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SAMENVATTING
Het bosreservaat Overheide is ongeveer 30 ha groot en ligt in domeinbos.
De Overheide ligt op de rechteroever van het riviertje de Aa, ten oosten van het dorp
Weelde in de gemeente Ravels, in een grootschalig bos- en akkerlandschap, typisch
voor de Noorderkempen. Enkel naar het zuiden sluit het boscomplex waartoe het
bosreservaat behoort (ongeveer 200 ha) op een groot groengebied aan, domeinbos
Ravels. In het westen, noorden en oosten is het omringd door sterk ontwaterd en
bemest landbouwgebied.
Centraal in het bosreservaat ligt een natuurlijke slenk op zandgrond, de Bogaert,
waarlangs oppervlaktewater van het hogere landschap naar de Aa stroomt. Tot eind 19e
eeuw werd die omringd door heide. Tussen 1870 en 1930 werden de drogere delen
bebost: grotendeels met Grove den. Langsheen de Aa werden in een eikenbestand
lijnaanplantingen van Zomereik opgenomen. Het zuidelijk deel van de slenk werd
drooggelegd en in weiland omgezet, de rest werd bedijkt om er een vijver van te maken.
De potentieel natuurlijke vegetatie in de bosbestanden van Overheide is een vochtige
tot droge variant van eikenbos op arm en zuur zand (Betulo-Quercetum roboris en/of
Fago-Quercetum). De slenk ontvangt naast regenwater en lokaal kwelwater momenteel
in de winter ook aangerijkt oppervlaktewater. Ze herbergt moeras- en
verlandingsvegetaties, open water en een brede oever met gagelstruweel en vegetaties
van de Klasse van Natte heiden en van de Oeverkruidklasse. De dennenbestanden
hebben goede structuurkenmerken met over grote oppervlakte een onderetage van berk
en Sporkehout. Het zomereikenbestand aan de Aa heeft veel vrij zwaar dood hout.
Het streefdoel voor Overheide is centraal een slenk op zand met doorstromend
oppervlaktewater, met een gradiënt van voedselarme, zure oeverzones naar
voedselrijkere moerassige delen en lokaal elzenbroekbos en open water. Daar omheen
worden structuurrijke overgangen nagestreefd naar een arm, zuur eikenbos en lokaal
naar vochtige of droge heide en droog, schraal grasland. Belangrijke faunistische
doelgroepen zijn watervogels en libellen. Floristisch staan de soorten van zure, schrale
bodem centraal in het gericht beheerde gedeelte.
De bosbestanden krijgen in het ganse bosreservaat een integraal beheer (nietsdoen) na
een inleidende exotenbestrijding. De overgangszone naar de oostelijke oever van de
slenk krijgt een gericht beheer van kappen, plaggen, maaien en/of begrazen met het
oog op overgangen van voedselarme venoevervegetatie over natte heide naar droge
heide en zuur eikenbos. De zuidoostelijke slenkoever wordt over enkele aren geplagd
en krijgt nadien een maai- en /of graasbeheer. In de slenk wordt de verlanding
opgevolgd om open water te behouden ten behoeve van watervogels en de omringende
dijken worden onderhouden.
Op lange termijn wordt een wijziging van het landgebruik in het gebied ten oosten van
het bosreservaat nagestreefd om de kwaliteit van de watertoevoer naar de slenk te
verbeteren. Op korte termijn wordt de slenk hydrologisch geïsoleerd van het afstromend
oppervlaktewater.
Het bosreservaat is rustgebied ten behoeve van watervogels, roofvogels en roofdieren
en is enkel toegankelijk op de omringende zandwegen.
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1
1.1

STATUUT
Datum van aanwijzing

Op 28 september 2001 is het domeinbos Overheide bij Ministerieel Besluit aangewezen als
bosreservaat. In Bijlage 1 is een kopie van de erkenning en de afbakening van het 29ha
53a 59ca grote bosreservaat opgenomen. Deze aanwijzing past in de beheersvisie van
Bos & Groen om 3000 ha als bosreservaat aan te duiden en te beheren. De artikelen van
het bosdecreet aangaande bosreservaten zijn opgenomen in Bijlage 2.

2
2.1

IDENTIFICATIE VAN HET BOS
Eigendom en identiteit van het bos

Het bosreservaat Overheide is eigendom van het Vlaams Gewest. Het ligt in het
domeinbos Overheide, dat in oktober 1999 is aangekocht (verkoopakte in Bijlage 4). Een
graslandperceel (228 in Tabel 1) en een bosperceel (232 in Tabel 1) is eigendom van het
Vlaams Gewest, was in beheer bij afdeling Natuur en werd overgedragen aan afdeling Bos
& Groen (brief in Bijlage 4).

2.2

Kadastraal overzicht

Bijlage 5 geeft de ligging weer van de kadastrale percelen. Tabel 1 geeft een overzicht.
Tabel 1:

Kadastraal overzicht met oppervlaktes in ha

Gemeente

Afdeling

Sectie

Grondnummer

Exponent

Eigenaar

Oppervlakte

Ravels

2e

B

207

e

Vlaams

8,8888

Gewest
Ravels

2e

B

207

f

Vlaams

11,6384

Gewest
Ravels

2e

B

226

c

Vlaams

0,9029

Gewest
Ravels

2e

B

227

a

Vlaams

6,8619

Gewest
Ravels

2e

B

228

Ravels

2e

B

229

Vlaams

0,3910

Gewest
a

Vlaams

0,2608

Gewest
Ravels

2e

B

232

Vlaams

0,5921

Gewest
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In Bijlage 3 is de bestandenkaart van het bosreservaat weergegeven. Hierop zijn de
bestanden 1 tot 8, de graslanden 9 en 11 en de slenk de Bogaert 10 aangegeven. Ook de
weilanden van afdeling Natuur en het grasland in domeinbos zijn aangegeven.

2.3

Administratieve en geografische situering
Het bosreservaat Overheide wordt beheerd door:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
AMINAL afdeling Bos en Groen
Houtvesterij Turnhout
Parklaan 49/1
2300 Turnhout
014/63 93 60
fax 014/63 93 66
Houtvester ir. Patrick Engels (0479/67 94 50)
Boswachter Paul Meulemans (0479/67 94 61)
Overheide is gelegen in de provincie Antwerpen, in het arrondissement Turnhout, in de
gemeente Ravels. Het ligt ten oosten van gehucht De Straat in de deelgemeente Weelde
(Bijlage 6) (NGI topografische kaart 1:25000, 9/1). Het ligt centraal in de vierhoek gevormd
door de N12 tussen Weelde en Poppel, de Schootsedijk, de Mierdse Dijk (Poppel - Lage
Mierde) en de Nederlands-Belgische grens.
Het bosreservaat Overheide ligt in het grotere domeinbos Overheide van ongeveer 80 ha,
dat op zijn beurt deel uitmaakt van een boscomplex van ongeveer 200 ha met privébos.
Overheide ligt in een grootschalig bos- en akkercomplex, typisch voor de Noorderkempen;
Het gebied is eind de jaren 1990 ruilverkaveld (Poppel, Fase 3). Het landbouwgebruik is
intensief. Naast grasland vormt maïs de overheersende teelt, periodiek afgewisseld met
aardappelen en veldgewassen. Het omringende landgebruik heeft drie belangrijke
gevolgen voor het bosreservaat.
1) De van nature vochtige tot natte zandgronden worden sinds de ontginning tot
landbouwgrond en zeker na de recente ruilverkaveling sterk ontwaterd. In de zomer
worden zowel grasland als aardappelen en veldgewassen geïrrigeerd met grondwater. Ook
het inzijgingsgebied voor kwel- en oppervlaktewaterstromen ten oosten van het
bosreservaat is daardoor verdroogd: in een historisch ven staat nu vb. een pompstation.
2) Bovendien is er een voortdurende input van verzurende en vermestende stoffen in
Overheide. Zowel atmosferische depositie van stikstofverbindingen als aanvoer van stikstof
en fosfor via oppervlaktewater. Vooral de Krombusselloop die vanuit het oosten het
bosreservaat instroomt, vormt in dit opzicht een probleem.
3) Ten slotte zijn kleine landschapselementen (houtkanten, natte laagtes) erg schaars in
het omringende landbouwgebied, enkel smalle schrale bermen komen voor. Ondanks de
BHP/BRV Antwerpen/B&G/12/2003
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aanwezigheid van grote en vrij talrijke ecologisch waardevolle gebieden ten noorden van
Turnhout en net over de Nederlandse grens, is migratie van waardevolle flora en faunaelementen van arme bodems en oligotroof water van en naar Overheide niet evident. In het
zuiden sluit Overheide via private bossen, met onder andere het Leiven, wel aan bij het
grotere domeinbos Gewestbos Ravels en verder bij Landgoed De Utrecht in het oosten
(Bijlage 6).
In het omringende boscomplex Overheide, met het domeinbos en privé-bossen, worden de
natuurwaarden vooral bepaald door venrelicten en enkele zomereikenbestanden
(Vandekerkhove et al., 2000). Enkele vennetjes herbergen nog zeer waardevolle
vegetaties, die ook in de Bogaert (10) aan te treffen zijn (zie verder).

2.4

Bestemming volgens gewestplan

Vrijwel het ganse bosreservaat ligt in bosgebied op het Gewestplan Turnhout kaartblad 16
(Bijlage 7). Enkel het grasland in de zuidoostelijke hoek (grasland 9) en de strook
zomereikenbos in het noordwesten (bestand 1c) zijn landschappelijk waardevol agrarisch
gebied. Het bosreservaat wordt omringd door landschappelijk waardevol agrarisch gebied
in het westen en zuiden en door bosgebied in het oosten en noorden. Verderop in het
noordoosten ligt een zone voor verblijfsrecreatie (Leiheide) en stroomopwaarts de
Krombusselloop is een natuurgebied met wetenschappelijke waarde aangeduid, gekend
als ‘De Vart’ (Bijlage 3).
De eigendomssituatie garandeert ook voor grasland 9 en bestand 1c een afdoend
beschermingsstatuut.

2.5
2.5.1

Ligging in of nabij speciale beschermingszones
Beschermd landschap

Het bosreservaat Overheide ligt niet in een beschermd landschap. Het ligt volgens de
landschapsatlas wel in een landschappelijke relictzone R10059, Bos- en akkercomplex
Molenheide, Staatsbossen, Kwade putten, Hoge Mierdse heide (Bijlage 8). De
landschapsatlas vermeldt hier voor de Aa-vallei de vrij gave perceelsstructuur met
restanten van perceelsrandbegroeiing. De Bogaert wordt als verland ven ingesloten door
bos vermeld. De blokvormige ontginningsstructuur in het bos is nog relatief gaaf.
De Aa wordt ter hoogte van het bosreservaat als lijnrelict aangeduid. Het behoud en herstel
van de oorspronkelijke beekloop en de begeleidende elementen moet dan ook overwogen
worden als er geen negatieve ontwikkelingen voor het bosreservaat aan gebonden zijn. De
dichtstbijzijnde puntrelicten zijn het landbouwgehucht Schoot en de Sint-Isidorushoeve. Die
worden niet beïnvloed door het beheer in het bosreservaat.
2.5.2

Nationale en internationale beschermingszones

De ligging in Europese beschermingszones zijn weergegeven in Bijlage 9.
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Vogelrichtlijngebied VRL
Bosreservaat Overheide valt helemaal in Vogelrichtlijngebied ‘3.8 Arendonk, Merksplas,
Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout’ met volgnummer 15 en een oppervlakte van 7003 ha
(EU-richtlijn 79/409/EEG, BVR 1988). Het gebied werd aangeduid omdat het (potentieel)
broedgebied is van Korhoen, Kemphaan, Nachtzwaluw, Ijsvogel, Zwarte specht,
Boomleeuwerik en Blauwborst. De vogelsoorten uit Bijlage I waarvoor het bosreservaat
van belang is zijn zeker Zwarte specht, Ijsvogel en Wespendief, naast mogelijk ook
Boomleeuwerik en Nachtzwaluw. De beschermde habitats in gebied 3.8 zijn naast alle
zones in gewestplanbestemmingen Natuur-, bos-, bosgebied met ecologische waarde of
Reservaatgebied, ook vennen, heiden, loofbossen, lijn- en puntvormige elementen zoals
houtkanten, hagen en plassen, ontginningsputten. Tabel 2 geeft de populatiegrootte van
een aantal voorkomende soorten .
Tabel 2:

Populatiegrootte
van
een
aantal
voorkomende
soorten
Vogelrichtlijngebied 3.8 (Vogelatlas Vlaanderen, OC-GisVlaanderen)
Maximum
populatiegrootte

Aalscholver

Seizoen
Zomer- of wintergast

Aalscholver

7

Wintergast of doortrekker

Bergeend

6

Wintergast of doortrekker

Blauwborst

2

Zomer- of wintergast

10

Broedvogel

Fuut

20

Wintergast of doortrekker

Ijsvogel

3

Zomer- of wintergast

Kemphaan

1

Zomer- of wintergast

Knobbelzwaan

3

Wintergast of doortrekker

Korhoen

6

Broedvogel

Krakeend

9

Wintergast of doortrekker

Kuifeend

35

Wintergast of doortrekker

Meerkoet

320

Wintergast of doortrekker

Blauwe reiger
Boomleeuwerik

Wintergast of doortrekker

Dodaars

Nachtzwaluw

Wintergast of doortrekker

5

Broedvogel

Nonnetje

Wintergast of doortrekker

Parelduiker

Zomer- of wintergast

Pijlstaart

15

Wintergast of doortrekker

Slobeend

40

Wintergast of doortrekker

Smient

6

Wintergast of doortrekker

Tafeleend

350

Wintergast of doortrekker

Wilde eend

2050

Wintergast of doortrekker

Wintertaling

65

Wintergast of doortrekker

Witoogeend
Zwarte specht

Zomer- of wintergast
9

Broedvogel
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in

Habitatrichtlijngebied
Op bestand 1c na, valt het gehele bosreservaat in Habitatrichtlijngebied ‘BE2100024:
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout’ dat een totale oppervlakte van 3627 ha
heeft (EU-richtlijn 92/43/EEG, BVR 1992). Het deelgebied 13 is 58,6 ha groot, waarvan het
bosreservaat de westelijke helft vormt. Tabel 3 geeft de betrokken habitattypes weer. De
enige plant uit Bijlage II die voor dit gebied in de richtlijn wordt vernoemd is Drijvende
waterweegbree (Luronium natans).
Tabel 3:

Habitattypes in gebied BE2100024 (Anselin et al. 2000)

Code

Omschrijving

2310

Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten

2330

Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen

3110

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

3130

Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorellaof Isoëtes-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers
(Nanocyperetalia)

3150

Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of
Hydrocharition

4010

Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix

4030

Droge heide (alle subtypen)

6230 (+)

Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems

7140

Overgangs- en trilveen

7150

Slenken in veengronden (Rhynchosporion)

9160

Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum

9190

Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten

91E0 (+)

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

(+) prioritaire habitattypes

In het bosreservaat komen actueel habitats 9190 en 91E0 voor. In grasland 9 en bestand 8
en de overgang ervan naar de oevers van de Bogaert (10), alsook op plagplaatsen in de
zuidrand van bestand 6 komt habitat 4030 voor (enkele are). Onverzadigde vormen van
7150 zijn te vinden op plagplekken (tientallen m²) op de zuidoostoever van de Bogaert (10).
De habitatfiches hiervan zijn in toegevoegd in Bijlage 26. Groene en bruine kikker zijn
soorten uit Bijlage V van de richtlijn die talrijk voorkomen in het bosreservaat. Boommarter
werd recent waargenomen in Den Utrecht, net over de Nederlandse grens.
VEN
Het bosreservaat ligt in gebied ‘328 De Ravelse Vennen’ (102,218 ha) van het VEN 1e
Fase (Bijlage 10). Dit gebied is van het type gen, grote eenheid natuur. Enkel bestand 1c, 6
en 9 vallen erbuiten. De fiche van dit gebied vermeldt de ondergroei van loofbomen in de
naaldbestanden. De Bogaert wordt vermeld met andere verspreide voedselarme vennen in
Poppel-Overheide. Krombusseltje en Krombusseltjeszuster ten oosten van het
bosreservaat worden met name genoemd.
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Erkende natuurreservaten
In de wijde omgeving zijn er op Belgisch grondgebied geen erkende natuurreservaten
(Bijlage 6). Ten zuiden van domeinbos “Gewestbos Ravels” liggen het Kijkverdriet en
Landschap de Liereman, ten zuidwesten van het vliegveld Weelde ligt het Turnhouts
Vennengebied, waar ook een natuurinrichtingsproject loopt.
Op Nederlands grondgebied beheert Stichting Brabants Landschap de Regte heide ten
noordwesten van Poppel, de Rovertse Heide en Gorp de Leij ten noordoosten van Poppel.
2.5.3

Niet-erkende natuurreservaten en andere groengebieden in de omgeving

Naast het domeinbos Overheide, waar het bosreservaat deel van uitmaakt ligt op zo’n
kilometer naar het zuiden het domeinbos “Gewestbos Ravels”. Nog verder naar het
zuidoosten ligt domeinbos Hoge Vijvers.
Het bosreservaat grenst ten zuiden en westen aan weilanden in eigendom van het Vlaams
Gewest en in beheer bij afdeling Natuur (Bijlage 6). In het westen liggen recent in beheer
genomen gronden van afdeling Natuur (Flaesheide en Vennekens voorhoofd). Hier liggen
ook verspreide stukjes gemeentebos en het grotere privé-boscomplex De Schrieken.
Ten westen van de dorpskern van Weelde ligt het vroegere militaire vliegveld van Weelde
met domeinbossen Ravels Kamp en Pastoorsbos, gemeentebos Zuidwegmeer e.a. en de
landingsbaan zelf die in beheer is bij afdeling Natuur. Enkele delen zijn nog steeds van het
Federaal Ministerie van Landsverdediging.
In het noorden, boven de dorpskern van Poppel ligt het gemeentebos Molenheide. Afdeling
Natuur beheert verspreide perceeltjes in de ruilverkavelingen Ravels, Weelde en Poppel.
Algemeen geldt dat enkel de weilanden van afdeling Natuur en het domeinbos Overheide
functioneel verbonden zijn met het bosreservaat. Op termijn is aansluiting bij Gewestbos
Ravels mogelijk, want afdeling Bos & Groen heeft een actieve aankoopperimeter in RavelsNoord.

