradatie van de meer natuurlijke gebieden, 2) het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen, en 3) klimaatverandering (Biesmeijer, 2012). 
 



Wilde bijen in het bosreservaat In de Brand 
Het 11 ha grote bosreservaat In de Brand is minder geschikt voor wilde bijen omdat er tijdens de 
inventarisatie in 2011 weinig open plekken aanwezig waren in het overwegend naaldhoutbestand. Aan 
de noordkant van het gebied liggen wel enkele open plekken en grazige duinen die geschikt zouden 
kunnen zijn als nestplaats maar vanwege de oriëntatie nagenoeg nooit zonbeschenen zijn en daardoor 
weinig interessant zijn voor wilde bijen. In de uitbreidingszone ligt een grote onbegroeide 'speel'duin 
en ook enkele open plekken met duinen begroeid met mossen, korstmossen en droge 
heidevegetaties. Eind 2011 - begin 2012 werden meerdere van deze open plekken verder open gekapt 
en werd er kleinschalig geplagd. Hierdoor werd de oppervlakte geschikt wilde bijenbiotoop gevoelig 
uitgebreid en hersteld.   

Werkwijze 
Het gebied werd in de periode maart-augustus 2011-2012 9 keer bij goede weersomstandigheden 
bezocht tijdens dewelke er wilde bijen geïnventariseerd werden. 
's Morgens voor 9u werden 4 reeksen kleurvallen uitgezet. Kleurvallen zijn blauw, wit en geel 
gekleurde kommen gevuld met water en enkele druppels detergent. Bijen zien deze kleurkommen 
verkeerdelijk als bloemen en komen in het water terecht. Om niet teveel bijen weg te vangen blijven 
de vallen telkens maar gedurende een dag staan. 's Avonds worden de vangsten opgehaald en 
bewaard op alcohol vooraleer de bijen gedroogd, geprepareerd, opgespeld en gedetermineerd 
worden. 
Gedurende de dag werden de gebieden afgelopen tijdens dewelke zoveel mogelijk wilde bijen op het 
zicht gedetermineerd en genoteerd werden. Omdat heel wat soorten wilde bijen niet of moeilijk op het 
zicht te herkennen zijn werden indien nodig exemplaren mee naar huis genomen. Hier werden deze 
geprepareerd en opgespeld en na droge gedetermineerd. 
 
  

Datum In de Brand 

15/03/2011 x 

25/03/2011 x 

29/03/2011 x 

9 en 10/04/11 x 

24/05/2011 x 

2 en 3/07/12 x 

2/08/2011 x 

11/08/2012 x 

20/08/2011 x 

Aantal bezoeken 9 
 

Tabel 1: inventarisatie-bezoeken 2011-2012 
 



 
 

Figuur 1: locaties waar kleurvallen uitgezet werden



Resultaten: 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
In de 
Brand 

Rode lijst 
Nederland (Peeters 
et al, 2003) 

Andrena barbilabris Witbaardzandbij x   

Andrena cinerea Asbij x   

Andrena dorsata Wimperflankzandbij x   

Andrena flavipes Grasbij x   

Andrena fuscipes Heidezandbij x Kwetsbaar 

Andrena helvola Valse rozenzandbij x   

Andrena labialis Donkere klaverzandbij x Bedreigd 

Andrena nigroaena Zwartbronzen zandbij x   

Andrena ovatula Bremzandbij x Kwetsbaar 

Andrena vaga Grijze zandbij x   

Bombus hypnorum Boomhommel x   

Bombus jonellus Veenhommel x Kwetsbaar 

Bombus pascuorum Akkerhommel x   

Bombus pratorum Weidehommel x   

Bombus sylvestris 
Vierkleurige 
koekoekshommel x   

Colletes cunicullarius Grote zijdebij x   

Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij x   

Epeolus cruciger Heideviltbij x   

Hylaeus gibbus Weidemaskerbij x   

Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij x   

Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij x   

Lasioglossum fulvicorne Slanke groefbij x   

Lasioglossum semiluscens Halfglanzende groefbij x   

Lasioglossum sexstrigatum Gewone franjegroefbij x   

Nomada alboguttata Bleekvlekwespbij x   

Nomada lathburiana Roodharige wespbij x Kwetsbaar 

Nomada shepperdana Geeltipje x   

Nomada signata Signaalwespbij x   

Osmia rufa Rosse metselbij x   

Sphecodes albilabris Grote bloedbij x   

Sphecodes crassus Brede dwergbloedbij x   

Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij x   

Sphecodes pellucidus Schoffelbloedbij x   

Sphecodes puncticeps Grote spitstandbloedbij x  

Aantal soorten   34   

Aantal Rode Lijst-soorten   5   
 

Tabel 2: Aangetroffen soorten met aanduiding van de Nederlandse Rode lijst-categorie 
 



In totaal werden 34 soorten wilde bijen aangetroffen (tabel 1), 5 soorten zijn opgenomen op de 
Nederlandse Rode Lijst (Peeters et al., 2003), 1 soort in de categorie 'Bedreigd' en 4 in de categorie 
'Kwetsbaar'. 
 

