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1 Inleiding

1.1 Statuut
Op 14 maart 1995 werd bij Ministerieel Besluit Het Pijnven (Bos en Ven) als bosreservaat aan-
gewezen. In bijlage 1 is het besluit van de aanwijzing van het bosreservaat gevoegd.

Dit bosreservaat had toen een oppervlakte van 36 ha 93 a 00 ca (40ha 42a 22ca gisoppervlak-
te).

In 2009 werd De Vriesput aangewezen als bosreservaat, als uitloper van het domeinbos Pijn-
ven (zie bijlage 1). Dit deel heeft een oppervlakte van 21 ha 11 a 40 ca.

De totale oppervlakte van het bosreservaat Pijnven beslaat aldus 61 ha 82 a 52 ca.

Voor de bosreservaatsdelen Pijnven Bos en Pijnven Ven werd een beheerplan opgesteld
(Janssens F., LIM, 1998).

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

De aanwijzing als bosreservaat van de Vriesput is gebaseerd op volgende aanwezige criteria:
De aanwezigheid van een gevarieerde abiotiek en kleinschalige mozaïekstructuur met bijho-
rende gevarieerde en bijzondere fauna met verschillende Rode lijstsoorten, zoals: Nacht-
zwaluw, Boompieper, Geelgors, Koraaljuffer, Tangpantserjuffer, Veldparelmoervlinder, Klei-
ne parelmoervlinder, Groentje en Heivlinder;
Op het vlak van bostypologie levert de Vriesput een belangrijke bijdrage voor het Vlaamse
bosreservatennetwerk. De aanwezigheid van een zeer goed ontwikkelend (en verjongend)
Gagelstruweel op een voldoende ruime oppervlakte is vrij uitzonderlijk in Vlaanderen en
uniek in het bosreservatennetwerk.

Dit beheerplan volgt de inhoudstafel, opgenomen in het uitvoeringsbesluit betreffende de bos-
reservaten (BS 27/05/1993).

Het beheerplan wordt opgesteld voor een periode van 20 jaar (2013-2032).
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2 Identificatie

2.1 Eigendomsstatuut en identiteit
Het bosreservaat Het Pijnven is gelegen op het grondgebied van de fusiegemeente Hechtel-
Eksel (Pijnven Ven en Bos) en de stad Lommel (Vriesput) in de provincie Limburg. De totale
oppervlakte van het bosreservaat (incl. uitbreiding met Vriesput) bedraagt 61,82 ha en is in ei-
gendom van het Vlaams gewest.

Eigenaar
Vlaams Gewest
Agentschap voor Natuur en Bos, Centrale diensten
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel

Verantwoordelijke beheerder
Agentschap voor Natuur en Bos, Noord-Limburg
Celverantwoordelijke: Dries Gorissen

Regiobeheerder:
Gui Winters
Ter Rivierenwal 9A
3960 Bree
Tel. 089/46.21.31
Fax. 089/48.17.24
e-mail: guido.winters@lne.vlaanderen.be
Boswachter:
Johan Agten (Pijnven Ven en Bos)
GSM: 0479/67.94.95
e-mail: johan.agten@lne.vlaanderen.be

Jan Holsters (Vriesput)
GSM: 0479/67.94.97
e-mail: jan.holsters@lne.vlaanderen.be

2.2 Kadastraal overzicht
Het bosreservaat is gelegen op de volgende kadastrale plannen:

Lommel en Eksel, resp. 4een 2e afdeling.

Het kadastraal plan is weergegeven op kaart 2.1. De kadastrale percelen en hun oppervlakte
zijn vermeld in Tabel 2.1.



Identificatie

Pagina 9 van 96

Tabel 2.1: Kadastraal overzicht. Bosreservaat Pijnven
Bosplaats Perceelnummer Bestandsnummer Oppervlakte (ha) Terreintype

Lommel 4e afdeling sectie D
Vriesput 873r2 63i 1,35 Bos

Vriesput 873p2 63j2 0,28 Bos

Vriesput 875a2 63i 0,075 Bos

Vriesput 875w2 63a-63h en 63j1-63k 19,4 Bos/Ven/Grasland

Eksel 2e afdeling sectie E
Pijnven Bos 1h3 33a-35a/41a-43c/49a-50a 28,12 Bos

Eksel 2e afdeling sectie E
Pijnven Ven 2t 12b/c 6,71 Bos/Kapvlakte

Pijnven Ven 8 12a/b 5,87 Ven/Bos

Totaal 61,805

In dit beheerplan is er t.o.v. de afbakening van het MB van 14/03/1995 volgende aanpassing:

de kadastrale percelen 873r2/p2 en 875 a2/w2 (Lommel) maken deel uit van het bosreservaat
(= Vriesput).

2.3 Administratieve en geografische situering

Figuur 2-1: Situering van de 3 bosreservaatsdelen van het Pijnven (links Vriesput – midden: Bos – rechts:
Ven)

Het bosreservaat ligt in de Provincie Limburg en bevindt zich ten noordwesten van de woonkern
van Hechtel-Eksel, ten noordoosten van de woonkern van Leopoldsburg, ten zuidwesten van de
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woonkern van Overpelt en ten zuiden van de woonkern van Lommel. Het bosreservaatsdeel
Vriesput maakt onderdeel uit van een groot naaldboscomplex, nl. Pijnven Rijksbos. De Vriesput
is een noordwestelijke uitloper van dit boscomplex. De Vriesput is gelegen ten noorden van de
Kattenbosserheide.

Ten zuiden van bestand 63a is er een heideterrein en een Corsicaanse dennenbestand van de
stad Lommel. Een groot deel van dennenbestand is vrij recent gekapt en ingeplant met vooral
Zomereik.

Het bosreservaat is gelegen in de ecoregio van de Kempen. Het Pijnven is gelegen in het dis-
trict Oost-Kempisch puinwaaierdistrict. De Vriesput is gelegen op de grens met het Centraal-
Kempisch rivier- en duinendistrict.

Oost-Kempisch puinwaaierdistrict

Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict

Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict

Figuur 2-2: Overzicht ecodistricten binnen de ecoregio van de Kempen.

De twee bosreservaatsdelen in Pijnven worden volledig omgeven door naaldhoutaanplanten.
De Vriesput wordt volledig omgeven door weiland en akkers.
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2.4 Bestemming volgens gewestplan
Op kaart 2.3 wordt de afbakening van het bosreservaat op het gewestplan van Neerpelt – Bree
weergegeven.

De 3 bosreservaatsdelen zijn op het gewestplan ingekleurd als natuurgebied:

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

De zuidelijke rand van het bosreservaatsdeel Vriesput is gelegen in landschappelijk waarde-
vol agrarisch gebied:

De landschappelijke waardevolle gebieden omvatten volgens het gewestplan: ‘gebieden waarvoor be-
paalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling
te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstem-
men met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het
landschap niet in gevaar brengen.’

De Vriesput wordt nagenoeg volledig omgeven door landschappelijk waardevol agrarisch ge-
bied. In het westen grenst het aan agrarisch gebied en woongebied met landelijk karakter.

Er kan gesteld worden dat zowel de bestemmingen in als rond de bosreservaatsdelen mogelijk-
heden bieden om de functie als bosreservaat ten volle te kunnen ontwikkelen.

2.5 Beleidsplannen en –initiatieven
2.5.1 Planningsprocessen voor landbouw, natuur en bos regio Neteland

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 2007
een ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Noorderkempen. Op 22 fe-
bruari 2008 nam de Vlaamse Regering kennis van deze visie en keurde ze de beleidsmatige
herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 44.585 ha agrarisch gebied én een
operationeel uitvoeringsprogramma goed. In het operationeel uitvoeringsprogramma is aange-
geven welke gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid de komende ja-
ren zal opmaken voor de afbakening van de resterende landbouw-, natuur- en bosgebieden.

Volgende ruimtelijke concepten voor de deelruimte “Brongebied Grote Nete” zijn relevant voor
het bosreservaat:

Relevante beleidsdoelstellingen
Behoud en versterken van samenhangende boscomplexen d.m.v. structuurbepalende
natuur- en/of landschapselementen:

- 1.4 Boscomplex Pijnven
Behoud en versterking van zeer waardevolle natuurcomplexen:

- 2.3 Het bos- en landduinencomplex Paardshaagdorenberg – Pijnvennerhei-
de

Behoud en versterking van complexen van ecologische en landschappelijke waarden
verweven met landbouw:

- 6.2 Gelderhorsten – vallei van de Balengracht
Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen:

- 7.3 Balengracht
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Voor dit plan relevante acties zijn:

 Actie 60: Opmaak van een gewestelijk RUP na onderzoek over de haalbaarheid van het
voorstel in relatie tot de Cadmiumvervuiling voor:

Het versterken van de bosstructuur en het differentiëren van bos- en natuurge-
bieden als natuurverwevingsgebied in Kattenbos en Pijnven (richtcijfer 50 ha).
Differentiatie als ruimtelijk verweven agrarisch gebied, natuurverwevingsgebied,
natuur-, groen- of bosgebied voor Gelderhorsten - vallei van de Balengracht.

2.5.2 Provinciaal ruimtelijk structuurplan (gecoördineerde versie, 2012)

Het Pijnven (als onderdeel van de deelruimte Kempens plateau) wordt als structuurbepalend
bosgebied aanzien in het PRSV.

Ontwikkelingsperspectieven voor hoofd- en deelruimten (p336-p339)
Het Pijnven is een onderdeel van de deelruimte “Drieparkengebied” (Park Lage Kempen). Het
aaneengesloten karakter moet behouden en versterkt worden.

Gewenste ruimtelijk-natuurlijke structuur (p362-p365)
De Limburgse parken worden als gebieden met ecologische infrastructuur van bovenlokaal
(Vlaams) niveau aangeduid. Deze worden maximaal behouden en ontsnipperd. De natuurfunc-
tie is hier primordiaal.

Gewenste landschappelijke structuur (p476-p481)
Deze wordt gedragen door de bos- en heidegordel. In de bos- en heidegordel worden de 3 par-
ken via open ruimte verbindingen met elkaar verbonden, zodat een meer aaneengesloten ge-
heel van gave landschappen ontstaat.

2.5.3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Het plangebied ligt op het grondgebied van de stad Lommel (Vriesput) en de gemeente Hech-
tel-Eksel (Pijnven). De goedgekeurde ruimtelijke structuurplannen worden hieronder bondig
toegelicht.

GRS Lommel

Gewenste open-ruimtestructuur
In het GRS wordt de Vriesput ingedeeld onder de open-ruimte van Kattenbos-Kerkhoven. Het
vengebied de Vriesput wordt als natuurgebied van lokaal niveau geselecteerd. De beekvallei
van de Balengracht (natte natuurverbinding op provinciaal niveau) wordt hier behouden en ver-
der uitgebouwd en dit door de uitbouw van de parallelle bos- en landbouwstructuren en door het
creëren van contactvlakken tussen beekvallei en heuvelrug. De ecologische verbindende func-
tie staat hier centraal. Doorheen de aanwezige landbouwgebieden wordt een fijnmazig netwerk
van KLE’s uitgebouwd om een verbinding te bewerkstelligen tussen de verschillende kleine na-
tuurgebieden enerzijds en tussen de heuvelruggen en beekvalleien anderzijds.
De vallei van de Balengracht is een open agrarisch valleigebied, waar enkele waardevolle na-
tuur- en bosgebieden in voorkomen. Het betreft de Vriesput, de Most en de Tip. Hier wordt ge-
streefd naar het behoud van de kleine landschapselementen en de versterking van de vallei-
kenmerken. Voor de bebouwing in het gebied wordt een landschappelijke inkleding nage-
streefd. De schaalgrootte van het landschap moet, zowel bij nieuwbouw als bij verbouwingen,
gerespecteerd worden.

GRS Hechtel-Eksel
In het richtinggevend deel zal voor het Pijnven een ondersteund beleid naar behoud en beheer
worden gevoerd van deze Vlaamse grote eenheden natuur.



Identificatie

Pagina 13 van 96

Visie open-ruimtestructuur
De gemeente voert geen beleid naar natuurherstel of creatie van nieuwe natuurgebieden ter
hoogte van het Pijnven, wel naar behoud en beheer. Het beleid wordt vooral bepaald op boven-
lokaal niveau. De gemeente ondersteunt dit beleid.

2.5.4 Gebieds- en ecosysteemvisies

Landinrichtingsproject Grote-Netegebied (VLM, 1997-2001)

Hierin worden visies, ontwikkelingsvoorstellen en maatregelen uitgewerkt die moeten zorgen
voor een levenskrachtige, dynamische werking van de verschillende landelijke functies (land-
bouw, bosbouw, natuur, landschap, recreatie). Algemene beleidsdoelstellingen zijn o.a. de vol-
gende:

het bestendigen en ondersteunen van het multifunctionele bosgebied Pijnven-Kattenbos;

Deze doelstellingen worden vertaald in een aantal maatregelen voor 6 deelgebieden, waarvan
er voor het plangebied 2 van belang zijn: het Kempisch Plateau en de beekdalen.

Het eindvoorstel van het inrichtingsplan voor het Kempisch Plateau werd afgerond in april 2001.
Het plangebied omvat onder meer de Kattenbosserheide, de Hoeverheide, de Karrestraterheide
en het Pijnven. Doelstelling van het inrichtingsplan is de ontwikkeling van een groot boscomplex
met nadruk op de ecologische waarde waarbij de fysische structuur, de landschappelijke eigen-
heid, de uitgestrekte boscomplexen en de biotoopvereisten van fauna en flora verder geoptima-
liseerd worden. Dit gebeurt door het voorzien van bosuitbreiding, door het optimaliseren van
een regionaal infiltratiegebied, door het uitbouwen van een snoer van lijn- en vlakvormige ele-
menten als habitatnetwerk, door het accentueren van de landduinen, door het ontwikkelen van
de  biodiversiteit,  door  het  voorzien  van  een  gediversifieerde  ontsluiting  en door de af-
stemming tussen de verschillende bosbeheersplannen.

Visieontwikkeling openbare bossen Lommel, Hechtel-Eksel en Overpelt (Indeherberg et. al,
2006)

In 2005-2006 werd al een eerste ontwikkelingsvisie uitgewerkt voor de openbare bossen van
Lommel en Hechtel-Eksel, m.i.v. het domeinbos “Pijnven”. Er werd hierbij zowel rekening ge-
houden met de (potentiële) natuurwetenschappelijke waarde van de gebieden, evenals met de
vraag naar de uitbreiding van o.a. recreatieterreinen en –infrastructuur (al dan niet geïnte-
greerd).

Bijzondere heidevegetaties (m.i.v. stuifduinen) zullen in ere worden hersteld en de sterk ver-
snipperde groenzones moeten beter met elkaar in verbinding worden gesteld (streven naar gro-
te eenheden natuur). Het kappen van bepaalde delen van de bosgebieden heeft zowel een
houtproductiefunctie, als een socio-economische invalshoek. Het inrichten van recreatieterrei-
nen, het verwijderen van exotische boomsoorten en het vergroten van de biodiversiteit en het
aandeel open ruimten, zijn welkome “bijproducten” van de zuivere houtopbrengst.

De structuurvisie ligt al vast en voorziet ondermeer in een noord-zuid gerichte corridor en zo’n
4.500 ha openbaar bosgebied.

Masterplan Bosland

Het bosreservaat maakt deel uit van Bosland het uitgestrekt bos- en natuurcomplex in Noord-
Limburg. Bosland is het grootste bosgebied (met 4.500 ha openbaar bos) in Vlaanderen en is
gespreid over de gemeenten Hechtel-Eksel, Lommel en Overpelt. Voor het gebied werd in 2011
een masterplan opgesteld om tot een verdere duurzame ontwikkeling van het gebied op ecolo-
gisch, recreatief, economisch en cultureel vlak te komen. Zie voor verdere info www.bosland.be.



Identificatie

Pagina 14 van 96

2.5.5 Bestaande beheerplannen

Beheerplan Pijnven (D. Gorissen, 2006)

Voor het domeinbos (inclusief de Vriesput) is in 2006 een beheerplan opgesteld. In de visie
(Figuur 2-3) worden zoekzones voor halfopen of open vegetaties opgesteld. Hierbij worden te-
vens een vrij groot aandeel open plekken gecreëerd. De boswegen in de randen worden open-
gekapt en ijl gehouden.

Figuur 2-3: Visie voor het bosreservaat Pijnven (Gorissen, 2006)

2.6 Ligging in of nabij Speciale Bescher-
mingszones

2.6.1 Europese Speciale Beschermingszones: Habitatrichtlijngebied

Habitatrichtlijngebieden zijn speciale beschermingszones die door de lidstaat van de Europese Unie aan-
geduid dienen te worden in uitvoering van de Europese Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn). De aandui-
ding gebeurt op basis van objectieve en wetenschappelijke criteria inzake habitats en soorten De erken-
ning als Habitatrichtlijngebied houdt in dat de lidstaat zich ertoe verplicht alle nodige maatregelen te ne-
men om een duurzame bescherming van de biodiversiteit te verzekeren.

De afbakening van het Habitatrichtlijngebied is weergegeven op Kaart 2.4.

Slechts een beperkt deel van het bosreservaat Pijnven (Pijnven-Ven) is gelegen binnen de af-
bakening van het Habitatrichtlijngebied BE2200029 ‘Vallei- en brongebieden van de Zwarte
Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’ (8.306 ha). Dit gebied werd aan
de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende omschrijving:

‘Het gebied overlapt grotendeels met het Vogelrichtlijngebied ‘Militair domein en de vallei van
de Zwarte Beek’. Het bevat bovendien de bovenloop van de Bolisserbeek en een deel van de
loop van de Dommel. Het gebied wordt gekenmerkt door oligotrofe biotopen en natuurwaarden,
gebonden aan beekvalleien. Grootste inlands stuifduinencomplex van Vlaanderen.’

Voor het Habitatrichtlijngebied BE2200029 werden de instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD)
opgesteld. Deze instandhoudingsdoelstellingen zijn weergegeven in het Rapport 25 (ANB, 25
mei 2012). De doelen in dit rapport werden momenteel enkel principieel (dus voorlopig) vastge-
steld door de Vlaamse regering. Zie hoofdstuk 3 Beheerdoelstellingen voor verdere bespreking
S-IHD’s.

In het volledige Habitatrichtlijngebied ‘Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisser-
beek en Dommel met heide en vengebieden’ zijn 11 habitattypes, waarvan 2 prioritair, van Bij-
lage I van de Habitatrichtlijn aangemeld.

In Tabel 2.2 wordt een overzicht gegeven van de habitattypes en soorten waarvoor het Habita-
trichtlijngebied ‘Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met hei-
de en vengebieden’ (BE2200029) aangemeld is. In het vet en grijs zijn de habitattypes, of relic-
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ten ervan, en soorten weergegeven die voorkomen in de bosreservaatsdelen Pijnven en
Vriesput (hoewel buiten habitatrichtlijngebied gelegen). Naast de aangemelde habitattypes ko-
men er binnen de SBZ nog een vijftal andere types voor die niet aangemeld zijn. Deze komen
echter niet voor binnen het plangebied en worden dan ook niet verder besproken.

Tabel 2.2: Habitattypes en soorten voor het Habitatrichtlijngebied ‘Vallei- en brongebieden van de Zwarte
Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’ (BE2200029).

BE2200029 Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en
vengebieden
Habitats (Bijlage I) BWK

2310 Psammofiele heide met Calluna en Genista
2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen

3130
Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Litto-
relletalia uniflorae en/of Isoëtes-Nanojunctea

 ao

4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
ce, ceb, ces,
cm, sm

4030 Droge Europese heide cg, cgb, cm, cd

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

hmo,ce, ha

6430
Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene
zones

7140 Overgangs- en trilveen
7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion ce, ao
9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur qb

91E0*
Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Anion
incanae, Salicion albae)

vf, vm, vo

Soorten Bijlage II
Vissen
Beekprik – Lampetra planeri
Amfibieën en reptielen
Kamsalamander – Triturus cristatus
Invertebraten
Gevlekte witsnuitlibel – Leucorrhinia pectoralis
Soorten Bijlage III
Laatvlieger
Gewone dwergvleermuis / Ruige dwergvleermuis / Kleine dwergvleermuis
Gewone grootoorvleermuis / Grijze grootoorvleermuis
Watervleermuis
Rosse vleermuis
* Europees prioritair habitattype

Het habitattype 3130 komt overeen met oligtrofe tot mesotrofe stilstaande zoete wateren of
vennen. Dit type komt over een oppervlakte van ongeveer 0,34 ha voor in de Vriesput en in het
Pijnven-Ven en is matig ontwikkeld.

Delen van de Kleine Hoofdgracht zijn opgenomen als het habitattype 3260 (Leyssen et al.,
2008) en dit net tot aan de Kattenhoek (N746) en dus net buiten het plangebied. Door het voor-
komen van beekbegeleidend bos in de Vriesput komt dit type niet voor binnen het plangebied.

Door de omvorming van naaldhout komt er aanzienlijk wat van het habitattype 4030 voor ter
hoogte van de Vriesput. Rond de vennen van de Vriesput komt het type 4010 voor. Ook in de
beboste percelen komt dit type als minder ontwikkelde vorm voor.