2.6

Erfdienstbaarheden

In 1999 werd de pacht opgezegd voor het grasland 9 (kadastraal perceel 226 c in Tabel 1)
(kopie overeenkomst in Bijlage 3).
Het jachtrecht blijft tot 27 oktober 2008 voorbehouden aan vorige eigenaars (artikel IV in de
verkoopakte in Bijlage 4.
De zandweg langs de noordgrens van het bosreservaat is als enige opgenomen in de Atlas
van de buurtwegen voor Ravels (plan 5 en 11) als Weg nr. 15 ter hoogte van bestand 1c (8
meter breed) en publieke wegenis nr. 23 ter hoogte van bestanden 4 en 5. Ter hoogte van
de bosweg tussen bestanden 5 en 6 eindigt het publieke karakter.
Tussen de zuidoosthoek van grasland 9 en de zuidoosthoek van bestand 2a moet recht
van doorgang verleend worden aan de gebruiker van het deel van de weilanden van
afdeling Natuur dat tegen bestand 2a ligt. Deze doorgang loopt door de zuidrand van
grasland 9 en over de zuidelijke dijk van de Bogaert (10).
De Aa (2de categorie) wordt geruimd (kruidruiming) vanop de linkeroever, maar het
geruimde materiaal wordt op de rechteroever in bestanden 1 en 4 en grasland 11
gedeponeerd.
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2.7

Zones voor integraal en gericht beheer

De zones voor integraal en gericht beheer worden weergegeven in Bijlage 11.
De integraal beheerde zone omvat de bosbestanden 1 (a, b en c), 2 (a, b, c en d), 3a, 3b,
4, 6, 7, 8 en grasland 11. Alle bosbestanden hebben goede uitgangskenmerken voor
spontane verdere ontwikkeling, na beperkt overgangsbeheer. Het grasland 11 wordt niet
langer beheerd.
De gericht beheerde zone omvat één bosbestand, 5, waar een versneld
omvormingsbeheer wordt gevoerd en waar de Corsicaanse dennen worden verwijderd.
De Bogaert (10) en het grasland 9 worden gericht beheerd als open vegetatietypes met
pionier-, verlandings- en moerasvegetaties en lokaal open water.
Op de grenzen tussen enerzijds grasland 9 en de Bogaert (10) en anderzijds bestand 8
wordt door gericht beheer een overgangszone gecreëerd. Zo ook op de grens tussen
bestand 6 en het grasland in domeinbos net buiten het bosreservaat (Bijlage 3).
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2.8

Geschiedenis

Eigendomsgeschiedenis
(Verhoeven, 1982)
Op 16 juli 1912 werden 665 ha 87 a en 33 ca heide en watervennen door de gemeente
Weelde openbaar verkocht aan de heer Georges van Havre, burgemeester van Wijnegem
op voorwaarde van ontginning binnen de 12 jaar. Na de voormelde aankoop werd van
particulieren nog 21 hectaren uit de hand bij aangekocht genaamd "den bogerd".
Verhoeven (1982) vermeldt dat dit kort na de aankoop in 1912 gebeurde, maar vermoedt
intussen dat dit veel later gebeurde (pers. med. J. Verhoeven). 8 ha bij den Bogaert waren
eigendom van de familie Jef Segers, voor ze aangekocht werden door van Havre. Na het
overlijden van Georges van Havre in 1934, werden het domein toebedeeld aan zijn
echtgenote Mevrouw Nathalie du Bois de Vroylande. Nadat zij overleed, werd het in 1964
verdeeld in negen loten en toebedeeld aan de negen kinderen van Havre. Het Vlaams
Gewest kocht het domeinbos Overheide (inclusief het bosreservaat) in oktober 1999 van
de familie van Havre (Bijlage 4).
Geschiedenis van het landgebruik
De evolutie van het landgebruik en meer bepaald de ontginning van heidegebied tot bos,
weiland en vijver werd nagegaan op historische kaarten (Tabel 4, Bijlage 12).
Tabel 4:

Historische kaarten

kaart

jaar van uitgave

jaar van terreinopname
of luchtfoto

de Ferraris

rond 1775

rond 1775

Vander Maelen

rond 1850

rond 1850

topografische kaart

1879

1871

topografische kaart

1898

1887

topografische kaart

1912

1887-1909

topografische kaart

1945

1934

topografische kaart

1960

1956

topografische kaart

1970

1970

topografische kaart

1985

1985

kleurenorthofoto

1990

1989

zwartwitorthofoto

1997

1995

zwartwitorthofoto

2000

1999

Algemeen
Het gebied de Overheide bleef woeste grond met overheersend droge en natte heide en
verspreide vennen en slenken tot in 1912 grootschalige ontginningen startten met de
aanleg van naaldbossen en weilanden. Terwijl het zuidelijk deel van de slenk in weiland
werd omgezet werd de rest van de Bogaert stelselmatig omgezet in een omdijkte vijver.
Bestand 4 en 5 werden duidelijk vroeger ontgonnen, mogelijk op privaat initiatief tussen
1850 en 1870. Ook in bestanden 1b en 2c werden al rond 1900 op kleine schaal
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naaldbomen aangeplant. In bestand 1a lagen in de tweede helft van de 19e eeuw
kleinschalige beemden met houtkanten en een klein bosje.
Bebossingsevolutie
Het bosreservaat omvat geen oud bos. Op het einde van de 18e eeuw was er in de wijde
omgeving enkel bos ten noorden van bestand 1c, ingebed in beemden bij de Heggebrug.
Sinds halfweg de 19e eeuw ligt hier grasland.
Rond 1850 wordt een smalle strook in de zuidelijke uitloper van bestanden 1a en 2a als
bos aangegeven. Stroomopwaarts ten zuiden van de Schootse brug komen nog
bosachtige elementen voor, die daar eerder als houtkanten langs smalle beemden
herkenbaar zijn. De rest van het bosreservaat en de wijde streek ten oosten van de Aa
bevat dan geen bos. Verspreide naaldbospercelen komen wel in het akkerland rond de
gehuchten van Ravels en Weelde voor.
Tussen 1850 en 1871 wordt veel akkerland tussen Ravels-Eel en Weelde-Straat met grove
dennen beplant. Een lineair ontginningselement, mogelijk een houtkant, is aangelegd in Uvorm omheen het bosreservaat: een smalle lijn langs de weg aan de noordgrens van
bestanden 4 en 5, een noord-zuid lopende lijn waar nu de weg aan de oostgrens van
bestanden 5, 7, 4, 3b en 8 loopt, en een oost-west lopende lijn ten zuiden van de huidige
weilanden van afdeling Natuur.
Tussen 1871 en 1887 wordt een groot deel van bestand 4 en 5 bebost met naaldbomen.
Dit zijn de vroegste bebossingen van het ganse heide- en vennengebied Overheide.
In 1934 is het landschapsbeeld ingrijpend gewijzigd Het oostelijke heidegebied is voor een
belangrijk deel omgezet in naaldbos, grasland en akkers (Gewestbos Ravels, de
Overheide en de Isidorushoeve). Over de Nederlandse grens zijn gelijkaardige
naaldbosaanplantingen zichtbaar op Landgoed de Utrecht door de Nederlandse
Heidemaatschappij (de Bruijn 1981, pg. 62). De naaldbossen op voormalige akkers ten
westen van de Aa zijn in grasland met houtkanten omgezet (invoering kunstmest).
Het huidige patroon van bospercelen is zichtbaar. Het korte rotatie kaalkapsysteem voor
het naaldbos is duidelijk doordat in sommige percelen heide met opslag wordt
weergegeven.
Slenk
Op de Ferrariskaart wordt de Bogaert aangegeven als groot heideven met een overloop in
de Aa. Op de Vandermaelenkaart van 1850 zijn de oorspronkelijke contouren van de slenk
goed te zien. In 1887 wordt een overloop tussen bestand 2a en 2b aangegeven waarvan
nu nog sporen lopen van bestand 3a naar bestand 1a. In 1934 is de zuidelijke dijk
aangelegd en worden de graslanden ontwaterd via de gracht langs bestand 1b. Doorheen
bestand 3b is dan een ontwateringsgracht gegraven die in rechte lijn doorheen de Bogaert
loopt naar de Aa. De westelijke dijk tegen bestand 1b en de centrale dijk in de Bogaert met
vandaag houtige opslag, is ook aangelegd en loopt tot ongeveer de hoogte van bestand
3b. De Bogaert is een vijver geworden. Er worden duidelijk wegen aangegeven op de
plaats waar nu de dijken liggen, ten westen en noordoosten van de slenk.
Op de topografische kaart van 1985 is de Bogaert volledig als open water aangegeven.
Mogelijk werd de huidige dijk aan de noordoostkant op deze plaats in de jaren 1980
aangelegd.
Op de orthofoto van 1989, die van 1995 (gevlogen ergens tussen half maart en begin
augustus) wel details binnen de grenzen van de vijver te zien. Met name de lineaire
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elementen en de variatie in diepte in de Bogaert zijn duidelijk te zien. De Bogaert werd tot
in de jaren 1990 als visvijver beheerd het waterpeil kwam toen soms tot iets onder de top
van de dijken (pers. med. Jos Vloemans). Op de orthofoto van 1999 ligt de Bogaert droog.
Tabel 5 geeft een beschrijving van de evolutie van het landgebruik per bestand.
Tabel 5:
bestand
1a

Gedetailleerde historiek per bestand van het landgebruik vanaf eind 18e
eeuw op basis van oude kaarten
Gedetailleerde historiek landgebruik
deels loofbosperceel in 1850, dat ingekrompen is in 1871, het omdijkt perceel bezuiden grasland 11 is
gemengd bos in 1909, het zuidelijk deel tussen dijkje en Aa is beemd. onduidelijk (niet-bos) gebruik met
houtkanten in 1934, gesloten bos vanaf 1956

1b

noordelijk deel tegen de bocht van de Aa voor het eerst aangegeven als naaldbos in 1909, ganse bestand
gemengd loof- en naaldbos vanaf 1934, meander afgesneden tussen 1879 en 1909

1c
2a

eikenrij aangegeven vanaf 1909
westelijk deel bevat loofbos in 1850, dat verdwenen is in 1871, heide in 1909, gemengd naald- en loofbos
in 1934, naaldbos vanaf 1956

2b

heide tot 1909, gemengd naald- en loofbos in 1934. heide met bomen in 1956, naaldbos vanaf 1970

2c

naaldbos vanaf 1909

2d

heide tot minstens 1909,, naaldbos vanaf 1934

3a

onderdeel van de slenk tot minstens 1909, bos vanaf 1934

3b

onderdeel van de slenk tot minstens 1909, bos met centrale gracht vanaf 1934

4

noordelijk deel tussen Bogaert en weg vanaf de Heggebrug: naaldbos aangelegd tussen 1871 en 1887,
zuidelijke helft, grenzend aan bestand 7 wordt pas als naaldbos aangegeven vanaf 1956

5
6

naaldbos aangelegd tussen 1871 en 1887, kaalkap in 1934, naaldbos vanaf 1956
heide met verspreid naaldbomen, dus mogelijk een jonge aanplant of bezaaiing in 1934, naaldbos vanaf
1956

7

naaldbos vanaf 1934, loofbos vanaf 1970

8

naaldbos vanaf 1934

9

heide tot 1934, grasland vanaf 1956

10

heideven met overloop in de Aa op de Ferrariskaart, moerassige slenk rond 1850; doorsneden door dijk
tussen 1909 en 1934, zuidelijk deel ontwaterd via westelijke gracht langs bestand 1b en in grasland
omgezet; verdere indijking tot vijver tussen 1934 en 1956 en rond 1985.

11

ontgonnen uit gemengd bos tussen 1887 en 1909.
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2.9

Kenmerken van het vroegere beheer

De ligging van cultuurhistorische elementen is aangegeven in Bijlage 13.
Beemden en moerassen
Op basis van de toponiemen in de Overheide kan een en ander afgeleid worden over het
vroegere grondgebruik in de Overheide (Woestenburg 1958). Vanaf de 17e eeuw worden
beemden vermeld langsheen de Aa ter hoogte van het bosreservaat: Schootse beemden
bij Schootse brug en de Keurvorste Beemdekens ten zuiden van de Heggebrug. De naam
boomgaard schijnt in de 17e eeuw op te duiken, maar het is niet duidelijk of het steeds over
de moerassige slenk gaat. De benaming Vaart (voor het eerst in 1629) duidt op een lage
geul in de Overheide. Woestenburg (1958) verbindt de naam Vaart aan een centrale geul
doorheen het laaggelegen deel van de Overheide, dat dan boomgaard heet. Verhoeven
(1982) verbindt de benaming Vaart aan een ontwerp voor het graven van een kanaal vanuit
Turnhout naar Nederland doorheen de Overheide. Er zouden daar nog palen die de
richting aangaven, teruggevonden zijn. Dit lijkt in tegenspraak met de vermelding uit 1629.
Tegenwoordig wordt een bedijkt moeras in de laagte van de Krombusselloop 250 m ten
oosten van het bosreservaat aangeduid met ‘de Vart’ (pers. med. L. Van Gompel).
Bebossingen
Onmiddellijk na de aankoop werd de heide geploegd en beplant met grove den, of in
grasland omgezet met behulp van kunstmest (Van Lonkhuyzen 1930). Vanaf 1919 werd
een centrale afwateringsgracht gegraven door de ontginners (Verhoeven 1982). Het is niet
duidelijk of het hier gaat om de Krombusselloop (niet geklasseerd en 2,8km lang). De
Belgische Heidemaatschappij, opgericht naar het voorbeeld van de Nederlandse, heeft na
WO I de ontginning verder op zich genomen. De historische kaarten laten een vrij korte
kaalkaprotatie in de dennenbestanden zien. Dit verklaart mee het ontbreken van oudere
opstanden.
De bosbestanden ten noordoosten van de Bogaert zijn frequent gedund in de laatste
decennia. In bestanden 1 en 2 is het laatste decennium alle beheer achterwege gebleven.
Bestand 8 werd eind jaren 1990 zeer sterk gedund door de vorige eigenaar. Daarbij werd
de onderetage van berk gekapt. Het (beperkte) beheerplan van de vorige eigenaars is
verloren gegaan.
Viskweek
Ten behoeve van viskweek werd het waterpeil in de Bogaert tot in de jaren 1990
kunstmatig verhoogd door inlaat van water uit de Krombusselloop via een sluisje en
parallelgracht in bestand 3b. De overloop was voorzien met een plastic buis bovenaan in
de noordelijke dijk die uitgaf op de Aa (pers. med. Jos Vloemans).
Na een dijkbreuk in 1999 zakte het waterpeil drastisch en nam vooral Pitrus sterk toe in de
slenk. Overigens kiemde ook massaal Moerashertshooi. De peilverhoging na het herstel
van de dijk door Bos & Groen in combinatie met maaibeheer drong de pitrus terug naar
een brede strook rond het open water in de laagste delen van de slenk.
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3

ALGEMENE BESCHRIJVING

3.1
3.1.1

Beschrijving van de standplaats
Reliëf en hydrografie

Reliëf
De Bogaert en het noordwestelijk deel van het bosreservaat liggen tussen 26 en 27 meter.
Het noordoosten van het bosreservaat (bestanden 5 en 6) ligt boven 30 meter. Bestand 4
is het meest reliëfrijk met een duinachtige structuur. De Bogaert (10) en bestanden 3a en
3b liggen in een natuurlijke slenk met uitlopers naar het oosten (Krombusseltjesven) en het
zuiden (weilanden afdeling Natuur met een uitloper naar het zuidoosten).
Waterlopen
In Bijlage 14 is de hydrografie van het bosreservaat weergegeven. Het ligt in het
Maasbekken, met een afwatering via de Aa, 2de categorie, die de westgrens van het
bosreservaat vormt. Ter hoogte van de bocht in de Aa monden de Straatloop, de
Krombusselloop en de westelijke afwateringsgracht uit in de Aa. Vermoedelijk het gehele
gebied de Overheide ten oosten van het bosreservaat tot aan de Nederlandse grens,
tussen de Schootse dijk en de grens Weelde-Poppel, ontwatert via grachten doorheen de
moerassige slenk van de Krombusselloop, de Vart en de Bogaert. Dit gebied is sterk
verdroogd door ontwatering ten behoeve van de landbouw (en historisch ook de bosbouw).
Het verloop van de grachten in het beboste deel van Overheide en in de weilanden van
afdeling Natuur, als aaneenschakeling van rechte trajecten doorheen de natte zones van
het terrein, komt overeen met de voorgeschreven werkwijze bij de Nederlandse
Heidemaatschappij en is typerend voor heideontginningen uit deze periode (Figuur 1).

Figuur 1:

Ontginningsplan van de Nederlandse Heidemij (uit Van Lonkhuyzen,
1930)
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De weilanden van afdeling Natuur ten zuiden van de dijkweg ontwateren grotendeels via
de westelijke afwateringsgracht naar de bocht in de Aa en bij hoge waterstanden ook via
de gracht die bij de zuidrand van bestand 1a in de Aa uitgeeft. Tegen de zuidelijke dijk aan
in het weiland werden recent twee drinkpoeltjes gegraven.
Geomorfologie
De Bogaert (10) en bestanden 3a en 3b liggen in een natuurlijke slenk met uitlopers naar
het oosten (Krombusseltjesven) en het zuiden (weilanden afdeling Natuur met een uitloper
naar het zuidoosten en het zuidwesten) en een kleinere naar het westen (doorheen
bestand 3a tussen 2a en 2b).
De Bogaert is nu vrijwel volledig omgeven door hoge zandige dijken. Enkel tegen bestand
8 en grasland 9 aan is het oorspronkelijke profiel bewaard. Ook de overgangen in bestand
3b naar 4 en 8 lijken vrij oorspronkelijk, hoewel ook in bestand 3b een parallegracht aan de
Krombusselloop met een dijk ertussenin werd gegraven. Binnenin de Bogaert liggen twee
dijklichamen van een tweetal meter breedte min of meer in noord-zuid richting. Ten oosten
van deze dijken, tegen bestand 4 aan, is een uitgesproken microreliëf aanwezig van
onduidelijke rabatten en dijkjes.
Geohydrologie
Het freatisch pakket van de dekzanden is vrij dun (2 tot enkele meters). In het gebied wigt
ook de formatie van Lommel en Bocholt uit in westelijke richting. De heterogene Klei van
de Kempen, en mogelijk ook ondiepe leemlagen op plaatsen met een dikker
dekzandpakket bevindt daaronder. Deze laag is min of meer slecht doorlatend, maar zeer
heterogeen. Daaronder zit een diep watervoerend pakket van Tertiaire zandformaties (150
m) dat rust op de Klei van Boom een nagenoeg ondoorlatende homogene kleilaag (zie
3.1.2). In dit verband is er dus een dubbel systeem: ondiep , lokaal freatisch grondwater
bovenop de Klei van de Kempen waarvan de stroomrichtingen mee bepaald wordt door de
topografie en een diep, regionaal grondwatersysteem dat naar het noorden afvoert (Boeye
et al. 2000, Envico 1994).
Stromingssysteem slenk
De Bogaert is nu een vrijwel volledig omdijkte slenk. Door een dijkbreuk in de
noordwestelijke dijk, viel de Bogaert eind jaren 1990 droog. Na herstel van de dijk door Bos
& Groen schommelt het waterpeil maar zelfs in de zomers van 2003 en 2004 viel het
moeras niet helemaal droog. Bij de hoogst gemeten waterstand in de slenk na april 2004
stond het water 40 cm boven de slenkbodem bij de zuidelijke dijk (peillat Ven in Bijlage 5).
Bij die stand zitten twee plastic buizen aan het noordelijke uiteinde van de Bogaert nog 15
cm boven het wateroppervlak. Deze buizen fungeren dus niet (meer) als overloop.
De totale waargenomen schommeling aan de zuidelijke rand (dit is niet het diepste punt)
bedraagt dus minstens 40 cm (tussen april en december 2004). De schommelingen van
het waterpeil in de Bogaert zijn een natuurlijk fenomeen, gevolg van het feit dat de slenk
volledig afhankelijk is van het neerslagoverschot in het omringende gebied en de neerslag
op de slenk zelf. De amplitude en timing van de peilschommeling is uiteraard niet meer
natuurlijk door de bedijking en de ontwatering van het omringende landschap.
Een weergave van de peilbuisgegevens in twee dwarstransecten doorheen het
bosreservaat is gegeven in Bijlage 15. De plaats van de peilbuizen en latten is aangegeven
op de kaart in Bijlage 15.
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In Bijlage 16 is het stromingssysteem schematisch weergegeven.
Er is een aanzienlijke kwelstroming aan de oostelijke zijde van de Bogaert. In de
noordelijke helft, vanuit bestand 4, wordt deze afgesneden door de Krombusselloop, en
afgevoerd naar de Aa. In de zuidelijke helft, bij bestand 8 en grasland 9 treedt de kwel wel
nog uit de oever.
Aan de westzijde en mogelijk ook het noordelijke en zuidelijke uiteinde sijpelt water
onderaan de dijk naar de westelijke gracht gedurende een groot deel van het jaar. Ook
tussen bodem van de slenk en het freatisch grondwater is er geen scheiding. Dit water
wordt via de westelijke afwateringsgracht en de grondwaterstroming onder bestanden 1 en
2 afgevoerd naar de Aa.
Tot begin de 20ste eeuw, voor de dijken werden aangelegd, was de Bogaert nochtans een
oppervlaktewater doorstroom vensysteem. Naast het kwelwater stroomde de
Krombusselloop doorheen de noordelijke helft van de slenk naar de Aa. Na het omdijken
van de Bogaert werd via een inlaat- en overloopsysteem water van de Krombusselloop
gebruikt om een hoog en constant waterpeil te houden voor de viskweek (zie
Figuur 2). Een overloopplaats van de Krombusselloop in de Bogaert (bestand 3b) werd
door Bos & Groen in 1998 met zandzakjes afgesloten. Door wegzakkende boomkluiten in
bestand 4 wordt water opgestuwd in de Krombusselloop. De stuwing is merkbaar tot in
bestand 3b. Tijdens de winter stroomt water over de zandzakjes uit de Krombusselloop in
de Bogaert.