Bespreking van de Rode Lijst-soorten (naar Peeters et al., 2003) 
 
(Nederland kan opgedeeld worden in 1674 5x5km-hokken) 
 
Andrena fuscipes Heidezandbij        Kwetsbaar 
 
Trend: afgenomen (t): - 31,3 % 
Presentie: vrij zeldzaam (z): 11,8 % (130 hokken) 
Voorkomen in Nederland Komt voor op de binnenlandse zandgronden, met slechts enkele 
vindplaatsen in de duinen. 
Biotoop Zandige terreinen met struikheide. 
Nestelwijze Nestelt in zelfgegraven holen in de grond, nabij struikheide. 
Bloembezoek Vrijwel monolectisch op struikheide Calluna vulgaris. Zelden worden andere 
bloemen bezocht. 
Vliegtijd Half juni – begin oktober; piek eind augustus. 
 
Andrena labialis  Donkere klaverzandbij       Bedreigd 
 
Trend: sterk afgenomen (tt): - 68,0 % 
Presentie: zeldzaam (zz): 2,8 % (31 hokken) 
Voorkomen in Nederland Komt recent vooral voor in Zuid-Limburg en het rivierengebied. 
Voor 1950 is de soort ook in andere delen van Nederland gevonden, ook in het kustgebied, maar 
hier is zij sterk afgenomen. 
Biotoop Bloemrijke, weinig bemeste graslanden. 
Nestelwijze Nestelt in zelfgegraven holen in de grond, meestal in aggregaties. 
Bloembezoek Oligolectisch op vlinderbloemen (Fabaceae). 
Vliegtijd Half april – half juli; piek eind mei. 
 
Andrena ovatula Bremzandbij        Kwetsbaar 
 
Trend: afgenomen (t): - 48,0 % 
Presentie: vrij zeldzaam (z): 6,4 % (70 hokken) 
Voorkomen in Nederland Verspreid over de binnenlandse zandgronden en Zuid-Limburg, 
met twee vindplaatsen in de duinen. 
Biotoop Droge, niet te voedselrijke graslanden, droge heiden en droge ruderale vegetaties. 
Nestelwijze Nestelt in zelfgegraven holen in de grond, soms in grote aggregaties. 
Bloembezoek Polylectisch, maar vertoont een voorkeur voor vlinderbloemen (Fabaceae). 
Vliegtijd Eerste generatie van eind maart tot half juni (piek eind mei), tweede generatie van begin 
juli tot half september (piek vrouwtjes half augustus). 
 
Bombus jonellus Veenhommel        Kwetsbaar 
 
Trend: sterk afgenomen (tt): - 57,3 % 
Presentie: vrij zeldzaam (z): 6 % (66 
hokken) 
Voorkomen in Nederland Verspreid 
over vrijwel het gehele land aangetroffen. 
Biotoop Vooral in voormalige 
hoogveengebieden, op heideterreinen en 
langs bosranden. 
Nestelwijze Nestelt zowel in onder- als 
bovengrondse holten. 



Bloembezoek Polylectische soort. 
Vliegtijd Eind maart – eind september. 
 
 
 
 
Nomada lathburiana Roodharige wespbij       Kwetsbaar 
 
Trend: afgenomen (t): - 31,0 % 
Presentie: vrij zeldzaam (z): 6,1 % (67 
hokken) 
Voorkomen in Nederland Beperkt tot 
de oostelijke landshelft. 
Biotoop Zandige terreinen. 
Bedreigde en verdwenen bijen in 
Nederland 61 
Nestelwijze Koekoeksbij van met name 
de grijze zandbij Andrena vaga, maar ook 
van de asbij A. 
cineraria. 
Bloembezoek Polylectisch. 
Vliegtijd Eind maart – begin juni; piek 
mannetjes half april, piek vrouwtjes begin 
mei. 
 