Heischrale graslanden komen bijna niet voor in het plangebied. Alleen de voormalige akker 63b
in de Vriesput vertoont affiniteit met dit type. Ook enkele heischrale paden in het Pijnven kun-
nen tot dit type gerekend worden.
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Het habitattype 9190 komt slecht ontwikkeld voor in het Pijnven-Ven. De zuidrand van het ven
in de bosplaats Pijnven-Ven is begroeid met wilgenstruwelen maar deze worden niet onder het
prioritair habitattype 91E0 en meer bepaald het subtype van de zachthoutooibossen (Salicion
albae) ondergebracht. In de Vriesput komt langs en ten zuiden van de Balengracht slechts het
habitattype 91E0 voor (Elzenbroekbos). Een voedselrijker type is terug te vinden ten zuiden van
het centrale ven in het Pijnven.

Volgens de synthesenota (B. Van Elegem & J. Cornelis, 2008) worden in het Pijnven volgende
soorten aangetroffen: Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis, Watervleermuis
en myotis sp. aangetroffen. De Myotis-soorten werden voornamelijk langs het centraal gelegen
ven in het voorstel tot bosreservaat waargenomen. De overige soorten werden over het ganse
boscomplex waargenomen en foerageren vermoedelijk ook boven de Vriesput.

Volgende habitattypes zijn aanwezig in het bosreservaat (dus ook deels buiten de SBZ):

Zoetwaterhabitats
Habitattype 3130: Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot
de Littorelletalia uniflorae en/of Isoëtes-Nanojunctea

Pijnven: dit habitattype komt voor binnen het SBZ-H, namelijk in het centrale ven 12a in het
Pijnven en dit over een oppervlakte van ongeveer 0,40 ha. Dit ven is vooral met grondwater
gevoed en dus meso-troof. Affiniteiten zijn er echter ook met het meer oligotrofe type
(3110).
Buiten het habitatrichtlijngebied komt dit type nog voor (onder deels verlande vorm) in be-
stand 63f van de Vriesput.

Algemeen: habitattype 3130 is nauw verwant met het habitattype 3110, waarmee het geassocieerd
kan voorkomen. Habitattype 3110 heeft echter een iets mindere basenverzadiging (mindere buffering
tegen verzuring) en een lagere nutriëntenbeschikbaarheid, waardoor het in meer oligotroof milieu kan
ontwikkelen. Deze wateren zijn veelal ondiep, waardoor de oeverzone jaarlijks gedurende een zekere
periode droog valt. Typerend is dan ook het amfibische en oevergebonden karakter van deze wateren.

Heidevegetaties

Habitattype 4010: Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix

Pijnven: natte heide komt binnen de SBZ slechts zeer schaars voor in de randen van het
centrale ven. In de Vriesput daarentegen is dit type vrij wijd verbreid, hoewel niet altijd in
een goed ontwikkelde vorm (o.a. door plaatselijke verdroging). Het meest voorkomend in de
centrale open zone (63h) maar ook in de halfopen bosbestanden met Wilde gagel (63a en
63j2). In de natste zones zoals in 63f komen soorten als Snavelzegge en Veenpluis voor die
als verlandingsstadia van het type 3130 kunnen worden beschouwd.

Algemeen: vochtige heide (4010) bestaat uit dwergstruikvegetaties met Gewone dopheide in gebieden
met permanent hoge grondwaterstand, vaak met een goed ontwikkelde moslaag met diverse soorten
veenmossen en levermossen. De soortensamenstelling wordt bepaald door het grondwaterregime en
het beheer. Het aantal soorten is zeer beperkt. Pijpenstrootje, Gewone dophei en Struikhei zijn de
dominerende soorten.

Habitattype 4030: Droge Europese heide

Pijnven: droge heide komt in het Pijnven slechts zeer fragmentarisch voor. In de Vriesput is
dit type algemener. Beboste heide is terug te vinden in het zuidelijke en oostelijke deel van
het de Vriesput. Open droge heide komt verder ook voor in bestand 63e (0,85ha). Deze
droge heide (met gedeelde dominantie van pijpenstrootje) is ontstaan na eindkap van de
aanwezige Grove dennen. Lokaal komt hier echter ook overgangsvormen voor naar het ha-
bitattype 4010 (Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix).

Algemeen: droge heidevegetaties bestaan uit formaties van altijdgroene dwergstruiken, gedomineerd
door Struikhei. De aspectbepalende laag is vaak niet hoger dan 1 m. Plaatselijk kan boom- of
struikopslag van Grove den, Zomereik, Ruwe berk, Sporkehout, Brem of bramen aanwezig zijn. Deze
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halfnatuurlijke vegetaties zijn van nature rijk aan mossen en korstmossen, vooral op oudere leeftijd als
de heidestruiken open vallen. De vegetatiestructuur en –samenstelling hangen sterk af van de voed-
selrijkdom van de bodem, het gevoerde beheer, de voorgeschiedenis en de ouderdom van de Struik-
hei.

Halfnatuurlijke graslanden

Habitattype 6230*: Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden

Pijnven: de aanwezigheid van dit habitattype is beperkt tot de Vriesput. Namelijk tot de
voormalige akker 63b. Dit perceel is nog duidelijk in een overgangsfase aangezien er nog
een zeker aandeel akkeronkruiden voorkomen. Zeer fragmentarisch komt dit type ook voor
in het Pijnven langs verschillende paadjes.
Algemeen: heischrale graslanden zijn vegetaties op voedselarme, meestal zure, lemige zandbodems
waarin grassen als Borstelgras, Tandjesgras, Pijpenstrootje en struisgrassoorten domineren, maar
waarin kruiden en heidestruiken eveneens talrijk aanwezig kunnen zijn. In het plangebied het subtype
van de ‘droge heischrale graslanden’ voor met kenmerkende soorten van de associatie van Liggend
walstro en Fijn schapegras.

Eikenbossen

Habitattype 9190: Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur

Pijnven: dit type komt minder ontwikkeld binnen het plangebied voor. Een slecht ontwikkelde
vorm met nog vrij veel Amerikaanse eik komt voor in bestand 12b rond het centrale ven van
het Pijnven. In dit bestand komt Blauwe bosbes, Pijpenstrootje en Veelbloemige veldbies
voor in de kruidlaag. Dergelijk bestand is te beschouwen als een weinig ontwikkelde vorm
van dit habitattype.

Algemeen: dit habitattype komt enkel voor op oudboslocaties (de Ferraris) en omvat zuurminnende,
oligotrofe Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarme, vaak gepodsoliseerde of slecht doorlaatbare
kwartaire dekzandgronden met Zomereik, Ruwe en Zachte berk, vaak gemengd met Wilde lijsterbes
en Ratelpopulier. In mindere mate kunnen ook Wintereik en Beuk voorkomen. Kenmerkend is een
zwak ontwikkelde struiklaag, bestaande uit Sporkehout en Berk. De kruidlaag is arm en bestaat vooral
uit Bochtige smele, Blauwe bosbes, Struikhei en andere grassen en kruiden van zure bodems. Boven-
dien is het fytosociologisch moeilijk om oude bossen te onderscheiden van jonge omdat er weinig dui-
delijke oud - bosplanten voor dit bostype bestaan. De meest betrouwbare soort lijkt Blauwe bosbes te
zijn.

Valleibossen

Habitattype 91E0: Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Al-
no-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Pijnven: Het subtype oligotroof broekbos (Carici laevigatae - Alnetum) komt fragmentair
voor langs de Balengracht en ten zuiden van deze gracht (63j2). In bestand 63j2 wordt gaat
het over een mengvorm met Dennen-Eikenbos en dit over een oppervlakte van 3,29 ha. Lo-
kaal komt vrij veel Dopheide en Gagel voor.
Een voedselrijker type (Ruigt-Elzenbos) wordt terug gevonden ten zuiden van het centrale
ven in het Pijnven en dit over een oppervlakte van ongeveer 1 ha. Het betreft hier een (ver-
drogend) minder goed ontwikkeld berken/wilgenbos met vrij weinig kensoorten.

Algemeen: dit habitattype omvat Elzen-Essenbossen (Alno-Padion), Elzenbroekbossen (Alnion gluti-
nosae) en Wilgenbossen (Salicion albae), die voornamelijk voorkomen op alluviale bodems langs rivie-
ren en beken en in moerassige depressies. Er bestaan diverse subtypes, namelijk Goudveil-
Essenbos, beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos, zachthoutooibossen en Elzenbroekbossen.
Elzenbroekbossen komen voornamelijk voor op meer venige bodems, met vaak langdurige stagne-
rend oppervlaktewater of een sterke kweltoevoer. Typisch hiervoor is de afwisseling van open water,
moerasvegetatie en verspreide Zwarte elzen. De boomlaag bestaat ondermeer uit Zwarte els, Witte
els, Zachte berk, Es, Zwarte populier en diverse wilgensoorten. De samenstelling van de kruidlaag is
afhankelijk van de voedselrijkdom van het bestand. In eutrofe elzenbroeken wordt de ondergroei ge-
domineerd door soorten zoals Oeverzegge, Moeraszegge, Gele lis en Dotterbloem.
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Verder komt slechts zeer fragmentarisch het type 7150 voor op de geplagde plekken van de
Vriesput (63h) en in de rand van het grote centrale ven (12a) van het Pijnven.

2.6.2 Vlaams Ecologisch Netwerk

Het Vlaams Ecologisch Netwerk of kortweg VEN is een samenhangend, georganiseerd geheel van gebie-
den van de open ruimte met natuur als hoofdfunctie waarin een specifiek beleid inzake natuurbehoud
wordt gevoerd. Dit natuurgerichte beleid is gebaseerd op de kenmerken en elementen van het natuurlijke
milieu, de onderlinge samenhang tussen de gebieden van de open ruimte en de aanwezige en potentiële
natuurwaarden. Het VEN wordt opgebouwd uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur
in Ontwikkeling (GENO) waarvoor een natuurrichtplan dient opgemaakt te worden.

Bij de eerste afbakening van het VEN (Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003) werd
een deel van het bosreservaat Pijnven (ven) mee opgenomen als GEN bij het VEN onder de
benaming ‘Het Pijnven’ (GEN454). Zie kaart 2.4. De voorliggende uitbreiding (Vriesput) is gele-
gen op zo’n 1.580 m ten noordwesten van dit GEN. Daarnaast is de Vriesput gelegen op zo’n
715 m ten zuidoosten van het GEN ‘De Vallei van de Grote Nete bovenstrooms’ (GEN345).

2.6.3 Landschapsatlas

Zowel het bosreservaat als de uitbreiding zijn niet gelegen een relictzone of een ankerplaats.
De relictzone “Pijnven” ligt net ten noorden van het bestaande bosreservaat. Zie kaart 2.5.

2.6.4 Andere

Het bosreservaat Pijnven, incl. de Vriesput, is niet gelegen t.h.v. een natuurreservaat. Nabij het
bosreservaat komen echter wel twee erkende natuurreservaten voor (zie kaart 2.2), nl.:

‘De Lommelse Heidegebieden’ (E-213) op zo’n 725 m ten noordwesten van de Vriesput,
‘Veewei’ (E-301) op zo’n 1.050 m ten zuiden van Pijnven-Ven.

2.7 Erfdienstbaarheden
Een erfdienstbaarheid is een last op een erf gelegd tot gebruik en tot nut van een erf dat aan een andere
eigenaar toebehoort (BWB art. 637).

2.7.1 Wegen

In het bosreservaat komen geen openbare wegen of buurtwegen voor (zie kaart 3.11). Een uit-
zondering is zandweg die in de zuidrand loopt van de Vriesput. Deze verkavelingsweg heeft
een onduidelijk statuut en ligt niet op de bestandsgrenzen. Een klein deeltje ten zuiden van de-
ze weg behoort ook nog tot de kadastrale percelen gelegen ten noorden van deze weg.

De Vriesput wordt aan de westzijde begrensd door de Kerkhovensesteenweg/Kattenbos
(N746), in het oosten (t.h.v. Pijnven-Ven) door de Eindhovensebaan (N7115) en in het zuiden
door de Kiefhoekstraat.

2.7.2 Waterlopen

Doorheen de noordrand van de uitbreiding (de Vriesput) van het bosreservaat Pijnven stroomt
de Kleine Hoofdgracht (L321, 3de categorie, zie kaart 3.3) van oost naar west. Deze waterloop
wordt beheerd door de stad Lommel
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2.8 Situatieplan zones integraal en gericht be-
heer

Het situatieplan (zie Figuur 2-4) toont de afbakening van de integrale en gerichte delen van het
bosreservaat.

Figuur 2-4: afbakening zones met Integraal beheer (oranje) en gericht beheer (groen)
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2.9 Geschiedenis
(naar K. Ceunen, 2004, D. Gorissen, 2006  en de synthesenota, B. Van Elegem & J. Cornelis, 2008)

2.9.1 Eigendomsgeschiedenis

In 1904 werd door de toenmalige gemeente Eksel een grote oppervlakte heide en landduin ver-
kocht (incl. het huidige Pijnven) aan de Belgische staat (ongeveer 429 ha). De terreinen werden
door de gemeente volledig waardeloos geacht, zelfs voor bosbouw. Dit was het begin van de
bebossing van het domeinbos Pijnven met voornamelijk Grove den. Na 1945 werd het domein
verder uitgebreid en werd ook een gedeelte met loofhout aangeplant. In 1959 werd het domein-
bos uitgebreid met nog eens 121ha, zodat de totale oppervlakte toen 774 ha bedroeg.

De Vriesput werd recentelijk (2002) door het Vlaams gewest verworven van de familie Watteau.

2.9.2 Ontwikkelingen in landgebruik en landschap op macroschaal

Tot halverwege de 19de eeuw bestond het grootste gedeelte van het Pijnven en omgeving uit
uitgestrekte heidevlakten. Tot aan de Belgische onafhankelijkheid bleef het heidelandschap na-
genoeg intact. De heide waarop de omwonenden, als gemene grond, gebruiksrechten hadden,
had een meervoudige betekenis binnen de toenmalige landbouwsystemen (begrazing met
schapen, strooisel voor dieren, plaatsen van ‘biekorven’, …) en leverde diverse grondstoffen op
(o.a. hout en turf). Kort na de onafhankelijkheid werden de grote heidegebieden nog steeds als
‘gemene gronden’ gebruikt. In 1847 werd echter een wet uitgevaardigd die de gemeenten ver-
plichtte deze gemene gronden te verkopen, op voorwaarde dat deze ontgonnen zouden wor-
den. In de daaropvolgende periode werd de heide op grote schaal in cultuur gebracht en wer-
den vijvers en vennen gedempt. Dit leidde tot bebossing enerzijds en tot omzetting naar akker-
land en weiden anderzijds.

2.9.3 Historiek van het Pijnven
(naar F.Janssens, 1997 en D. Gorissen, 2006).

De heide werd voor de ontginning eeuwen lang geplagd en door schaapskudden begraasd. Het
ven (vroeger tot 6 ha groot) werd gebruikt voor het wassen van de dieren omwille van het hel-
dere water (Burny, 1999). Schaapskudden uit de ruime omgeving (Eksel, Hechtel, Overpelt en
Lommel) werden er gewassen en vervolgens bijeen gedreven op de aanpalende landduinen om
te drogen. Daags nadien kwamen dan de schaapsscheerders. Tevens blijkt er minstens tot de
Tweede Wereldoorlog nog Zeelt voorgekomen te hebben die ook werd “geoogst” voor con-
sumptie.

Nog in het jaar van de aankoop ging het toenmalige Bosbeheer van start met de bosaanleg. Het
belang dat gehecht werd aan dit project gericht op valorisering van de arme heidegronden en
landduinen blijkt ook uit een kort manuscript van de hand van Garde Général Bossu. Hierin
maakt hij melding van “Une fête bien agréable en notre commune… Une cortège magnifique
s’est  formé  à  1  heure,  à  la  tête  le  drapeau  de  la  commune,  des  autorités  communales,
les  autoriés  de l’administration forestière, les personnels forestiers du cantonnement de Brée
en costume officiel en ceci sur les tons bien gais de la fanfare”.

Dit feest werd georganiseerd op 9 december 1905 naar aanleiding van de aanplanting van de
eerste 90 hectaren. Tijdens de feestelijkheden gebeurde ook “La plantation d’arbres de la liber-
té en la bruyère domaniale, le Penven”.

In  zijn  toespraak  argumenteerde  de  Garde  Général  dit  als  volgt:  “Nous  avons  voulu
planter  ces  arbres  jubilaires  pour commémorer notre indépendance qui nous est si chère …
Nous avons eu une préférence pour le tilluel, parceque c’est l’abre qui se développe le plus
vite…” Deze linden staan nog steeds in een halve cirkel ter hoogte van het bospaviljoen.
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2.9.4 Historiek van de Vriesput.

In het boek “Van Vriesput tot Klein Duitsland” (Vic Mennen, 1992) wordt de Vriesput al in 1300 als
vengebied beschreven. De naam Vriesput is afkomstig van ‘vriseputte’, waarbij vries verwijst
naar een drinkput met fris water. Het was destijds een gebied met zeer natte heidegronden met
een grondwatertafel juist onder of zelfs juist boven het maaiveld. Omdat de vriesputten eeuwen-
lang dienst gedaan hebben als weidegronden voor de schapen van twee abdijhoeven van de
abdij van Averbode (vanaf eind dertiende eeuw), veronderstelt men dat het ven als drinkplaats
gediend heeft voor deze dieren. Omwille van de vage grensafbakening tussen Lommel (dat tot
Vlaams-Brabant behoorde) en het naburige Pelt (dat tot Luik behoorde), zijn er eeuwenlang
grenstwisten geweest tussen gebieden die niet alleen tot verschillende dorpen, maar ook tot de
verschillende provinciestaten behoorden. In 1331 droeg Jan III toenmalige rentmeester van ’s-
Hertogenbosch op een persoon aan te stellen die een grens tussen Lommel en Pelt zou afba-
kenen en optreden wanneer er vreemd vee in Lommel graasde. De grensconflicten begonnen
pas goed wanneer er een grenspaal (grenspaal Herenterenstok) verdwenen was. Beide dorpen
beweerden dat de grenspaal diep in andermans grondgebied gestaan had. Omdat de Peltse
boeren hun schapen nu in de Vriesput lieten grazen, stelde Karel de Stoute in 1469 mannen
aan om de Peltenaren uit het betwiste gebied te weren. Om de nieuwe besluiten nog kracht bij
te zetten besloot de abdij van Averbode in 1470 om de Lommelaren het recht te geven hun vee
te laten grazen op de gronden van de abdij (Vriesputten). Het was hen echter streng verboden
er turf te steken. Sindsdien zijn Averbode en Pelt in een langdurend proces. Deze grensconflic-
ten gingen zover dat Pelt zelfs gebieden in eigen dorp moest verkopen om zijn advocaten te
kunnen betalen. Toen het conflict in 1547 ter ore kwam van de Raad van Brabant en het prins-
bisdom Luik stuurden deze afgevaardigden om eindelijk deze conflicten op te lossen. Rond
1548 werden er in het gebied grenspalen aangebracht, nadat het conflict tussen de Raad van
Brabant en het prinsbisdom Luik uitgeklaard werd. In 1648 zijn de vriesputten in twee gedeeld
(het Groot en het Klein Vriesven, deze laatste met een oppervlakte van 18 ha). Het Groot Vries-
ven situeert zich in de buurt van het huidige Pijnven en het Kleine Vriesven is de huidige
Vriesput. De strubbelingen waren echter nog altijd niet opgelost. Tot 1680 de twee partijen tot
een nieuw akkoord kwamen (echter zeer nadelig voor Lommel). Lommel mocht turf steken in de
Kleine Vriesput en Pelt in de Grote Vriesput. Het vee mocht wel in het hele gebied grazen.

Pas rond 1827 kwam er een einde aan de conflicten wanneer de nieuwe eigenaar van het ab-
dijgoed toegaf dat een deel van de Vriesputten op grondgebied van Overpelt lag.

Later is de heide er meermaals ontgonnen.(Mennen et al.,1992, Van den Boer 1986).

2.9.5 Cartografie

De evolutie van het bos- en landschapsbeeld wordt geschetst aan de hand van de volgende
kaarten:

de de Ferraris kaart (1775);
Vandermaelen kaart (±1850) (zie kaart 2.7a)
Topografische kaarten (1872, 1887, 1935,1960) (zie kaarten 2.7b, c, d en e);
Bosleeftijdkaart (zie kaart 2.8).

de Ferrariskaart (1771-1778)
Voor Lommel en dus ook voor de Vriesput, werd geen Ferrariskaart opgemaakt omdat deze
gemeente geen deel uitmaakte van de Oostenrijkse Nederlanden. Van bos was er ter hoogte
van het Pijnven geen sprake. Op de de Ferrariskaart zijn uitgestrekte heidepercelen te zien. Het
toen nog veel grotere centrale ven is wel al aangeduid op de de Ferrariskaart (Etang de Pijn-
ven) waarbij net ten westen van dit ven een hoefijzervormige duinengordel loopt.
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Figuur 2-5: Ferrariskaart van het Pijnven (centraal) en het uitgestrekt heidegebied

Vandermaelenkaart (1857)
Zie kaart 2.7a.

Volgens de Vandermaelenkaart (1857) was de Vriesput een bronzone die op de kaart werd
aangeduid als de “Vries Putten” op ongeveer een kilometer ten oosten van de huidige Vriesput.
Het grote centrale ven te Pijnven-Ven wordt aangeduid als “Pin Venne”. Ook de Vandermaelen-
kaart toont nog geen bos ter hoogte van het gebied ‘Pershaegdooren’.

Figuur 2-6: uittreksel uit Vandermaelenkaart (1857)
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Militaire kaart ca. 1868-1871
Zie kaart 2.7b.