obstructie
zandweg

stuwing

bestand 4

dijk
Krombusselloop
sluisje

bestand 3b

de Bogaert

bestand 8

Figuur 2 :

Terreinsituatie op de overgang tussen bestand 3b en de Bogaert. De
blauwe pijl geeft de overloop (over de zandzakjes) weer. Het
inlaatsysteem van de visvijver is nog zichtbaar met de parallelgracht en
het sluisje aan de zandweg.
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Als deze overloop niet meer functioneert, zal de Bogaert als een grondwater doorstroom
vensysteem getypeerd kunnen worden (Figuur 3, Boeye et al. 2000, Aggenbach et al.
1998).

Figuur 3:

Schema grondwater doorstroom vensysteem

Grond- en oppervlaktewaterkwaliteit
In Bijlage 15 staan de waterkwaliteitsparameters voor het staalnamepunt ter hoogte van de
Schootse brug (bron VMM) op de Aa, stroomopwaarts van het bosreservaat. Tabel 6 geeft
een aantal parameters van het oppervlaktewater en het (ondiep) grondwater in het
bosreservaat, die ook in de systeemschets in Bijlage 16 zijn opgenomen.
Tabel 6:

Oppervlaktewater en grondwaterkwaliteit bosreservaat Overheide (O2 in
mg/l; Ec in µS/cm met electrode; pH in pH water met electrode; HCO3 in
mmol/l, NO3 in mg/l): opnamedatum 15/01/2005
oppervlaktewater

ondiep
grondwater

Aa

westelijke
gracht

Bogaert

Krombussel
loop

bestand 8

LATAa

LATgracht

LATven

in bestand 3b

O2

11,9

6,6

10,3

10,6

EC

666

339

291

178

247

3,65

4,36

3,94

HCO3

<1

<1

<1

<1

<1

NO3-

<10

<10

<10

pH

Pb3

Volgens de typering in (Aggenbach et al. 1998) heeft de Bogaert kenmerken van type NO3
en Eo: zeer zwak gebufferde vensystemen onder invloed van oppervlakte water, waarbij de
zuidoosthoek aan NO3 beantwoordt en de rijkere delen aan Eo.
De belangrijkste aanrijking met voedingsstoffen is in het verleden gebeurd: aanvoer via
oppervlaktewater uit de Krombusselloop (afkomstig van zwaar besmeste landbouwgrond),
bemesting via visvoeder en uitwerpselen van eenden die hier in de winter massaal op de
vijver neerstrijken. Deze voedingstoffen (stikstof en fosfaten) zijn opgeslagen in de grazige
moerasvegetatie en in een sliblaag op het zandsubstraat. Daarnaast is het regenwater en
ook het kwelwater (licht) verrijkt met vermestende en verzurende stoffen afkomstig uit de
atmosfeer.
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3.1.2

Bodem en geologie

Geologie
Het bosreservaat Overheide is gelegen in de Noorderkempen, een relatief vlak gebied
boven 20 m TAW dat de waterscheiding omvat tussen het Maas- en het Scheldebekken.
Het huidige landschap van de Noorderkempen, en dus ook dat van het bosreservaat, wordt
in belangrijke mate bepaald door de geologische opbouw. Voor een overzicht van de
geologische eenheden in het bosreservaat wordt verwezen naar Tabel 7 (gegevens uit
Wouters & Vandenberghe 1994, de Belgische Geologische Dienst: geologische kaart blad
9, Boeye et al. 2000 en de boorbeschrijvingen van de website van de Databank
Ondergrond Vlaanderen: www.dov.vlaanderen.be).
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Tabel 7:

Regionale geologie bosreservaat Overheide

Diepte

Chrono-

(m-mv)

stratigrafie

Lithostratigrafie

Samenstelling

Geohydrologie

code
stuifzanden

0 - 40

dekzand

Quartair
Zanden van Lommel en Bocholt

fijn tot grof zand

Complex van de Kempen

fijn zand en klei

40 - 53

Formatie van Merksplas

grijs grof zand

53 - 83

Formatie van Lillo

fijn glauconiethoudend zand

Formaties

83 - 99
99 - 215
>215

Tertiair

-

295
> 295 ?

HCOV

van

Kattendijk

Kasterlee

en

fijn glauconiethoudend zand

freatische laag

0170
scheidende laag

1e watervoerende
laag

Formatie van Diest

glauconiethoudend zand

Formatie van Berchem

fijn, zeer glauconietrijk zand

Formatie van Boom

klei

0150

0220

0230
0240
0250

scheidende laag

0300

De Tertiaire Formaties van Berchem, Diest, Kasterlee, Kattendijk en Lillo bestaan uit
voornamelijk zandige lagen van mariene oorsprong. De Formatie van Merksplas is afgezet
tijdens de overgang Tertiair-Quartair. Deze Formatie bevat grove zanden die door de
toenmalige Rijn zijn aangevoerd. De totale dikte van het Tertiaire zandpakket bedraagt in
het studiegebied ongeveer 250 m. Het Tertiaire pakket helt af noordoostelijke richting. De
zandige lagen zijn watervoerend. De hydrogeologische basis wordt gevormd door de
Formatie van Boom.
In het begin van het Quartair (circa 2 miljoen jaar geleden) is het Complex van de Kempen
afgezet. Het pakket is ongeveer 25 m dik en bestaat uit fijne zanden en kleilagen die in een
waddengebied zijn afgezet. De zuidgrens van de klei-afzettingen vormt een topografische
verhevenheid in het zuidelijk deel van de Noorderkempen. Deze verhevenheid vormt ter
hoogte van Turnhout echter niet de waterscheiding tussen het Maas- en Scheldebekken. In
noordelijke richting helt de kleilaag langzaam af in de ondergrond. Hierdoor wordt het
noordelijk deel van de Noorderkempen gekenmerkt door eerder vlakke gebieden, waarin
de meeste beken noordwaarts naar de Beneden-Maas stromen. Het bosreservaat
Overheide bevindt zich in dit gebied.
In het studiegebied wigt de laag van de Zanden van Lommel en Bocholt uit bovenop het
Complex van de Kempen. Deze zanden zijn in de loop van het Quartair afgezet door de
toenmalige Rijn. De zandlaag wordt dunner van het oosten naar het westen en bereikt hier
haar westelijke grens.
Aan de oppervlakte van het studiegebied worden dekzanden aangetroffen. De gemiddelde
dikte van het dekzand bedraagt circa 2 m. Onder bestand 5 op het hoogste punt van het
bosreservaat werd op 2,5 meter diepte een kleilaag met veel organisch materiaal
aangetroffen (mogelijk Kleien van de Kempen). Ook bij een boring op de grens van
bestand 1b met 3a aan de westrand van de slenk werd tot 2 m diepte enkel zand
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aangetroffen. Vanaf 40 cm diepte was hier een grindfractie aanwezig (mogelijk Zanden van
Lommel en Bocholt). Het dekzand is tijdens de laatste ijstijd (circa 10.000 jaar geleden)
uitgewaaid uit o.a. noordelijk gelegen afbraakpuin van gletsjers en door de wind regionaal
afgezet boven Nederland, Noord-Duitsland en Laag-België. In het noordoosten van het
bosreservaat zijn de dekzanden ooit lokaal opgewaaid tot duinen. Intussen heeft zich ook
hierin een podsol gevormd.
Bodem
De bodemkaart is weergegeven in Bijlage 17. De ondiepe bodemlagen zijn opgebouwd uit
eolische dekzanden. De bodemtextuur in het bosreservaat is overal zand (niet
weergegeven in Bijlage 17). Alle bodems buiten de Bogaert hebben een podsolprofiel met
een duidelijke humus- en ijzer-B horizont. Het vochtgehalte varieert sterk van vochttrap b in
het noordoosten tot f in het elzenbroek in bestand 3b. De bodem van de Bogaert is niet
gekarteerd, maar het verlengde van de slenk bezuiden de dijk, in de weilanden van
afdeling Natuur, is gekarteerd als Zep, dus niet gepodsoliseerd. In het grootste deel van de
slenk ligt een dunne sliblaag. Enkel onder de broekbossen (3a en 3b) ligt een dikker pakket
organisch materiaal (20 cm). Nochtans wordt op de bodemkaart geen veen aangegeven.
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3.2
3.2.1

Beschrijving van het biologisch milieu
Flora

BWK
De biologische waarderingskaart (versie 2.1) staat in Bijlage 18.
Bestanden 1 en 2 ten westen van de Bogaert vormen een complex van biologisch
waardevolle en zeer waardevolle elementen met aanplant van Grove den met ondergroei
van bomen en struiken (ppmb) en oligotroof eiken-berkenbos (qb).
De Bogaert wordt aangeduid als biologisch zeer waardevol. Volgende vegetaties komen
voor: (ao + so + mr) oligotroof tot eutroof stilstaand water, vochtig wilgenstruweel op zure
grond (Saliceto-Franguletum) en rietland (Phragmition) dat ook vegetaties gedomineerd
door Grote lisdodde omvat.
Bestanden 4, 5, 6 en 8 zijn een biologisch waardevolle aanplant van Grove den met
ondergroei van bomen en struiken of met laag struikgewas of met lage ondergroei van
grassen en kruiden (ppmb, ppms en ppmh).
Bestand 7 en 1c zijn biologisch zeer waardevol oligotroof eiken-berkenbos (qb).
Bestand 3b is biologisch zeer waardevol, maar zwak ontwikkeld (vm) mesotroof elzenbos
(Carici elongatae-Alnetum).
Het grasland 9 behoort tot een complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle
elementen (hp + k(hc)). Dit complex omvat minder waardevol, relatief soortenarm
permanent cultuurgrasland en waardevolle bermen en perceelsranden met elementen van
dotterbloemhooiland, net als de weilanden van afdeling Natuur.
PNV bosvegetaties
De potentieel natuurlijke bosvegetaties vallen voor het ganse bosreservaat in het Quercion
en het Alnion. Ze vallen onder habitatcodes 9190 en 91E0 (Vandekerkhove & De
Keersmaeker 2000; zie 5.2.5). Door de homogene textuur van zand hangt de verdeling van
de plantengemeenschappen af van droger (en armer) naar nat (en iets rijker).
pnv naar Ecosysteemvisie Bos
De pnv-kaart uit de Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen (De Keersmaeker et al. 2001) is
weergegeven in Bijlage 19. De pnv is arm eikenbeukenbos (Fago-Quercetum) en eikenbos
(Quercion robori-petraeae). De droge variant zou optreden in het noordoosten, bestanden
5 en 7, de natte variant overal elders rond de Bogaert. De vlekken elzenbroek (bestand 3a
en 3b), worden niet onderscheiden omdat de bodem ook hier zandig en weinig venig is en
de pnv-kaart gebaseerd is op de bodemserie-eenheden.
pnv naar van der Werf (1991)
Oligotroof Berken-Zomereikenbos (Betulo-Quercetum roboris) sa. molinietosum is de pnv
in de zones die aansluiten rond de Bogaert en sa. typicum, de drogere variant, in
bestanden 4, 5, 6 en 7.
In bestand 1 (a, b en c) lijkt de vegetatie te wijzen op arm Wintereiken-beukenbos (FagoQuercetum sa. molinietosum ) of op Elzen-eikenbos (Lysimachio-Quercetum). Dit hangt
samen met de (matige) aanrijking op de oevers van de Aa en de afwateringsgracht en
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bijvoorbeeld in 1a kan het ook wijzen op aanrijking door vroeger landbouwgebruik, bv. als
bedijkte beemd. Niet toevallig zijn dit zomereikenbestanden.
pnv naar Belgische klassificaties
Querco-Betuletum typicum (Noirfalise 1984), gedomineerd door Zomereik, Ruwe berk met
in de struiklaag Sporkehout en Wilde lijsterbes en in de kruidlaag Pijpestrootje en Blauwe
bosbes als indicator voor uitrijping in tweede generatie heidebebossingen.
Betulo-Quercetum roboris (Sougnez 1975, Rogister 1978)
Plantgemeenschappen naar Stortelder et al.(1999)
Betulo-Quercetum roboris sa molinietosum
De auteurs vermelden dat dit niet de uiteindelijke climax is, en dat beuk uiteindelijk een
wezenlijk onderdeel van het bos zal vormen. Op lange termijn is de pnv hier dus FagoQuercetum sa molinietosum. Door de leemarme bodemtextuur is te verwachten dat deze
evolutie lang zal duren. In bestand 1 en 2 wijzen de boomhoogte van de zomereiken en
grove dennen en de verrijkende invloed van de omringende beekoevers met meereisende
plantensoorten (Wijfjesvaren, Gladde witbol, Gewone salomonszegel, Europese vogelkers,
Hondsroos en Gelderse roos) wel op ontwikkeling naar een wat rijkere bosgemeenschap.
Bestanden 3a en 3b zijn gewone elzenbroeken (Carici elongatae-Alnetum). Ze groeien in
de uitlopers van de Bogaert slenk die niet ingedijkt werden. Mogelijk zal de ganse Bogaert
naar deze pnv evolueren bij een nulbeheer door spontane verlanding en verbossing.
mesotroof elzenbroek Carici elongatae-Alnetum (Noirfalise 1984)
Kadering binnen de Vlaamse bosreservaten
Voor wat betreft de aanwezige en potentiële bosvegetatie is Overheide goed vergelijkbaar
met het bosreservaat Goorbossen in Retie en Koeimook in Postel. Bosreservaat
Zevendonk bevat een grotere variatie aan vegetatietypes. In Goorbossen ontbreken
volwassen bestanden met Zomereik. Die komen dan weer wel voor in Koeimook, waar
zelfs oud-bosplanten als Dalkruid en Lelietje-van-dalen groeien. In Overheide ontbreken
zeer jonge dennenbestanden, die in Goorbossen wel voorkomen. In de onderetage van de
dennenbestanden in Goorbossen groeien veel zomereiken, naast berken, lijsterbessen en
sporken. In Overheide is (Ruwe) berk de dominante soort in de neven- en onderetage,
naast Sporkehout. Wilde lijsterbes en Zomereik komen veel minder massaal voor en nog
het meest in het noordwesten van bestand 4.
Net als in de Goorbossen ligt centraal in de Overheide een waterelement met zandige
oevers, zij het dat de Goorvijver een kunstmatig en recent element is met voornamelijk
open water dat bovendien gebufferd wordt door instromend voedselarm, maar mineraalrijk
kanaalwater. De Bogaert in Overheide is een natuurlijke, zure slenk is met veel
verlandingsvegetatie en arme, zure, ongebufferde kwel. Net buiten bosreservaat Koeimook
ligt ook een relict van een natuurlijk ven. Het mesotroof elzenbroek domineert in
bosreservaat Coolhembos en komt dichterbij ook voor in bosreservaat Zevendonk.
Gecompileerde soortenlijst
In de basisinventaris in Bijlage 24 is voor elk bestand een plantenlijst opgenomen. Tabel 8
bevat een gecompileerde soortenlijst van hogere planten. Tabel 9 een beperkte lijst van
mossen.
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Tabel 8:

Gecompileerde soortenlijst van hogere planten in bosreservaat Overheide

adelaarsvaren

gewone hennepnetel

akkerdistel

gewone hoornbloem

knoopkruid

sporkehout

Amerikaans krenteboompje

gewone kropaar

knopig helmkruid

sterrekroos

Amerikaanse eik

gewone rolklaver

koninginnekruid

stijve zegge

Amerikaanse vogelkers

gewone salomonszegel

koningsvaren

struikhei

appel

gewone vlier

kruipend zenegroen

tormentil

basterdwederik

gewoon biggekruid

kruipende boterbloem

valse salie

beekpunge

gewoon dikkopmos

kruipwilg

veelbloemige veldbies

biezeknoppen

gewoon duizendblad

krulzuring

veelstengelige waterbies

bijvoet

gewoon reukgras

liesgras

veenwortel

bitterzoet

gewoon struisgras

lork

veerdelig tandzaad

blauw glidkruid

gewoon vingerhoedskruid

mannagras

veldrus

blauwe bosbes

gladde witbol

mannetjesvaren

veldzuring

bochtige smele

glanshaver

margriet

vlasbekje

boerenwormkruid

grasmuur

melkdistel

vlottende bies

boshavikskruid

grauwe els

melkeppe

vogelkers

boskruiskruid

grauwe wilg

moerashertshooi

vogelmuur

boswilg

grote brandnetel

moerasmuur

watermunt

braam

grote kattestaart

moerasspirea

waternavel

brede stekelvaren

grote lisdodde

Moerasvergeet-mij-nietje

waterpeper

brede wespenorchis

grote waterweegbree

moerasviooltje

waterzuring

brem

grote weegbree

moeraswalstro

wederik

bronsmos

grove den

moeraswolfsklauw

wijfjesvaren

Corsicaanse den

harig knopkruid

paardebloem

wilde bertram

duizendknoopfonteinkruid

heermoes

pijpestrootje

wilde gagel

echte koekoeksbloem

hennegras

pilzegge

wilde kamperfoelie

egelboterbloem

hoge cyperzegge

pinksterbloem

wilde lijsterbes

fonteinkruid

hondsdraf

pitrus

wilgeroosje

framboos

hondsroos

populier

witte dovenetel

geelgroene zegge

hoog struisgras

rankende helmbloem

witte klaver

Gelderse roos

hop

ratelpopulier

wolfspoot

gele lis

hulst

reukeloze kamille

zachte berk

geoord helmkruid

Jakobskruiskruid

ridderzuring

zeeden

geoorde wilg

Japanse spirea

riet

zevenblad

gestreepte witbol

kale jonker

rietgras

zoete kers

gewone bereklauw

kleefkruid

ruwe berk

zomereik

gewone brunel

klein kroos

schaduwgras

zompzegge

gewone dophei

klein streepzaad

schapezuring

zwarte bes

gewone es

kleine zonnedauw

Sint-Janskruid

zwarte els
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Tabel 9:

Gecompileerde soortenlijst van mossen in bosreservaat Overheide

bronsmos

gewoon haakmos

fijn laddermos

gewoon haarmos

fraai haarmos

gewoon klauwtjesmos

gedrongen kantmos

gewoon pluisjesmos

geklauwd platmos

gewoon sterremos

gerimpeld platmos

groot laddermos

gewoon dikkopmos

heideklauwtjesmos

gewoon gaffeltandmos

veenmos (Sphagnum sp.)