Bespreking  
 
In de Brand werden 34 soorten wilde bijen aangetroffen waarvan 5 Rode Lijst-soorten. Dit is minder 
dan verwacht voor een gebied met landduinen en droge heidevegetaties. 
30 soorten maken hun nest in de grond, 1 soort (Bombus hypnorum) gebruikt bovengrondse holen als 
nestplaats en 3 soorten (Hylaeus gibbus, H. hyalinatus en Osmia rufa) nestelen in holle stengels of 
holtes in dood hout. Bijna 30 soorten zijn eerder voorjaarssoorten en maar 5-6 soorten zijn eerder 
zomersoorten.  
Hoewel het gebied erg geschikt is als nestplaats voor vele soorten wilde bijen is het lager dan 
verwachte soortenaantal te verklaren doordat in het gebied of in de onmiddellijke omgeving weinig 
nectarplanten te vinden zijn. In het voorjaar zijn veel soorten afhankelijk van bloeiende wilgen maar 
deze zijn in de onmiddellijke omgeving van de geschikte nestplaatsen afwezig. Ook Blauwe bosbes is 
een geschikte nectarplant in naaldbossen maar ontbreekt nagenoeg in het studiegebied. Pas in 
augustus is er met bloeiende Struikheide wel wat nectar aanwezig. Soorten als Andrena fuscipes, 
Nomada rufipes en Epeolus cruciger profiteren hiervan. Vermits er maar 3 soorten werden 
aangetroffen die voor hun nesten afhankelijk zijn van dood hout kunnen we aannemen dat er 
momenteel een tekort is aan zonbeschenen dood hout. 
 



 

 
 
Andrena barbilabris (Witbaardzandbij) is een 
soort die erg vroeg in het voorjaar vliegt en 
haar nest bij voorkeur maakt in open zandig 
terrein. Zoals veel zandbijen overwintert deze 
soort als imago in de nestgangen die 6 tot 25 
cm diep zijn.  
 

 
 
Andrene vaga (Grijze zandbij) is op de 
Kempense zandgronden niet zeldzaam. De 
soort verzamelt uitsluitend stuifmeel op wilgen. 
Grijze zandbijen nestelen in kolonies in de 
grond. In het studiegebied werden maar 
enkele Grijze zandbijen waargenomen wat 
erop wijst dat er geen of te weinig bloeiende 
wilgen in een straal van 200-300m rond de 
geschikte nestplaatsen staan.  
 

 
 

Colletes cunicullarius (Grote zijdebij) is de 
vroegst vliegende zijdebij in ons land. De soort 
nestelt in zandige duinen en in steilkanten. 

 
 
Nomada alboguttata (Bleekvlekwespbij) is de 
broedparasiet bij o.a. Andrena barbilabris 
(Witbaardzandbij) 
 
 
 
 

 
 
Nomada lathburiana (Roodharige wespbij) is 
de broedparasiet bij Andrena vaga (Grijze 
zandbij) en staat op de Nederlandse Rode lijst 
in de categorie 'Kwetsbaar'. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Sphecodes albilabris (Grote bloedbij) is de 
broedparasiet bij Colletes cunicullarius (Grote 
zijdebij). 



Aanbevelingen voor een bijvriendelijk beheer 
 

Belangrijke biotopen voor wilde bijen bieden een kwalitatief en kwantitatief hoog bloemenaanbod 
en/of geschikte nestplaatsen in de vorm van microstructuur. Beiden, voedsel- en nestbronnen, 
bepalen grotendeels de soortensamenstelling van de wilde bijenfauna (Potts et al., 2003 & 2005) 
 
Het gebied In de Brand heeft heel wat potentie om naar een interessant gebied voor wilde bijen te 
evolueren. De maatregelen die eind 2011- begin 2012 werden genomen zijn al een mooi begin. De 
resultaten van de inventarisatie vallen enigszins tegen en de oorzaken voor een lager dan verwachte 
soortensamenstelling zijn 1) te weinig zonbeschenen dood hout en 2) veel te weinig voedselplanten. 
Waarschijnlijk is de recreatiedruk op de grote open zandduin ook te hoog waardoor het voor veel 
soorten moeilijk is hier te nestelen. 

 
Veel winst voor wilde bijen kan nog gehaald worden door het verder kleinschalig openkappen en 
eventueel plaggen van zonbeschenen duinhellingen. Toch zit de grootste potentie in het voorzien van 
nectarbronnen. Dit kan in de onmiddellijke omgeving in de wegbermen en bosranden waar grazige 
bloemrijke bermen uitgebreid kunnen worden en zonbeschenen braamstruwelen zich kunnen 
ontwikkelen. Vooral in de ZO-hoek tussen de Kamertstraat en de parking van het gebied zijn hiervoor 
mogelijkheden. Eventueel aanwezige Struikheide of bramen evenals microreliëf, dik dood hout en 
wortelkluiten worden bij inrichtingswerken best ontzien.  
Verder is het belangrijk dat er voldoende dood hout in het bos aanwezig blijft in het bos en in het 
bijzonder aan de zonbeschenen bosranden. 
Recreatie op de grote open zandduin kan maar zou beperkt moeten blijven tot zachte recreatie. In 
2011 werd hier nog met 4x4's en motoren gereden. Langs de ene kant maakt te intensieve recreatie 
het voor veel soorten onmogelijk om hier te nestelen en de nesten worden ook buiten het vliegseizoen 
mogelijks vernietigd. Langs de andere kant zorgt eenmalige of zachte recreatie ervoor dat het open 
zand open blijft en typische soorten gebonden aan open zand en stuifzand hiervan kunnen profiteren. 
 