Op de kaart van het Dépôt de la Guerre (1872) wordt het gebied ter hoogte van de Vriesput als
een watergebied omschreven ter hoogte van de Water Gracht. Net ten zuiden van de Vriesput
is eigenaardig genoeg de aanwezigheid te zien van een groot loofbos met de Lommelse gracht
als oostelijke grens. Hier is tevens een uitgebreid ontginningspatroon te zien. Op de volgende
Militaire- en topokaarten is hier echter niets meer terug te vinden. De bosplaatsen Pijnven-Bos
en Pijnven-Ven zijn nog steeds uitgestrekte heidegebieden.

Figuur 2-7: uittreksel uit militaire kaart ca. 1872

Militaire kaart ca. 1885
Zie kaart 2.7c.

Hier zijn weinig of geen wijzigingen te zien t.o.v. de militaire kaart van 1872.

Topografische kaart van 1935
Zie kaart 2.7d.

Ter hoogte van de Vriesput is nog steeds geen bos aanwezig. De bosplaatsen Pijnven-Ven en
Pijnven-Bos zijn ondertussen bebost met naaldhout als onderdeel van “Domaine de Pynven”
met uitzondering van de bestanden 49a en 50a in het Pijnven-Bos. Deze zijn deels kaalgekapt.

Figuur 2-8: uittreksel uit topokaart van 1935
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Topografische kaart van 1960
Zie kaart 2.7e.

Ook op de topokaart van 1960 is de Vriesput nog steeds niet bebost met uitzondering van een
kleine hoek in bestand 63g. Hier is ook voor het eerst melding van de Baalse gracht. De perce-
len in het Pijnven zijn allemaal bebost. De beboste oppervlakte van het domein Pijnven was
echter nog steeds kleiner dan nu met nog steeds grotere percelen heide.

Figuur 2-9: Uittreksel uit topokaart van 1960.

Huidige toestand
In het Pijnven-Ven en het Pijnven-Bos is de bosoppervlakte stabiel gebleven met uitzondering
van de recent uitgevoerde kaalkappen in de bestanden 12c en 12f van het Pijnven-Bos. In de
Vriesput zijn er na 1960 alsnog delen spontaan verbost met Grove den en berk.

Bosleeftijd
De bosleeftijd van het bosreservaat en de uitbreiding is samenvattend weergegeven op kaart
2.8. De bosleeftijdskaart geeft aan dat het merendeel van de Vriesput met vrij grote zekerheid
pas na 1930 werd bebost en volgens kaartmateriaal zelfs na 1960. Een groot deel van de huidi-
ge bosbestanden hebben een vrij spontaan karakter en zijn niet veel ouder dan 40 jaar, enkel
de vliegdennen in het zuidoostelijk deel zijn een stuk ouder.

De grootste delen van het Pijnven-Ven en het Pijnven-Bos zijn ontstaan tussen 1850 en 1930
(volgens de kaarten tussen 1887 en 1935). Alleen het westelijke deel van de bosplaats Pijnven-
Bos is na 1930 bebost.

2.10 Kenmerken van het vroegere beheer
Pijnven
De gronden werden in het begin van de 20ste eeuw met paard, later met een zware stoomtrac-
tor, geploegd tot op een diepte van 30 cm. De kleilaag op geringe diepte werd met de spade
gebroken. Na enkele jaren groenbemesting met lupines, werden de toen nog experimentele
bemesting met kunstmeststoffen (1.200 kg metaalslakken en 300 kg kaïniet) uitgevoerd. In kan-
ton I (incl. Pijnven-Ven) werd er deels ook nog bemest met 40 ton/ha ‘stadsvuil’ en voor de
stukken die met de spade bewerkt werden, werd er nog 3.000 kg/ha kalk gebruikt. De ontgin-
ning werd beëindigd in 1911.

De bosbestanden in het Pijnven werden aangelegd met een oppervlakte van 4 à 5 ha en wer-
den gescheiden door wegen van 10 m breedte en brandsingels. Rond het Pijnven-Ven werd
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loofhout aangeplant (Amerikaanse en inlandse eik, berk, hazelaar, lijsterbes). In de rest van de
bestanden werd vooral gekozen voor Grove den en (minder) Corsikaanse den.

Amerikaanse vogelkers werd later als onderbeplanting toegepast in de jaren ’50. Voor de bos-
bestanden werd een dunningscyclus van 6 jaar aangehouden. Vrij vroeg (1993) werd al gestart
met bestrijding van Amerikaanse vogelkers.

Een bospaviljoen werd in 1905 gebouwd in steen, in 1963 werd dit vervangen door een houten
paviljoen. Verder werd in het Pijnven-Ven het ven in 1989 terug uitgediept over een oppervlakte
van 0,65 ha. Afsluitingen voor de natuurlijke verjonging werden geplaatst in het Pijnven-Ven en
–Bos. Deze afsluitingen staan er nu nog steeds. Zeer recent (2011) werd in de bosplaats Pijn-
ven-Ven enkele percelen van Corsikaanse den kaalgekapt (12c en 12f). In de oostrand van het
ven werd een deel geplagd met goede resultaten. In maart 2011 werden alle wilgen aan de
zuidzijde van het ven gekapt. In 2012 werden de kapvlaktes diep gefreesd met een bosfrees.

In het Pijnven-Bos zijn alle Amerikaanse eiken geringd langs de dreven en de centrale brand-
gangen. Normaal gezien zijn er groepenkappen voorzien binnen het bosreservaat maar deze
waren in 2011 nog niet uitgevoerd (voorzien in 2009).

Tabel 2.3 geeft een overzicht van de uitgevoerde werken tot medio jaren ’60 (F. Janssens, 1997).

Tabel 2.3: uitgevoerde werken in het Pijnven-Ven en –Bos tot medio jaren ’60.
Bestand Werken

12b, c, e

1906: Grondbewerking met spade, grachten graven, bemesting: 1200kg P, 300 kg K en 2500 kg
kalk/ha.
1906-1907: deels lupineteelt. 1907: aanplant eik (12b);
1913: aanplant Pc in 12c.
1932-1936 verdere beplanting Pc in 12c

12f 1929: beplanting pc op weideperceel

33a, 34a, 35a,
41a, 42a

1907: volle grondbewerking, bemesting: 1200 kg P en 300kg K.
1908-1910: 3 lupineteelten. 1911: aanplant (slecht groeiend).
1943: herbebossing met Ps (+ wat Pc).
1947-48: 1000kg metaalslakken/ha, 135 wE op 34a

43a-c

1908: volle grondbewerking, bemesting: 1200 kg P en 300kg K en 300kg Ca (NW).
1908-1910: 3 lupineteelten.
1911: aanplant Ps (43a) en schaarhout vAc (43b).
1927-1933: inplanting jL en Pc in 43b.
1953: plaatselijk ondiepe grondbehandeling en toediening van 500kg kalkmergel/ha met onderbeplan-
ting van aVk op 43a.
1964: kaalkap 43c en herbebossing Pc

49a, 50a

1908: volle grondbewerking, bemesting: 1200 kg P en 300kg K.
1909-1910: 2 lupineteelten.
1911: aanplant Ps en randrijen Pc.
1936: kapping Ps (Slechte groei+Nonvlinder)

Vriesput (deels naar beheerplan Vriesput, D. Gorissen, 2006)

Van de meer recente historiek van de Vriesput is zo goed als niets geweten. Enkel dat er onge-
veer 45 jaar geleden regelmatig een klein aantal plaggen werden gestoken. De reden hiervoor
is onbekend. Een tiental jaar geleden is op de plaats waar nu het voormalig akkerland is het
gedeelte ontbost en ingezaaid met graan.

Meer recent wordt het westelijke deel van bestand 63g, vlakbij het ven, integraal gemaaid met
afvoer van het maaisel.

Tussen 2003 en 2010 is Amerikaanse vogelkers regelmatig bestreden.

In bestand 63c werd de kroonprojectie verlaagd tot een maximum van 25%. De vervilte grasmat
en verouderde heide werden, na kap van de boomopslag, gemaaid met afvoer van het maaisel.
Tijdens de overgangsfase werd minstens 20% open vegetatie ongemoeid gelaten in functie van
fauna. In de bestanden 63b (noordrand) en 63e werden in 2009 plagwerken uitgevoerd.

Regulier beheer:
De grasland- en heidezones worden gefaseerd gemaaid met afvoeren van het maaisel.
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Het oostelijk deel van bestand 63b wordt als volgt beheerd:
Maaien van 30 tot 50% van het linker bestandsgedeelte halfweg de maand juni (dit is
m.a.w. maximaal 25% van het totale oostelijke gedeelte van dit bestand)
Aanvullend  maaien  van  30  tot  50%  van  het  linker  bestandsgedeelte  en  30  tot  50%
van het rechter bestandsgedeelte in de periode eind augustus – begin september.
Voorafgaand aan het maaibeheer in juni worden de voornaamste zones met lage vegetatie
en een hoge dichtheid van Smalle weegbree uitgerasterd.
Voorafgaand  aan  het  maaibeheer  in  augustus-september worden de rupsennesten van
Veldparelmoervlinder aangeduid en uitgerasterd.

Het westelijk deel van bestand 63b wordt na een overgangsbeheer, gefaseerd gemaaid door
halfweg juni 30 tot 50% te maaien en dit in de periode eind augustus – begin september nog
eens over te doen. Bovenstaande aandachtspunten betreffende Smalle weegbree en Veldpa-
relmoervlinder zijn eveneens van toepassing.

foto: gefaseerd maaibeheer in de Vriesput in 63b

De overige bestanden worden als één geheel beheerd. In een overgangsfase zijn de volgende
ingrepen voorzien:

Vergroten en met elkaar in verbinding brengen van de heiderelicten,
Terugdringen van de kroonprojectie van de verboste gedeelten tot 50%,
Verjongen van de verouderde heide,
Terugdringen van de vergrassing.

Het kroonhout van de gekapte bomen worden grotendeels verwijderd. Plaatselijk worden tak-
kenstapels aangelegd in functie van fauna.

De heideverjonging gebeurt door gefaseerd vlakken heide uit te maaien en te plaggen in de
periode september-oktober.

Jaarlijks worden in een overgangsperiode telkens 3 cirkelvormige vlakken uitgemaaid van 20 tot
50 m². Daarnaast wordt in beperkte mate en kleinschalig geplagd in dezelfde periode. Jaarlijks
gaat het om 4 plagplekken van elk 5 tot 10m² groot. Met het oog op een oordeelkundig herstel
van de waterhuishouding van dit vochtig heidegebied en het ven in het bijzonder werd een pro-
ject opgestart in de loop van 2007-2009. Dit moest inzicht geven in de mogelijkheden tot herstel
van het waterhoudende gedeelte in samenhang met landschaps- en ecologisch herstel van de
gehele vallei. De kans op succes voor het terugdringen van de vergrassing met Pijpenstrootje
hangt hier sterk mee samen. Initiatieven zullen pas uitgewerkt en genomen worden wanneer de
mogelijkheden tot hydrologisch herstel in kaart zijn gebracht.

Dit overgangsbeheer wordt verder gezet tot een definitief herstelplan kan worden opgemaakt.
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3 Algemene beschrijving

3.1 Beschrijving van de standplaats
3.1.1 Reliëf

Zie kaart 3.1.

Het voorliggend bosreservaat bevindt zich aan de rand van het Kempisch Plateau. Het plateau
omvat een vrij vlak gebied dat naar het noordwesten (t.h.v. het Pijnven) lichtjes afhelt. Bij de
Vriesput zelf varieert de hoogte van 46,25 (t.h.v. de vallei van de Kleine Hoofdgracht) tot 51m
TAW (in het zuidoosten). De bosplaatsen Pijn-Ven en –Bos liggen op het Kempisch plateau.
Hier variëren de hoogteverschillen van 50 tot 58 meter.

3.1.2 Bodem en Geologie

3.1.2.1 Bodem

Het bosreservaat is volgens de bodemkaart opgebouwd uit droge tot zeer natte zandbodems. In
de vallei van de Kleine Hoofdgracht komen veengronden voor. Droge zandbodems komen uit-
sluitend voor in de bosplaats Pijnven-Bos. Vochtige zandbodems zijn terug te vinden in het
Pijnven-Ven en in het zuidelijke deel van de Vriesput. Natte zandbodems zijn terug te vinden in
het noordelijke deel van de Vriesput. In het bosreservaatsdeel en de voorliggende uitbreiding
(de Vriesput) zijn de volgende bodems terug te vinden volgens de bodemkaart (Kaart 3.2):

zandige gronden (Z):
- tZbg (volledige bosplaats Pijnven-Ven): droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of hu-

mus B horizont,
- tZcg, tZcg1 (zuid-oostelijke rand Vriesput en de gehele bosplaats Pijnven-Ven zonder

het vendeel en het aangrenzend struweel): matig droge zandbodem met grintsubstraat
beginnend op geringe diepte en met duidelijke humus en/of ijzer aanrijkingshorizont
(podzolen),

- tZdg (noordelijke rand en zuidelijk deel van de Vriesput): matig natte zandbodem met
grintsubstraat beginnend op geringe diepte en met duidelijke humus en/of ijzer aanrij-
kingshorizont (podzolen),

- Zeg, tZeg (centraal deel Vriesput): natte zandbodem (met grintsubstraat beginnend op
geringe diepte en) met duidelijke humus en/of ijzer aanrijkingshorizont (podzolen),

- Zfp (noordelijk deel – vallei van de Kleine Hoofdgracht): zeer natte zandbodem zonder
profielontwikkeling,

kunstmatige gronden (antropogeen):
- OB: centraal ven en aangrenzend wilgen/berkenstruweel in het Pijnven-Ven.

Hierbij dient opgemerkt dat t.h.v. de Vriesput in de vallei van de Kleine Hoofdgracht eveneens
veen kan voorkomen als bijmenging.
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3.1.2.2 Geologie

Het Pijnven / de Vriesput bevindt zich aan de rand van het Kempisch Plateau. De geologie en
het huidige landschap werden er in belangrijke mate gevormd tijdens het einde van het Tertiair
en tijdens het Quartair. In het Vroeg-Pleistoceen stroomde de Maas t.h.v. Luik verder naar het
oosten en mondde ze als bijrivier uit in de Rijn. Door de grote opstapeling van puin, afkomstig
uit de Ardennen (door vorstwerking losgemaakt), verstopte de benedenloop. Door samenloop
met de tektonische zakking van de Roerdalslenk, brak de Maas haar interfluvium en boog zo
naar het noorden in haar huidige loop. De lager gelegen gebieden (ten noorden van de Breuk
van Rauw) werden opgevuld met Maaspuin (zuidelijk deel) en Rijnpuin (noordelijk deel). Zo
werd het Kempisch Plateau gevormd. De ondergrond is dus afkomstig van fluviatiele afzettin-
gen. Van de begane grond tot een diepte van 200 meter vinden we achtereenvolgens dekzand,
grof zand en grind van Maas en Rijn (Kwartair – Pleistocene periode). Hieronder een meer dan
50 meter dikke laag van wit kwartszand van Mol met hierin op enkele plaatsen spriet of ligniet
(laat tertiaire periode van het Plioceen). Hieronder komen respectievelijk zanden van Kasterlee,
Diest, Antwerpen en Edegem voor. Pas op een diepte van meer dan 200 meter is een laag van
Boomse klei terug te vinden. De bovengrond bestaat vooral uit zandgronden (dekzandgebieden
met grindhoudende onderlaag en duinzandgebieden). De bodems zijn voornamelijk podzols. In
de omgeving komen ook enkele plaggenbodems voor.

De ondergrond ter hoogte van de Vriesput kent de volgende geologische opbouw1:
Diepte Bodemopbouw Samenstelling

tot 2 à 3 m-mv Quartair dekzand zand

tot 12 à 19 m-mv Tertiair Formatie van Mol wit grof kwartszand, vaak zwartbruin verkleurd door humusin-
filtratie

tot ca. 68 m-mv Formatie van Kasterlee bleekgroen tot bruin fijn zand met paarse kleihorizonten

… Formatie van Diest groen tot bruin zand met meerdere grindlagen, (ijzer)steen-
banken en kleirijke horizonten

Oude boorstaten (1896/1917) zijn ook voorhanden voor de twee bosplaatsen. Deze beschrijven
echter alleen de quartaire dekzandlaag (voor het Pijnven-Ven tot 2,6m en voor het Pijnven-Bos
tot 5m).

Figuur 3-1: Geologische ondergrond t.h.v. Lommel (in K. Ceunen, 2004)

1 Op basis van boorstaten in de nabije omgeving: Databank Ondergrond Vlaanderen (dov.vlaanderen.be).
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Figuur 3-2: Weergave van Formatie van Kasterlee (groen) en Lid van Maatheide (geel).

3.1.3 Hydrografie en hydrologie

3.1.3.1 Oppervlaktewater
Zie kaart 3.3.

De Vriesput, het Pijnven-Bos en een deel van het Pijnven-Ven zijn gelegen in het Netebekken
(VHA-zone Grote Nete, Molse neten en Grote laak, deelbekken van de Grote Nete). Het ooste-
lijke deel van het Pijnven-Ven is gelegen in het Maasbekken (VHA-zone Dommel en Warm-
beek, deelbekken van de Dommel).

Doorheen de noordrand van de uitbreiding (de Vriesput) van het bosreservaat Pijnven stroomt
de Kleine Hoofdgracht (Balengracht, L321, 3de categorie) van oost naar west. De bron van de
Balengracht ligt ongeveer op een kilometer ten noordoosten van de Vriesput. Het brongebied is
volledig vernietigd door inploeging. De Balengracht mondt uit in de Grote Nete te Balen.
De waterloop is sterk uitgediept, waardoor ze een drainerend effect heeft op het gebied.
Stroomopwaarts ter hoogte van de Kerkhovensesteenweg, binnen de uitbreiding van het bosre-
servaat, is een meetpunt (336250) m.b.t. De waterkwaliteit van de VMM gelegen. Voor dit
meetpunt is slechts één opmeting van de BBI (Belgisch Biotische Index) beschikbaar uit 2003.
Hieruit blijkt dat de Kleine Hoofdgracht een goede biologische waterkwaliteit heeft.

3.1.3.2 Grondwater
(deels naar P. De Becker, 2006)

De grondwatertafel in de Vriesput zelf bevindt zich op sommige plaatsen op geringe diepte. In
augustus 2003 werden in totaal negen piëzometers geplaatst, verdeeld over twee raaien. Drie
pijlbuizen aan de noordelijke en de zuidelijke rand van het ven (63f, 1x-3x) en de andere ver-
deeld over de hele breedte van het gebied, ongeveer ter hoogte van het westen van de grote
open plaats (63h, 4x-9x). Dit om een beeld te krijgen over de fluctuaties van de grondwater-
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stand en het drainerend effect van de Balengracht. In de Balengracht zijn twee peilschalen (1x:
stroomafwaarts, 2x: stroomopwaarts) geplaatst om ook hier het veranderende waterniveau te
kunnen registreren. Op kaart 3.11 wordt de nummering van de individuele peilbuizen en peil-
schalen weergegeven.

Als de waterstand van de waterloop lager staat dan deze in de piëzometers mogen we beslui-
ten dat er een zekere drainage van de bodem voorkomt. Ook als de grondwaterstand gemeten
in de twee raaien stijgt naarmate men verder van de waterloop verwijderd is kan men spreken
van drainering door deze waterloop.

Uit de onderstaande grafieken blijkt dat de grondwatertafelschommelingen  op jaarbasis, zo’n
40 cm, eerder beperkt zijn. Dat doet vermoeden dat er aanvoer is van grondwater, die voor een
deel de evapotranspiratie compenseert. Uit de vergelijking van de verschillende tijdreeksen lijkt
het erop dat er laterale aanvoer is vanuit het zuiden of zuid-zuidoosten naar het noorden of het
noord-noordwesten.

Verder valt ook op dat het grondwater in de hele breedte van de vallei en in de beide meetraai-
en een verhang heeft in de richting van de beek. Het beekpeil staat vrijwel het ganse jaar door
(en dat jaren aan een stuk) lager dan alle grondwaterpeilen in de vallei. Dat betekent dat de
Balengracht, een sterk drainerende invloed heeft op het hele gebied van de Vriesput.
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Grafiek 3.1: tijdreeksen van grondwaterpeilen (Pijp001x-003x) en peil van de Balengracht (Pijs001x) in m.
TAW
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Grafiek 3.2: tijdreeksen van grondwaterpeilen (Pijp001-003x) tov het maaiveld en peil van de Balengracht
(Pijs001x) tov de beekbodem
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Grafiek 3.3: tijdreeksen van grondwaterpeilen (Pijp004x-009x) en peil van de Balengracht (Pijs002x) in m.
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Grafiek 3.4: tijdreeksen van grondwaterpeilen (Pijp004-009x) tov het maaiveld en peil van de Balengracht
(Pijs002x) tov de beekbodem

Er zijn schommelingen van de grondwaterstanden tot bijna 1 meter, de waterstand in de water-
loop blijft relatief constant.

Grondwaterchemie
In augustus van 2005 werden alle meetpunten bemonsterd met het oog op een chemische ana-
lyse in het labo van het (toenmalige) Instituut voor Natuurbehoud. De algemene conclusie was
dat het grondwater zeer mineraalarm is en dat de grondwaterkwaliteit goed is. Er komen wel
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nog wat nitraten voor. Vermoedelijk zijn er beerputten aangesloten op deze waterloop. In hoe-
verre dit nu nog het geval is, is niet duidelijk.