Indicatieve planten
In Bijlage 20 zijn de groeiplaatsen van indicatieve plantensoorten (sensu Bijlsma 2003)
aangegeven. Gewone salomonszegel staat in bestand 1a in een historisch beemdperceel
met intense begreppeling en omringd door dijken met zomereiken. Hier komt ook Europese
vogelkers voor in het bos (niet op de beekoever). Adelaarsvaren staat in bestand 4 tussen
bestand 7 en 3b en op de noordoostelijke dijk van de Bogaert tegen bestand 4. Beide
groeiplaatsen lijken op of tegen antropogene zandlichamen ontstaan: een dijk (midden
20ste eeuw) en een ontginningsweg (vóór 1871). De vorm en afmetingen van de vlek in
bestand 4 zijn weergegeven in Bijlage 20.
Pilzegge groeit alleen in 1a, daar waar in 1909 een houtkant stond. Op de oevers van de
Aa en van de oude meanders groeien Gelderse roos, Hondsroos, Gewone es, Boskers en
Europese vogelkers.
Langsheen de zandweg vanaf de Heggebrug treedt over een smalle strook verruiging op
door afspoeling van mineralen uit het steenpuin van de zandweg. Deze invloed reikt echter
niet ver het bos in (bestand 4). Aan de noordzijde, net buiten het bosreservaat staat vrij
veel Brede wespenorchis, die ook van een matige aanrijking profiteert.
De indicatieve plantensoorten in de Bogaert worden hieronder besproken bij de vegetatie
in de niet-bosbestanden.
Vegetatie in de bosbestanden
De bestandenkaart is opgenomen in Bijlage 3.
Pijpestrootje domineert in vrijwel alle bestanden, behalve plaatselijk in 1b waar de
kruidlaagbedekking erg laag is, in de broekbossen 3a en 3b (broekbosvegetatie) en in
sommige delen van bestand 4 (Bochtige smele). Ook bestand 7 heeft een afwijkende
bodemvegetatie met vooral mossen en Bochtige smele en verspreide kleine pollen
Pijpestrootje. Dit is te wijten aan de andere strooiselkenmerken en lichtomstandigheden
onder lork en berk. Aan de oostrand van bestand 4 ligt een vlek Adelaarsvaren onder
Grove den (Bijlage 20). Op plagplaatsen in de zuidranden van bestand 6 en 8 treden
Struikhei en Gewone dophei op.
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Vegetatie in de niet-bosbestanden
Tabel 10 geeft een samenvattende beschrijving van de niet-bosbestanden: graslanden 9,
en 11 en de Bogaert 10.
Tabel 10:

Kenmerken van de niet-bosbestanden

Bestand

Oppervlakte (ha)

Kenmerken

9

0,76

jaarlijks gemaaid hooiland, gedomineerd door glanshaver

10

7,57

natte slenk op zand, rondom en binnenin van verboste dijken voorzien

11

0,38

jaarlijks gemaaid hooiland, gedomineerd door glanshaver en zachte witbol

grasland 9
Dit grasland is zwaar bemest vóór de aankoop door het Vlaams gewest en is actueel
grotendeels een witbolgrasland. Jaarlijks maaien en afvoeren heeft het biomassapakket in
de grasmat duidelijk doen afnemen, maar Grote brandnetel komt nog steeds veel voor. In
2002 werd machinaal geplagd in de randen met de Bogaert en bestand 8. Hier is een
evolutie naar droog open grasland met struisgrassoorten (habitat 2330, BWK-code ha) en
mogelijk ook droge heide (habitat 4030) op te merken met o.a. Struikhei, Gewoon
struisgras en Gewone rolklaver. Op plaatsen waar onvoldoende diep werd geplagd komt
Pitrus sterk op.
de Bogaert 10
De Bogaert is een oligo-mesotrofe slenk op zandgrond en valt onder vensysteem NO3 of
Eo volgens Aggenbach et al. (1998). Kenmerkend is de combinatie van drie watertypes,
regenwater, kwelwater en oppervlaktewater met een zandsubstraat en de uiterst zwakke
bufferingsgraad van elk van de drie watertypes (zie 3.1.1, Tabel 6).
De traag oplopende oever in de zuidoosthoek, tegen bestand 8 en het grasland 9 toont de
potentiële gradiënt in de voedselarme, zure venvegetatie. Plagproeven van afdeling Bos &
Groen op deze plaats (2000) hebben indicatorsoorten van deze vegetaties doen kiemen
(Geelgroene zegge, Gewone dophei, Kleine zonnedauw, Moeraswolfsklauw: zie
vegetatieschets in Bijlage 21). De plagplekken groeien echter snel weer dicht met
grasachtigen (Pijpestrootje, Pitrus, Hennegras, Knolrus), veenmossen en zaailingen van
Grove den, zachte berk en wilgen.
Van hoog naar laag en in wisselende breedte:
- Het Vochtig Berken-Zomereikenbos Betulo-Quercetum sa molinietosum (Klasse de eiken
en beukenbossen op voedselarme grond). In bestand 8 domineert Pijpestrootje.
- De Droge heide Genisto anglicae-Callunetum Op plagplaatsen in bestand 8 en op
sommige van de geplagde zones in grasland 9 is veel Struikhei gekiemd, en groeit ook
veel Gewone rolklaver en Gewoon struisgras. Dit wijst op mogelijkheden voor
struisgrasland (droog schraalgrasland). Deze drogere plagplaatsen vormen wel ideale
kiemplaatsen voor Grove den, die hier nu massaal bedekt.
- De Rompgemeenschap van Wilde gagel Myrica gale-[Oxycocco-Sphagneteta] (Klasse
der hoogveenbulten en natte heiden) neemt op de hogere oevers en op de dijken in de
Bogaert zijn natuurlijke positie in. Hier treedt inderdaad zure en mineraalarme kwel uit,
typisch voor de standplaats van deze gemeenschap. Naast Wilde gagel domineert
Pijpestrootje.
BHP/BRV Antwerpen/B&G/12/2003
beheerplan

23

7304697/R/GGE/Mech
30 maart 2006

- De Associatie van Gewone dopheide Ericetum tetralicis (Klasse der hoogveenbulten en
natte heiden). Koningsvaren blijkt typerend voor deze hogere oeverzone, net boven de
kwelzone. Ook rond de vennen in het Turnhouts Vennengebied staat Koningsvaren in deze
zone (pers. med. F. Vanderhaeghe).
- Net daaronder treedt de Associatie van Moeraswolfklauw en Bruine snavelbies
Lycopodio-Rynchosporetum (Klasse der Hoogveenbulten en Natte heiden) op met
Moeraswolfsklauw en Kleine zonnedauw.
- De Associatie van Veenmos en Snavelbies Sphagno-Rhynchosporetum (Klasse der
Hoogveenslenken Scheutzeretea).
- Nog iets lager in het deel dat slechts korte tijd droogvalt in de zomer is de amfibische
Associatie van Veelstengelige waterbies Eleocharition multicaulis (Oeverkruidklasse
Littoreletea) te verwachten met mogelijk Veelstengelige waterbies, Moerashertshooi
Vlottende bies, Witte waterranonkel, Kruipende moerasweegbree, Pilvaren, Oeverkruid en
Geelgroene/Dwergzegge. Moerashertshooi dook in 2000 in gans de slenk verspreid op na
het droogvallen door een dijkbreuk in 1999. Geelgroene zegge staat op een aantal
plagplaatsen, die ook van 2000 dateren. Nu wordt deze zone gedomineerd door de
Rompgemeenschap van Pitrus (Klasse der Scheutzeretea) en in het allernatste deel door
de Rompgemeenschap van Knolrus, Juncus bulbosus-Sphagnum (Oeverkruidklasse
Littorelletea). Op verschillende plaatsen op deze gradiënt treden veenmossen op, die
echter niet nader gedetermineerd werden.
Deze gradiënt is niet homogeen. Het microreliëf van het zandsubstraat helt wel af naar het
westen op deze oostelijke oever, maar onder andere door het plaggen in 2000 liggen
sommige vlekken nu lager.
De andere delen van de slenk (Bijlage 21) staan veel meer onder de (vroegere) invloed
van het instromend oppervlaktewater en zijn ook zuur, maar eerder eutroof. Naast de
vorige twee rompgemeenschappen van Pitrus en van Knolrus, treden grazige vegetaties
op van de Rietklasse Phragmitetea met onder andere Waterzuring, Grote waterweegbree,
Gele lis, Grote lisdodde en Wolfspoot. Stijve zegge komt met een aantal pollen voor.
Andere verlandingsindicatoren binnen de Rietklasse (wijzend op de Associatie van Stijve
zegge, Caricetum elatae) zijn Hennegras, Melkeppe, Blauw glidkruid en Bitterzoet.
Bij het overlooppunt van de Krombusselloop tegen bestand 3b en in de parallelgracht die in
verbinding staat met de slenk groeit Mannagras.
Grasland 11
Ook dit grasland lijkt ooit stevig bemest te zijn. Bovendien is er duidelijk inspoeling van
nutriënten vanuit de oeverwal met ruimingslib van de Aa (glanshavergrasland).
In de noordoostelijke helft zijn schralere zones (struisgrasland) te vinden met een andere
vegetatiesamenstelling (zie Bijlage 24 basisinventaris bestand 11: fytosociologie)
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3.2.2

Fauna

Het ruilverkavelde landbouwgebied ten westen, de intensieve landbouwgronden ten oosten
en de dorpskom van Weelde vormen barrières voor fauna en flora. In het zuiden is er
aansluiting op het domeinbos Ravels en verderop naar het oosten Landgoed De Utrecht.
Dood hout van zeer zware afmetingen is gezien de beperkte leeftijd van de bestanden en
bomen nog niet aanwezig. Er is wel een behoorlijke hoeveelheid in bestand 1.
Bosranden zijn op dit ogenblik nog weinig ontwikkeld in het gebied.
Van de Overheide zijn vrijwel geen noemenswaardige faunistische gegevens
bekend. Maar vooral de Bogaert biedt goede mogelijkheden voor onder andere libellen,
watervogels en roofvogels. Vleermuizenonderzoek kan zeker in de buurt van de Bogaert
nuttig zijn.
Zoogdieren
Bronnen

(1) Holsbeek et al. 1986 voor het 4km uurhok
(2) Verkem et al. 2004. (1987 tot 2002) voor UTM 5km-hok FS49A
(3) eigen waarneming 2004
(4) voorjaarstelling door jachtgroep van WBE De Vart (Vloemans 2004)

Insecteneters
Bosspitsmuis sp., Sorex araneus of S. coronatus (2)
Dwergspitsmuis, Sorex minutus (2)
Huisspitsmuis, Crocidura russula (2)
Mol, Talpa europaea (1,2,3)
Wittandspitsmuis sp., Crocidura sp., mogelijk Veldspitsmuis (2)
Vleermuizen
Dwergvleermuis, Pipistrellus pipistrellus (2) (HRL Bijlage IV)
Haasachtigen
Haas, Lepus europaeus (1,2,3,4: 16 per 100 ha)
Konijn, Oryctolagus cuniculus (1,2,3,4: 11 per 100 ha)
Knaagdieren
Aardmuis, Microtus agrestis (2)
Dwergmuis, Micromys minutes (2)
Eekhoorn, Sciurus vulgaris (1,4)
Gewone bosmuis, Apodemus sylvaticus (2)
Huismuis, Mus musculus (2)
Muskusrat, Ondatra zibethicus (2)
Rosse Woelmuis, Clethrionomys glareolus (2)
Veldmuis, Microtus arvalis (2)
Evenhoevigen
Ree, Capreolus capreolus (1,2,4: 10 per 100 ha)
Roofdieren
Vos, Vulpes vulpes (2,4: 2 per 100 ha)
Verwilderde huiskat, Felis sp. (4: 3 per 100 ha)
Boommarter, Martes martes, (HRL bijlage V, Rode lijst vermoedelijk bedreigd) werd
gesignaleerd in juni 2004 in landgoed de Utrecht, enkele kilometers ten oosten van
Overheide over de Nederlandse grens (Van Den Berge 2004). Door het verminderen van
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de toegankelijkheid en het uitsluiten van beheer en betreding in het integrale gedeelte
lijken goede mogelijkheden voor deze soort te worden geschapen. Migratie vanuit het
zuiden doorheen domeinbos Gewestbos Ravels, privé-bossen en domeinbos Overheide is
mogelijk.
Avifauna
Bij de broedvogelinventarisatie van atlashok FS49A in 2002 werd het bosreservaat niet
doorlopen. De broedvogelgegevens van FS49A zijn in Bijlage 22 opgenomen.
Louis Cuylaerts en Jef Daemen inventariseerden de broedvogels tussen 29/04/2005 en
23/06/2005 tijdens 11 plaatsbezoeken, volgens de methodiek van het Vlaamse
Broedvogelatlasproject. De figuur in Bijlage 22 geeft de waargenomen broedplaatsen aan,
In Bijlage 22 is ook het samenvattend opnameformulier opgenomen. Volgende soorten
(Tabel 11) werden waargenomen met de broedzekerheid en het beschermingsstatuut als
broedvogel tussen haakjes (De Vos et al. 2004, Spanoghe 2003).

Tabel 11:

Broedvogels in bosreservaat Overheide in 2005 (Cuylaerts & Daemen)

Ned. Naam

Wet. naam

#

Broed

Rode lijst /

zekerheid

Conventie

Zeker

2a bedreigd

Aalscholver

Phalacrocorax carbo

1

Blauwe reiger

Ardea cinerea

1

Boerenzwaluw

Hirundo rustica

x

Boompieper

Anthus trivialis

3

Bosuil

Strix aluco

x

Buizerd

Buteo buteo

1

Zeker

Canadese gans

Branta canadensis

1

Zeker

Dodaars

Tachybaptus ruficollis

1

Zeker

Fazant

Phasianus colchicus

x

Fitis

Phylloscopus trochilus

x

Fuut

Podiceps cristatus

1

Gaai

Garrulus glandarius

x

Gekraagde roodstaart

Phoenicurus phoenicurus

2

Gierzwaluw

Apus apus

x

Grasmus

Sylvia communis

x

Heggemus

Prunella modularis

x

Holenduif

Columba oenas

x

Houtduif

Columba palumbus

x

Ijsvogel

Alcedo atthis

1

Kauw

Corvus monedula

x

Kievit

Vanellus vanellus

x

Kleine karekiet

Acrocephalus scirpaceus

x

Koekoek

Cuculus canorus

x

Koolmees

Parus major

x

Krakeend

Anas strepera

1

Waarschijnlijk
Zeker

2a bedreigd

Mogelijk

Bern, bijlage I VRL

achteruitgaand
Mogelijk

Kuifeend

Aythya fuligula

2

Zeker

Ramsar

Ned. Naam

Wet. naam

#

Broed

Rode lijst /
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zekerheid
Kuifmees