 
Biesmeijer J.C., 2012. Oorzaken van de achteruitgang van wilde bijen in Noordwest-Europa. 
Entomologische Berichtenj 72 (1-2): 14-20 
 
Biesmeijer J.C., Roberts SPM, Reemer M., Ohlemuller R., Edwards M., Peeters T., Schaffers AP., Potts 
SG., Kleukers R., Thomas CD., Settele J. & Kunin WE., 2006. Parallel declines in pollinators and insect-
pollinated plants in Britain and the Netherlands. Science 313: 351-354. 
 
Calle L. & Jacobusse C (red.), 2008. Bijen en wespen in Zeeland; Fauna Zeelandica deel 4, Het 
Zeeuwse Landschap, Wilhelminadorp. 
 
Peeters T. M.J. & Reemer M., 2003.  Bedreigde en verdwenen bijen in Nederland, Basisrapport met 
voorstel voor de Rode Lijst. Stichting European Invertebrate Survey – Nederland Leiden. 
 
Potts S.G., Vulliamy B., Dafni A., Ne'eman G. &  Willmer P. 2003. Linking bees and flowers: How do 
floral communities structure pollinator communities? Ecology 84: 2628-2642. 
 
Potts S.G., Vulliamy B., Roberts S., O'Toole C., Dafni A., Ne'eman G., & Willmer P., 2005. Role of 
nesting resources in organising diverse bee communities in a Mediterranean landscape. Ecol. Entomol. 
30: 78-85. 
 
Rasmont P., Ebmer A.P., Banaszak J. & Van Der Zanden G., 1995. Hymenoptera Apoidea Gallica. Liste 
taxonomique des abeilles de France, de Belgique, de Suisse et du Grand-Duché de Luxembourg. 
Bulletin de la Société entomologique de France, 100, 1-98. 
  
 



 

Dagvlinders 

Werkwijze 
Gedurende meerdere bezoeken in 2011-2012 (zie tabel 1) werden de deelgebieden naast wilde bijen 
ook op dagvlinders geïnventariseerd door de gebieden fijnmazig af te lopen en alle waargenomen 
dagvlinders te noteren. 
Bijvangsten van dagvlinders in kleurvallen uitgezet om wilde bijen te inventariseren werden 
toegevoegd aan de lijst. 
 

Resultaten: 
Er werden 8 dagvlindersoorten waargenomen waaronder 2 Rode lijst-soorten (volgens Maes et al, 
2011). 
 
Wetenschappelijke 
naam Nederlandse naam 

In den 
Brand 

Rode lijst 
1999 

Rode lijst 
2011 

Pararge aegeria Bont zandoogje x LC LC 

Celastrina argiolus Boomblauwtje x LC LC 

Gonepteryx rhamni Citroenvlinder x LC NT 

Aglais io Dagpauwoog x LC LC 

Polygonia c-album Gehakkelde aurelia x LC LC 

Pieris brassicae Groot koolwitje x LC LC 

Issoria lathonia Kleine parelmoervlinder x CR NT 

Aglais urticae Kleine vos x LC LC 

Aantal soorten   8     

Aantal RL-soorten 2011   2     
 
Verklaring Rode lijst: 
De in 2011 vernieuwde Rode lijst voor de dagvlinders gebruikt de internationale IUCN categorieën: 
EX (Extinct) = Internationaal uitgestorven 
EW (Extinct in the wild) = Internationaal in het wild uitgestorven 
RE (Regionally extinct) = Regionaal uitgestorven 
CR (Critical) = Ernstig bedreigd 
EN (Endangered) = Bedreigd 
VU (Vulnerable) = Kwetsbaar 
NT (Near Threatened) = Bijna in gevaar 
LC (Least Concern) = Momenteel niet in gevaar 
 



 

Bespreking van de Rode lijst-soorten (naar Maes et al, 1999, www.inbo.be): 
 