In bovenvermelde studie werd ook voorspellingen gegeven voor potentiële vegetaties. Vooral
verschillende grondwaterafhankelijke heidevegetaties (vochtige, droge en venige heide + ga-
gelstruweel) zijn hierbij van belang:

De terreingedeelten van het gebied de Vriesputten die in de buurt liggen van peilbuis
PIJP001X maken grote kans om op termijn in de richting van hoogveen te evolueren. De
standplaatskarakteristieken zijn actueel van die aard om een goed ontwikkelde venige hei-
de te laten ontwikkelen. De situatie is echter niet optimaal, we zitten hier aan de (droge) on-
derkant van de ecologische amplitude. Dat betekent dat als er mogelijkheden zijn om het
gebied nog ietsje te vernatten, de kansen op een optimale ontwikkeling nog aanzienlijk
kunnen stijgen.

Grote delen van het gebied van de Vriesputten komen in aanmerking voor optimaal ontwik-
kelde vochtige heide. De standplaatskarakteristieken voor de optimale ontwikkeling van
vochtige heide zijn mineraalarm grondwater en een grondwatertafel die ten minste in het
voorjaar dicht in de buurt van het maaiveld staat en in de zomer niet dieper wegzakt dan
een kleine 80 cm. De locaties rond peilbuizen PIJP002X, PIJP003X, PIJP004X, PIJP005X
zijn daarvoor geschikt. De buizen PIJP006X en PIJP007X hebben al een te lage gemiddel-
de voorjaarsgrondwaterstand en de buizen PIJP008X en PIJP009X hebben de karakteris-
tieken die niet meer geschikt zijn voor vochtige heide. Deze locaties zullen maximaal de
overgang van vochtige naar droge heide halen.

Gagelstruweel is in onze contreien optimaal ontwikkeld als beekbegeleidende struweelge-
meenschap aan de rand van Kempische beekdalen of aan de rand van kwelzones.
De kwel is dan wel mineraalarm en het grondwater zakt niet dieper weg dan ca 1.2 meter
onder maaiveld in de zomer. In de winter stijgt het grondwaterpeil tot een 10-20 centimeter
onder maaiveld en komt er lokaal zelfs boven uit. Belangrijk is wel de toestroming van
grondwater, m.a.w. de aanwezigheid van kwel dus. Initieel groeien de Gagelstruwelen in
een smalle band net aan de rand van de kwelzone, maar door vegetatieve vermenigvuldi-
ging (ondergrondse uitloper) kunnen de struwelen een zeer brede zone innemen. Ook als er
een goed ontwikkelde vegetatie aanwezig was en de standplaatscondities wijzigen in on-
gunstige zin (drainage zoals hier het geval is), dan kunnen de struwelen het bijzonder lang
uithouden onder suboptimale tot ronduit slechte omstandigheden.

Pijnven
De ecohydrologische vraagstelling behandelde de haalbaarheid voor venherstel.

Spelen de natuurlijke grondwaterfluctuaties zich voldoende dicht tegen het maaiveld af om ten-
minste gedurende een aantal jaren waterhoudende vennen te kunnen herstellen, en hoe diep
moeten de actuele vennen worden uitgediept om dat mogelijk te maken?

Het is niet strikt noodzakelijk om altijd water boven maaiveld te hebben, ttz, de vennen moeten
niet noodzakelijk alle jaren water te bevatten.

Op de noordrand van het ven in het Pijnven werd een peilbuis gestoken. Hier werd een piëzo-
meter nest geplaatst (een ondiepe buis met een filter op geringe diepte naast een diepe buis
met filter ca 1.5 meter lager) om na te gaan of er sprake is van kwel, dan wel infiltratie. De tijds-
reeksen vertonen ook een duidelijk beeld van infiltratie. Gedurende het ganse jaar staat het peil
in de ondiepe buis (PIJP022X) ruim 10 cm hoger dan het peil in de diepe buis. Het peil staat
gedurende de ganse meetperiode onder het maaiveld in de ondiepe buis met uitzondering van
een periode in de zomer van 2008. Toch is er een zekere grondwaterstijging op te merken in
onderstaande grafiek.

Sommige delen van het Pijnven zijn dieper dan de locatie waar deze meetpunten werden ge-
plaatst. Het ven hield tijdens de meetperiode (2005-2009) echter altijd wel ergens water, maar
niet echt veel.

Naar grondwaterchemie toe is op te merken het ven zeer zuur is (pH 5), nutriëntenvrij en mine-
raalarm waarbij de buffercapaciteit vrijwel afwezig is.
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Grafiek 3.5: tijdreeks van de grondwaterstand in het Pijnven (in m. tov het maaiveld).
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3.2 Biologisch milieu
3.2.1 Biologische waarderingskaart

De Biologische waarderingskaart vormt een gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse bioto-
pen. De “biologische waardering” is gebaseerd op vier criteria, namelijk zeldzaamheid, biologi-
sche kwaliteit, kwetsbaarheid en vervangbaarheid.

Op de BWK zijn alle loofhoutbestanden en oligotrofe plassen aangeduid als biologisch zeer
waardevol. De naaldhoutbestanden zijn aangeduid als biologisch waardevol. In de Vriesput
wordt de voormalige akker en het grasland in de uiterste zuidwest-hoek als biologisch minder
waardevol gekarteerd.

De BWK-kartering van het plangebied komt in veel gevallen niet overeen met de reële situatie
op het terrein (voornamelijk thv de Vriesput). Dit wordt besproken bij de individuele karterings-
eenheden.
Op kaart 3.4 wordt de geactualiseerde BWK (2010) voor het bosreservaat weergegeven. In het
bosreservaat onderscheidt men volgende karteringseenheden of vegetatiekundige formaties:

Plassen
Het grote centrale ven en het aangrenzend berken/wilgenstruweel in het Pijnven wordt gekar-
teerd als voedsel- en vegetatiearme plas (ao) met als tweede eenheid vochtig wilgenstruweel
op venige of zure grond (Saliceto-Franguletum).

Heiden
Het overgrote deel van de Vriesput werd als cdb gekarteerd (soortarme heide met opslag en
met dominantie van Bochtige smele). Als tweede karteringseenheid werd pins (Grove den) op-
gegeven voor het merendeel van het gebied. In de praktijk blijkt dat de benaming van soortarme
heide niet overeenstemt met de huidige situatie. Een aanzienlijk deel van het gebied heeft im-
mers wel degelijk een boskarakter, hetzij plaatselijk nog vrij ijl en jong. Er komt eveneens een
sterk ontwikkeld Gagelstruweel voor, een natte Dopheidevegetatie met Klokjesgentiaan en
Veenpluis. Tevens is er plaatselijk dominantie van Pijpenstrootje, en niet van Bochtige smele.
Allicht werd destijds het gebied enkel vanaf de zuidelijk gelegen weg en de randen gekarteerd
door de zeer grote oppervlakte van het Pijnven en de omliggende gemeentebossen en privé-
bossen wat de kartering als Cdb met Pins enigszins kan verklaren (B. Van Elegem & J. Cornelis,
2008).

Eikenbossen
Het loofhoutbestand (12b) in de bosplaats Pijnven-Ven wordt gekarteerd als Eiken-Berkenbos
(qb).

Naaldhoutaanplanten
De volledige bosplaats Pijnven-Bos wordt als aanplant van Grove den omschreven met onder-
groei van struiken of bomen (ppmb).

Akker
Een klein deel in het oosten van de Vriesput kreeg de kartering bs (akker op zandige bodem).

Urbane gebieden
De zuidwest-hoek van de Vriesput heeft als kartering ur (bebouwing in agrarische omgeving)
terwijl hier in de praktijk een (weinig waardevolle) struisgrasvegetatie voorkomt.

3.2.2 Vergelijking met de Potentieel Natuurlijke Vegetatiekaart

Zoals blijkt uit kaart 3.5, bestaat het grootste deel van het plangebied uit potentieel Arm Eiken-
Beukenbos en Eikenbos, droge variant. Uitzondering hierop is de uitbreidingsperimeter van de
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Vriesput, waarvan een deel behoort tot de natte variant en langsheen de beek is ook een zone
geschikt voor de ontwikkeling van Elzenbroekbos.

3.2.3 Flora

In de periode juli-augustus 2011 werden er 6 vegetatie-opnames in de bossfeer en 3 Tansley-
opnames in de graslanden, op de randen van de vennen en in de plagzones uitgevoerd.

Een volledige actuele lijst van de flora in het bosreservaat wordt weergegeven in bijlage 2.

De voornaamste soorten zijn terug te vinden op de kaarten 3.6a en 3.6b. Aanvullende gege-
vens zijn afkomstig van de synthesenota voor de oprichting van het bosreservaat de Vriesput
(B. Van Elegem & J. Cornelis, 2008). Historische gegevens afkomstig van de floradatabank (FLO-
RON vzw, INBO en Nationale plantentuin van België) zijn weinig bruikbaar omdat de meeste gege-
vens zijn ingegeven op uurhokniveau.

3.2.3.1 Rode lijstsoorten
Zie kaart 3.6.

Diverse plantensoorten die in het bosreservaat Pijnven aangetroffen worden, stellen specifieke
standplaatseisen. Gezien de zeldzaamheid van sommige groeicondities, is het dan ook niet
verwonderlijk dat er een aantal plantensoorten op de Rode lijst (Van Landuyt et al., 2006) zijn
opgenomen (zie Tabel 3.4).

De Rode lijst in strikte zin omvat de planten van de categorieën uitgestorven, met verdwijning
bedreigd, bedreigd en kwetsbaar. Binnen de categorie achteruitgaand worden soorten gegroe-
peerd die het risico lopen op korte termijn op de Rode lijst terecht te komen. Het aantal Rode
lijstsoorten is vrij beperkt voor het bosreservaat.

Tabel 3.4: Rode lijstsoorten in bosreservaat Pijnven en Vriesput

Nederlandse naam
Wetenschappelijke

naam
Rode lijst
categorie

KFK2 Vindplaats

Bruine snavelbies Rhynchospora fusca Kwetsbaar 3
Vrij algemeen op de plagplek op de oos-
telijke rand van het centraal ven 12a in
het Pijnven.

Dwergviltkruid Filago minima Kwetsbaar 3
Zeldzaam in de proefplagplekken op de
voormalige akker van de Vriesput (63b).

Gagel Myrica gale Achteruitgaand 5
Deels bestandsdekkend voorkomend in
de de nattere centrale delen van de
Vriesput.

Gewone dophei Erica tetralix Achteruitgaand 6
Algemeen in de Vriesput (vooral in het
centrale deel) en op de rand van het
centrale ven van het Pijnven.

Jeneverbes Juniperus communis Kwetsbaar 3

23-tal aangeplante struiken op de noord-
rand van centrale ven (Pijnven). Oor-
spronkelijk 75 ex aangeplant in 1986 (uit
As).

Klein tasjeskruid Teesdalia nudicaulis Kwetsbaar 4
Bekend van de voormalige akker (63b) in
de Vriesput echter niet waargenomen
tijdens terreinbezoek (vroege bloeitijd).

Klein warkruid Cuscuta epithymum Bedreigd 2 Op Struikheide in de zuidrand van 63e

Klokjesgentiaan
Gentiana pneumo-

nanthe
Kwetsbaar 4

Vrij zeldzaam op de centrale open plek
van de Vriesput. Vermoedelijk nog ach-
teruitgegaan t.o.v. de telling uitgevoerd
door K. Ceunen in 2004.

Korenbloem Centaurea cyanus Achteruitgaand 7
In de zuidrand van 63b (Vriesput) thv een
akker (adventief?).

Muizenoor Hieracium pilosella Achteruitgaand 8
Algemeen in de Vriesput op de voormali-
ge akker (63b).

Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia Kwetsbaar 4
Uitsluitend op de plagplek op de oostelij-
ke rand van het centraal ven 12a in het

2 KFK = Kwartieruurhokfrekwentie of een klasse-indeling van verspreiding in Vlaanderen van 10 zeer al-
gemeen tot 1 zeer zeldzaam.
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Nederlandse naam
Wetenschappelijke

naam
Rode lijst
categorie

KFK2 Vindplaats

Pijnven samen met Moeraswolfsklauw en
Bruine snavelbies.

Stekelbrem Genista anglica Achteruitgaand 5
Zeldzaam in de proefplagplekken op de
voormalige akker van de Vriesput (63b).

Struikheide Calluna vulgaris Achteruitgaand 8 Vrij algemeen en verspreid voorkomend.

Tormentil Potentilla erecta Achteruitgaand 8 Vrij algemeen en verspreid voorkomend.

Veenpluis
Eriophorum angustifo-

lium
Kwetsbaar 4

Vrij algemeen in de Vriesput (o.a. be-
standsdekkend in 63f). Zeldzamer in het
Pijnven-Ven op de oostrand van het cen-
trale ven.

foto: Klokjesgentiaan en Klein warkruid in de Vriesput.

Naast bovenvermelde Rode lijstsoorten komen in het plangebied enkele minder algemene
(heischrale) soorten voor. Deze worden ook weergegeven op kaarten 3.6a en 3.6b. Voorbeel-
den hiervan zijn Liggend walstro (KFK 5) die vrij algemeen voorkomt in langs de paadjes en
dreven van het Pijnven, Zandblauwtje (KFK 7) en Driekleurig viooltje (KFK 6). Driekleurig vi-
ooltje komt voor in de oost- en zuidrand van de Vriesput. Dit akkeronkruid is typisch voor
(graan)akkers. Tegenwoordig wordt deze soort teruggedrongen naar akkerranden en schrale
bermbegroeiingen op matig voedselrijke bodems. Zandblauwtje komt vrij algemeen voor
langs/op de zandige akker van de Vriesput. Verder komen hier algemenere heischrale soorten
voor als: Zilverhaver, Vroege haver, Mannetjesereprijs, Vogelpootje en Stijf havikskruid. Eigen-
aardig was ook het voorkomen van Schaduwkruiskruid (KFK4) langs een pad in de westrand
van 50a (Pijnven-bos). Deze soort is niet bekend van de ruime omgeving van het studiegebied
(schrift. med. R. Barendse). Het is een bossoort die meer typisch is voor de lemige bodems van
Zuid-Limburg. Vermoedelijk is deze soort via bosbouwmachines aangevoerd.

3.2.3.2 Soorten gebonden aan natte (heischrale) zones

Veel soorten die gebonden zijn aan natte zones komen in het bosreservaat en de Vriesput uit-
sluitend voor in de randzone van de vennetjes gelegen of in de recent aangelegde plagplekken.
Deze soorten worden weergegeven op kaarten 3.6a en 3.6b en in Tabel 3.5.
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Tabel 3.5: overzicht van de soorten gebonden aan natte (heischrale) plekken in het plangebied.

Soort Wetenschappelijke
naam KFK Vindplaats

Zompzegge Carex canescens 5 Vrij algemeen in de rand van het centrale ven en in het Wi/Be-
broekbos in het Pijnven (12a&12d).

Snavelzegge Carex rostrata 5 Algemeen in de vennen van de Vriesput en het Pijnven-Ven

Kleine zonnedauw Drosera intermedia 4 Zeer algemeen op de grote plagplek van de Vriesput (63h).
Veelstengelige
waterbies Eleocharis multicaulis 4 Enkele ex. op de rand van het ven van het Pijnven.

Moerashertshooi Hypericum elodes 3 Zeer algemeen en amfibisch voorkomen op de rand van het
grote centrale ven van het Pijnven

Moeraswolfsklauw Lycopodiella inundata 3 Vrij algemeen op de plagplek op de oostelijke rand van het
centraal ven 12a in het Pijnven.

Geoorde wilg Salix aurita - Vrij algemeen op de rand van het ven van het Pijnven.

Foto: Kleine zonnedauw op een plagplek (63h) in de Vriesput en Moerashertshooi op de rand van het ven
in het Pijnven (12a).

3.2.3.3 Oud-bosplanten

Oud-bosplanten zijn soorten die in hoofdzaak gevonden worden op oude bossites (= min of meer
onafgebroken bebost sinds tenminste 1775 (de Ferrariskaart)) en die zich slechts traag vestigen in
jonge bossen. Soorten kunnen echter, afhankelijk van de regio en haar specifieke (abiotische)
kenmerken meer of minder aan oud bos gebonden zijn. De relatief jonge bossen in het plange-
bied hebben slechte een beperkt aandeel aan oud-bosplanten. In het plangebied werden de in
Tabel 3.6 opgesomde oud-bosplanten (Cornelis et al., 2009) aangetroffen.

Tabel 3.6: aangetroffen oud-bosplanten (naar Cornelis, 2009) in het plangebied (2011)

Nederlandse naam Wetenschappelijke
naam

Gebonden
aan oud

bos
Voorkomen

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum sterk Uitsluitend in 12e (Pijnven)

Mannetjesereprijs Veronica officinalis zwak Algemeen thv de voormalige akker in de Vriesput

Pilzegge Carex pilulifera sterk Vrij zeldzaam in paadjes en dreven van het Pijnven

Schaduwkruiskruid Senecio ovatus zwak zie § 3.2.3.1

Valse salie Teucrium scorodonia matig Algemeen

3.2.3.4 Autochtone bomen en struiken

Binnen de grenzen van het bosreservaat en de uitbreiding zijn geen gekende vindplaatsen van
autochtone bomen en struiken. Soorten die wel in aanmerking komen zijn Stekelbrem en Wil-
de gagel in de Vriesput (a-categorie) en Geoorde wilg in het Pijnven-Ven (a/b-categorie). De
aanwezige Jenverbes in het Pijnven-Ven is in 1986 aangeplant. In de onmiddellijke omgeving
zijn wel autochtone locaties van Jeneverbes gekend (o.a. ter hoogte van de Paardshaagdoren-
berg).
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3.2.3.5 Invasieve soorten

Invasieve soorten zijn terug te vinden op de knelpuntenkaart 3.11.

De Amerikaanse vogelkers komt slechts puntsgewijs voor en vormt nergens een pro-
bleem. In het Pijnven is al medio jaren ’90 gestart met de bestrijding van Amerikaanse vo-
gelkers. Alleen in de Vriesput komt deze soort lokaal voor in de zuid- en westrand.

Amerikaanse eik komt problematisch voor in de het Pijnven-Ven ter hoogte van bestand
12b. Hier zijn al heel wat Amerikaanse eiken geringd doch komt er nog heel wat natuurlijke
verjonging voor. In het bosgedeelte van het Pijnven zijn alle Amerikaanse eiken al geringd
waarbij er geen noemenswaardige verjonging in de bestanden voorkomt.

foto: Geringde Amerikaanse eiken in het Pijnven-Ven (links, bestand 12b) en in het bosgedeelte (rechts).

Verder zijn er ook nog diverse tuinplanten aangetroffen in de rand van de bestanden van
Vriesput. Doorgaans is de herkomst ervan te zoeken bij aanpalende woningen of ligt de her-
komst bij sluikstort van tuinafval. In bestand 63g komt een vlek met de exoot Canadese gulden-
roede voor.

3.2.4 Fungi
Uit het bosreservaat en/of de uitbreiding zijn geen bijzondere paddenstoelgegevens gekend.
Een zeer beperkt lijstje van slechts een 24-tal soorten werd in 1997 opgesteld door P. Bomans
voor het Pijnven. Het betrof allemaal vrij algemene soorten.

3.2.5 Vegetatie
In het bosreservaat werden 3 vegetatieopnames in de graslanden gemaakt volgens de Tansley-
bedekkingsschaal. De situering van deze opnames is weergegeven op kaart 3.9. Deze opna-
mes werden in het Bosbeheerpakket ingebracht en syntaxonomisch geplaatst volgens de typo-
logie van Schaminée (Vegetatie van Nederland, 1999). De typering van de open plekken en de
graslanden is terug te vinden op de vegetatiekaart 3.8. De Tansley-opnames zijn terug te vin-
den in bijlage 2. Alle open plekken werden door Grontmij in augustus 2011 bezocht.

In de meeste opnames zijn verschillende ken- of differentiërende soorten afwezig. Daarom kon
voor de opnames geen typering worden gedaan tot op associatieniveau. Deze verarmde types
worden meestal onder rompgemeenschappen op verbondsniveau geplaatst.

3.2.5.1 Klasse van de droge graslanden op zandgrond

Deze klasse omvat voornamelijk pioniersbegroeiingen en graslanden op droge voedselarme
zandgronden. Meestal zijn de voorkomende bodemprofielen verstoord. Zandzegge en Gewoon
struisgras zijn meestal de eerste pionierssoorten.
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Rompgemeenschap onder het verbond van Gewoon struisgras
Het betreft hier de rompgemeenschap met Gewoon struisgras en Biggenkruid (Trifolio-
Festucetalia ovinae). Deze rompgemeenschap komt voor in twee bestanden (drie perceeltjes)
in Het Pijnven-Ven en de Vriesput, namelijk in de verhoogde randen van het centrale ven in het
Pijnven (12a) en in de zuid-westhoek van de Vriesput (63g). In bestand 63g is een deel waar-
schijnlijk kunstmatig opgehoogd met een zandig substraat.

Deze rompgemeenschap onderscheidt zich van het Dwerghaver-verbond (Thero-Airion) door
een geringer aandeel eenjarigen en een meer gesloten grasmat waarin Gewoon struisgras,
Gewoon reukgras, Gestreepte witbol, Rood zwenkgras, Schapenzuring, Smalle weegbree, Dui-
zendblad en Bochtige smele een vrij belangrijke rol spelen. In het Pijnven zijn de perceeltjes
echter opener en wordt de vegetatie beheerst door Gewoon struisgras en Pijpenstrootje en na-
tuurlijke verjonging van berk en wilg (thv. het ven). Verder komt hier ook nog Veelbloemige
veldbies voor.