Parus cristatus

x

Matkop

Parus montanus

2

Meerkoet

Fulica atra

X

Merel

Turdus merula

x

Nijlgans

Alopochen aegyptiacus

1

Pimpelmees

Parus caeruleus

x

Roodborst

Erithacus rubecula

x

Roodborsttapuit

Saxicola torquata

1

Scholekster

Haematopus ostralegus

1

Soepeend

Anas platyrrhynchos forma domesticus

x

Sperwer

Accipiter nisus

1

Spreeuw

Sturnus vulgaris

x

Staartmees

Aegithalos caudatus

x

Tjiftjaf

Phylloscopus collybita

x

Vink

Fringilla coelebs

x

Waterhoen

Gallinula chloropus

x

Wilde eend

Anas platyrhynchos

x

Wintertaling

Anas crecca

1

Zwarte kraai

Corvus corone corone

x

Zwartkop

Sylvia atricapilla

x

Conventie

Waarschijnlijk

Zeker

Mogelijk

Zeker

Ramsar

Tijdens veldbezoeken in 2004 en 2005 werden ook nog volgende soorten waargenomen
(niet als broedvogel!):
Bonte vliegenvanger, Ficedula hypoleuca
Boomkruiper, Certhia brachydactyla
Boomvalk, Falco subbuteo
Geelgors, Emberiza citrinella (Rode lijst 2a bedreigd)
Goudhaantje, Regulus regulus
Graspieper, Anthus pratensis (Rode lijst 3b kwetsbaar)
Groene specht, Picus viridis
Grote bonte specht, Picoides major
Grote lijster, Turdus viscivorus
Havik, Accipiter gentilis (pers. med. Leopold Van Gompel en Jos Vloemans)
Kleine bonte specht, Picoides minor
Tafeleend, Aythya ferina (Conv. Ramsar)
Tjiftjaf, Phylloscopus collybita
Tuinfluiter, Sylvia borin
Veldleeuwerik, Alauda arvensis (Rode lijst 3a kwetsbaar)
Wespendief, Pernis apivorus (VRL bijlage I)
Wielewaal, Oriolis oriolis (Rode lijst 2b bedreigd)
Witte kwikstaart, Motacilla alba
Zanglijster, Turdus philomelos
Zwarte mees, Parus ater
Zwarte roodstaart, Phoenicurus ochruros
De voorjaarstelling door de jachtgroep van WBE De Vart (Vloemans 2004) leverde een
dichtheidsschatting van enkele bejaagbare vogelsoorten over een revier van 700 ha:
Patrijs, Perdix perdix:11 per 100 ha
Fazant, Phasianus colchicus: 49 per 100 ha
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Gaai: 4 per 100 ha
Houtduif, Columba palumbus: 17 per 100 ha
Wilde eend: 43 per 100 ha
Zwarte kraai, Corvus corone: 6 per 100 ha
Een haviksnest bevindt zich in een Grove den in bestand 4 ter hoogte van de vlek
adelaarsvaren (pers. med. L. Van Gompel). Wielewaal broedde in 2002 waarschijnlijk in
het elzenbroek en de aangrenzende eikenbestand in het domeinbos, ten oosten van
bestand 3b (pers. med. Louis Cuylaerts).
Verdere spontane ontwikkeling van de bosbestanden komt Zwarte specht (Dryocopus
martius) (VRL bijlage I, Conv. Bern) ten goede (Hekhuis et al. 1994), die nu al zeker broedt
in het atlashok. Hij wordt in de fiche van het VEN gebied 328 vermeld als broedvogel
(afdeling Natuur 2002). Wespendief heeft broedmogelijkheden in bestand 1b, tegen de
Bogaert (10) aan door de goede buffering tussen de slenk en de Aa (Pers. med. Louis
Cuylaerts). Spanoghe (2003) vermeldt de behoefte aan rust en de negatieve impact van
overmatige bosrecreatie. Havik, met vergelijkbare eisen, broedt of heeft gebroed in
bestand 4, tussen bestand 7 en 3b. Ijsvogel werd waargenomen op de Aa en foerageert
vermoedelijk ook op de Bogaert.
Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) (Rode lijst 3e kwetsbaar, VRL bijlage I, Conv.
Bern) en Boomleeuwerik (Lullula arborea) (Rode lijst kwetsbaar, VRL bijlage I, Conv. Bern)
zouden gebaat zijn bij een toename van half-open ruimte, bv. in bestand 6 of 8. Beide
worden vermeld in de fiche voor VEN gebied 328 (afdeling Natuur 2002). Voor deze
soorten worden grootschalige ingrepen gedaan in domeinbos Ravels, waar meer
mogelijkheden zijn om broedpopulaties te onderhouden. In het bosreservaat Overheide
worden deze soorten niet specifiek nagestreefd. Boompieper en Gekraagde roodstaart
profiteren als broedvogel van de (vrij) open structuur van de boomlaag in bestand 4 en
bestand 8. In bestand 4 zal het doorgroeien van de nevenetage van berk deze open
structuur mogelijk teniet doen. Het ijle bestand 8 biedt meer zekerheid op termijn voor
boompieper.
De moerassige delen van de Bogaert zijn zeer geschikt voor watervogels als eenden,
zowel voor het broeden als voor de overwintering. Jaarrond is er wat open en voedselrijk
water omgeven door pitrus-, hennegras- en gagelvegetaties. De aanwezigheid van
Dodaars, Wintertaling, Kuifeend en Krakeend is hier een uiting van. komt ’s winters ook in
meer beschutte moerassen en moerasbossen voor. Vooral in het broedseizoen zit hij in
meer beschutte, soms kleine moerassen of op rijk begroeide vijvers. De Kuifeend is een
broedvogel van onder andere open moerassen. Mogelijk is het aandeel open water voor
Tafeleend te klein in de Bogaert. Ook voor Blauwborst (Luscinia svecica) (VRL bijlage I,
Conv. Bern en Bonn) en Watersnip (Gallinago gallinago) (Rode lijst 1 met uitsterven
bedreigd) biedt de Bogaert mogelijkheden (Spanoghe, 2003). Boomvalk werd
waargenomen, maar niet als broedvogel. De Bogaert is met het voorkomen van grote
libellensoorten zeker geschikt foerageergebied. De aanwezigheid van een havik(snest) kan
het bosreservaat echter ongeschikt maken. Havik bejaagt boomvalk en kan ook het
broeden van Wespendief negatief beïnvloeden (Vermeersch et al. 2004). In bestand 2c
broedt inderdaad al buizerd en door de afgeschermde ligging zijn hier potenties voor
Wespendief als broedvogel.
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Een koppel Nijlganzen bracht vorige zomer een aantal jongen groot op de Bogaert. Ook
een drietal Canadese ganzen werd herhaaldelijk aangetroffen. Bestrijding van deze
soorten moet overwogen worden als ze de doelsoorten bedreigen.
Voor de avifauna zijn er zowel onder de watervogels als onder de bosvogels soorten die
gebaat zijn bij rust. Het gaat met name om eenden in de Bogaert en de Vart ten oosten van
het bosreservaat, Havik (mogelijk in bestand 4), Wespendief (mogelijk in bestanden 1b, 2c
en 2d) en Wielewaal (in bestand 3b en ten oosten ervan). De weilanden van afdeling
Natuur en grasland 9 zijn broedgebied voor de Roodborstapuit.
Herpetofauna
De Hyla databank heeft recente noch oude gegevens over het gebied (Pers. Med. Robert
Jooris 2004). Tijdens veldbezoeken werden volgende soorten waargenomen:
Groene kikker, Rana esculenta (HRL bijlage V)
Bruine kikker, Rana temporaria (HRL bijlage V)
Pad, Bufo bufo
Alpenwatersalamander, Triturus alpestris (overwinterend in de strooisellaag in bestand 7)
Vissen
In juni 2001 werd het visbestand van de Poppelse A en de zijbeken opgenomen door G.
Van Thuyne en J. Breine in juni 2001, in augustus 1996 door G. Van Thuyne en C.
Belpaire. De soorten gevangen in de Aa over een lengte van 100m bij opnamepunt
93330100 stroomopwaarts van het bosreservaat bij Moesdijk in Ravels en bij opnamepunt
93330200B stroomafwaarts in Poppel omvatten (beschermingsstatuut volgens
Vandelannoote et al. 1998):
Riviergrondel, Scandinius erythrophtalmus
Rietvoorn, Scandinius erythrophtalmus
Zeelt, Tinca tinca
Bermpje, Barbatula barbatula
Bruine Amerikaanse dwergmeerval, Ameiurus (Ictalurus) nebulosus (Rode lijst
zeldzaam)

Snoek, Esox lucius
Tiendoornige stekelbaars, Pungitius pungitius
Dit geeft een goede indicatie van de te verwachte soorten in de Aa ter hoogte van het
bosreservaat. Van Thuyne en Breine (2002) vermelden de meanderende structuur op
beide opnamepunten als erg positief. Van Thuyne en Belpaire (1996) stellen dat
beheermaatregelen zich moeten richten op:
- verdere sanering van de waterkwaliteit
- het opheffen van migratiebarrières
- het tegengaan van verdroging in de zijbeken
- het controleren van het respecteren van een niet bebouwde strook onmiddellijk naast de
beken en de aanleg van bufferzones tussen desbetreffende beken en de
landbouwgebieden waar mogelijk.
Dagvlinders
Er bestaan geen dagvlinderinventarisatiegegevens voor de Overheide (pers.med. Dirk
Maes 2004). Volgende soorten werden waargenomen in de loop van 2004.
Atalanta, Vanessa atalanta
Bont zandoogje, Pararge aegeria
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Bruin zandoogje, Maniola jurtina
Citroenvlinder, Gonepteryx rhamni
Dagpauwoog, Inachis io
Distelvlinder, Vanessa cardui
Gehakkelde aurelia, Polygonia c-album
Groot dikkopje, Ochlodes venata
Kleine vuurvlinder, Lycaena phlaeas
Oranje zandoogje, Pyronia tithonus
Oranjetipje, Anthocharis cardamines
Libellen en waterjuffers
Er bestaan geen inventarisatiegegevens van libellen of waterjuffers voor de Overheide.
Volgende soorten werden waargenomen in de loop van 2004, met het rode lijst statuut
tussen haakjes (De Knijf & Anselin 1996). De meeste soorten werden in de Bogaert gezien,
Bos- en Weidebeekjuffer boven de Aa.
Azuurjuffer, Coenagrion puella
Bloedrode heidelibel, Sympetrum sanguineum
Blauwe glazenmaker, Aeshna cyanea
Bosbeekjuffer, Calopteryx virgo (Rode lijst bedreigd)
Bruinrode heidelibel, Sympetrum striolatum
Gewone oeverlibel, Orthetrum cancellatum
Gewone pantserjuffer, Lestes sponsa
Grote keizerlibel, Anax imperator
Grote roodoogjuffer, Erythromma najas (Rode lijst kwetsbaar)
Houtpantserjuffer, Lestes viridis
Kleine roodoogjuffer, Erythromma viridulum
Lantaarntje, Ischnura elegans
Platbuik, Libellula depressa
Smaragdlibel, Cordulia aenea (Rode lijst kwetsbaar)
Tengere pantserjuffer, Lestes virens (Rode lijst bedreigd)
Viervlek, Libellula quadrimaculata
Vuurjuffer, Pyrrhosoma nymphula
Watersnuffel, Enallagma cyathigerum
Weidebeekjuffer, Calopteryx splendens (Rode lijst zeldzaam)
Zwervende pantserjuffer, Lestes barbarus (Rode lijst ?)
Zwarte heidelibel, Sympetrum danae
De huidige vegetatiestructuur (helofyten en verspreide struiken en bomen) van de Bogaert
is zeer goed voor libellen en waterjuffers. Een component open water moet echter zeker
aanwezig blijven. Verregaande interne eutrofiëring van het water zou ook zeer nefast zijn
voor de larven.
Sprinkhanen
Bruine sprinkhaan, Chorthippus brunneus
Kustsprinkhaan, Chortippus albomarginatus (Rode lijst zeldzaam)
Krasser, Chorthippus paralellus
De kustsprinkhaan komt vooral voor in dichte, lage tot halfhoge grazige vegetaties. In het
binnenland worden vochtige milieus geprefereerd; aan de kust kan de soort dank zij de
hogere luchtvochtigheid ook in drogere milieus zoals duinen overleven.
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3.2.3

Bestandsbeschrijving

De afbakening van de bestanden is weergegeven in Bijlage 3. Tabel 12 geeft een korte
beschrijving van de bestandskenmerken. De uitgebreide inventarisatie is per bestand
weergegeven in Bijlage 24.
Tabel 12:
Nr.

Bestandskenmerken

Opper- Dood Bestandskenmerken
vlakte

hout

(ha)

(%)

1a

0,96

15

dicht zomereikenbestand bijgemengd met berk met een vrij dichte onderetage van Sporkehout,

1b

2,31

15

Wilde lijsterbes en berk

1c

0,37

10

verjonging met eenjarige zaailingen van Wilde lijsterbes, Sporkehout en Zomereik
matige, heterogene bedekking van Pijpestrootje

2a

1,20

20

grove dennenbestand met een nevenetage van berk en een vrij dichte onderetage van berk,
Sporkehout en Wilde lijsterbes (lokaal is Amerikaanse vogelkers met hakspuitmethode bestreden)
matige, heterogene bedekking van Pijpestrootje

2b

0,95

5

ijl grove dennenbestand bijgemengd met berk en Zomereik met een vrij dichte onderetage van
Sporkehout, berk en Wilde lijsterbes
verspreide verjonging met eenjarige zaailingen van Wilde lijsterbes
vrij dichte, heterogene bedekking van Pijpestrootje

2c

2,42

15

grove dennenbestand met een vrij ijle, heterogene nevenetage van berk en een gemengde
onderetage van Sporkehout, Wilde lijsterbes en berk
matige, heterogene bedekking van Pijpestrootje

2d

0,35

0

gemengd bestand van Grove den en Zomereik, bijgemengd met berk en met een ijle onderetage
van zomereik, Sporkehout en kwijnende berken
hoge bedekking van Pijpestrootje

3a

0,13

0

doorgroeiend hakhout van Grauwe els
verjonging met eenjarige zaailingen van Wilde lijsterbes en wortelopslag van Grauwe els
gezoneerde vegetatie: 1) zeer ijl fijn laddermos, 2) dominantie van Gladde witbol, 3) soortenrijke
vegetatie met o.a. Kruipend zenegroen, Hondsdraf en gewone braam

3b

0,38

1

menging van doorgroeiend hakhout van Zwarte els en berk
verjonging met eenjarige zaailingen van berk, Zwarte els en wilg
soortenrijke vegetatie met Grote brandnetel, Gladde witbol en Wijfjesvaren

4

6,88

5

grove dennenbestand met een nevenetage van berk en een onderetage van Sporkehout en berk
verspreide verjonging met eenjarige zaailingen van Sporkehout
hoge bedekking van Bochtige smele en/of Pijpestrootje

5

0,99

0

Corsicaanse dennenbestand bijgemengd met Grove den
verjonging met eenjarige zaailingen van Sporkehout
hoge bedekking van Pijpestrootje

6

1,92

3

7

0,97

10

grove dennenbestand
hoge bedekking van Pijpestrootje
berkenbestand bijgemengd met lork
heterogene bedekking van Bochtige smele en Pijpestrootje

8

1,33

3

grove dennenbestand met een hetrogene, ijle onderetage van berk en Sporkehout
hoge bedekking van Pijpestrootje
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De bestandsdichtheid varieert tussen de verschillende dennenbestanden. Ten westen van
de Bogaert lijkt al geruime tijd niet meer gedund te zijn (bestand 2). De bestanden ten
oosten van de Bogaert hebben recenter en regelmatiger beheer gehad.
De relatief grote hoeveelheid dood hout van Zomereik en ook wat Grove den en het vrijwel
ontbreken van kapvlakken duiden op een spontane ontwikkeling gedurende minstens de
laatste 15 jaren in bestanden 1 en 2.
Onder de grove dennen in bestanden 2 en 4 groeit een dichte onder- en nevenetage van
vooral berk, maar ook Wilde lijsterbes, Sporkehout en Zomereik. Onder de zomereiken in
bestand 1 groeit een onderetage van vooral Sporkehout en Wilde lijsterbes. Amerikaanse
vogelkers is selectief en succesvol bestreden onmiddellijk na de aankoop van het gebied
door afdeling Bos & Groen. Krentenboompje komt verspreid voor in bestand 1, 2 en 4 met
grote struiken en eenjarige zaailingen. Amerikaanse eiken zijn jong en schaars in
bestanden 1b, 2a en 7. Enkele kwijnende grove dennen in bestand 1a en 1b doen
vermoeden dat de bebossing een combinatie van enerzijds randbomen op de Aa-oevers
en op dijken en langs grachtjes met anderzijds een gemengde aanplant van Zomereik en
Grove den daartussen.
Bestanden 5, 6 en 7 hebben weinig of geen onderetage.
Bestand 8 werd eind jaren 1990 sterk gelicht en de onderetage werd geruimd.
Vermoedelijk was uitgangstoestand vergelijkbaar met bestand 4.
De algemene structuurevolutie in de dennenbestanden is: een onderetage van loofbomen
die ofwel stilaan opkomt uit zaailingen (vooral Sporkehout) ofwel aanwezig is en langzaam
doorgroeit (vooral berk en Sporkehout), onder een dennenscherm dat ijler wordt door
allogene (storm) en autogene (competitie, veroudering) verstoring.
In bestand 2 is een duidelijke differentiatie aanwezig: 2a en 2c volgen de algemene
structuurevolutie. Bestand 2b is in een vroeg stadium erg ijl gebleven of geworden
waardoor de dennen forse kronen ontwikkeld hebben en het kroonaandeel van loofbomen
en struiken nu erg hoog is. In bestand 2d is blijkbaar van in een vroeg stadium een
mengbestand nagestreefd van Grove den, Zomereik en berk.
De bestanden zijn allemaal vrij gelijkvormig en gelijkjarig (behalve 2b), wat samenhangt
met de (jonge) ontginningsgeschiedenis. De dennen, zomereiken, berken en lorken
bevinden zich in de jonge boomfase, de elzen in de stakenfase.
De hoeveelheid dood hout is vooral in bestand 1 relatief hoog, ten gevolge zelfdunning van
zomereiken in de jaren 1990. De bestandsdichtheid is behoorlijk hoog voor een
zomereikenbestand (grondvlak 24m²/ha). Bovendien werden de eiken herhaaldelijk
ontbladerd door eikenprocessierups en/of kleine wintervlinder voor en na 1996 (Bijlage 23).
Ook in bestand 2 liggen dode dennen, die niet geruimd werden na de stormen van 1990 en
1999. In de bestanden 4 en 5 ten oosten van de Bogaert is het aandeel dood hout
vergelijkbaar met het Vlaamse gemiddelde (afdeling Bos & Groen, 2003). In bestanden 6, 7
en 8 liggen een aantal vrij recent gevallen boomlijken van Grove den en lork.
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3.2.4

Boomsoortensamenstelling en leeftijdsverdeling

Ongeveer 30 % van het bosreservaat bestaat uit moeras met dijken en grasland (8,7 ha).
Iets meer dan de helft van het bos (16 ha) zijn bestanden gedomineerd door (grove)
dennen. 17% of 5,1 ha is loofbos.
De dennenbestanden dateren waarschijnlijk van in de jaren 1930, in bestand 4 al minstens
als tweede generatie. De zomereiken in bestand 1 schijnen tussen 1909 en 1934 geplant
te zijn. In de jaren 1960 werd bestand 5 aangeplant als een menging van Corsicaanse en
Grove den en bestand 7 mogelijk als lorkenbestand. Vermoedelijk door windval is het
lorkenbestand grotendeels verdwenen en vervangen door (spontane?) berken en wat
Amerikaanse eik.
3.2.5

Bestandenkaart

Bijlage 3 bevat de bestandenkaart.
3.2.6

Boswegen

De enige openbare weg is de noordelijke zandweg vanaf de Heggebrug. Dit is ook de
enige weg die dateert van vóór 1800. Hij heeft vandaag een ontsluitingsfunctie voor
landbouw, bos- en natuurbeheer. Het onderhoud staat momenteel niet in verhouding tot de
functievereiste, hierdoor is de berijdbaarheid en begaanbaarheid gedurende de winter zeer
slecht. Af en toe wordt puin opgevoerd. Over een smalle strook van 1 tot 3 meter treedt
langsheen deze weg treedt in bestand 4 een ruderale vegetatie op (zie Bijlage 24 en de
plantenlijst van bestand 4).
De noord-zuid bosweg tussen bestand 5 en 6 en verder langs 3b en 8 en grasland 9 is
ontstaan op de heide bij de eerste ontginning van het gebied tussen 1850 en 1870.
Adelaarsvaren lijkt zich van in de berm van deze weg in bestand 4 te hebben ontwikkeld.
De eerste bosweg in bestand 4, geteld vanaf de Heggebrug, is vrij schaduwrijk en wordt
door een relatief soortenrijke moslaag gekenmerkt, typisch voor zuur naaldbos. Hij wordt
gebruikt voor inspectie van dijken van de Bogaert en de mondingen van de
ontwateringgrachten in de bocht van de Aa en is voorzien van een bareel met slot. De
overige boswegen in bestand 4 zijn vergrast en groeien dicht met vooral Sporkehout. Via
het spoor over de zuidelijke dijk van de Bogaert heeft de gebruiker toegang tot de
weilanden van afdeling Natuur bezuiden bestand 2a. De bosweg doorheen bestanden 2a
en werd tot nu toe opengehouden voor het maaibeheer van het grasland 11.
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3.3

Statistische gegevens

3.3.1

Bosinventarisatie

De bosbouwkundige opnames zijn in transectstroken en cirkelproefvlakken gemaakt,
waarvan de ligging is aangeduid in Bijlage 24. In Bijlage 24 zijn de gedetailleerde
resultaten opgenomen. De omzetting van de opnames naar de VERWERKING gebeurde
met de Ms Excel macro ontwikkeld door het Laboratorium voor Natuur, Bos en Landschap
van de KULeuven (Viaene et al. 1996). Hier wordt een synthese weergegeven voor alle
bosbestanden samen (21,1 ha).
Het gemiddelde stamtal in de bovenetage (DBH > 8cm) bedraagt 466 per ha, bij een
grondvlak van 24m² per ha. Uit Figuur 4 is het hoge aandeel van Grove den en berk in het
stamtal af te leiden. De berken zijn veel kleiner dan de dennen, zoals in Figuur 4 uit het
kleine aandeel in het grondvlak blijkt. Naast de berken in bestand 7 gaat het om de
nevenetage van bestand 2 en 4, die gedomineerd wordt door (jonge) berken.
Soortensamenstelling naar stamtal

Quer robu
13%

Sali sp.
0%
Quer rubr
0%

Soortensamenstelling naar grondvlak
Sali sp.
0%

Alnu glut
3%
Alnu inca
3%

Quer rubr
0%
Quer robu
21%

Betu sp.
33%

Pinu sylv
41%
Pinu nigr
6%

Figuur 4:

Alnu glut
2%

Larix sp.
1%

Alnu inca
1%
Betu sp.
Larix sp.
7%
1%
Pinu nigr
6%

Pinu sylv
62%

Gemiddeld aandeel van de boomsoorten in het stamtal en in het
grondvlak in de bosbestanden van bosreservaat Overheide (DBH > 8cm)

De gemiddelde diameter van de grote bomen is 23 cm. Tabel 13 geeft de gemiddelde
diameter voor de belangrijkste boomsoorten weer.
Tabel 13:

Gemiddelde DBH voor de boomsoorten in de bovenetage in bosreservaat
Overheide

boomsoort

gemiddelde DBH (cm)

boomsoort

gemiddelde DBH (cm)

Alnu glut

15,65

Pinu sylv

30,95

Alnu inca

10,42

Quer robu

30,03

Betu sp.