 
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni       bijna in gevaar 
 
 
Ecologie: De Citroenvlinder is vooral te vinden langs 
bosranden en in open bossen en ruigten, maar ook in tuinen 
en parken. De vlinder vliegt in één generatie per jaar van 
begin juli tot midden juni van het volgende jaar. De 
voorjaarspiek ligt in de maand april, de zomerpiek tussen 10 
juli en 10 augustus. 
Eitjes worden in het begin van de vliegtijd, wanneer de 
bladeren zich nog maar net ontplooien, afzonderlijk (af en toe 
met twee of meer) afgezet aan de basis van een uitlopende 
bloemknop van Sporkehout. Later, wanneer de bladeren uit 
de knop gekomen zijn, worden ook eitjes op de onderkant op 
de bladnerven of op de twijgjes in de buurt van de 
bladknoppen gelegd. De eitjes worden zowel zeer laag (30 
cm) als vrij hoog (3,5 meter) op de waardplant afgezet, 
vooral op jonge struiken in zonnige delen van een bosrand. 
Tijdens het eerste rupsstadium ligt de rups aan de onderkant 
van het blad parallel aan de bladnerven. Later verhuist ze 
naar de bovenkant van het blad waar ze langsheen de 
middennerf van het blad ligt en door haar groene kleur zeer 
goed gecamoufleerd is. Als de rups volgroeid is, verlaat ze 
soms de waardplant op zoek naar een geschikte 
verpoppingsplaats, meestal aan de onderkant van een blad of tegen een stengel laag in de vegetatie. 
De verpopping kan echter ook plaatsvinden op de waardplant zelf. Citroenvlinders kunnen ongeveer 
één jaar als adult leven en zijn daarmee de langstlevende vlinders in onze regio. Verschillende auteurs 
beweren dat de Citroenvlinder in de warmste weken van de zomer in diapauze gaat en dat deze 
‘zomerslaap’ de relatieve zeldzaamheid van deze vlinder in de hoogzomer zou kunnen verklaren. In de 
late zomer of het najaar vliegen ze dan weer veel talrijker, tot ze aan hun overwintering beginnen. Als 
overwinteringsplaatsen verkiezen ze Hulst, Klimop of Braam, waarin ze perfect gecamoufleerd zijn 
door hun bladvormige vleugelonderkant. Op zonnige winterdagen kunnen Citroenvlinders zelfs hun 
overwinteringsplaatsen verlaten om nadien elders verder te gaan met de overwintering. Na de 
overwintering komen eerst de mannetjes uit hun overwinteringsplaatsen omdat ze al in staat zijn te 
vliegen bij een lagere temperatuur dan de wijfjes. De paring vindt pas na de overwintering plaats en 
wordt meestal voorafgegaan door een lange baltsvlucht. 
Verspreiding: Het areaal van de Citroenvlinder strekt zich uit van Midden-Scandinavië tot Noord-
Afrika en van West-Frankrijk en Groot-Brittannië tot Siberië. 
De Citroenvlinder was vroeger zeer algemeen en is dat momenteel nog steeds. De grootte van het 
verspreidingsgebied van Citroenvlinder is in de loop van de 20ste eeuw vrij constant gebleven. De 
plaatsen waar de Citroenvlinder momenteel waargenomen worden komen grotendeels overeen met 
de vroegere vindplaatsen. De Citroenvlinder kan zowat overal aangetroffen worden, maar de 
voortplanting gebeurt voornamelijk in de buurt van bossen en bosranden. Vermoedelijk gebeurt de 
voortplanting vooral in de Kempen en in de Vlaamse zandstreek (waar Sporkehout veel voorkomt) en 
gaat de Citroenvlinder daarna zwerven. 
In Wallonië, Nederland en Duitsland eveneens een zeer ruim verspreide soort. In Groot-Brittannië 
verspreid en algemeen in Engeland en Wales. 
Behoud: De Citroenvlinder geniet geen wettelijke bescherming. In Vlaanderen en België is de soort 
de laatste jaren achteruit gegaan en is daarom sinds kort opgenomen in de categorie "Bijna in gevaar" 
(NT), op  Europese schaal is ze niet bedreigd. 
 



 

Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia      bijna in gevaar 
 
Voorkomen in het studiegebied 
Er werden geen veldwaarnemingen 
van de Kleine parelmoervlinder 
gedaan maar op 2 augustus 2011 
werden twee vlinders aangetroffen 
in de uitgezette kleurvallen. De 
Kleine parelmoervlinder is een 
goede vlieger, de gevangen 
exemplaren zijn waarschijnlijk 
zwervers. De open zandige duinen 
met hier en daar struikheide bieden 
geschikte plaatsen om te zonnen en 
nectar te zuigen op Struikheide.  
Ecologie: De Kleine 
parelmoervlinder is vooral te vinden 
in duinen en andere droge, schrale 
graslanden. De vlinder vliegt in meerdere, elkaar overlappende generaties per jaar van begin april tot 
eind oktober. 
De eitjes worden afgezet op verschillende soorten viooltjes, voornamelijk Duinviooltje in de duinen en 
Driekleurig viooltje en Akkerviooltje in het binnenland. De Kleine parelmoervlinder overwintert als 
rups. De vlinders zijn weinig honkvast en kunnen ver buiten hun voortplantingsgebieden 
waargenomen worden. 
Verspreiding: Het areaal van de Kleine parelmoervlinder strekt zich uit van Midden-Scandinavië tot 
Noord-Afrika en van West-Frankrijk tot West-China. 
De Kleine parelmoervlinder was vroeger vrij algemeen (al zal een deel van de waarnemingen 
vermoedelijk op zwervers slaan), maar is momenteel zeer zeldzaam. De grootte van het 
verspreidingsgebied van de Kleine parelmoervlinder neemt in de loop van de 20ste eeuw bijna 
voortdurend af, maar vooral sinds de tweede helft van de jaren tachtig is er een bijzonder sterke 
terugval. Door het zwerfgedrag van de Kleine parelmoervlinder is het niet eenvoudig om een goed 
beeld te krijgen van de vroegere verspreiding. Waarschijnlijk waren er vroeger vooral in de duinen en 
in het oostelijk deel van Vlaanderen populaties aanwezig, maar ook elders kan de soort zich tijdelijk 
voortgeplant hebben. Momenteel leven enkel nog populaties aan de Westkust waar de soort zich in 
verscheidene duingebieden recent opnieuw gevestigd heeft. De waarnemingen in het binnenland 
betreffen vermoedelijk allemaal zwervers al kan de soort zich hier op Akkerviooltjes misschien 
occasioneel voortplanten. 
In Wallonië is de Kleine parelmoervlinder waarschijnlijk alleen standvlinder in de Lorraine en worden 
er in de andere regio’s enkel zwervende exemplaren waargenomen. In Nederland is het een minder 
algemene standvlinder, die vooral in de duinen leeft. In het midden, het zuiden en het noordoosten 
van Duitsland is het een standvlinder en in het noorden slaan de meeste waarnemingen op zwervers. 
In Groot-Brittannië is de soort waarschijnlijk niet inheems, maar ze wordt er wel waargenomen als 
zwerver vanuit het vasteland. 
Behoud: De Kleine parelmoervlinder geniet geen wettelijke bescherming in Vlaanderen. Op de 
Vlaamse Rode Lijst staat de soort in de categorie "Bijna in gevaar" (NT) nadat de soort de afgelopen 
jaren Vlaanderen vooral langs de kust en in de Kempen terug heeft weten te veroveren. Voordien was 
de soort als uitgestorven in Vlaanderen gecatalogiseerd. Op Europese schaal is ze niet bedreigd. 
De voornaamste reden voor de achteruitgang van de Kleine parelmoervlinder is de verruiging van 
schrale graslanden in de duinen door het achterwege blijven van beheer, en een intensiever 
landbouwgebruik (vermesting en verruiging) op de schrale graslanden elders in Vlaanderen. 
Extensieve begrazing of gefaseerd maaibeheer zijn twee geschikte beheersmaatregelen, die ook in 
andere duingebieden en zelfs op schrale graslanden in het binnenland toegepast kunnen worden. 
Vanwege de vrij grote mobiliteit is de Kleine parelmoervlinder zeer waarschijnlijk in staat opnieuw 
geschikte gebieden spontaan te herkoloniseren 
 



 
 

Aanbevelingen voor een vlindervriendelijk beheer: 
 

Er werden maar 8 soorten dagvlinders waargenomen. Mits enkele ingrepen kunnen soorten zoals 
Kleine vuurvlinder, Hooibeestje, Heivlinder en Groot dikkopje zich mogelijk ook voortplanten in het 
gebied. 

Veel van de aanbevelingen zijn dezelfde als deze aangegeven bij beheeradvies voor wilde bijen. 
 
- behoud open, lichtrijke karakter bossen met ondergroei van bloeiende Spork 
- inzetten op nectarrijke, brede bosdreven 
- gefaseerd open kappen, maaien, plaggen van bosdreefbermen met behoud van bestaande 
struikheide-planten en sporken 
- nectarrijke plaatsen creëren zoals bijvoorbeeld in de ZOtelijke hoek tussen de Kamertstraat en de 
parking. 
- recent opengemaakte zones open houden en beheren richting heischrale vegetatie. 
- waar mogenlijk ontwikkeling zuidgerichte mantel-zoom. 
 