3.2.5.2 Heide en randzones van vennen

De voornaamste heide en heischrale elementen zijn terug te vinden in de bosplaats Vriesput en
rond het centrale ven van het Pijnven. Daarnaast komen nog relicten van hei(schrale)elementen
voor in dreven van het Pijnven. De voornaamste soorten worden weergegeven op kaarten 3.6.
De meest voorkomende soorten zijn Pijpenstrootje, Struikheide en Pilzegge. Relicten worden
hoofdzakelijk terug gevonden op kapvlakten, in bermen en op bospaden. Verder zijn heide-
elementen terug te vinden onder de naaldhoutbestanden van de Vriesput.

Droge heide en heischraal grasland (deels naar synthesnota B. Van Elegem en J. Cornelis, 2008)

Een aaneengesloten oppervlakte droge heide of meer bepaald de associatie van Stekelbrem
en Struikhei (Calluno-Genistion pilosae) is terug te vinden in de ontboste en geplagde zone in
bestand 63e in de Vriesput. Deze percelen hebben naast een dominantie van Struikhei en Pïj-
penstrootje nog soorten als: Bochtige smele en Pilzegge en zeldzame soorten als Klein war-
kruid. Grove den verjongt zich hier gemakkelijk.

Lokaal dreigt echter de rompgemeenschap van Pijpenstrootje te ontstaan. Deze soortenar-
me begroeiingen worden hoofdzakelijk gedomineerd door Pijpenstrootje waarbij Struikhei wordt
weggeconcurreerd. Deze rompgemeenschap is bijvoorbeeld terug te vinden in het recent ont-
boste en geplagde noordelijke deel van bestand 63b. Lokaal komt op dezelfde plaatsen ook de
rompgemeenschap met Bochtige smele voor. Het voorkomen van deze rompgemeenschap
is nog een relict van het recente bosverleden van deze percelen.

foto: Grove den en/of Pijpenstrootje dreigen lokaal de struikheidevegetatie te verdringen (links: 63e en
rechts: 63b.

In het zuidoostelijk deel (63b) van de Vriesput werd enkele jaren geleden gestart met een gefa-
seerd maaibeheer op een verlaten akker. Dit heeft op korte termijn tot bijzonder spectaculaire
resultaten geleid, waarbij na enkele jaren een zeer bloemenrijk en vrij goed ontwikkeld
heischraal grasland ontstond. In eerste instantie ontwikkelt zich meestal een pioniervegetatie
van het type ‘Vogelpootje-associatie’ (Ornythopo-Corynephoretum), meestal als opvolger van
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een akkeronkruidvegetatie. Vogelpootje, Klein tasjeskruid, Dwergviltkruid, Zilverhaver, Vroege
haver, Zandblauwtje, Schapenzuring en Gewoon biggenkruid zijn typische soorten van deze
associatie die er momenteel al aangetroffen worden. Een aantal kensoorten van het voormalige
akkerland zoals het Akkerviooltje en Driekleurig viooltje worden eveneens nog aangetroffen. In
de latere fasen nemen de eenjarige planten in aantal af en nemen soorten zoals Schapengras,
Struikhei, Schapenzuring en Muizenoortje in aantal toe. Op dit ogenblik heeft het grasland een
zeer bloemenrijk aspect met grote aantallen bloeiend Muizenoortje, Zandblauwtje, Smalle
weegbree en Schapenzuring. Een bijzondere soort die op een kleinschalige plagplek in het
grasland opgedoken is, is Stekelbrem. Deze plagplek vertoont een merkwaardige soortensa-
menstelling met typische pioniersoorten van droger heischraal grasland en vochtige heide (Ge-
wone dophei naast soorten als Stekelbrem, Dwergviltkruid en Muizenoortje). Andere soorten
van de drogere standplaatsen, droge heide en heischraal grasland die in de Vriesput voorko-
men zijn: Mannetjesereprijs, Struikhei, Gewoon struisgras, Gewone hoornbloem, Fioringras,
Tengere rus, Sint-Janskruid, Veelbloemige veldbies, Veldzuring, Jacobskruiskruid, Grote weeg-
bree, Vertakte leeuwentand, Witte klaver, Glanshaver en Boskruiskruid.

Foto: Op de plagplekken in bestand 63b verschijnt Stekelbrem (links). Bloeiaspect van Muizenoortje en
Stijf havikskruid in hetzelfde bestand (rechts).

Vochtige/natte heide en randzones van vennen

Ter hoogte van de grote plagplek in het centrale ven in de Vriesput (63h) komt de Associatie
van Moeraswolfsklauw en snavelbies (Lycopodio-Rhynchosporetum) voor. Deze pioniersve-
getatie bevat op de natste plekken soorten als Kleine zonnedauw, Veenpluis, Zomprus, Zomp-
zegge en Slanke waterbies. Verder komt hier nog Moerasstruisgras voor. Op de iets hoger ge-
legen plekken komt voornamelijk Dopheide voor. Struikheide komt hier ook voor maar blijft er
eerder laag en onopvallend. Knolrus (natte delen) en Pijpenstrootje (iets drogere delen) zijn er
echter belangrijke storingsindicatoren. Deze associatie is ook terug te vinden op de kleine plag-
plek aan de oostzijde van het centrale ven in het Pijnven. Hier komen ook soorten als Bruine
snavelbies, Ronde zonnedauw en Moeraswolfsklauw voor. Zeer lokaal komt in natte slenken
veenmos allesdekkend voor in combinatie met Bruine snavelbies wat aanleiding heeft tot de
Associatie van veenmos en snavelbies (Sphagno-Rhynchosporetum).

Rond het centrale ven van het Pijnven zijn veenmossen vrijwel altijd aanwezig. Ingeval deze de
verlanding vanuit de oevers inzetten, zijn deze meestal overgroeit met knolrus (Rompgemeen-
schap van knolrus en veenmos (RG Juncus bulbosus-Sphagnum). Deze rompgemeenschap
kan zich uitbreiden door de relatief zure pH van de vennen. Lokaal komt hier ook veel Moeras-
hertshooi voor. Deze vegetatie wordt gerekend tot de Rompgemeenschap van veelstengelige
waterbies en veenmos (RG Eleocharis multicaulis-Sphagnum). Deze naam dekt echter niet
volledig de lading. Beter spreekt men hier van amfibische vegetatie in voedselarm, zwak gebuf-
ferd water met Moerashertshooi en Vlottende bies(V. Vandenbussche et al., 2002b).

Natte heide (Ericion tetralis) komt over een vrij grote oppervlakte voor in de Vriesput (63h). Hier
komt ook veel gagelstruweel voor in combinatie met kensoorten van natte heide zoals Dopheide



Algemene beschrijving

Pagina 42 van 96

en Klokjesgentiaan. Deze laatste soort krijgt het op zijn standplaats vrij moeilijk door vergaande
verruiging met Pijpenstrootje.

Het kleine ven in de Vriesput (63f) wordt bijna volledig gedomineerd door Snavelzegge en
Veenpluis. Verder komt hier ook nog Gagel en Dopheide voor op kleine geplagde stukjes. Dit
bestand wordt tot de Rompgemeenschap van Snavelzegge en Veenpluis van de klasse van
de Hoogveenslenken (Scheuzerietea)gerekend. Dit zijn meestal soortenarme verlandingsge-
meenschappen in voedselarm zuur water.

Foto: Kolonisatie van een plagplek in het Pijnven met Moeraswolfsklauw en Ronde zonnedauw (links) en
dominantie van Veenpluis en Snavelzegge in een klein ven (63f) in de Vriesput (rechts).

3.2.5.3 Kapvlakten

In het Pijnven komen twee kapvlaktes voor van Corsicaanse den in de bestanden 12c en 12f.
Hier komen soorten voor als Gewoon struisgras, Bochtige smele, Pijpenstrootje, Schapenzuring
en wat Struikheide.
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3.2.6 Fauna

3.2.6.1 Avifauna
(deels naar de synthesenota van B. Van Elegem & J. Cornelis, 2008)

In kader van voorliggend beheerplan werd in 2011 een gedetailleerde inventarisatie van de
minder algemene broedvogels uitgevoerd volgens de broedterritoriumkartering (Nature-ID,
2012). Tabel 3.7 geeft een overzicht van de voornaamste broedvogels in het gebied. Deze wor-
den ook gevisualiseerd op kaarten 3.7a en 3.7b.

Tabel 3.7: voornaamste broedvogels in het plangebied (2011)

Soort Terr. Vriesput Terr. Pijnven-Bos Terr. Pijnven-Ven Totaal
Sperwer 1 1
Havik 1 1
Grote bonte specht 1 10 2 13
Kleine bonte specht 1 1
Zwarte specht 1 1
Nachtzwaluw min. 1 min. 1
Boomklever 1 4 5
Matkop 1 1 2
Gekraagde roodstaart 2 4 6
Boomleeuwerik 2 2
Boompieper 5 6 11
Goudvink 1 1
Sijs 1 1
Kruisbek 1 1
Geelgors 2 2

Door de rijke mozaïekstructuur en de rust van de het gebied komen enkele bijzondere broedvo-
gels in de Vriesput voor: in 2011 waren er in de Vriesput twee territoria van Geelgors (3 in
2007), vijf territoria van Boompieper, twee territoria in 63b en 63e van Boomleeuwerik (1 in
2007) en één territorium van Nachtzwaluw (RL: bedreigd). Roodborsttapuit (RL: bedreigd)
had één territorium in de Vriesput maar werd in 2011 niet meer vastgesteld (wel in de onmiddel-
lijke oostrand). Territoria van Boompieper werden verder ook vastgesteld In het Pijnven-Bos (6).

Geelgors foerageert regelmatig op de omliggende akkers van de Vriesput, maar de talrijke
kleinschalige open plekken en mantel- en zoomsituaties vormen een ideaal broedbiotoop voor
deze soort wat de plaatselijk erg hoge dichtheid van deze soort kan verklaren. Boomleeuwerik,
Nachtzwaluw en Boompieper zijn kensoorten van kleine tot grootschalige open plekken in bos,
met verspreid staande bomen en struiken of ijle bossen, beide habitats die optimaal aanwezig
zijn in de Vriesput. De recente kaalkappen die hebben plaatsgehad in de Vriesput en in het
Pijnven-Ven zullen deze soorten zeker ten goede komen. Boompieper heeft verder een groot
aantal territoria (6) in het Pijnven-Bos ter hoogte van de brede dreven.

Patrijs (RL: kwetsbaar) is mogelijk in de randzone van het gebied broedvogel. Net als Geelgors
is dit zeker een soort die van het omliggende landbouwlandschap gebruik maakt.

Tot de duidelijk meer bosgebonden broedvogels van de Vriesput en het Pijnven behoren
Goudvink (mogelijk in de Vriesput, zeker in de Pijnven-Ven in 2011) en Gekraagde Rood-
staart (2t. in de Vriesput en 4t. in het Pijnven-Bos). Goudvink (RL: bedreigd) werd ook al meer-
dere malen in de Vriesput waargenomen tijdens het broedseizoen en is er mogelijk broedvogel.
De kleinschalige afwisseling van vochtig bos afgewisseld met struweel en open plekken vormt
alleszins een geschikt broedbiotoop voor deze soort. Gekraagde roodstaart (RL: kwetsbaar) is
een jaarlijkse broedvogel in de Vriesput en in het Pijnven en geeft de voorkeur aan ijle bosbe-
standen met kleinschalige open plekken in of kleine landschapselementen.

Een van de meest bijzondere en meer uitgesproken bossoorten die al met zekerheid in de
Vriesput gebroed heeft, is de Houtsnip.
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Matkop is een soort die vermoedelijk in het vochtig bosgedeelte broedt van de Vriesput. Hoe-
wel deze soort bekend staat als een broedvogel van vochtige bossen komt deze soort ook tot
broeden in de droge bosbestanden van de Vriesput (noorden van 63a) en in het Pijnven-Bos
(42a).

Tot de bossoorten die regelmatig in het bosgedeelte van de Vriesput foerageren en mogelijk
broedvogel zijn, behoren onder meer Kruisbek (1t. in 43a in 2011), Groene specht, Grote
bonte specht (vrij veel territoria in het Pijnven-Bos en –Ven), Boomklever (verschillende terri-
toria in het Pijnven) en Grauwe vliegenvanger. Soorten met grotere territoria zoals Havik (o.a.
horst in 41a), Buizerd, Boomvalk, Torenvalk, Wespendief, Ransuil, Bosuil en Zwarte
specht zijn soorten die in het domeinbos Pijnven broeden, maar regelmatig foeragerend in de
Vriesput waargenomen worden. Sperwer werd broedend in bestand 63j2 in de Vriesput waar-
genomen in 2011. Zeldzamere soorten die waargenomen werden tijdens de broedvogelkarte-
ring in 2011 in het Pijnven zijn o.a. Kleine bonte specht (1t.) in 43a en Sijs in 49a. Tijdens het
terreinbezoek met de adviescommissie op 15 mei 2012 was er een waarneming van een over-
vliegende Appelvink aan het Pijnven-Ven, deze soort is mogelijks broedvogel in de omgeving.

3.2.6.2 Zoogdieren

(deels naar de synthesenota van B. Van Elegem & J. Cornelis, 2008)

Nagenoeg alle zoogdiergegevens zijn afkomstig van het Pijnven en werden verzameld op ni-
veau van het volledige boscomplex. Soorten die met zekerheid in het domeinbos voorkomen of
nagenoeg zeker ook regelmatig in de Vriesput foerageren zijn onder meer Ree, Konijn, Haas,
Bosmuis, Egel, Mol, Eekhoorn, Bunzing, Wezel, Steenmarter en Vos. Recent werden spo-
ren van Wild zwijn in de Vriesput waargenomen (Rutger Barendse, waarnemingen.be).

Vermeldenswaard zijn meerdere (waaronder één recente) zichtwaarnemingen van Boommarter
in het Pijnven. Dit is een bewoner van grote, structuurrijke boscomplexen, waarbij boomholtes
essentieel blijken als voortplantingsplaats.

Wat de vleermuizen betreft, worden volgende soorten in het Pijnven aangetroffen: Dwerg-
vleermuis, Rosse vleermuis, Laatvlieger, Myotis sp. en Watervleermuis. De waterminnende
Myotis-soorten werden voornamelijk langs het centraal gelegen ven in het voorstel tot bosreser-
vaat waargenomen. De overige soorten werden verspreid over het volledige boscomplex waar-
genomen en foerageren vermoedelijk ook boven de Vriesput. De Vriesput is zeker een aantrek-
kelijk foerageergebied voor de Rosse vleermuis die zijn kolonies heeft in holle bomen, maar
vaak voedsel zoekt boven moerassen en waterrijke gebieden.

3.2.6.3 Herpetofauna

In kader van voorliggend beheerplan werd in 2011 en 2012 een grondige inventarisatie naar
amfibieën en reptielen uitgevoerd (Nature-ID, 2012).
Op 29 maart 2011 werden 5 amfibieënfuiken uitgezet in het ven binnen het deelgebied Pijnven-
ven. Tegelijk werden 4 fuiken uitgezet in de Vriesput waarvan 1 fuik in de afwateringsgracht aan
de zuidrand van bestand 63i, 1 fuik in het plasje in bestand 63f en twee fuiken in de vennetjes
ontstaan na plagwerken in het bestand 63h. Deze fuiken werden na een nacht gecontroleerd en
de gevangen dieren werden meteen weer vrijgelaten.

Waarnemingen van Levendbarende hagedis berusten op zichtwaarnemingen.

Begin maart 2012 werden er in elk deelgebied meerdere slangenplaten (hier kunststof vloerte-
gels) uitgelegd. Zo werden er in het Pijnven-bos 6 platen, in Pijnven-ven 1 plaat en aan de
Vriesput 9 platen uitgelegd. In de periode maart-augustus werden deze regelmatig gecontro-
leerd maar er werd nooit een Hazelworm of Gladde slang waargenomen. Zie ook rapport in bij-
lage 3.

Tabel 3.8: aangetroffen amfibieën en reptielen in bosreservaat Pijnven (2011)

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Pijnven-
bos

Pijnven-
ven Vriesput Rode lijst 1996

Lacerta vivipara Levendbarende hagedis 6 algemeen Zeldzaam

Rana temporaria Bruine kikker 5 1
Momenteel niet
bedreigd
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Triturus alpestris Alpenwatersalamander 118
Momenteel niet
bedreigd

Triturus helveticus Vinpootsalamander 4 Zeldzaam

Triturus vulgaris Kleine watersalamander 8
Momenteel niet
bedreigd

Aantal soorten 1 4 1

Aantal Rode lijst-soorten 1 1 1

Kamsalamander kwam vroeger voor in Pijnven-Ven, nu verdwenen…

3.2.6.4 Invertebraten

Er werd binnen de drie bosreservaatsdelen van Pijnven in 2011 specifieke inventarisaties uitge-
voerd naar het voorkomen van invertebraten en meer bepaald naar de soortenrijkdom van dag-
vlinders, sprinkhanen, libellen en wilde bijen (Nature-ID, 2011). Zie volledig rapport in bijlage 3.
Hieronder wordt bondig de belangrijkste elementen uit de verschillende inventarisaties weerge-
geven.

Wilde bijen
In totaal werden niet minder dan 86 soorten wilde bijen aangetroffen, waarmee het gebied als
een rijk bijengebied beschouwd kan worden.

14 soorten zijn opgenomen op de Nederlandse Rode Lijst (Peeters et al., 2003), 4 soorten in de
categorie 'Bedreigd' 9 in de categorie 'Kwetsbaar' en een soort in de categorie 'gevoelig'. Zie
voor overzicht en bespreking soorten rapport in bijlage 3.

Pijnven-bos:
In dit deelgebied werden niet minder dan 62 soorten wilde bijen aangetroffen waarvan 10 Rode
Lijst-soorten. Dit is veel meer dan verwacht voor een vrij monotoon naaldhoutbestand.

Vijf soorten (Kleine harsbij, Duinkegelbij, Pluimvoetbij, Heideviltbij en Grote bloedbij) zijn vrijwel
zeker zwervende soorten die de brede bosdreven en bosranden gebruiken als corridor.

Als we de soortenlijst bekijken valt op dat 51 soorten voorjaarssoorten zijn die actief worden
vanaf maart-april. Dit valt volledig te verklaren doordat er maar weinig bloeiende planten aan-
wezig zijn. Enkel in het voorjaar treedt er massale bloei op van Blauwe bosbes, kort nadien ge-
volgd door Spork. Pas vanaf half augustus vinden we dan enkele bloeiende planten struikheide
in de bermen van de brede boswegen. Deze Struikheide alsook het heidelandschap rondom het
Pijnven verklaren enkele soorten die later vliegen (Heidezandbij en Heidewespbij) alsook de
zwervende, aan heide gebonden soorten (Pluimvoetbij, Heideviltbij, Duinkegelbij en Grote
bloedbij).

De Sierlijke wespbij (Nomada panzeri), de koekoeksbij bij meerdere soorten uit de Andrena helvola-groep zoals A. fuca-
ta, A. helvola, A. lapponica, A. fulva, allemaal soorten die in het studiegebied aangetroffen werden (M. Jacobs).

Opvallend zijn ook de waarnemingen van Grijze zandbij, Zwart-rosse zandbij en Ranonkelbij.
De eerste twee soorten verzamelen enkel stuifmeel van Wilgen, de laatste enkel op boterbloe-
men, twee plantenfamilies die niet in het gebied voorkomen. Het is bekend dat voedselbron en
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nestplaats voor wilde bijen niet te ver uit elkaar mogen liggen. Uit onderzoek is gebleken dat dit
voor de meeste soorten minder dan 500 meter mag zijn. Voor de Grijze zandbij is dit maar 200-
300 meter en voor de Zwart-rosse metselbij ongeveer 300 meter. Van de Grijze zandbij werden
echter geen vrouwtjes waargenomen en van de Zwart-rosse zandbij slechts een enkel vrouwtje.
Mogelijk gaat het dus ook hier om zwervende exemplaren. Onderzoek bij de Ranonkelbij heeft
aangetoond dat de soort in staat is tot 480 meter over of door bos te vliegen om groeiplaatsen
van boterbloemen op te zoeken (Zurbuchen et al., 2010). Hoewel er voldoende nestgelegen-
heid voor deze soort aanwezig lijkt te zijn werd er maar 1 mannetje van deze soort waargeno-
men. Hieruit kunnen we mogelijk afleiden dat de kost om tussen stuifmeelbron en geschikte
nestlocatie hier te hoog is. Om dezelfde reden ontbreken vermoedelijk nog meer soorten en in
het bijzonder soorten die hun nest maken in holtes in dood hout op zonbeschenen plaatsen
waaraan in het studiegebied geen gebrek lijkt te zijn.

40 soorten maken hun nest in de grond, 1 soort (Kleine harsbij) metselt zelf een nest, 2 soorten
(Boomhommel en Boomkoekoekshommel) gebruikt bovengrondse holen en 11 soorten maken
gebruik van holtes in dood hout of holle stengels.

De Bosmetselbij (Osmia uncinata) is een goede indicatorsoort voor naaldbossen met voldoende
stuifmeelaanbod en voldoende dode dennenbomen met oude kevergangen. De Bosmetselbij
blijkt hiervoor een sterke voorkeur te hebben voor oude kevergangen van de Gewone dennen-
boktor (Rhagium inquisitor) (Douglas, 2003).