11,71

Quer rubr

8,59

Larix sp.

21,57

Sali sp.

11,23

Pinu nigr

25,41
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Diameterverdeling
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Figuur 5:

Gemiddelde verdeling van de bosbestanden in bosreservaat Overheide
over diameterklassen en boomsoorten (diameter > 8cm)

De gelijkjarige dennenbestanden zijn goed zichtbaar door de klokcurve in Figuur 5. Ook de
berken in de nevenetage zijn goed te zien. De elzen in 3a en 3b komen ook naar voren
ondanks de beperkte oppervlakte, door hun hoge stamtal.
De onderetage (kleine bomen met DBH <8cm en hoogte boven 50cm) wordt gedomineerd
door berk en Sporkehout (Figuur 6). Wilde lijsterbes en Zomereik komen verspreid, maar in
veel lagere dichtheden voor in de onderetage.
Soortensamenstelling naar stamtal

Quer rubr
0%

Sali sp.
0%

Sorb aucu
6%

Alnu glut
1%

Alnu inca
1%

Quer robu
6%

Betu sp.
49%
Fran alnu
37%

Figuur 6:

Gemiddeld aandeel van de boomsoorten in het stamtal van de kleine
bomen in de bosbestanden van bosreservaat Overheide (DBH <8cm,
hoogte <50cm)
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De verjonging bestaat in het bosreservaat vooral uit éénjarige zaailingen van Sporkehout
en Wilde lijsterbes, die echter op dit ogenblik nergens massaal schijnen door te groeien
(Tabel 14). Ook Amerikaanse vogelkers vormt nog behoorlijk wat éénjarige zaailingen.
Tabel 14:
boomsoort
Alnu inca

Gemiddelde dichtheid van verjonging (zaailingen kleiner dan 50 cm) over
de bosbestanden van bosreservaat Overheide
stamtal/ha
<1

Betu sp.

78

Fran alnu

1280

Prun sero

186

Quer robu

186

Sorb aucu

513

Amel lama

<1

Het gemiddelde van het dode hout in het bosreservaat wordt sterk omhooggetrokken door
het grote aantal dode zomereiken in bestand 1 (Tabel 15).
Tabel 15:

Gemiddeld stamtal en grondvlak van liggend en stand dood hout over de
bosbestanden van bosreservaat Overheide
stamtal

grondvlak

(/ha)

(m2/ha)

staand

66

1,12

liggend

74

1,76

TOTAAL

140

2,88
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3.3.2

Fytosociologische inventaris

Zie 3.2.1.
De plantenopnames in de inventarisatieplots en plantenlijsten voor de ganse bestanden
zijn opgenomen in Bijlage 24. Van grasland 9 wordt een voorjaarsopname in 2005
toegevoegd.
3.3.3

Faunistische inventaris

Zie 3.2.2.
3.3.4

Opbrengsten en diensten

Er zijn geen gegevens beschikbaar over opbrengsten en diensten vóór 1999.
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4

BEHEERDOELSTELLINGEN

4.1

Bosfuncties

Het beheer in het bosreservaat is volledig afgestemd op een optimalisatie van de
ecologische functie en de wetenschappelijke functie van het bos en de open vegetaties.
Alle concrete beheersdaden zijn afgestemd op de realisatie van deze doelstelling. Hierbij
wordt een objectieve afweging gemaakt tussen een absolute maximalisatie van de
natuurwaarde en de biodiversiteit (ecologische functie) en de mogelijkheden voor studie
van processen van spontane bosontwikkeling (wetenschappelijke functie).
4.1.1

De ecologische functie

Het beheer streeft naar maximale ontwikkeling van de aanwezige ecologische potenties
voor gesloten, gemengd bos, voor open water, voor moeras, voor schrale vegetaties en
voor gevarieerde overgangen tussen deze vegetatietypes binnen en langs de rand van het
bosreservaat.
4.1.2

De wetenschappelijke functie

Het minimum structuurareaal van 50 ha voor de potentieel natuurlijke vegetatie BetuloQuercetum roboris wordt voor het bosreservaat niet gehaald. Het bosreservaat Overheide
wordt dan ook niet opgenomen in het Vlaamse Netwerk van Integrale Reservaten onder
monitoring van het IBW. Specifieke spontane processen in het integrale deel kunnen wel
opgevolgd worden in het kader van onderzoek naar natuurlijke bosontwikkeling van
aangeplant dennenbos op zandgrond.
De relatieve zeldzaamheid van berkenbestanden op een vergelijkbare (droge) standplaats
met dennenbestanden, maakt bestand 7 een interessant object in het kader van onderzoek
naar strooiselontwikkeling, vermesting en verzuring van bossen op zandgrond.
Mogelijke wetenschappelijk onderzoeksthema’s zijn het grondwaterdoorstroomsysteem
(kwelven) dan wel oppervlaktewaterdoorstroomsysteem dat de Bogaert vormt en de
effectiviteit van herstelmaatregelen in en om het bosreservaat voor de hiermee
samenhangende zeldzame vegetatietypes.
4.1.3

De schermfunctie

Het bosgedeelte van het bosreservaat vormt samen met het omgevende domeinbos een
ruimtelijke buffer rond de weilanden van afdeling Natuur en de Bogaertslenk t.o.v. het
omringende intensieve landbouwgebied. De functionele bescherming tegen negatieve
invloeden van vooral eutrofiëring is echter onvoldoende. Maatregelen buiten het
bosreservaat en het domeinbos moeten genomen worden om acute vermesting en
daarmee samenhangende verzuring tegen te gaan, die de ontwikkeling van ecologische
potenties belemmert.
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4.2

Beheerdoelstellingen en beheermaatregelen

Uitvoeringsbesluit van 1993 (Besluit van de Vlaamse regering 20.01.1993) vermeldt als
beheerdoelstellingen voor een bosreservaat:
behoud en herstel van de natuurlijke fauna en flora zowel van de bossen als van de
vegetaties in en om de Bogaert in Overheide
bevorderen van inheemse of standplaatsgeschikte boomsoorten
stimuleren van natuurlijke verjonging
bevorderen van ongelijkjarigheid en ongelijkvormigheid
bevorderen van het ecologisch evenwicht
Het streefdoel voor Overheide is het zo volledig mogelijke ontwikkeling van een oligomesotrofe slenk op zand met doorstromend water, schrale oevers en structuurrijke
overgangen naar een arm, zuur eikenbos en naar heischraal grasland, met elzenbroekbos
in de zijarmen van de slenk. Als onderdeel van habitatrichtlijngebied BE2100024 wordt dit
vertaald naar de streefdoelen zuurminnend eikenbos op zand (9190), elzenbroekbos
(prioritair, 91E0), oligo-mesotrofe wateren en lokaal de combinatie van open grasland met
Agrostis-soorten (2330), droge heide (4030), vochtige heide (4010) en Rhynchosporion
vegetaties (7150).
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4.2.1

Voor de zones met integraal beheer

4.2.1.1

Algemeen

Alle bosbestanden behalve bestand 5 hebben goede uitgangskenmerken voor spontane
verdere ontwikkeling. Inleidend beheer volstaat om de bestrijding van exoten succesvol af
te werken.
4.2.1.2

Praktische uitwerking

De maatregelen worden in de relevante gevallen op kaart gesitueerd in Bijlage 25.
Exotenbeheer
Meerjarige zaailingen van Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en Krentenboompje
worden in alle bestanden uitgetrokken of gestoken. Die van lork en Corsicaanse den
worden afgezet. Lorken met DBH groter dan 10 cm worden geringd op twee hoogtes in
mei, door met de kettingzaag of hakbijl de schors, de bast en het cambium over 360° weg
te snijden. Het xyleem wordt zo veel mogelijk gespaard. Amerikaanse vogelkersen en
Amerikaanse eiken met DBH groter dan 5 cm krijgen een hak-spuit behandeling met
glyfosaat. Krentenboompjesstruiken worden afgezet en de stobbes worden ingesmeerd
met glyfosaat. Elke 8 jaar wordt het bosreservaat doorlopen en worden meerjarige
zaailingen of opslag van exoten uitgetrokken of uitgestoken, bij voorkeur valt dit samen met
een dunning in het aangrenzende domeinbos. Zaadbomen van deze soorten (en andere
agressieve exoten) worden in aangrenzende delen van het domeinbos en in aangrenzende
privé-bossen bestreden.
De planten van Japanse spirea in 1b en aangrenzen op de westelijke dijk van de Bogaert
worden met wortel uitgetrokken of uitgestoken (locatie zie Bijlage 20).
Meander in bestand 1b
Als de dienst Waterbeleid van de Provincie Antwerpen; bv. in het kader van het project
‘Ecologische inrichting van de Aa-vallei’, de oude beekmeander in het noorden van
bestand 1b opnieuw wil opnemen als onderdeel van de Aa-loop moet dit als nevenloop
gebeuren.
Figuur 7 geeft een dwarsprofiel weer, opgemeten in de noordwestelijke hoek van bestand
1b, waar een bocht van de oude meander zeer dicht bij de huidige Aa-loop ligt (locatie:
profiel meander in Bijlage 15).
Aangezien de minerale bodem van de oude loop 50 cm hoger ligt dan in de huidige Aa, zal
de meander als nevenloop functioneren na het afgraven van de Aa-oever aan begin en
eindpunt en het wegnemen van twee zandwallen. Hij zal enkel bij hoge debieten water
voeren. De opgebouwde strooisellaag (ongeveer 35 cm dik) zal tijdens deze piekdebieten
weggespoeld worden. De machines die de nodige graafwerken zouden uitvoeren mogen
onder geen beding de bosbestanden van het bosreservaat doorrijden. Alle afgegraven
materiaal wordt afgevoerd en komt onder geen beding in het bosreservaat terecht.
Overstroming van water vanuit de Aa-loop in bestand 1b is uiterst onwaarschijnlijk:
- er sluiten geen afwateringsgrachtjes aan op de oude meander
- door de verdubbeling van de Aa op deze plaats vergroot het volume van water dat
hier kan gevoerd worden in de loop tijdens piekdebieten (grotere natte sectie). In
feite verkleint daarrdoor de kans dat de Aa op dit punt buiten haar oevers treedt.
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Er mogen geen andere ingrepen aan de oude meander of de Aa gebeuren die tot
overstroming van water uit de Aa in de bosbestanden zou leiden. Indien blijkt dat de
waterstroming doorheen de oude meander tot eutrofiëring in het bosbestand leidt (vb. als
ruderale vegetatie zoals Rietgras zou opduiken) moet de meander onmiddellijk weer
afgesloten worden.

Oost

West
profiel oude en nieuwe loop Aa

(m)

bestand 1b

2,5

akker

2
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oude loop
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te voorziene bufferstrook
z
strooisellaag in meander

Figuur 7:

Dwarsprofiel in de noordoosthoek van bestand 1b (te voorziene
bufferstrook zie 8.1.1)

Plaatsing van een regelbare stuw in bestand 1b
Als een opstuwing ter hoogte van de zuidoosthoek van bestand 2a gerealiseerd wordt door
afdeling Natuur (zie 8.1.2), wordt op de westelijke afwateringsgracht een stuw voorzien ter
hoogte van de noordoosthoek van bestand 1b, bij de huidige overloop in de Aa (maatregel
7 in Bijlage 25). De regeling moet toelaten enerzijds verdroging van bestand 1b en
versnelde afvoer van uitredend kwelwater, vanuit de westelijke dijk van de Bogaert, te
vermijden en anderzijds opstuwing van regen- en oppervlaktewater in 1b en 3a te
vermijden.
Ruimingen Aa
Het organisch materiaal dat vrijkomt bij kruidruiming van de Aa langsheen het bosreservaat
wordt ofwel afgevoerd ofwel op de linkeroever van de Aa gebracht (in overleg met de
Provincie Antwerpen en afdeling Natuur voor de betreffende graslandpercelen). In geen
enkel geval wordt op de oostelijke oever in bestanden 1a, 1b, 1c of grasland 11 gereden
met machines of geruimd materiaal gestort.
Grasland 11
Het maaien en hooien van grasland 11 wordt stopgezet, zodat het spontaan kan verruigen
en verbossen. Zolang dat nodig is worden twee maal per jaar eventuele akker- en
speerdistels gemaaid, eind juni - begin juli voor het ontluiken van de bloemknoppen. Als
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dat mogelijk is, gebeurt dit bij regenweer. Een tweede maal worden opgekomen akker- en
speerdistels afgemaaid in augustus.
De betonnen balk over de Aa ter hoogte van grasland 11 wordt verwijderd (maatregel 4 op
de kaart in Bijlage 25).
Bosweg in bestand 2a en 2b
De noodzaak om het boswegje doorheen bestand 2a en 2b open te houden vervalt. Ter
hoogte van de zuidoosthoek van bestand 2a, net voorbij de toegang tot de weilanden van
afdeling Natuur worden een boomkruin gelegd (maatregel 3 op de kaart in Bijlage 25).
Veiligheidszone
In een strook van één boomhoogte grenzend aan vrij toegankelijke en openbare wegen
wordt een veiligheidszone voorzien:
 langsheen de zandweg van de Heggebrug,
 langsheen de bosweg tussen bestand 5 en 6 en verder langs 4, 3b en 8,
 langsheen de oostelijke grens van bestand 6.
In deze zone is het toegestaan om bomen die een gevaar voor de veiligheid kunnen
opleveren te vellen (preferentieel in de natuurlijke valrichting). De zone wordt hiertoe
minstens elke 8 jaar gecontroleerd, bij elke dunningsomloop in het omringende domeinbos.
Na de velling blijft de boom integraal in the reservaat liggen als belangrijke dood houtcomponent.
Zuidelijke bosrand bestand 6
In bestand 6 worden in een strook van 15 meter breedte, grenzend aan het grasland ten
zuiden, de grove dennen sterk en gevarieerd gedund, waarbij de helft van de bomen wordt
weggehaald. Hierbij wordt een golvende rand gemaakt:
- op de plaatsen waar bij plagexperimenten Struikhei en Gewone dophei opgekomen
zijn, wordt de bosrand 15 meter teruggedrongen,
- elders blijft de rand ongeveer op de huidige positie.
In de voorliggende strook wordt een mantel en zoomstructuur ontwikkeld (gericht beheer,
zie verder).
Beheer van wegen
Wanneer windval of windbreuk optreedt waarbij de gevallen boom de doorgang verspert,
dan kan het boomgedeelte dat over de weg of het wandelpad is gelegen weggezaagd en
verplaatst worden zodanig dat het normale gebruik weer mogelijk is. Bovendien wordt de
weg of wandelpad gemaaid met een schijfmaaier of klepelmaaier indien de weg dreigt te
verbossen en hierdoor een normale passage van voetgangers en/of gerechtigde
voertuigen niet meer mogelijk is. Dit is van toepassing op:
 de (openbare) zandweg van de Heggebrug (gegarandeerd door de
veiligheidszone),
 de eerste bosweg in bestand 4, geteld vanaf de Heggebrug,
 de bosweg tussen bestand 5 en 6 en verder langs 4, 3b, 8 en grasland 9,
 het toegangspad langs grasland 9 en over de zuidelijke dijk van de Bogaert tot aan
de toegang van de weilanden van afdeling Natuur.
Tabel 16 geeft een overzicht van de inleidende beheermaatregelen in het integrale deel.
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Tabel 16:

(Inleidende) beheermaatregelen in de bosbestanden in het integrale deel
(situering in Bijlage 25)

beheermaatregel

bestand

jaartal

stopzetting maaibeheer

11

2004

nazorg bestrijding Amerikaanse vogelkers

alle

2007

bestrijden krentenboompjes

alle

2007

ringen Amerikaanse eik

1,2,7

2007

verwijderen Japanse spirea

1b, 10 (dijk)

2007

controle op nieuwe vestiging meerjarige zaailingen of opslag van exoten

alle

2008, 2016, 2024

afsluiten bosweg met boomkruin

2a

2007

verwijderen betonnen paal over de Aa

11

2007

heraansluiten meander als nevenloop

1b

/

sterk en gevarieerd dunnen van rand met grasland in domeinbos

6

2008

controle veiligheidszone

1c,4,5,6,7,8,3b

2016, 2024
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4.2.2

Voor de zones met gericht beheer

4.2.2.1

Algemeen

Het gericht beheer gaat over de ontwikkeling en instandhouding van vegetaties in de open
sfeer: open water, moeras, venoevers, gagelstruweel, vochtige heide, droge heide en
droog open struisgrasland en de overgangen ervan naar de integrale bosbestanden.
De ruim geformuleerde doelstelling om de gehele slenk te laten ontwikkelen tot een
grondwater doorstroomsysteem of zelfs een oppervlaktewater doorstroomsysteem, wordt
pragmatisch benaderd. De adviescommissie kant zich expliciet tegen effectgerichte
maatregelen tegen verzuring en eutrofiëring van de slenk zoals bekalking van de
waterlaag, bekalking van het inzijggebied van het kwelwater of de aanvoer van
voedselarm, gebufferd water (vb. uit een nabije grondwaterwinning) (cf. Brouwer et al.
2000).
In bestand 5 wordt actief omvormingsbeheer gevoerd, waarna ook dit bestand een
integraal beheer krijgt.
4.2.2.2