 
Maes D. & Van Dyck H. (1999) Dagvlinders in Vlaanderen, Ecologie, verspreiding en behoud. Stichting 
Leefmilieu Antwerpen i.s.m. INBO en Vlaamse Vlinderwerkgroep. Brussel. 
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Bijlage 6: lijsten met mossen, korstmossen en paddestoelen van In de 
Brand 



Lijst Mossen In Den Brand 16/03/2008 Bryolim excusie LIKONA 

- Atrichum undulatum                                                  -   Radula complanata 
- Aulacomnium androgynum                                      -  Rhytidiadelphus squarrosus 
- Barbula convoluta                                                        -  Syntrichia papillosa 
- Brachythecium salebrosum                                      -  Tetraphis pellucida 
- Bryum argenteum                                                        -  Thuidium tamariscinum 
- Bryum capillare                                                            -   Ulota bruchii 
- Bryum rubens                                                               -   Ulota crispa 
- Campylopus flexuosus 
- Campylopus introflexus 
- Campylopus pyriformis 
- Cephalozia bicuspidata 
- Ceratodon purpureus 
- Dicranella heteromalla 
- Dicranoweisia cirrata 
- Dicranum montanum 
- Dicranum polysetum 
- Dicranum scoparium 
- Dicranum tauricum 
- Eurhynchium striatum 
- Funaria hygrometrica 
- Grimmia pulvinata 
- Gymnocolea inflata 
- Hypnum cupressiforme 
- Hypnum jutlandicum 
- Lepidozia reptans 
- Lophocolea bidentata 
- Lophocolea heterophylla 
- Lophocolea semiteres 
- Metzgeria furcata 
- Mnium hornum 
- Orthodontium lineare 
- Orthotrichum affine 
- Orthotrichum diaphanum 
- Orthotrichum pulchellum 
- Plagiomnium affine 
- Plagiothecium laetum 
- Plagiothecium undulatum 
- Pleurozium schreberi 
- Pohlia nutans 
- Polytrichum formosum 
- Polytrichum juniperinum 
- Polytrichum piliferum 
- Pseudoscleropodium purum 
- Pseudotaxiphyllum elegans 
- Ptilidium ciliare 



Excursiegegevens In Den Brand 24/03/2008 Korstmossen NPHechtel-Eksel 

 

- Amandinea punctata 
- Candelaria concolor 
- Candelariella reflexa 
- Cetraria aculeata 
- Cetraria islandica 
- Cladonia cervicornis 
- Cladonia chlorophaea 
- Cladonia coccifera 
- Cladonia coniocraea 
- Cladonia floerkeana 
- Cladonia foliacea 
- Cladonia furcata 
- Cladonia gracilis 
- Cladonia grayi 
- Cladonia macilenta 
- Cladonia portentosa 
- Cladonia subulata 
- Cladonia uncialis 
- Cladonia zopfii 
- Dimerella pineti 
- Evernia prunastri 
- Flavoparmelia caperata 
- Gyalideopsis anastomasans 
- Hypocenomyce scalaris 
- Hypogymnia tubulosa 
- Hypotrachyna revoluta 
- Lecanora barkmaniana 
- Lecanora chlarotera 
- Lecanora conizaeoides 
- Lecanora symmicta 
- Lepraria incana 
- Melanelixia subaurifera 
- Parmelia saxatilis 
- Parmelia sulcata 
- Parmotrema chinense 
- Physcia adscendens 
- Physcia tenella 
- Punctelia subrudecta 
- Punctelia ulophylla 
- Ramalina farinacea 
- Trapeliopsis granulosa 
- Xanthoria parietina 
- Xanthoria polycarpa 



Waarnemingen paddestoelen In De Brand - 1999 - 2007 - 2008 - 2009
(gegevens Natuurpunt Hechtel-Eksel olv. Jean Claude Delforce)

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Laccaria amethystina Amethistzwam

Asgrauwe kaaszwam
Berijpte russula

Fistulina hepatica Biefstukzwam
Bietengordijnzwam
Blauwe kaaszwam

Inocybe sindonia Blonde vezelkop
Collybia butyracea Botercollybia
Russula emetica Braakrussula

Brandplekbundelzwam
Megacollybia platyphylla Breedplaatstreephoed
Russula fragilis Broze russula

Bruine ringboleet
Psathyrella multipedata Bundelfranjehoed

Dennenkleefsteelmycena
Heterobasidion annosum Dennenmoorder
Gymnopilus sapineus Dennenvlamhoed
Mycena amicta Donzige mycena
Armillaria mellea Echte honingzwam

Echte tolzwam
Eekhoorntjesbrood
Eikenbloedzwam
Eikenmeeldauw

Poculum firmum Eikentakstromakelkje
Elfenschermpje
Fluweelboleet

Calocera cornea Geel hoorntje
Geel nestzwammetje
Geelgeringde parelamaniet
Geelhoorntje
Geelplaat gordijnzwam

Russula ochroleuca Geelwitte russula
Scleroderma citrinum Gele aardappelbovist
Stereum hirsutum Gele korstzwam