Pijnven-ven:
In dit deelgebied werden maar 31 soorten wilde bijen aangetroffen waarvan 3 Rode lijst-
soorten. Het relatief lage soortenaantal is te verklaren door recente ingrepen in het terrein. Kort
voor deze inventarisatie was het deelgebied met uitzondering van het ven nog grotendeels be-
bost. De ontstane kapvlaktes waren te jong en werden in 2012 ook volledig gefreesd waardoor
dit geen geschikt biotoop was en is voor wilde bijen. Veel wilde bijen die vroeg in het voorjaar
vliegen zijn gespecialiseerde nectar en stuifmeel verzamelaars op wilg. Begin 2011, net voordat
de wilgen in bloei kwamen werd een
grote wilgenkant aan de zuidrand van
het ven gekapt. Aan de noordkant
van het ven bleven nog enkele strui-
ken staan. De combinatie van grote
werkzaamheden en weinig necta-
raanbod verklaren het relatief lage
soortenaantal. Als we de soortenlijst
bekijken valt op dat net zoals in het
deelgebied Pijnven-bos het meren-
deel (26 soorten) voorjaarssoorten
zijn die actief worden vanaf maart-
april. Dit valt volledig te verklaren
doordat er maar weinig bloeiende
planten aanwezig zijn.

Macropis europaea (Gewone slobkousbij) is een gespecialiseerde soort op Grote wederik. Hier met een verzamelde
klomp pollen en plantaardige oliën en klaar om terug naar het nest te vliegen (M. Jacobs).

Enkel in het voorjaar treedt er bloei op van wilg, kort nadien gevolgd door Hondsdraf. Pluim-
voetbij, Weidemaskerbij, Tuinmaskerbij, Gewone slobkousbij en Grote roetbij zijn soorten die
pas later (mei-augustus) vliegen. Met uitzondering van de slobkousbij verzamelen deze soorten
waarschijnlijk nectar en stuifmeel op bloemen in de bermen langs de bosdreven. De slobkousbij
is gespecialiseerd op Grote wederik waar ze pollen alsook plantaardige oliën verzamelt.

Vriesput:
In de Vriesput werden 54 soorten bijen waargenomen waaronder 8 Rode lijst-soorten. Dit is een
mooie soortenlijst maar toch minder dan verwacht voor een gevarieerd heideterrein.

De verklaring voor het lager dan verwachte soortenaantal is waarschijnlijk te verklaren doordat
het gebied en zeker de open delen een beperkte oppervlakte hebben. Veel van deze open de-
len zijn nog maar vrij recent terug hersteld nadat heidehabitats gedegradeerd waren door ver-
bossing en wijzigingen aan de abiotiek zoals drainage. Er is ook vrijwel geen nectaraanbod in
het vroege voorjaar wanneer wilgen de belangrijkste nectarbron zijn voor vele 'heide'soorten.
Hierbij komt nog dat het voorjaar (mei-juni) van 2011 erg droog en warm was waardoor bijna
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alle bloeiende planten in het schrale grasland aan de oostkant van het gebied verdroogd waren
en bijgevolg niet gebloeid hebben.

Mogelijk werd het deelgebied ook ondergeïnventariseerd. Er zijn meer soorten te verwachten in
de periode mei-augustus. Deze soorten vliegen dikwijls in erg lage aantallen en de kans dat
deze over het hoofd gezien worden is groter. Tijdens massale bloei (zoals havikskruiden in au-
gustus) zijn lage aantallen moeilijk te vinden en werken kleurvallen minder goed.

Van de 54 waargenomen soorten
maakt 42 soorten zijn nest in de
grond, 11 soorten of 20,4% maakt
hun nest in holtes in dood hout of
holle stengels en 1 soort (Kleine
harsbij) metselt zelf een nest. 19
soorten zijn eerder vroeg zomer- en
zomer-soorten. In vergelijking met
de andere deelgebieden vinden we
in de Vriesput meer soorten die later
in het jaar vliegen en ook meer
soorten die hun nest maken in hol-
tes in dood hout en holle stengels.
Vooral een aantal voorjaarssoorten
ontbreekt.

Anthidium strigatum (Kleine harsbij) metselt zelf nestcellen met de hars van naaldbomen. Het lijken wel omgekeerde
flessen waarbij de smalle hals dienst doet als ventilatiepijp (M. Jacobs).

Dagvlinders
Er werden tijdens de inventarisaties in 2011 en 2012 22 dagvlindersoorten waargenomen waar-
onder 7 Rode lijst-soorten (volgens Maes et al, 2011). Zie verdere details rapport in bijlage 3.

Tabel 3.9: aangetroffen dagvlinders in bosreservaat Pijnven (2011-12)
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Pijnven-

bos
Pijnven-
ven

Vriesput Eindtotaal Rode lijst
1999

Rode lijst
2011

Aglais io Dagpauwoog 2 1 8 11 LC LC

Aglais urticae Kleine vos 1 1 LC LC

Anthocharis cardamines Oranjetipje 5 5 LC LC

Callophrys rubi Groentje 1 1 VU VU

Carterocephalus palaemon Bont dikkopje 2 2 VU NT

Celastrina argiolus Boomblauwtje 8 9 17 LC LC

Coenonympha pamphilus Hooibeestje 4 3 60 67 LC LC

Gonepteryx rhamni Citroenvlinder 58 12 68 138 LC NT

Hipparchia semele Heivlinder 3 3 VU EN

Issoria lathonia Kleine parelmoervlinder 2 1 11 14 CR NT

Lycaena phlaeas Kleine vuurvlinder 3 14 17 LC LC

Maniola jurtina Bruin zandoogje 1 7 8 LC LC

Melitaea cinxia Veldparelmoervlinder 3 3 CR CR

Ochlodes sylvanus Groot dikkopje 3 2 7 12 LC LC

Pararge aegeria Bont zandoogje 9 2 6 17 LC LC

Pieris brassicae Groot koolwitje 1 1 LC LC

Pieris rapae Klein koolwitje 3 6 9 LC LC

Polygonia c-album Gehakkelde aurelia 1 1 4 6 LC LC

Polyommatus icarus Icarusblauwtje 3 3 LC LC

Pyronia tithonus Oranje zandoogje 2 50 52 LC LC

Thymelicus lineola Zwartsprietdikkopje 3 3 LC VU

Vanessa atalanta Atalanta 1 1 2 LC LC

Totaal aantal 102 23 267 392
Aantal soorten 15 8 19 22
Aantal RL-soorten 2011 5 2 4 7
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Verklaring Rode lijst:
De in 2011 vernieuwde Rode lijst voor de dagvlinders gebruikt de internationale IUCN categorieën:
EX (Extinct) = Internationaal uitgestorven
EW (Extinct in the wild) = Internationaal in het wild uitgestorven
RE (Regionally extinct) = Regionaal uitgestorven
CR (Critical) = Ernstig bedreigd
EN (Endangered) = Bedreigd
VU (Vulnerable) = Kwetsbaar
NT (Near Threatened) = Bijna in gevaar
LC (Least Concern) = Momenteel niet in gevaar

Bont dikkopje in een bosdreef in het Pijnven-Bos.(M. Jacobs)

In de januari 2013 werden er in de zuidrand van de Vriesput eitjes van Bruine eikenpage aange-
troffen (Rik Puls, waarnemingen.be).

In de Vriesput wordt er een dagvlindermonitoringroute gelopen. De gegevens hiervan zijn be-
schikbaar bij Dries Gorissen en Jan Holsters. Zo zijn er waarnemingen van o.a. Groentje.

Figuur: dagvlindermonitoringroute in de Vriesput
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Sprinkhanen
In totaal werden 15 soorten sprinkhanen aangetroffen waarvan 7 Rode lijstsoorten. De Vriesput
scoort met 14 soorten en 7 Rode lijst-soorten heel goed. Dat er aan de deelgebieden Pijnven-
ven en Pijnven-bos ook al enkele bijzondere soorten werden waargenomen is bemoedigend
voor het toekomstige beheer en de corridorfuncties binnen het boscomplex. Zie voor soortbe-
spreking rapport in bijlage 3.

Tabel 3.10: aangetroffen sprinkhanen in bosreservaat Pijnven (2011-12)
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Pijnven-

bos
Pijnven-
ven

Vriesput Rode lijst 2000

Chorthippus biguttulus Ratelaar x x x Momenteel niet bedreigd
Chorthippus brunneus Bruine sprinkhaan x x x Momenteel niet bedreigd
Chorthippus mollis Snortikker x x Kwetsbaar
Chorthippus parallelus Krasser x x x Momenteel niet bedreigd
Conocephalus dorsalis Gewoon spitskopje x Momenteel niet bedreigd
Gryllus campestris Veldkrekel x x Zeldzaam
Myrmeleotettix maculatus Knopsprietje x Momenteel niet bedreigd
Oedipoda caerulescens Blauwvleugelsprinkhaan x Kwetsbaar
Omocestus rufipes Negertje x x x Zeldzaam
Omocestus viridulus Wekkertje x x Kwetsbaar
Phaneroptera falcata Sikkelsprinkhaan x Momenteel niet bedreigd
Stethophyma grossum Moerassprinkhaan x x Kwetsbaar
Tetrix ceperoi Zanddoorntje x Kwetsbaar
Tetrix undulata Gewoon doorntje x x Momenteel niet bedreigd
Tettigonia viridissima Grote groene sabelsprinkhaan x x Momenteel niet bedreigd
Aantal soorten 7 8 14
Aantal Rode lijst-soorten 4 2 7

Moerassprinkhaan op de rand van de geplagde zone in 63h (Vriesput)

Libellen
In totaal werden 25 soorten libellen waargenomen waarvan 7 Rode lijst-soorten.

Veruit de meeste soorten komen voor in het deelgebied Pijnven-ven. In de maand mei vliegen
hier meer dan 100 libellen rond. Aspectbepalend zijn dan de vele Smaragdlibellen (+30), Ven-
witsnuitlibellen (+15), Viervleklibellen (+10), enkele Grote keizerlibellen, Bruine winterjuffers
(+10) en vele Azuurwaterjuffers, Vuurjuffers en Lantaarntjes.

De vennetjes in het deelgebied Vriesput (bestanden 63h en 63f) leverden weinig soorten op.
Deze vennetjes drogen te snel uit (althans in 2011) waardoor deze eind mei al zo goed als
droog stonden. De interessantste soorten (Beekoeverlibel en Bosbeekjuffer) werden hier waar-
genomen langsheen de afwateringsgracht ten zuiden van perceel 63i. Zie voor verdere details
soortbespreking rapport in bijlage 3.
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Tabel 3.11: aangetroffen libellen in bosreservaat Pijnven (2011-12)
Wetenschappelijke
naam

Nederlandse naam Pijnven-
bos

Pijnven-
ven

Vriesput Rode Lijst
(2006)

Aeshna cyanea Blauwe glazenmaker x LC

Aeshna mixta Paardenbijter x x LC

Anax imperator Grote keizerlibel x x x LC

Calopteryx splendens Weidebeekjuffer x LC

Calopteryx virgo Bosbeekjuffer x EN

Ceriagrion tenellum Koraaljuffer x R

Coenagrion puella Azuurwaterjuffer x x LC

Coenagrion pulchellum Variabele waterjuffer x EN

Cordulia aenea Smaragdlibel x x x LC

Enallagma cyathigerum Watersnuffel x LC

Erythromma najas Grote roodoogjuffer x LC

Ischnura elegans Lantaarntje x x LC

Lestes dryas Tangpantserjuffer x VU

Lestes sponsa Gewone pantserjuffer x x LC

Lestes virens Tengere pantserjuffer x R

Lestes viridis Houtpantserjuffer x LC

Leucorrhinia dubia Venwitsnuitlibel x NT

Libellula depressa Platbuik x x LC

Libellula quadrimaculata Viervlek x x LC

Orthetrum cancellatum Gewone oeverlibel x x LC

Orthetrum coerulescens Beekoeverlibel x VU

Pyrrhosoma nymphula Vuurjuffer x x LC

Sympecma fusca Bruine winterjuffer x x LC

Sympetrum danae Zwarte heidelibel x x LC

Sympetrum striolatum Bruinrode heidelibel x x LC

Aantal soorten 2 23 15
Aantal Rode Lijst-
soorten 0 5 2

Venwitsnuitlibel (links) en Koraaljuffer (rechts) aan het centrale ven van de Vriesput (M. Jacobs).

Andere invertebraten
Bijzondere waarnemingen van andere invertebraten betreffen ondermeer Gele veenzweefvlieg
(Sericomyia silentis) en Rode bosmier (Formica sp.).
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Bosmieren bouwen hun koepels meestal in ijle bossen of in bosranden. Indien het bos te don-
ker wordt (bvb. door dunningsachterstand) gaan bosmieren als reactie hierop satellietkoepels
aanleggen. Uiteindelijk zullen ook deze koepels verdwijnen. In het plangebied zijn koepelnesten
nog vrij algemeen (bvb langs het zuidelijke bospad van het Pijnven-Bos en in de ijle bosbestan-
den in het zuid-oosten van de Vriesput).

De Gele veenzweefvlieg kan plaatselijk in veengebieden vrij talrijk zijn (o.a. in de Vriesput). De
larven leven in het water en tolereren een lage pH.

Veenzweefvlieg in de Vriesput (links) en nest van rode bosmier in het Pijnven-Bos (rechts).
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3.2.7 Bestandenkaart en bestandsbeschrijvingen

Er zijn in het bosreservaat en de uitbreiding 3 bosplaatsen (Pijnven-Ven en - Bos en Vriesput)
en 28 (bos)bestanden onderscheiden met een gemiddelde bestandsoppervlakte van 2,2 ha
(1,76 ha indien alleen de Vriesput). De buitengrenzen van de openbare bestanden zijn allen
gelegen op de kadastrale omgrenzing. Voor dit beheerplan is slechts een lichte wijziging aan-
gebracht aan de bestandsnummering en –grenzen t.o.v. het vorige beheerplan. De perceels-
nummering is echter behouden gebleven.

20 van de 28 bestanden bestaan uit bos (5 van de 12 bestanden voor de Vriesput) de overige
bestanden bestaan uit vennen (Vriesput en Pijnven-Ven), kapvlaktes (Pijnven-Ven) en graslan-
den (Vriesput).

De bestandenkaart is weergegeven op kaart 3.9 en op de kaart 3.10 zijn de bestanden verder
ingedeeld naar hoofdboomsoort.

Een overzicht van de bestanden met weergave van de bestandskenmerken is weergegeven in
Tabel 3.12. Ook in de databank Bosbeheerpakket zijn de gegevens met betrekking tot de alge-
mene kenmerken op te vragen.

Tabel 3.12: bestandskenmerken (Grontmij, 2011).

Bos
plaats

Be
stand

Opp.
(ha)

Mengings
vorm

Bedrijfs
vorm

Bestands
type

Hoofd
boom
soort

Slui
tings
graad

Leeftijd
Leef
tijds

klasse

%G
Inheems3

Pijnven-
Ven 12a 0,74 Nvt. Nvt. Wa Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. Nvt.

Pijnven-
Ven 12b 8,64 Homogeen Hooghout LH aE/zE 50 % -

75 % Gelijkjarig 101-
120 40

Pijnven-
Ven 12c 1,51 Nvt. Nvt. - Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. Nvt.

Pijnven-
Ven 12d 1,03 Groepsgewijs Hooghout LH Be/Wi > 75 % Ongelijkjarig 41-60 100

Pijnven-
Ven 12e 0,33 Homogeen Hooghout NH Pc 50 % -

75 % Gelijkjarig 61-80 0

Pijnven-
Ven 12f 0,34 Nvt. Nvt. - Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. Nvt.

Pijnven-
Bos 33a 3,15 Homogeen Hooghout NH Ps > 75 % Gelijkjarig 61-80 100

Pijnven-
Bos 34a 3,21 Homogeen Hooghout NH Ps > 75 % Gelijkjarig 61-80 100

Pijnven-
Bos 35a 5,82 Homogeen Hooghout NH Ps > 75 % Gelijkjarig 61-80 100

Pijnven-
Bos 41a 3,20 Homogeen Hooghout NH Ps > 75 % Gelijkjarig 61-80 100

Pijnven-
Bos 42a 3,20 Homogeen Hooghout NH Ps > 75 % Gelijkjarig 61-80 100

Pijnven-
Bos 43a 2,50 Homogeen Hooghout NH Ps > 75 % Gelijkjarig 81-

100 100

Pijnven-
Bos 43b 0,29 Homogeen Hooghout NH Pc > 75 % Gelijkjarig 81-

100 0

Pijnven-
Bos 43c 1,03 Homogeen Hooghout NH Pc > 75 % Gelijkjarig 41-60 0

Pijnven-
Bos 49a 2,89 Homogeen Hooghout NH Ps > 75 % Gelijkjarig 61-80 100

Pijnven-
Bos 50a 2,84 Homogeen Hooghout NH Ps 50 % -

75 % Gelijkjarig 61-80 100

Vriesput 63a 7,39 Homogeen Hooghout NH Ps > 75 % Ongelijkjarig 41-60 100

Vriesput 63b 2,39 Nvt. Nvt. pOp Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. Nvt.

Vriesput 63c 0,94 Stamsgewijs Hooghout N+L Ps 50 % -
75 % Ongelijkjarig 41-60 100

Vriesput 63d 0,75 Homogeen Hooghout NH Be 50 % -
75 % Ongelijkjarig 21-40 100

Vriesput 63e 0,85 Nvt. Nvt. pOp Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. Nvt.

3 Gebaseerd op bosbouwkundige opnames. Indien geen opnames zijn uitgevoerd (= Pijnven) werd een percentage
geschat.
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Bos
plaats

Be
stand

Opp.
(ha)

Mengings
vorm

Bedrijfs
vorm

Bestands
type

Hoofd
boom
soort

Slui
tings
graad

Leeftijd
Leef
tijds

klasse

%G
Inheems3

Vriesput 63f 0,27 Nvt. Nvt. pOp Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. Nvt.

Vriesput 63g 0,68 Nvt. Nvt. pOp Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. Nvt.

Vriesput 63h 1,66 Nvt. Nvt. pOp Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. Nvt.

Vriesput 63i 1,38 Stamsgewijs Hooghout N+L Ps(Be/zE) > 75 % Ongelijkjarig 41-60 100

Vriesput 63j1 1,39 Homogeen Hooghout NH Ps 50 % -
75 % Ongelijkjarig 41-60 100

Vriesput 63j2 3,29 Homogeen Hooghout NH Ps > 75 % Gelijkjarig 41-60 100

Vriesput 63k 0,13 Stamsgewijs Hooghout LH zE > 75 % Ongelijkjarig 41-60 100

Hieronder volgt een korte beschrijving van de huidige toestand in de verschillende bestanden
van de Vriesput.
Tabel 3.13: Individuele bestandsbeschrijvingen (Grontmij, 2011).

Bestand Opp. (ha) Beschrijving
Pijnven-ven

12a 0,74 Oligotroof ven met Waterlelie en vrij veel Snavelzegge. Noordrand met vrij veel Be/vAc en
Wi. In zuidoostkant is lokaal geplagd (zie ook § 3.2.5)

12b 8,64

aE-bestand dat deels geringd is. Verder komt er vrij veel zE voor in de rand aangevuld met
wat L, B, Ps en Do aan de noordzijde. In het bestand komt vrij veel NV van aE en Be voor.
In de oostrand komt een afgerasterde voor tegen reëenvraat. Kruidlaag bestaat uit Pijpen-
strootje, Blauwe bosbes, Veelbloemige veldbies, Bochtige smele en Brede stekelvaren

12c 1,51 Kapvlakte van Pc met voornamelijk Pijpenstrootje en Bochtige smele. Verder komt er Scha-
penzuring, Struikheide Be-verjonging en stekelvaren voor. Enkele zE zijn behouden

12d 1,03 Be/Wi struweel in laagte grenzend aan ven. Groot deel is echter droog. Kruidlaag bestaat uit
stekelvaren, Hennegras, Zompzegge en Bochtige smele.

12e 0,33 Pc-bestand met struiklaag van Be. Kruidlaag wordt gedomineerd door Adelaarsvaren aan-
gevuld met Bochtige smele en Struikheide. NV bestaat hoofdzakelijk uit aE en Pc.

12f 0,34 Kapvlakte van Pc
Pijnven-bos

33a-50a 28,13

Bestanden worden samen besproken wegens de grote uniformiteit. Bijna allemaal betreft het
Ps-bestanden (met uitzondering van 43b en 43c = Pc). Inmenging van andere soorten is vrij
beperkt met wat Be, Lij en Spork. Lokaal komt vrij veel NV van Ps voor (bvb vrij veel in de
brandgangen). Aan de westzijde van de bosplaats komt in de rand van verschillende be-
standen enkele rijen Pc voor. De aE die voorkomen langs de brandgangen en de bospaden
langs de oostrand zijn allen geringd. Hier komt wat verjonging van vAc voor. De kruidlaag
wordt beheerst door Bochtige smele en Pijpenstrootje. Lokaal komt vrij veel bosbes voor en
verder Struikheide, Reukgras en Veelbloemige veldbies. De bospaden in de rand zijn
schraal met vrij veel Liggend walstro.

Vriesput

63a 7,39
Vrij ijl Ps-bestand met beperkte bijmenging van zE en Be. De struiklaag bestaat vnl. uit
Spork. Zuidkant is ijler, vlakker en droger. Noordkant is stuk vochtiger. Kruidlaag bestaat
hoofdzakelijk uit Pijpenstrootje en Bochtige smele.

63b 2,39 Zie § 3.2.5

63c 0,94 Halfopen Ps-bestand. Kruidlaag wordt gedomineerd door Bochtige smele en Pijpenstrootje.
Vrij veel tuinafval in de rand.

63d 0,75 Randzone van vrij ijle berk met antropogene invloeden (sluikstort puin, groenafval & tuin-
planten).