Praktische uitwerking

De maatregelen worden in de relevante gevallen gesitueerd op de kaart in Bijlage 25.
Bestand 5
Enkel in het relatief jonge bestand 5 (0,99 ha) lijkt een actief omvormingsbeheer
aangewezen waarbij de Corsicaanse dennen verwijderd worden, met behoud van de grove
dennen. Omwille van bestandstabiliteit en het vermijden van te grote verstoring kan dit in
drie doorgangen gebeuren met een tussentijd van 8 jaar. De exploitatie wordt opgenomen
in de dunningsdoorgang van de aangrenzende reeks in domeinbos Overheide. Telkens
wordt 1/3de van het huidige stamtal van Corsicaanse den weggenomen (200 bomen). Alle
grove dennen worden bij de eerste doorgang zo ruim mogelijk vrijgesteld door de dichtst
bijstaande Corsicaanse dennen weg te nemen. Bij de tweede doorgang wordt regelmatig
verspreid over het resterende bestand van Corsicaanse dennen gedund en bij de derde
doorgang worden de overblijvende Corsicaanse dennen weggenomen.
Bij elk van de exploitaties blijven 10 van de dan gevelde bomen in hun geheel met hun
kroon liggen, verspreid over het bestand en tussen de uitsleeppistes zodat de exploitaties
niet gehinderd worden. Bij de laatste exploitatie worden wel bomen over de pistes gelegd.
Exploitatie gebeurt telkens met korthoutmethode (maximaal 6 m lange stamstukken). Alle
machines blijven op vaste uitsleeppistes die bij de eerste exploitatie worden aangeduid en
ook bij de volgende twee exploitaties worden gebruikt. De rechte pistes liggen loodrecht op
de zandweg van de Heggebrug met een tussenafstand van 20 m te beginnen op 20 meter
van de weg tussen bestand 5 en 6. Ze lopen dood op 10 m van bestand 7. Machines
mogen niet draaien in het bestand, maar moeten rechttoe vooruit en achterwaarts rijden.
Takhout wordt zo veel mogelijk op deze pistes verzameld en blijft hier liggen.
Indien een geschikte exploitant voorhanden is, kunnen de exploitaties ook gebeuren door
motormanuele velling in combinatie met uitslepen door paarden. Alleen voor deze
specifieke combinatie is langhoutmethode toegestaan. De paarden volgen in dat geval
uitsleeppistes zoals boven beschreven, maar met een tussenafstand van 10 meter. Als op
het ogenblik van de tweede of derde exploitatie een verjonging inheemse loofbomen zou
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opgekomen zijn en een langhoutmethode met paarden hieraan veel schade zou
toebrengen, moet de korthoutmethode gebruikt worden.
Na het verwijderen van Corsicaanse den krijgt ook bestand 5 een integraal beheer van
nietsdoen mits voorzien van de veiligheidszone (zie 4.2.1).
Hydrologische isolatie van de Bogaert t.o.v. de Krombusselloop
Op korte termijn wordt de Bogaert hydrologisch geïsoleerd ten opzichte van de
Krombusselloop. Dat water is nu te rijk aan stikstof- en fosforverbindingen.
Als het landgebruik in het afvloeigebied ten oosten van het bosreservaat zodanig gewijzigd
is (zie 8.1.3) dat de waterkwaliteit van de Krombusselloop met betrekking tot sterk
verrijkende nutriënten gevoelig verbeterd is, kan de adviescommissie de mogelijkheid laten
onderzoeken om de Krombusselloop opnieuw doorheen de Bogaert naar de Aa te laten
stromen.
De hydrologische isolatie wordt gerealiseerd door een dijkverhoging met oeverversteviging
op het huidig overlooppunt van de Krombusselloop in de Bogaert ter hoogte van bestand
3b (maatregel 8 in Bijlage 25 en zie Figuur 2).

af te zetten Zwarte els

N

af te zetten wilg
bestaande dijk
op te hogen tot bestaande dijkhoogte
af te graven zandzakjes

de Bogaert

rij ingeheide elzenstammen

Figuur 8 :

bestand 3b

Ingrepen bij huidige overlooppunt ter hoogte van bestand 3b en de
Bogaert
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De ingreep omvat de volgende stappen (Figuur 8):
1. elzen en wilgen kappen op de aarden dijken over 10 m in alle richtingen,
- wilgentenen op 1 à 2 m lengte kappen
- elzenstammen op 1,75 m lengte zagen, klieven en aanpunten
2. in de grond heien van elzen palen:
- één rij met elke 60 cm een paal over 10 m lengte gecentreerd op de huidige
overloop
- in te heien tot ze vast zitten, afzagen op hoogte top aarden dijken
3. de verse wilgentenen vlechten rond de elzenpalen, indien nodig worden wilgen
gekapt op de rest van de dijken omheen de Bogaert om de wilgentenen te leveren.
4. zanddicht afbreekbaar geotextiel aanbrengen aan dijkzijde palenrij, van top palen
tot 50 cm eronder
5. uitgraven zandzakjes en omringende losse aarde (5 x 1 x 0,5 m³)
6. aanvullen dijklichaam met zand tussen de aarden dijk langs de oostrand van de
Bogaert (begroeid met berken) en de aarden dijk parallel met de linkeroever van de
Krombusselloop in bestand 3b (begroeid met elzen). Vorm en tophoogte gelijk aan
het hoogste deel van de genoemde bestaande dijken. Zand aanvullen tot tegen de
top van de elzen palen (5-10 m lengte x 4 m breedte x ong. 1 m hoogte in opening
en 0,5 m hoogte bovenop bestaande dijken).
De opslag van wilgen vanuit de oeverversteviging wordt samen met de opslag op de dijken
van de Bogaert elke 5 jaar afgezet.
Opstuwing in de Krombusselloop door wortelkluiten of boomstammen vanuit bestand 4
wordt permanent geëvalueerd. Indien de opstuwing leidt tot overloop van water uit de
Krombusselloop in de Bogaert, ook na de hierboven beschreven dijkverhoging, wordt een
dergelijk obstakel verwijderd. Ook als de oostelijke dijk van de Bogaert hierdoor wordt
ondergraven en dreigt door te breken, wordt het obstakel verwijderd.
Uitkapbeheer op de interne dijken
Van de bomen op de dijken binnenin de Bogaert wordt om de 5 jaar een deel afgezet, met
behoud van een tiental solitaire exemplaren, verspreid over de ganse slenk. Het tak- en
stamhout wordt afgevoerd. Dood hout blijft staan of liggen. Het gagelstruweel op de dijken
wordt hierbij ongemoeid gelaten.
Cyclisch kapbeheer op de omringende dijken
Als oudere bomen op de aarden dijken omvallen, kan door het omslaan van de wortelkluit
de dijk onstabiel worden en doorbreken. Bovendien leidt de bladval van grote kruinen tot
lokale verlanding aan de voet van de dijken en in de slenk. Er wordt vermeden om opslag
ouder dan 16 jaar op deze dijken te laten groeien. Elke 8 jaar wordt 1/3 van de boomopslag
op de dijken die de Bogaert omringen gekapt. Hierbij wordt vermeden dat door een kapping
langs een volledige zijde van de Bogaert een wandeldoorgang ontstaat. De westelijke en
oostelijke dijken worden nooit in één kapfase ineens afgezet, maar minstens met een
tussenperiode van 8 jaar.
Als de opslag van Zwarte els op de zuidelijke dijk de venoever te veel beïnvloed door
beschaduwing, bladval of windbreking, kan hij sneller om de 4 jaar) worden afgezet.
Afvoer van het takhout kan via het traktorspoor over de zuidelijke dijk of via de bosweg
door bestand 4 in noordelijke richting. Hiertoe wordt dan een tijdelijke brug gelegd over de
Krombusselloop ter hoogte van de monding ervan in de Aa.
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Beheer van de grazige moerasvegetatie
Als vastgesteld wordt dat de grazige moerasvegetatie zich sterk uitbreidt ten opzichte van
de huidige omvang (zie Bijlage 21) en ten koste van open water, dan wordt een randzone
van 5 m breed langs met het open water gemaaid en afgevoerd. Dit gebeurt in oktober of
november vooraleer het waterpeil opnieuw stijgt. Het wordt telkens het daaropvolgende
jaar geëvalueerd in overleg met de adviescommissie en enkel indien nodig herhaald.
Als vastgesteld wordt dat in de moerassige delen van de slenk zich bomen verjongen,
worden de zaailingen onmiddellijk uitgestoken. Als deze verjonging zich over grote
oppervlakte voordoet, wordt de helofytenvegetatie minstens over die oppervlakte in oktober
of november gemaaid en afgevoerd.
Open water
Als vastgesteld wordt dat de oppervlakte en diepte van het open water in de slenk niet
meer optimaal zijn voor watervogels en libellen, kan -mits overleg met en goedkeuring door
de adviescommissie- slib en een deel van de aangrenzende moerasvegetatie machinaal
geruimd en afgevoerd worden. Hierbij blijft altijd een laagje slib of strooisel van de
moerasvegetatie achter, zodat nooit naakt mineraal substraat aan de oppervlakte ligt.
Oeverzone met venvegetatie
In een oeverzone van 30 meter breed en 200 meter lang op de grenzen van de Bogaert
met bestand 8 en grasland 9, worden alle bomen en struiken verwijderd, evenwel met
behoud van het gagelstruweel. De gehele oppervlakte wordt geplagd tot op het naakte
mineraal substraat. Dit wordt uitgevoerd binnen een periode van ten hoogste twee jaar. De
venoever wordt geplagd tot 5 meter oostelijk van het hoogste punt op de helling naar
grasland 9. Daarna worden grassen en houtige opslag op de venoever jaarlijks gefaseerd
gemaaid en afgevoerd. Dit gebeurt bij voorkeur vóór half augustus om zaadval van
Pijpestrootje te vermijden. Periodiek wordt waar nodig opnieuw geplagd ten voordele van
de gevestigde doelsoorten.
Als hiertoe de mogelijkheid bestaat, kan het maaibeheer aangevuld of vervangen worden
door een stootbegrazing met schapen in het voorjaar, binnen een tijdelijk raster. Dit wordt
onmiddellijk in het jaar volgend op deze eventuele maatregel geëvalueerd door de
adviescommissie.
In de amfibische zone onderaan de oeverzone (diepste zone tussen de interne dijk de
oever bij bestand 8 en grasland 9) wordt ofwel niet geplagd, ofwel wordt bij het plaggen het
minerale substraat niet blootgelegd (activering van de zaadbank van isoetide waterplanten
moet vermeden worden). Deze zone wordt wel mee opgenomen worden in het maaibeheer
van de rest van de venoever.
Op plaatsen waar al in 2000 geplagd werd, worden de grassen, de russen en de houtige
opslag afgemaaid, zonder de gevestigde doelsoorten te beschadigen.
Grasland 9
De noordelijke randzone van grasland 9 wordt afgestemd op het maai- en/of
begrazingsbeheer van de droge heide in bestand 8.
Langs de oostrand van grasland 9 moet de houtkant langs de bosweg tot in bestand 8
breder ontwikkelen. Tegen de houtkant (5m breed vanaf de bosweg) aan wordt over een
breedte van 5 m een mantelbeheer gevoerd, waarbij bramen en kruiden spontaan kunnen
ontwikkelen en houtige opslag om de 10 jaar wordt afgezet. Over 20 meter vanaf de
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genoemde houtkant wordt langs het tractorspoor aan de zuidrand van grasland 9 ook een
mantelbeheer ingesteld. Bovendien worden hier een twintigtal wildlingen van Wilde
lijsterbes, Sporkehout, boswilg en/of berk uit de aangrenzende bospercelen aangeplant.
Een aangrenzende zoom van 3 m breedte langsheen deze mantel wordt om de drie jaar
gemaaid. Op twee grote exemplaren na worden de zomereiken in de houtkant om de 20
jaar afgezet, wanneer de struiken in de mantel voldoende opgegroeid zijn. Er blijft zo altijd
visuele dekking. Deze houtkant/bosrand wordt beheerd als een structuurrijke bosrand en
als een scherm om inloop van wandelaars vanop de bosweg naar de slenk en de oevers te
vermijden.
Het tractorspoor aan de zuidrand van grasland 9, tegen de zomereikenhoutkant, blijft
behouden als doorgang voor de gebruiker van het weiland van afdeling Natuur bezuiden
bestand 2a en als toegangsweg voor machines en materieel naar de oeverstrook van de
Bogaert en de rest van de slenk (dijkenonderhoud; maai en plagwerken). Een strook van
10 meter langsheen dit spoor, naast de bovengenoemde mantel, wordt als tijdelijke
stapelplaats gereserveerd voor af te voeren plagsel, maaisel en houtig materiaal.
Eventuele baggerspecie die veel uitspoeling van nutriënten zou veroorzaken mag hier niet
gestockeerd worden.
De rest van het grasland wordt minstens twee maal per jaar gemaaid en afgevoerd: de
eerste maal eind mei, begin juni en de tweede maal eind september. Het maaien gebeurt
met een schijvenmaaier achter een tractor of met een maaibalk, niet met een klepelmaaier.
Het maaisel wordt zo snel mogelijk opgeraapt en ofwel onmiddellijk afgevoerd, ofwel
gestockeerd een van de boswegen in het aangrenzende domeinbos.
Als de zode ijler wordt en de vegetatie soortenrijker wordt met dominantie van soorten van
schrale vegetaties (Gewoon struisgras, Gewoon duizendblad, Gewoon biggekruid,
Struikhei, Gewone rolklaver, Schapezuring) dan wordt de maaifrequentie teruggebracht tot
éénmaal per jaar eind augustus of kan periodieke begrazing overwogen worden, in overleg
met de adviescommissie.
Zuidelijke bosrand bestand 6
In de zuidrand van bestand 6 wordt in een strook van 15 meter breedte een golvende rand
gemaakt door de grove dennen sterk en gevarieerd te dunnen (inleidend beheer integraal
reservaatdeel). In het grasland in domeinbos, aangrenzend aan bestand 6, ontwikkelt zich
spontaan een mantel van 3 meter breedte. Daarin zal om de 10 jaar de houtige opslag
wordt gekapt. Daarbij wordt de golvende rand mee gevolgd. Een aangrenzende zoom van
3 m breedte langsheen deze mantel wordt om de drie jaar gemaaid.
Bestand 8
In de westrand van bestand 8, tussen de te plaggen oeverzone en bestand 3b, wordt
opslag van berken en zomereiken gekapt (elke 8 jaar 1/3de van het stamtal), ter
gelegenheid van het kapbeheer op de omringende dijken. Doel is hier het gagelstruweel
optimaal te laten ontwikkelen.
In het zuiden en westen van bestand 8 wordt in een strook van 30 meter breed, gerekend
vanaf de geplagde venoeverzone en vanaf het gemaaide deel van grasland 9, heidebeheer
ingesteld. Van de overstaande grove dennen wordt de helft van het huidige stamtal in deze
strook verwijderd inclusief het kroonhout. Alle loofbomen, hoger dan 2 meter worden
systematisch verwijderd.
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Elke twee jaar wordt deze zone, samen met de venoever gemaaid. Daarbij worden enkel
pollen van Pijpestrootje en Bochtige smele, houtige opslag en bramen gemaaid en
afgevoerd.
Als hiertoe de mogelijkheid bestaat, kan het maaibeheer aangevuld of vervangen worden
door een stootbegrazing met schapen in het voorjaar, binnen een tijdelijk raster. Dit wordt
onmiddellijk in het jaar volgend op deze eventuele maatregel geëvalueerd door de
adviescommissie.
De hoop plagsel in het zuidoosten van bestand 8 wordt afgevoerd tesamen met plagsel
van andere voorziene werkzaamheden.
Het maai - en plagbeheer van de venoever, de heide in bestand 8 en het grasland 9
worden ten laatste in 2010 geëvalueerd door de adviescommissie die het beheer van deze
zone kan aanpassen aan de waargenomen vegetatieontwikkeling.
Tabel 17 geeft een overzicht van de beheermaatregelen in het gerichte deel. In Bijlage 25
zijn de beheermaatregelen op kaart geplaatst.
Tabel 17:

Beheermaatregelen in het gerichte deel (zie kaart in Bijlage 25)

Beheermaatregel

bestand

jaartal

selectieve kapping Corsicaanse den

5

2008, 2016, 2024

verhogen en verstevigen dijk tussen Krombusselloop en Bogaert

3b

2007

permanente evaluatie opstuwing Krombusselloop

4,10

2007-…

uitkapbeheer op interne dijken

10

2008, 2016, 2024,…

kappen boomopslag dijken rondom Bogaert

10

2008, 2016, 2024,…

Uitkapbeheer in gagelstruweel

8

2008, 2016, 2024,…

beheer grazige moerasvegetatie

10

naargelang noodzaak

beheer open water

10

naargelang noodzaak

kappen bomen van oeverzone en zuidrand bestand 8

10- 8 - 9

2008

plaggen oeverzone

10- 8 - 9

2008, evt. 2009

afvoeren plagsel uit bestand 8

8

2008, evt. 2009

oeverzone en heide hooien in zomer of begrazen in voorjaar,

10- 8 - 9

2010, 2011,…

hakhoutbeheer houtkant tegen oostrand

9

2012

mantelbeheer tegen oostrand

9

2016, 2024

zoombeheer tegen oostrand

9

2008, 2011, 2014,…

mantelbeheer tegen zuidrand

6

2016,2024

zoombeheer tegen zuidrand

6

2008, 2011, 2014, …

tweemaal per jaar grasland hooien (evt. jaarlijks na evaluatie)

9

2004, …

plaatsen bord V.04

9

2007

eventueel kleinschalig plaggen na evaluatie
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5
5.1

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

Zie 4.2. Beheerdoelstellingen en maatregelen.

5.2

Maatregelen om de inheemse boomsoorten te bevorderen

De bestrijdingsmaatregelen van exoten zijn hierboven aangegeven in Tabel 16 en Tabel
17.

5.3

Maatregelen om de natuurlijke verjonging te stimuleren

Zaadbomen van de belangrijkste inheemse bomen en struiken van het Betulo-Quercetum
zijn aanwezig. Beuk ontbreekt. Agressieve exoten zijn al verwijderd of worden verwijderd.
Door de recente bestrijding van Amerikaanse vogelkers in bestanden 1 en 2, de sterke
lichting in bestand 8 en de voorzien selectieve kap van de Corsicaanse dennen in bestand
5, wordt ruimte gecreëerd voor natuurlijke verjonging. In het bosreservaat worden geen
wildrasters geplaatst.

5.4

Maatregelen
bevorderen

om

de

ongelijkjarigheid

en

de

ongelijkvormigheid

te

De kapping van Corsicaanse den met behoud van Grove den in bestand 5 zal de
gelijkvormigheid van dit bestand doorbreken. Langsheen bestand 6 en 8 worden
overgangszones naar grasland en heide ontwikkeld en duurzaam beheerd.