Gele ridderzwam
Tremella mesenterica Gele trilzwam

Gestreepte trechterzwam
Geweizwam
Gewone berkenboleet

Strobilurus stephanocystis Gewone dennenkegelzwam
Laccaria laccata Gewone fopzwam

Gewone franjezwam
Boletus erythropus Gewone heksenboleet
Paxillus involutus Gewone krulzoom

Gewone schorsbeek
Gewone stinkzwam
Gewone zwavelkop

Collybia dryophila Gewoon eikenbladzwammetje
Trametes versicolor Gewoon elfenbankje



Flammulina velutipes Gewoon fluweelpootje
Nectria cinnabarina Gewoon meniezwammetje

Gewoon mosklokje
Clitocybe rivulosa Giftige weidetrechterzwam
Mycena epipterygia Graskleefsteelmycena

Graskleefsteelmycena
Lactarius lacunarum Greppelmelkzwam
Bjerkandera adusta Grijze buisjeszwam
Clitocybe odora Groene anijstrechterzwam
Coprinus atramentarius Grote kale inktzwam
Phallus impudicus Grote stinkzwam
Clitocybe geotropa Grote trechterzwam

Grote vaalhoed
Hanekam

Mycena galericulata Helmmycena
Galerina pumila Honinggeel mosklokje

Honingzwam
Lactarius quietus Kaneelkleurige melkzwam
Boletus badius Kastanjeboleet
Russula nitida Kleine berkenrussula
Mycena sanguinolenta Kleine bloedsteelmycena
Clitocybe clavipes Knotsvoettrechterzwam

Koeiboleet
Tricholomopsis rutilans Koningsmantel
Diatrype stigma Korstvormig schorsschijfje
Boletus parasiticus Kostgangerboleet

Langsteelfranjehoed
Lactarius hepaticus Levermelkzwam
Mycena galopus Melksteelmycena
Baeospora myosura Muizenstaartzwam
Clitocybe nebularis Nevelzwam
Cystoderma amianthinum Okergele korrelhoed
Rhizopogon luteolus Okerkleurige vezeltruffel
Auriscalpium vulgare Oorlepelzwam
Phlebia radiata Oranje aderzwam
Dacrymyces stillatus Oranje druppelzwam

Oranjedwergmycena
Oranjegeeltrechtertje

Marasmius androsaceus Paardenhaartaailing
Paars harttrechtertje

Trichaptum abietinum Paarse dennenzwam
Chondrostereum purpureum Paarse korstzwam

Paarse schijnridder
Paarsharttrechter
Pagemantel

Meruliopsis corium Papierzwammetje
Amanita rubescens Parelamaniet
Lycoperdon perlatum Parelstuifzwam

Platte tonderzwam
Plicaturopsis crispa Plooivlieswaaiertje
Trechispora mollusca Raatzwammetje

Reuzezwam
Lactarius theiogalus Rimpelende melkzwam



Psilocybe sublateritia Rode zwavelkop
Rodekoolzwam
Roestvlekkenzwam
Rood poriehoutzwam

Amanita fulva Roodbruine slanke amaniet
Daedaleopsis confragosa Roodporiehoutzwam

Rossige melkzwam
Roze knoopzwam

Steccherinum ochraceum Roze raspzwam
Trametes hirsuta Ruig elfenbankje

Rupsendoder
Mycena stylobates Schijfsteelmycena
Vuilleminia comedens Schorsbreker
Agaricus silvaticus Schubbige boschampignon

Schubbige fopzwam
Boletus porosporus Sombere fluweelboleet

Sparrestinktaailing
Spekzwoerdzwam

Collybia fusipes Spoelvoetcollybia
Stersporige trechterzwam
Stinkmycena
Tabakborstelzwam
Tweekleurige fopzwam

Hebeloma mesophaeum Tweekleurige vaalhoed
Cortinarius anomalus Vaaggegordelde gordijnzwam

Valse hanekam
Valse kopergroenzwam

Amanita muscaria Vliegenzwam
Stereum subtomentosum Waaierkorstzwam
Schizophyllum commune Waaiertje
Polyporus brumalis Winterhoutzwam

Wit houtknoopje
Crepidotus variabilis Wit oorzwammetje

Witte knolanamiet
Psathyrella artemisiae Wollige franjehoed
Cortinarius fusisporus Zandpadgordijnzwam
Inocybe lacera Zandpadvezelkop

Zeeden mycena
Zwart groene melkzwam

Bulgaria inquinans Zwarte knoopzwam
Cordyceps ophioglossoides Zwarte truffelknotszwam
Lactarius necator Zwartgroene melkzwam

Zwartpurperen russula