63e 0,85 Zie § 3.2.5
63f 0,27 Zie § 3.2.5
63g 0,68 Zie § 3.2.5
63h 1,66 Zie § 3.2.5

63i 1,38 Vrij open Ps-bestand met inmenging van Be en zE. Centraal komt vrij veel Gagel voor.
Langs de Kerhovensesteenweg verder nog veel Be en enkele aE.

63j1 1,39 Mozaiek (vrij open) van rBe/zE+Ps.
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Bestand Opp. (ha) Beschrijving

63j2 3,29
Vrij ijl Ps-bestand met beperkte bijmenging van zE en Be. De struiklaag bestaat vnl. uit
Spork en lokaal veel Gagel waar vochtig. Kruidlaag bestaat hoofdzakelijk uit Pijpenstrootje,
Bochtige smele en lokaal vrij veel Dopheide.

63k 0,13 Klein overhoekje met enkele jonge zE.
Totaal: 61,81

3.3 Statistische gegevens
3.3.1 Dendrometrische gegevens

De oppervlakte van niet-bosbestanden (permanente open plek en water) werd in de bosbouw-
databank aan 0,0001 ha gelijkgesteld4 zodat ook betekenisvolle uitspraken kunnen bekomen
worden op niveau van het bosreservaat en eventueel de bospercelen. Concreet betekent dit dat
onderstaande cijfers en grafieken (uitgezonderd het deel over de bestandstypen) betrekking
hebben op de volledige uitbreiding (Vriesput) met uitzondering van de graslanden en de ven-
nen. Alle onderstaande grafieken en tabellen hebben uitsluitend betrekking op de Vriesput.
Voor het Pijnven-Ven en Pijnven-Bos wordt verduidelijking gegeven in de tekst.
Alle berekende waarden onder deze paragraaf hebben enkel betrekking tot de beboste perce-
len.

3.3.1.1 Bestandskenmerken

Bestandstypen

Het overgrote deel van de Vriesput wordt ingenomen door grove dennenbestanden (60%) al
dan niet met spontane verjonging van loofhout zoals berk en Zomereik (11%). Loofhoutbestan-
den zijn zeldzaam in de Vriesput en komen voor in de (zuid)oostrand van het gebied (vnl. berk
en Zomereik). Ongeveer één derde (28%) van de Vriesput wordt ingenomen door graslanden,
natte heide en vennen.

De bosplaats Pijnven-bos wordt uitsluitend ingenomen door monotone naaldhoutbestanden met
weinig inmenging van andere soorten. In het Pijnven-Ven komt naast het grote centrale ven nog
twee loofhoutbestanden voor van berk/wilg en van Amerikaanse-/Zomereik. Daarnaast komen
er kapvlakten voor van Corsikaanse den en een klein Corsikaanse dennenbestand.

Tabel 3.14: Verdeling van de bosbestandtypes binnen de Vriesput.

Bestandstype Oppervlakte (ha) Rel. opp.

NH naaldhout (+80%) 12,82 60,7 %

LH loofhout (+80%) 0,13 0,6 %

N+L naaldhout (50-80%) + loofhout 2,32 11 %

pOp permanente open plek 5,84 27,7 %

4 Bij het berekenen van de parameters worden alle bestanden in rekening gebracht, ook open plekken en water.
Hierdoor treedt onderschatting op bij de cijfers van het gemiddeld bosbestand. Dit kan men oplossen door deze
bestanden een oppervlakte te geven van 0,0001 ha, dit geldt niet voor kapvlaktes (TB) of jonge aanplanten.
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Grafiek 3.6: verdeling van de verschillende bestandstypen
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Leeftijd
De bestanden in de Vriesput zijn vrij sterk ongelijkjarig en zijn waarschijnlijk niet ouder dan 40-
50 jaar. Alleen in de oost- en zuidrand komen oudere vliegdennen voor. Aangenomen wordt dat
de beboste delen van de Vriesput hoofdzakelijk een spontaan karakter kennen.
De bestanden in het Pijnven-Ven en –Bos zijn ouder en vrij gelijkjarig. De meeste naaldhou-
taanplanten zijn aangeplant tussen 1935-1945 met enkele uitzonderingen in het Pijnven-Bos
(1911 en 1927). Het eikenbestand in het Pijnven-Ven is ouder (1907) terwijl de spontane opslag
van berk en wilg ten zuiden van het centrale ven (12d) relatief jong is (41-60). Het eikenbestand
behoort tot één van de oudste bestanden van het domeinbos.

Sluitingsgraad
De bosbestanden in de Vriesput zijn allen vrij ijl met een gemiddelde kroonsluiting van 50-75%.
De bosbestanden in het Pijnven zijn vrijwel allen vrij dens (>75%) met uitzondering van de be-
standen rond het Pijnven-Ven waar heel wat Amerikaanse eiken geringd zijn.

Bedrijfsvorm
Hooghout, waarbij de bomen als hoogstammen groeien, is de enige bedrijfsvorm die wordt toe-
gepast in de bosbestanden.

Mengingsvorm

Onder mengingsvorm wordt de ruimtelijke positie van de bomen en/of boomgroepen van ver-
schillende soorten binnen een bestand verstaan. Het kan gaan om zowel stamsgewijs of
groepsgewijs gemengde bestanden als homogene bestanden met één enkele boomsoort.

De meeste bestanden in de Vriesput zijn vrij homogeen met uitsluitend Grove den in de boom-
laag. Stamsgewijze menging met Zomereik en berk komt minder voor. De naaldhoutbestanden
in het Pijnven-Bos zijn zeer homogeen (Grove of Corsikaanse den) zonder inmenging van an-
dere boomsoorten.

3.3.1.2 Boomsoortensamenstelling

Hieronder zijn de gegevens (op basis van de 6 bosbouwopnames in 2011) weergegeven op
niveau van de Vriesput. Voor gegevens van de bestanden in het Pijnven wordt verwezen naar
het vroegere bosbeheersplan voor het Pijnven (D. Gorissen, 2006).

Zaailingen
Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte minder dan 2 meter.

In totaal werden binnen deze hoogteklasse 6 houtige plantensoorten aangetroffen en het ge-
middelde stamtal voor het volledige plangebied bedraagt 18.372 zaailingen per hectare (zie Ta-
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bel 3.16). Dit aantal is vrij hoog te noemen. In de ijle bestanden zijn veel vestigingskansen mo-
gelijk voor zaailingen.

Sporkehout en Gagel verjongen zich het gemakkelijkst in de Vriesput (11.023 ex. resp. 3.277
ex./ha). Deze twee soorten staan in voor bijna 80% van de natuurlijke verjonging. Verjonging
wordt verder nog aangevuld door berk, Zomereik en (minder) Amerikaanse vogelkers). Ook
Grove den verjongt vrij gemakkelijk (bvb in de open plekken) maar deze verjonging is niet
waargenomen in de opgemeten proefcirkels.

In het Pijnven-Bos komt massale verjonging voor van Grove den (o.a. zeer veel langs de paad-
jes en brandgangen). Verder komt ook nog verjonging van Wilde lijsterbes en berk voor. In het
Pijnven-Ven komt naast bovenvermelde verjonging ook nog behoorlijk wat verjonging voor van
Amerikaanse eik.

Tabel 3.15: aandeel zaailingen per soort en per hoogteklasse voor de Vriesput
Hoogte Boomsoort Stamtal/ha

0-49 Sporkehout 10.342

0-49 Wilde gagel 3.277

0-49 Zomereik 1.668

0-49 Wilde lijsterbes 1.028

0-49 berk 959

0-49 Amerikaanse vogelkers 417

50-99 Sporkehout 529

100-149 Sporkehout 152

Tabel 3.16: totaal aantal zaailingen per soort voor de Vriesput
Boomsoort Stamtal/ha

Sporkehout 11.023

Wilde gagel 3.277

Zomereik 1.668

Wilde lijsterbes 1.028

berk 959

Amerikaanse vogelkers 417

Totaal 18.372

Grafiek 3.7: procentueel aandeel van de zaailingen voor volledig bosreservaat

60,0%17,8%

9,1%

5,6%
5,2%

2,3%

Sporkehout
Wilde gagel
Zomereik
Wilde lijsterbes
berk
Amerikaanse vogelkers



Algemene beschrijving

Pagina 57 van 96

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

Gemiddeld wordt binnen het plangebied voor deze laag een stamtal bereikt van slechts 372
levende struiken per hectare, verdeeld over 2 houtige plantensoorten en dit uitsluitend in de
hoogteklasse 2-4m. Meest abundante soort is hier weerom Sporkehout (319 ex./ha) en in min-
dere mate natuurlijke verjonging van Grove den.

In sommige bestanden is de struiklaag quasi afwezig en ook het grote verschil tussen het aantal
zaailingen en bomen in de struiklaag is opmerkelijk5.

In het Pijnven-Bos komt verder nog wat Wilde lijsterbes voor in de struiklaag. De onderetage is
hier verder vrij zwak ontwikkeld.

Boomlaag
De boomlaag omvat alle exemplaren met een omtrek van meer dan 20 centimeter. Op kaart
3.10 zijn de hoofdboomsoorten per bestand weergegeven.

Uit Tabel 3.17 en grafiek 3.8 is vooral het relatieve hoge aandeel naaldhout af te leiden. Op ba-
sis van het stamtal, zijn de belangrijkste boomsoorten in de Vriesput Grove den (83%) en berk
(7%); gevolgd door Sporkehout, Zomereik en Wilde lijsterbes (elk 3 à 4%).

Voor het grondvlak en het volume zijn de verhoudingen licht verschillend. Grove den blijft pro-
minent aanwezig (94% voor grondvlak en volume) en het aandeel van de loofboomsoorten
daalt dan ook proportioneel (bv. Ruwe berk neemt resp. 3,4% en 4% van het grondvlak en be-
standsvolume in). In de noord-west hoek van de Vriesput komt ook wat Amerikaanse eik voor
ter hoogte van de Kerkhovensesteenweg. Langs de Balengracht komt lokaal ook wat Zwarte els
voor.

In het Pijnven-Bos bestaan vrijwel alle bestanden uit Grove den met uitzondering van 43b en
43c die aangeplant zijn met Corsicaanse den. Sommige bestanden worden echter gescheiden
door Amerikaanse eik die geringd zijn. In de randen van verschillende bestanden komen ook
enkele rijen Corsicaanse den voor.

De loofhoutbestanden in het Pijnven-Ven bestaan uit een stamsgewijze menging van Ameri-
kaanse eik (voornamelijk) met Zomereik (minder) zoals bestand 12b of uit een groepsgewijze
menging van berk en wilg zoals in bestand 12d. Bestand 12e is een uniform Corsicaanse den-
nenbestand.

Tabel 3.17: aandeel bomen per soort voor de Vriesput
Boomsoort stamtal (ex./ha) grondvlak (m2/ha) volume (m3/ha)

Grove den 367 83% 18,80 93,7% 104,77 94%

berk 30 7% 0,68 3,4% 4,29 4%

Zomereik 18 4% 0,33 1,7% 1,34 1%

Sporkehout 13 3% 0,17 0,9% 0,52 0,65%

Wilde lijsterbes 14 3% 0,06 0,3% 0,08 0,05

5 Noot: Een belangrijk aandeel van de zaailingen (houtige vegetatie lager dan 2m) bestaat uit Gagel. Deze soort bereikt
evenwel zelden een grotere hoogte en zal dus ook niet kunnen “doorgroeien” tot de struiklaag…
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Grafiek 3.8: procentueel aandeel van de bomen naar grondvlak in de Vriesput
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Grafiek 3.9 en Grafiek 3.10 geven een overzicht van de verdeling van het stamtal en grondvlak
ten opzichte van de omtrekklasse voor de Vriesput.

Hieruit blijkt dat voornamelijk berk zowel naar stamtal als grondvlak de lagere klassen inneemt
terwijl Grove den de hogere klassen vertegenwoordigd. Het zwaartepunt voor beide parameters
is gelegen in de omtrekklasse 85-105 cm.

Grafiek 3.9: stamtal t.o.v. de omtrekklasse in de Vriesput

Grafiek 3.10: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse in de Vriesput
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Herkomst en menging
In de Vriesput komen vrijwel geen uitheemse boomsoorten voor met uitzondering van Ameri-
kaanse eik in de noord-westhoek. Amerikaanse eik komt echter wel veel voor in bestand 12b in
het Pijnven-Ven. Corsikaanse den komt als uitheemse boomsoort verder nog voor in het Pijn-
ven-Ven (12e) en –Bos (43b en 43c).

3.3.1.3 Dendrometrische gegevens

Om inzicht te verkrijgen in de opbouw van het bos werd in de maand augustus van 2011 een
bosinventarisatie uitgevoerd, waarbij een deel van de bestanden van de Vriesput aan de hand
van zes proefvakopnames werd opgemeten. De inventaris is zowel kwantitatief als kwalitatief
georiënteerd en dient om enerzijds het stamtal en grondvlak, anderzijds de bestandssamenstel-
ling te bepalen. De ligging van deze dendrometrische proefvlakken is terug te vinden op kaart
3.9.

Alle gegevens zijn ingevoerd in de Access-databank Bosbeheerpakket (versie 3.48-2.18), die
digitaal aan dit beheerplan is toegevoegd en waar de dendrometrische gegevens per bosreser-
vaatsdeel en per bestand zijn op te vragen. Op de cd-rom zijn ook per bestand de fiche met de
gegevens per laag (zaailingen, struik- en boomlaag) en bijhorende grafieken weergegeven.

In Tabel 3.18 is de overzichtstabel met per bosbestand de belangrijkste dendrometrische gege-
vens van de levende en dode bomen weergegeven.
Het algemeen gemiddelde van stamtal, grondvlak en volume van de Vriesput werd berekend
als het gewogen gemiddelde op basis van de bosbestandsoppervlaktes (zonder permanent
open plekken, te bebossen plekken en water). Het gemiddeld stamtal voor de levende bomen
beloopt 442 bomen/ha. Het gemiddeld bestandsgrondvlak bedraagt 20,6 m²/ha en het gemid-
deld bestandsvolume 111 m³/ha. De cijfers zijn vrij laag en sluiten nauw aan bij het ijle karakter
van de bosbestanden in de Vriesput.

Tabel 3.18: Overzicht van het stamtal, grondvlak en volume per bestand (op basis van de bosbouwopnames).
Levende bomen Dode bomen

Bestand Opp.
(ha)

stamtal
aantal/ha

grondvlak
m²/ha

volume
m³/ha

stamtal
aantal/ha

grondvlak
m²/ha

volume
m³/ha

% in-
heems

63a 7,39 427 22,6 125,2 79 1,5 12,0 100

63c 0,94 324 9,0 36,5 100

63d 0,75 324 9,0 37,7 100

63i 1,38 884 33,8 209,6 196 3,2 23,2 100

63j1 1,39 354 7,7 33,0 100

63j2 3,29 393 20,0 112,1 100

63k 0,13 354 6,1 26,6 100

Dood hout
Het staand dood hout omvat alle staande dode bomen met een omtrek van meer dan 20 cen-
timeter. Het aandeel staand dode bomen per bestand is weergegeven in Tabel 3.18.

De hoeveelheid staand dood hout ligt boven de vooropgestelde richtlijn van de Criteria Duur-
zaam Bosbeheer die een richtwaarde van 4% van het bestandsvolume als dood hout voorop
stelt. Hierin zit zowel staand als liggend dood hout vervat, gespreid over alle omtrekklassen.
Voor de Vriesput is dit 7,1% énkel voor het staand dood hout.

Een goede spreiding over alle dikteklassen wordt relatief goed gehaald. Hoewel het meeste
staand dood hout toch een omtrek heeft van 20 tot 60 cm. In Tabel 3.20 wordt per bosbestand
de aanwezigheid van liggend dood hout weergegeven.
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Tabel 3.19: Overzicht van het staand dood hout en hun procentueel aandeel in de Vriesput

Boomsoort Sortiment Stamtal
(N/ha)

Grondvlak
(m2/ha)

Volume
(m3/ha)

Grove den dik 13,1 0,59 5,26
Grove den dun 42,7 0,44 2,65

Totaal 55,8 1,03 7,91

In de meeste bestanden is dun liggend dood hout aanwezig (zie Tabel 3.20). Dikker liggend
dood hout komt minder en beperkt zich vooral tot de Vriesput en het Amerikaanse ei-
ken/Zomereikenbestand in het Pijnven (12b).

Tabel 3.20: Spreiding van het liggend dood hout per bestand over de verschillende dikteklassen
Bosplaats Bestand Dun Dik Zeer

dik Bosplaats Bestand Dun Dik Zeer
dik

Pijnven-
Bos 33a < 5

stuks/ha geen geen Pijnven-
Ven 12d > 100

stuks/ha geen geen

Pijnven-
Bos 34a < 5

stuks/ha geen geen Pijnven-
Ven 12e 5-100

stuks/ha geen geen

Pijnven-
Bos 35a 5-100

stuks/ha geen geen Pijnven-
Ven 12f > 100

stuks/ha geen geen

Pijnven-
Bos 41a 5-100

stuks/ha geen geen  Vriesput 63a < 5
stuks/ha

1-10
stuks/ha geen

Pijnven-
Bos 42a 5-100

stuks/ha geen geen  Vriesput 63c 5-100
stuks/ha geen geen

Pijnven-
Bos 43a 5-100

stuks/ha geen geen  Vriesput 63d 5-100
stuks/ha

1-10
stuks/ha geen

Pijnven-
Bos 43b 5-100

stuks/ha geen geen  Vriesput 63e < 5
stuks/ha

1-10
stuks/ha geen

Pijnven-
Bos 43c 5-100

stuks/ha geen geen  Vriesput 63i < 5
stuks/ha

1-10
stuks/ha geen

Pijnven-
Bos 49a < 5

stuks/ha geen geen  Vriesput 63j1 < 5
stuks/ha geen geen

Pijnven-
Bos 50a < 5

stuks/ha geen geen  Vriesput 63j2 < 5
stuks/ha

1-10
stuks/ha geen

Pijnven-
Ven 12b > 100

stuks/ha
11-30

stuks/ha
> 3

stuks  Vriesput 63k 5-100
stuks/ha geen geen

Pijnven-
Ven 12c 5-100

stuks/ha geen geen

3.3.1.4 Biotoopkartering

Gezien de relatief jonge bosleeftijd, is ook het aandeel oude en dikke dode bomen in de
Vriesput zeer beperkt. Bomen met een omtrek van >2,5m zijn volledig afwezig in het bosreser-
vaat en de uitbreidingsperimeter. Dikke dode bomen (omtrek >1m, diameter >30cm) zijn even-
eens afwezig.

3.3.2 Fytosociologische inventaris

In augustus 2011 werden in totaal 6 vegetatie-opnames gemaakt (volgens Braun-
Blanquetmethode) in de proefvlakken waar ook de bosbouwopnames werden uitgevoerd in de
Vriesput. De situering van de opnames is weergegeven op kaart 3.9.

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

Op basis van de presentie, karakteristieke bedekking en indicatorwaarde (= product van trouw
en presentie) worden (bos)plantengemeenschappen bekomen. In totaal worden er 39 bostypes
onderscheiden, ingedeeld onder 10 bostypegroepen (hoofdletter). In een sterdiagram wordt de
verwantschap van een vegetatieopname met elk bostype weergegeven. Hoe meer het sterdia-
gram uitwijkt naar een welbepaald bostype, hoe groter de associatie met dit bostype.

De actuele vegetatiekaart op basis van de bostypologie volgens Cornelis et al. (2009) is weer-
gegeven op kaarten 3.8a en 3.8b
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Om de typering van de actuele vegetatie vanuit de kruidlaag te bevestigen en om de proefvlak-
ken te karakteriseren qua biotische parameters, werd ook een mF/mR.mN-ecogram (Rogister,
1985) gemaakt en geïnterpreteerd (zie Figuur 3.11).

Voor de duidelijkheid wordt in Tabel 3.21 een overzicht gegeven van de aangetroffen bostypes
in het bosreservaat volgens de vroeger gebruikte Bos & Groen-indeling (2001) en de recentere
indeling volgens Cornelis et al. (2009).

Tabel 3.21: aangetroffen bostypes in het plangebied

Cornelis et al. (2009) Tropres (Bos&Groen, 2001) Habitattype
C3: Elzenbroekbos met Hop en Moerasspirea Elzenbroekbos (partim) 91E0

I2: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje
Soortenarm Berken-Eikenbos/Bochtige
smelerijk Berken-Eikenbos/Typisch Ber-
ken-Eikenbos/Bosbesrijk Berken-Eikenbos

9190

I4: RG* [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse eik Amerikaanse eik-Kastanjebos -

J3: Berken-Elzenbos met Geoorde wilg en Veenmos Niet aangemeld 91E0

* RG = rompgemeenschap

Figuur 3-3: procentueel aandeel van elk bostype (volgens Cornelis, 2009) in het plangebied
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Open

C: Elzenbroekbos

 C3: ELZENBROEKBOS MET HOP EN MOERASSPIREA

      (  Habitatcode: 91E0: Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (partim)

Algemeen: In dit bostype is meestal Zwarte els de dominante boomsoort. Dit is het meest droge type van
de elzenbroekbossen waarbij een mengeling van plantensoorten voorkomt van natte (Grote wederik, Moe-
raswalstro, Elzenzegge, Mannagras…) en droge standplaatsen (stekelvaren, braam, Grote brandnetel..).
Dit type is o.a. typisch voor verlande ondiepe plassen zoals het geval is in het Pijnven.