5.5

Maatregelen om het ecologische evenwicht te bevorderen

Voor de bosbestanden: het laten doorgaan van spontane processen. Voor de nietbosbestanden: zie algemene doelstelling.
Versnippering en verstoring worden tegengegaan door de bosweg doorheen bestand 2 af
te sluiten en het spontaan laten verbossen van grasland 11. Het aanduiden van een
wandeldoorgang over de noord-zuid bosweg langs bestanden 5, 4, 3b, 8 en 9 betekent
mogelijke een verstoring. Het ontwikkelen van een houtkant met mantel en zoom aan de
oostrand van grasland 9 schermt het gerichte en open deel van het bosreservaat af tegen
deze verstoring.

5.6

Bosbouwtechnische aspecten

Zie 5.7

5.7

Beheerregeling

In Tabel 18 wordt een overzicht gegeven van de geplande beheermaatregelen met
aanduiding van de locatie en de timing
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nazorg bestrijding exoten

plaatsen bord V.04

5

x

11
9

stopzetten maaibeheer
tweemaal per jaar grasland hooien,
evt eenmaal na evaluatie
oeverzone en heide hooien in zomer of begrazen in voorjaar,
evt kleinschalig plaggen na evaluatie

4/10
10

evaluatie verbossing moeras en verlanding open water

beheerplan

BHP/BRV Antwerpen/B&G/12/2003

1c,3b,4,5,6,7,8

controle opstuwing oostelijke afwateringsgracht

alle

controle van een veiligheidszone langs bosweg

controle nieuwe vestiging exoten
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2013
x

x

x

x

x

x

x

x

2014

x

x

x

x

x

2015

x

2011
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2017

9

2010
x

x

x

x

2018

evaluatie en controle

x

x

x

x

2019

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

2020

hooien van een zoom langs mantel houtkant (oostrand)

x

2021

6

2006
x

(x)

(x)

x
x

2022

hooien van een zoom langs grasland (zuidrand)

2005
x

x

x

x

x

x

2023

10- 8 - 9

x

8

(2004)

afvoeren plagselhoop
maaien

x

x

2009

plaggen oeverzone

10- 8 - 9

8/10

uitkapbeheer bomen in gagelstruweel (westrand)

plaggen

9
10

gefaseerd kappen boomopslag dijken in en om Bogaert

6, 9

2012

in hakhout zetten van houtkant (oostrand)

kappen mantel oostrand 9/ zuidrand 6

x

x

x

2016

8/9,8/10

selectieve kapping Corsicaanse den

x

x

x

x

x

x

2024

kappen bomen van oeverzone en rand met grasland

6

x
x

2008

sterk en gevarieerd dunnen van rand met grasland (zuidrand)

kappen

3b/10

4,9

verwijderen betonnen paal over de Aa

hydrologische isolatie Bogaert tov Krombusselloop

2a
11

afsluiten bosweg met boomkruin(en)

eenmalige puntingrepen

1b, 10(dijk)
1,2,7,10(dijk)

verwijderen Japanse spirea

1, 2 en 4
1, 2 en 7

bestand

ringen Amerikaanse eiken en lorken (mei 2006)

Beheerregeling
2007

bestrijden krentenboompjes

exotenbeheer

beheermaatregel

Tabel 18:

x

x

x

x

x

x

2025

6

BIJZONDERE BEHEERRICHTLIJNEN

6.1
6.1.1

Bosbouwkundige werken
Bosverjongingsprogramma

niet van toepassing
6.1.2

Be- en herbebossingswerken

niet van toepassing
6.1.3

Omvormingen

kapping van Corsicaanse den in bestand 5
6.1.4

Bosbehandelings- en verplegingswerken

niet van toepassing
6.1.5

Werken ter preventie van bosbranden

geen werken voorzien

6.2
6.2.1

Werken m.b.t. de fytosociologische, bodemkundige en landschappelijke
waarde
Flora

Zie 4.2. Beheerdoelstellingen en maatregelen.
6.2.2

Fauna

Zie 4.2. Beheerdoelstellingen en maatregelen.
6.2.3

Bodem

6.2.4

Landschap

6.3

Uitzonderlijke werken (art. 30 van het Bosdecreet)

Bosreservaten hebben een zeer belangrijke ecologische functie: zij vormen belangrijke
locaties voor het behoud van zeldzame vegetatietypes, processen en soorten. Om deze
maximaal te beschermen zijn een aantal handelingen opgenomen in artikel 30 van het
bosdecreet, verboden in de bosreservaten.
Onverminderd de verbodsbepalingen opgenomen in wetten, decreten, reglementen en
de ontheffingen opgenomen in het beheersplan, is het in de bosreservaten verboden:
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1. planten of onderdelen van planten te verwijderen,
2. opgravingen of extracties van materiaal uit de bodem of uit de ondergrond te
verrichten;
3. werkzaamheden uit te voeren die niet in het beheersplan zijn opgenomen en die van
aard zijn wijzigingen aan te brengen in de mineralogische en paleontologische sites,
de archeologische grondvesten, het landschap, het reliëf, de natuurlijke
waterhuishouding, de bodemvruchtbaarheid, de zuiverheid en het regime van de
waterlopen, de vegetatie en de inheemse flora en fauna;
4. dieren en planten te introduceren;
5. vuur te maken behalve wanneer zulks nodig is als beheersmaatregel, als fytosanitaire
maatregel bij wet verplicht of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment;
6. bronnen, veen- of turflagen te wijzigen;
8. sport te beoefenen;
10. bestrijdingsmiddelen te gebruiken;
11. meststoffen te gebruiken;
12. keten, loodsen, tenten of andere constructies te plaatsen, zelfs als die slechts
tijdelijk zijn.
In functie van wetenschappelijk onderzoek staat dit beheerplan expliciet een ontheffing
toe van deze verbodsbepalingen (met uitzondering van sport beoefenen). Elke vorm van
wetenschappelijk onderzoek in de bosreservaten moet steeds aangevraagd worden bij
het Bosbeheer, dat samen met het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer de
opportuniteit van het onderzoek beoordeelt en de verdere randvoorwaarden voor de
uitvoering van het onderzoek vastlegt. Onderzoeksactiviteiten die onherstelbare schade
toebrengen aan de intrinsieke waarde van het reservaat worden hierbij als niet
opportuun beschouwd. In geval van twijfel kan de administratie het oordeel vragen van
de adviescommissie, ook voor deze activiteiten waar geen expliciete machtiging van de
commissie nodig is.
Voor de maai- en plagwerkzaamheden in bestanden 6, 8, 9 en 10 wordt van punten 1
en 2 afgeweken. Voor het verwijderen van Corsicaanse dennen in bestand 5 wordt van
punt 1 afgeweken. Uitzonderingen op punt 10 worden toegestaan voor de nazorg bij de
bestrijding van grotere exemplaren Amerikaanse vogelkers via hakspuit-methode en
voor de bestrijding van Krentenboompje via het insmeren van de zaagstobbe, als
uittrekken of ringen niet mogelijk zijn.
Voor het verwijderen van Japanse spirea in bestand 1b wordt afgeweken van punt 1.
Door onvoorziene omstandigheden kan het noodzakelijk zijn bepaalde beheersdaden uit
te voeren die niet voorzien zijn in het beheerplan, of af te wijken van de voorziene
timing. In de gerichte reservaatgedeelten kunnen deze afwijkingen enkel uitgevoerd
worden na grondige motivering en uitdrukkelijke toestemming van de adviescommissie.
In de integrale reservaatdelen wordt hierop geen uitzondering toegestaan: na eventueel
startbeheer wordt hier de status van integraal reservaat ingesteld. Omwille van
wetenschappelijk onderzoek is het absoluut noodzakelijk hierna onder gen beding nog
in te grijpen, met uitzondering van het wegnemen van externe invloeden (verwijderen
van zaailingen van exoten).
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6.4

Uitzonderlijke werken (art. 30 en 97 van het Bosdecreet) waarvoor de
adviescommissie moet worden gehoord

Artikel 30. Onverminderd de verbodsbepalingen opgenomen in wetten, decreten,
reglementen en de ontheffingen opgenomen in het beheersplan, is het in de
bosreservaten verboden:
7. dieren te verdelgen, te verplaatsen of te vangen, hun jongen, eieren, nesten of
schuilplaatsen te storen, tenzij een machtiging door het Bosbeheer werd uitgereikt,
de commissie gehoord;
9. te jagen, tenzij daarvoor machtiging werd verleend door het bosbeheer, na de
adviescommissie gehoord te hebben.
Artikel 97. Onverminderd de verbodsbepalingen in wetten, decreten en is het, zonder
toestemming van de eigenaar en machtiging van het Bosbeheer, in alle openbare
bossen en voor wat de bosreservaten betreft, de commissie gehoord, verboden:
1. het strooisel te verwijderen;
2. het dode hout, op de grond liggend of nog aan de stam bevestigd, te verwijderen
tenzij het behoort tot een partij verkochte bomen;
3. knoppen, scheuten, twijgen, bloeiwijzen, kegels, vruchten, zaden te verzamelen en te
verwijderen;
7. de rust in het bos en van de bezoekers op welke wijze ook te verstoren;
9. dieren te houden binnen omheiningen;
10. bomen te beschadigen, planten weg te nemen, uit te rukken of af te snijden;
In functie van wetenschappelijk onderzoek staat dit beheerplan expliciet een ontheffing
toe van deze verbodsbepalingen van artikel 30 en van artikel 97. De aanvraagprocedure
is aangegeven in 6.3.
In functie van wetenschappelijk onderzoek kan het noodzakelijk zijn dieren te vangen (in
functie van inventarisaties en monitoringactiviteiten). Hiertoe zal steeds de procedure
worden gevolgd waarbij het Bosbeheer een machtiging uitreikt na de commissie
gehoord te hebben.
Als op het ogenblijk van een aanvraag geen vergadering van de commissie voorzien is,
kan de goedkeuring van de adviescommissie ook worden bekomen via een schriftelijke
procedure:
- een voldoende gedocumenteerde aanvraag wordt overgemaakt aan de
plaatselijke woudmeester
- in overleg met het IBW gebeurt een eerste screening van het voorstel op zijn
volledigheid en degelijkheid
- indien voldoende onderbouwd wordt de aanvraag rondgestuurd aan de leden
van de commissie (dit mag via e-mail of per post gebeuren) die 14 dagen de tijd
krijgen om schriftelijk te reageren
- indien de meerderheid van de leden geen bezwaar uit tegen het onderzoek kan
een machtiging worden afgeleverd. Indien het commissielid niet binnen de
termijn reageert, wordt dit beschouwd als een goedkeuring.
Tot 27 oktober 2008 wordt afgeweken van punt 9 (zie 6.5.3)
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6.5
6.5.1

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

Het bosreservaat Overheide is in principe niet vrij toegankelijk voor recreanten.
Binnen de grenzen van het bosreservaat worden geen doorgaande bospaden voorzien,
behalve de bosweg langs de oostgrens van het bosreservaat, die tussen bestand 5 en 6
doorloopt. Deze is vrij toegankelijk voor voetgangers en maakt deel uit van een
verbinding tussen Heggebrug en Schootse dijk.
Publieke toegang tot het bosreservaat voor natuurobservatie en –educatie kan ofwel
individueel mits voorafgaande toestemming van het Bosbeheer, ofwel tijdens geleide
wandelingen, ingericht door het Bosbeheer of met voorafgaande toestemming van het
Bosbeheer.
6.5.2

Specifieke maatregelen ter bescherming van flora, fauna, bosverjonging m.b.t.
de bosrecreatie

Op twee plaatsen wordt een bord V.04 verboden toegang wegens … (Art. 2bis van het
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toegankelijkheid en het occasionele
gebruik van bossen; 15 september 1993, gewijzigd 24 januari 1996) geplaatst met de
vermelding “Bosreservaat”.
1) naast de eerste poort op rechts vanaf de Heggebrug in bestand 4
2) aan de zuidoosthoek van grasland 9.
6.5.3

Richtlijnen in verband met de jacht

Vanaf 28 oktober 2008 is binnen de grenzen van het bosreservaat geen jacht meer
toegestaan en wordt de jacht niet meer verpacht. De huidige jachtverpachting door Dhr.
George Van Havre aan Wildbeheereenheid De Vart (beëdigd wachter Jos vloemans,
Bosstraat 5, Ravels) blijft doorgaan tot 27 oktober 2008. De zittende jagers houden zich
eraan binnen de grenzen van het bosreservaat geen jachtactiviteiten uit te voeren, zoals
nu overigens al de gewoonte is.
Uitzondering vormt afschot van Canadese gans en de bestrijding van Nijlgans en
eventuele andere exoten binnen de grenzen van het bosreservaat, op uitdrukkelijke en
welomschreven vraag van de adviescommissie. De jachtrechthouder stuurt hiertoe een
voorafgaande schriftelijke melding aan de Woudmeester.
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OPENBAARHEID VAN HET BEHEERPLAN

Dit beheerplan is openbaar. Het ligt ter inzage bij:
- Hoofdbestuur Bos & Groen, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20
bus 8, 1000 Brussel (Dhr. Bernard Van Elegem, tel.: 02/553 81 17)
- Inspectie Bosbeheer Antwerpen, Copernicuslaan 1 bus 7, 2018 Antwerpen
(ir. Cyreen Knockaert, tel.: 03/224 62 62 )
- Houtvesterij Turnhout, Parklaan 49 bus 1, 2300 Turnhout
(ir. Patrick Engels, tel.: 014/63 93 63 )
- Boswachter Paul Meulemans (GSM 0479/67 94 61)
- Gemeentebestuur Ravels, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels (tel.: 014/65 94 68)
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8

MAATREGELEN IN DE ONMIDDELLIJKE OMGEVING VAN HET
BOSRESERVAAT OM NADELIGE BEÏNVLOEDING VAN BUITENAF TE
STOPPEN (ART. 29)

8.1
8.1.1

Aard en doelstelling van deze maatregelen
Bufferstroken langs de Aa

De nabijheid van de Aa langsheen bestand 1 creëert een gradiënt van voedingsstoffen
en vocht. Hierdoor ontstaan mesotrofe omstandigheden waardoor een aantal specifieke
plantensoorten voorkomen in het bosreservaat. Een te hoge aanvoer van voedingstoffen
door inwaai en afspoeling van op de akkerlanden leidt echter tot eutrofiëring, met
uitbreiding van ruderale vegetatie tot gevolg (bv. Grote brandnetel, Rietgras). Op de
linkeroever van de Aa, tussen de Straatloop en de Heggebrug werd in het kader van de
ruilverkaveling eind jaren 1990 al een grasbufferstrook voorzien, in eigendom van de
Provincie Antwerpen. Voor gedeelten tegenover bestand 1a en 1b is dit nu nog niet het
geval. Bovendien is de bosrand aan de westzijde van het bosreservaat overal steil en
abrupt. In een bufferzone met extensief mantelbeheer zou een meer geleidelijke en
natuurlijke bosrand tot stand kunnen komen.
Een bufferstrook van 5 meter breedte met een permanente houtige vegetatie zou door
de bevoegde overheden moeten voorzien worden aan de westzijde van de Aa, in akkeren grasland, over de volledige lengte van het bosreservaat (zie ook
Figuur 7 in 4.2.1.2), met uitzondering van de permanente graslanden in eigendom van
het Vlaamse gewest en in beheer bij AMINAL afdeling Natuur tegenover 1a en grasland
11. Deze houtige vegetatie wordt in hakhout- en/of knotbeheer genomen met korte
rotaties (maximaal 5 jaar).
Het is verboden:
- bodembewerkingen uit te voeren in deze bufferstrook, tenzij deze noodzakelijk
voor de aanleg of instandhouding van de houtige vegetatie;
- meststoffen of bestrijdingsmiddelen toe te dienen op deze bufferstrook;
- de bufferstrook te berijden, tenzij door de gemachtigde diensten indien nodig
voor werken aan de Aa-loop
8.1.2

Weilanden van afdeling Natuur

Indien de afdeling Natuur de geformuleerde doelstelling rond de ontwikkeling van het
slenksysteem de Bogaert (deels) wenst over te nemen, kan het plaatsen van een stuw
ter hoogte van de duiker aan de zuidoosthoek van bestand 2a een zinvolle maatregel
zijn. Minstens het centrale, lager gedeelte van deze weilanden wordt dan periodiek
overstromend moeras. De overeenkomst met de huidige gebruikers is al een
compensatiemaatregel voor het uit landbouwgebruik nemen van de graslanden in
bosreservaat en domeinbos Overheide. Deze kan slechts gewijzigd worden als in de
omgeving alternatieve gronden worden gevonden.
Opname in de Bogaert, door het doorsteken of verwijderen van de zuidelijke dijk is niet
aan de orde, omdat de aangerijkte bodem van het grasland veel nutriënten zou
aanvoeren, net in de zuidelijke zone van de Bogaert, waar voedselarme
omstandigheden worden nagestreefd.
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Als hier een stuw wordt geplaatst, moet de westelijke afwateringsgracht in bestand 1b
van een regelbare stuw voorzien worden om verdroging van bestand 3b en 1b te
vermijden (zie 4.2.1.2).
8.1.3

Infiltratiegebied Krombusselloop (Bijlage 16)

Het landgebruik op gronden gelegen in het afwateringsgebied ten oosten van het
bosreservaat, bepaalt de waterkwaliteit en het stroomregime in de Krombusselloop ten
oosten van de Bogaert. Het realiseren van de doelstelling van de ontwikkeling van het
slenksysteem is hier in hoge mate van afhankelijk.
- De aankoop van percelen in landbouwgebruik, aansluitend op de
Krombusselloop en daarin uitmondende grachten, is prioritair.
- Indien het landbouwgebruik niet op korte termijn kan stopgezet worden of
extensiveren (via aankoop zonder pacht of via beheerovereenkomsten) moeten
waar mogelijk bufferstroken van minstens 6 meter breedte in gesteld worden in
de akkerpercelen langsheen de Krombusselloop en zijgrachten.
- Slib- en zandruimingen van grachten (de loop zelf en zijgrachten) moeten
vermeden worden. Enkel kruidruiming is toegelaten. De kruidige plantengroei in
de grachten en op de oevers moet zo veel mogelijk bevorderd met het oog op
maximale opname van nitraten en fosfaten.
Aankopen in deze zone zouden ook een alternatief kunnen scheppen voor het
landbouwgebruik op de weilanden van afdeling Natuur ten zuiden van het bosreservaat.

8.2

Beheerovereenkomsten en beheerafspraken

Bij het beheer van het domeinbos Overheide en alle toekomstige uitbreidingen ervan
wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de doelstellingen van het bosreservaat
Overheide. Vooral het optimaliseren van de kwaliteit en kwantiteit van toestromend
kwel- en oppervlaktewater naar de Bogaert moet er een doelstelling van het beheer zijn.
Ook bij het opstellen van een toegankelijkheidsregeling voor recreatie en bosexploitatie
voor het grotere domeinbos moet de doelstelling van het bosreservaat als rustgebied
ondersteund worden.
Voortdurende betrokkenheid van de afdeling Natuur bij de uitvoering van het beheerplan
voor het bosreservaat is noodzakelijk.
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