Bosreservaat Pijnven: dit bostype komt in één bestand voor, namelijk ten zuiden van het grote
centrale van in het Pijnven-Ven (12d). Dit bestand vormt een uitloper van het noordelijk gelegen
ven. Een groot deel van het bestand is vrij droog. Oorspronkelijk was dit bestand onderdeel van
het vroegere ven maar nu is dit bestand verland met berk en Wilg en kan het beschouwd wor-
den als voedselrijk elzenbroek. De kruidlaag is vrij schaars aanwezig en bestaat uit Zompzeg-
ge, Elzenzegge, Bochtige smele, Hennegras en Brede stekelvaren.
Heel lokaal komt beekbegeleidend langs de Balengracht ook een minder ontwikkeld mesotroof
elzenbroek voor met in de boomlaag Zomereik, Zwarte els, wilg en berk. In de kruidlaag komt
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Zomprus, Moerasstruisgras en Pitrus voor samen met soorten van rijkere standplaatsen als
Grote wederik, Mannagras, Gele lis, Ijle zegge en Bitterzoet.

lokaal komt minder ontwikkeld mesotroof elzenbroek voor langs de Balengracht (Vriesput).

I: Dennen-Eikenbos

I2c: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, subtype met Bochtige smele

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

Algemeen: Dit bostype is een verarmde of minder goed ontwikkelde vorm van het subtype met Blauwe
bosbes (I2b). Er is meestal ook een zekere affiniteit met de rompgemeenschap met Braam (I1) en berk
duikt hier frequent op in de nevenetage. De kruidlaag is kenmerkend zeer soortenarm door sterke domi-
nantie van grassen (Bochtige smele) en/of bramen.

Bosreservaat Pijnven: Vrijwel alle bestanden van de bosplaats Pijnven-Bos kunnen tot dit sub-
type worden gerekend. Het zijn monotone Grove- of Corsicaanse dennenbestanden met een
schaarse onderetage van berk, Sporkehout en wat Wilde lijsterbes. De kruidlaag bestaat hoofd-
zakelijk uit Bochtige smele aangevuld met wat stekelvaren, Struikheide en Blauwe bosbes. Ook
bestanden 63c en 63k in de Vriesput worden tot dit subtype gerekend. Hier komt meer sponta-
ne inmenging van berk en Zomereik voor. Het Corsicaanse dennenbestand 12c in de bosplaats
Pijnven-Ven wordt ook tot dit subtype gerekend hoewel hier ook sterk affiniteiten zijn met het
subtype met Adelaarsvaren (I2a).
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Figuur 3-4: bostypespectrum voor I2c Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, subtype
met dominantie van Bochtige smele

foto: dominantie van Bochtige smele in het de bosplaats Pijnven-Bos

 I2d: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, SUBTYPE MET DOMINANTIE VAN
PIJPENSTROOTJE.

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

Algemeen: dit is een verarmde of minder goed ontwikkelde vorm van het subtype met Blauwe bosbes. De
affiniteit met dit bostype is dan ook sterk. Er is meestal ook een zekere affiniteit met de rompgemeenschap
met Braam (I1) Berk duikt hier nogal eens op in de nevenetage. De kruidlaag is kenmerkend zeer soorten-
arm door sterke dominantie van grassen (Pijpenstrootje) en/of bramen. De aaneensluitende vegetatiemat
en dense strooisellaag verhinderen de ontwikkeling van andere soorten en een goede verjonging. Exten-
sieve begrazing ev. in combinatie met plaggen is de enige manier om deze dominantie te doorbreken. Dit
is het typisch bostype dat ontstaat door bebossing van heidegronden. De aanwezigheid van Pijpenstrootje
kan een goede indicatie zijn voor potenties voor heideherstel. Indien de grasmat niet te dens is, duikt soms
Struikhei op en neigt het bostype meer naar het subtype met Struikhei.

Bosreservaat Pijnven: Dit bostype is het tweede meest voorkomende type na het subtype met
Bochtige smele in het plangebied. Dit type komt uitsluitend voor in de Vriesput (63a, 63d, 63j1
en delen van 63b en 63e). Grove den is hier in alle bestanden de hoofdboomsoort met lokaal
berk in de nevenetage. In de struiklaag komt voornamelijk Sporkehout en berk voor. De kruid-
laag wordt voornamelijk beheerst door Pijpenstrootje ( en mindere mate Bochtige smele) maar
ook heischrale elementen als Dopheide (vochtiger plekken), Struikheide en Gagel komt hier
voor. Gagel komt voornamelijk voor daar waar de bestanden wat opener zijn. Vooral op de iets
vochtiger plekken in het noorden en het westen.
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Figuur 3-5: bostypespectrum voor het Dennen-Eikenbos met bochtige smele en Pijpenstrootje, subtype
met dominantie van Pijpenstrootje.

foto: Grove dennenbestand met dominantie van Pijpenstrootje in de Vriesput,
 lokaal komt berk voor in de nevenetage.

 I4: RG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse eik
(  Habitatcode: -)

Algemeen: dit is een derivaatgemeenschap van het Eiken-Beukenbos door de sterke aanwezigheid van
Amerikaanse eik in dit subtype. De kruidlaag is ijl of wordt gedomineerd door bramen en Brede stekelva-
ren. De bladeren van Amerikaanse eik vormen een dikke, slecht verterende strooisellaag waardoor de
kieming van andere soorten bemoeilijkt wordt.

Bosreservaat: dit bostype komt uitsluitend voor in bestand 12b in de bosplaats Pijnven-Ven. Het
betreft hier een Amerikaanse- /Zomereikenbestand met veel verjonging van Amerikaanse eik. In
de kruidlaag wordt verder Blauwe bosbes, Bochtige smele, Pijpenstrootje, Veelbloemige veld-
bies en Brede stekelvaren teruggevonden.
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Foto: Massale natuurlijke verjonging van Amerikaanse eik in het Pijnven (12b).

 I2d/J2: Mengvormen van Dennen-Eikenbos met Pijpenstrootje en Berken-Elzenbos met
Wilde gagel en Veenmos.

(  Habitatcode: 91E0: Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (partim)

In de Vriesput komt ter hoogte van de Balengracht een mengvorm voor van bovenvermeldde
types in de bestanden 63i en 63j2. Naargelang het minder of meer voorkomen van Gagel, Dop-
heide en (lokaal) veenmos in de kruidlaag overheerst het ene over het andere type. Verder
komt hier in de kruidlaag nog Pijpenstrootje, Ruwe en Bochtige smele, Blauwe bosbes, Pilzeg-
ge en Brede stekelvaren voor. Grove den is de dominerende boomsoort met lokaal Zomereik en
berk in de nevenetage. Sporkehout komt hier veel voor in de onderetage en plaatselijk ook Wil-
de lijsterbes.

Figuur 3-6: bostypespectra voor de mengvormen van Dennen-Eikenbos met Pijpenstrootje en Elzen-
Eikenbos met Gagel en veenmos (links: bestand 63i, rechts: bestand 63j2)

Gagelstruweel
In de Vriesput komt een uitgebreid gagelstruweel voor die zich vrij goed verjongt en dan vooral
ter hoogte van de grote open natte plek in bestand 63h. In de bosbestanden komt ook gagel-
struweel voor maar daar verjongt ze minder goed. In de kruidlaag komt meestal Pijpenstrootje,
Dopheide, Veenpluis en Struikheide voor. Pijpenstrootje is afwezig daar waar de standplaats te
nat is zoals in bestand 63f. Gagelstruwelen kunnen zich beter ontwikkelen op drogere plekken
waar ze meer dan 1 meter hoog zijn. Op de natste plekken echter zijn deze struwelen veel la-
ger. Kaart 3.6a geeft de verspreiding van Wilde gagel in de Vriesput.
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Gagelstruweel in de Vriesput

Rogister-ecogram
Om dit ecogram te bekomen, gebruikte Rogister de Ellenberggetallen R (zuurtegraad), N (stik-
stofwaarde) en F (vochtwaarde) om elk bostype in een tweedimensionele ruimte te plaatsen die
de ecologische positie van de abiotische factoren vochttoestand en voedselbeschikbaarheid
van de bodem (is gerelateerd met de humuskwaliteit) duidelijk maakt. De bekomen gemiddelde
Ellenbergwaarden per proefvlak worden uitgezet in het Rogister-ecogram met als referentie (de
zwarte lijnen) een overlay van de bosinventarisatietypologie.
Voor de classificatie van de bosgemeenschappen volgens Rogister (1985) werd gebruik ge-
maakt van de verwachtschap op basis van de Ellenberggetallen (Ecologische Verwantschaps-
Coëfficiënt of EVC). De ecogrammen worden opgesteld op basis van de gemiddelde Ellenberg-
getallen voor vocht (mF), zuurtegraad (mR) en stikstof (mN) voor elk bostype. Deze parameters
geven een indicatie van de vochttoestand en de humuskwaliteit of de snelheid waarmee de
humus wordt afgebroken zodat de ecologische plaats van elke plantenopname ten opzichte van
deze twee omgevingsfactoren duidelijk wordt.
Naast deze positionering t.o.v. de abiotische parameters zuurtegraad, voedselrijkdom en bo-
demvocht, geeft deze grafiek ook de overeenkomst weer tussen de vegetatieopnames en de
Vlaamse bostypes (Roelandt, 2001). De zwarte lijnen en de hoofdletters wijzen op de begren-
zing van de ecologische zones die samenhangen met de Vlaamse bostypes. Deze afgebaken-
de zones mogen niet als absolute grenzen worden beschouwd; ter hoogte van een grens is er
een overgangszone tussen het ene en het andere bostype. Voor sommige opnames met een
belangrijk aandeel aan storingssoorten - waarvoor geen gewogen Ellenbergwaarden berekend
kunnen worden - kan het voorkomen dat de punten in de grafiek een uitbijter vormen en buiten
de ecologische zones (volgens de bostypologie) terechtkomen.
De begrenzing van de ecologische gebieden in het ecogram komt overeen met de volgende
bostypes:

BQ: Berken-Eikenbos (Betulo-Quercetum)
FQ: (Winter)Eiken-Beukenbos (Fago-Quercetum)
SC: arme Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum)
MF: Gierstgras-Beukenbos (Milio-Fagetum)
EC: Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos (Endymio-Carpinetum)
PC: Vochtig Eiken-Haagbeukenbos (Primulo-Carpinetum)
UFtyp: typisch Iepen-Essenbos (Ulmo-Fraxinetum typicum)
UFaln: Vochtig of Elzenrijk Iepen-Essenbos (Ulmo-Fraxinetum alnetosum)
PF: Elzen-Essenbos (Pruno-Fraxinetum)
CA: Moesdistel-Elzenbroek (Kalk-Elzenbroek) (Cirsio-Alnetum)
FA: Ruigt-Elzenbos (Filipendulo-Alnetum)
CEA: Gewoon of mesotroof Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum)
LQ: Elzen-Eikenbos (Lysimachio-Quercetum)
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In de X-as is de mate van afbraak van het strooisel of dus het humustype uitgezet. Deze wordt
bekomen uit het product van de zuurtegraad (mR6) en de stikstofgraadklasse (mN7) of dus
voedselrijkdom. Deze is oplopend van mor, moder naar mull als volgt:

De Y-as komt overeen met de vochtklasse als volgt, deze gaat van soorten die gebonden zijn
aan zeer droge omstandigheden (xerofielen) naar soorten die gebonden zijn aan natte stand-
plaatsen (hygrofielen):

Abiotische typering voor de Vriesput o.b.v. mR x mN/mF-ecogram:

In Grafiek 3.11 wordt het mF/mR.mN-ecogram (Rogister, 1985) weergegeven van de vegetatie-
opnames in de bosbestanden van de Vriesput. Het ecogram toont een cluster aan de linkerzij-
de.

Op basis van de zuurtegraad vallen nagenoeg alle opnames in de bossfeer binnen de klasse
acidofiel of acidofiel-acidoclien. Wat logischerwijs overeenkomt met de bodemtypering van zan-
dig en zuur.

De voedselrijkdom van de bodem is van de meeste proefvlakken laag ((uiterst) zwakke tot zwak-
ke nitrificatie), dus de bodems in het plangebied zijn vnl. voedselarm.

Het vermenigvuldigen van beide parameters geeft de strooiselafbraaksnelheid weer (zie X-as
in grafiek). Voor alle opnames blijft deze onder de 6,4 of is het humustype niet verder ontwik-
keld dan mor of verloopt de strooiselafbraak behoorlijk slecht. Voor bestand 63c ligt de parame-
ter zelfs onder de 3 (heide-mor). Deze zeer lage afbraaksnelheid weerspiegelt goed de hoofd-
boomsoort in het gebied (Grove den).

De vochtklasse in alle proefvlakken is vochtig (hygroclien, de waarde op de Y-as ligt rond de 7).

De Vriesput kan worden gekarakteriseerd als vochtig, voedselarm bos op zure grond met
een (heide)mor- humus.

6 mR = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de zuurtegraad in de bovenste bodemlagen R.
7 mN = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de nitrificatie N, dus mN.



Algemene beschrijving

Pagina 68 van 96

Biotische typering voor de Vriesput o.b.v. mR x mN/mF-ecogram:

Alle opnames in de Vriesput zijn volgens de Vlaamse bostypologie geclusterd binnen het Ber-
ken-Eikenbos (BQ - Betulo-Quercetum) met (deels) affiniteiten met het Elzen-Eikenbos (LQ - Ly-
simachio-Quercetum).

Grafiek 3.11: Ecogram van de Braun-Blanquet bosopnames van de Vriesput.

3.3.3 Faunistische inventaris

Zie hoger.

3.3.4 Opbrengsten en diensten

Houtverkoop
De enig gegevens die ter beschikking zijn die voor het volledige domeinbos Pijnven tot en met
2006 en zijn niet uitgesplitst over de bestanden heen. De kapquanta liggen beduidend onder de
aanwas die geraamd wordt op 9 à 10 m3 per ha. De laatste jaren zijn echter heel wat open
plekken gecreëerd wat de kapquanta gevoelig hoger zou moeten laten uitkomen. Van 1979 tot
2006 werd gemiddeld 35 m3 per hectare gekapt (zonder de brandhoutkappingen tbv loten) in het
domeinbos.

Jacht
Het bosreservaat behoort tot het werkingsgebied van de Wildbeheereenheid ‘Jacht en Natuur
Lommel’. Binnen het domeinbos is enkel de jacht op ree verpacht en dit over een oppervlakte
van 778 ha. Bestrijding van alle wildsoorten en van kraaien, gaaien en eksters is verboden.
Voor de Vriesput is de jacht niet verpacht. Jaarlijks vinden er wildtellingen plaats door de WBE.
Verdere bespreking van de aantallen zijn terug te vinden in § 3.2.6.2. De jacht heeft binnen de
WBE (8047 ha. in 2007) plaats op: Ree (60 ex. in 2007), Haas, Konijn, Patrijs, Fazant, Wilde
eend, Smient (32 ex. in 2007), Vos (60 ex. in 2007), verwilderde kat, Houtduif, Kraai, Gaai en
Ekster.

Huur/pacht
Er zijn geen gebruiksovereenkomsten afgesloten voor de percelen gelegen in het bosreservaat.
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3.4 Bosdifferentiërende elementen
3.4.1 Vennen
In het bosreservaatsdeel Vriesput is een ven gelegen in bestand 63f. Dit ven wordt volgens de
Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen (Haskoning, 2002) gerekend tot het Veenmos-
Snavelzegge ionenarm watertype (zuur, niet gebufferd water). Dit ven wordt uitsluitend via
regenwater gevoed dat oppervlakkig naar dit ven loopt. Dit ven is aan het verlanden (veenvor-
ming) met veenmos, Snavelzegge en Veenpluis. Verder komt hier ook veel Gagel en wat Dop-
heide voor in de rand.

Het ven gelegen in de Vriesput is iets minder voedselarm en iets meer gebufferd. Dit ven wordt
gerekend tot het Drijvende waterweegbree-Oeverkruid ionenarm type met overgangsvormen
naar hoger vermeld type. Dit ven is deels terug uitgegraven in 1989 waardoor dit ven waar-
schijnlijk ook deels ook gevoed wordt door grondwater. Naar grondwaterchemie toe is op te
merken het ven toch vrij zeer zuur is (pH 5), nutriëntenvrij en mineraalarm waarbij de bufferca-
paciteit vrijwel afwezig is.

3.4.2 Solitaire bomen
Omvangrijke bomen (> 2,5 m) zijn vrijwel afwezig in het plangebied wegens de vrij jonge leeftijd
van de bestanden. Alleen in bestand 12b van het Pijnven-Ven komen twee Douglassparren
voor van meer dan 2,5 m in omtrek (271 en 315 cm), zie ook kaart 3.10

3.5 Beschrijving van de boswegen en andere infra-
structuur

3.5.1 Boswegen
Onder boswegen verstaan we alle wegen in de bosbestanden die geen openbaar karakter heb-
ben (= buurtweg of openbare weg). In het bosreservaat zelf lopen vrijwel geen boswegen alleen
degene die worden weergegeven op kaart 3.11.

3.5.2 Recreatieve en educatieve infrastructuur
De recreatieve en educatieve infrastructuur is in het bosreservaat vrij beperkt. De weinig infra-
structuur die aanwezig is in het bosreservaat dient vooral om recreëren in het bos toe te laten
en te sturen (kaart 3.11).

Borden
De enige borden die ter hoogte van het bosreservaat worden teruggevonden, zijn borden die de
algemene toegankelijkheid regelen. Het betreft hier enkele verbodsborden.

Barelen en poorten
Ter hoogte van de Vriesput zijn twee barelen geplaatst die de toegang versperren tot het bos-
pad die de bestanden 63b, 63c en 63d van elkaar scheiden.

Afsluitingen
In het Pijnven-Ven en –Bos zijn twee zones afgesloten met gladde draad om de natuurlijke ver-
jonging te bevorderen. Deze afsluitingen hebben hun functie ondertussen verloren.
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3.6 Recreatieve functies en toegankelijkheid
3.6.1 Toegankelijkheid
Alle bospaden die langs of door de verschillende bosplaatsen van het bosreservaat lopen zijn
niet toegankelijk voor het publiek.

3.7 Knelpunten
3.7.1 Sluikstort
De randen van de bosreservaatsdeel Vriesput zijn onderhevig een sluikstort. Het gaat dan in
hoofdzaak om steenpuin of groenafval en niet zelden kan de herkomst ervan herleid worden tot
één van de aangrenzende particuliere eigendommen.

foto: sluikstort van groenafval.

3.7.2 Draadafsluiting
In het Pijnven-Ven en –Bos zijn twee zones afgesloten met gladde draad om de natuurlijke ver-
jonging te bevorderen. Deze afsluitingen hebben ondertussen hun functie verloren en ze beper-
ken de ecologische passage voor tal van diersoorten.

3.7.3 Drainage
De Balengracht die doorheen het reservaatdeel Vriesput loopt, zorgt voor een sterke drainage
van de grondwatertafel. Dit zorgt vnl. in de zomermaanden voor een snel dalende waterspiegel
in de aangrenzende vennen en voor een degradatie van de aanwezige natte heidevegetaties.

3.7.4 Onduidelijke eigendomsgrens
De zandweg die in de zuidrand loopt van de Vriesput is een verkavelingsweg met een onduide-
lijk statuut. Deze we ligt niet op de bestandsgrenzen. Een klein deeltje ten zuiden van deze weg
behoort ook nog tot de kadastrale percelen gelegen ten noorden van deze weg. In de praktijk
wordt deze weg echter als grens genomen waarbij een klein deel van het bosreservaat (ten zui-
den van de zandweg) als landbouwgrond wordt bewerkt.
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3.7.5 Invasieve soorten
Zie hiervoor § 3.2.3.5

3.7.6 Homogene en structuurarme bestandenopbouw
Alle bosbestanden in het Pijnven-Bos bestaan uit homogene boombestanden met Grove den en
Corsikaanse den met een ontbrekende of structuurarme en eenzijdige struik- en kruidlaag. Dat
zorgt ervoor dat gediversifieerde ontwikkelingen op veel plaatsen achterwege blijven.

3.7.7 Graslanden
Beperkte vervilting in grasland 63g.
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4  Beheervisie en -doelstellingen

4.1 Bosfuncties
4.1.1 De ecologische functie

In 1995 werd 40 ha van het uitgestrekt domeinbos Pijnven aangewezen als bosreservaat. De
keuze als bosreservaat was vooral gebaseerd door de aanwezigheid van een historisch ven en
de ligging van een blok naaldhoutbestanden in een groot boscomplex. In 2009 kwam er met de
uitbreiding met de Vriesput (21 ha) een derde bosreservaatsdeel bij.

De Vriesput is een noordwestelijke uitloper van het domeinbos Pijnven en bestaat uit een moza-
ïekrijk landschap met gagelstruweel, open heidezones, vrij recente (minder dan 100 jaar) be-
bossingen van heidezones en heischrale graslanden. De waarde van het bosreservaat ligt
vooral in de aanwezige relicten van vochtige heide en de mozaïekrijke structuur met de daaraan
gebonden zeldzamere soorten. Er is wel de problematiek van verdroging (vooral door draine-
rend effect van Balengracht) waardoor de aanwezige vennen verdroogd zijn en de aanwezige
natte heidevegetaties deels zijn gedegradeerd. Een herstel van de hydrologie dringt zich op.

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

OPEN RUIMTES
- Er zijn nog waardevolle relicten van vochtige heide aanwezig. Er komt nog een kleine popu-

latie Klokjesgentiaan voor en in de geplagde zones komt massaal Kleine zonnedauw voor.
Het is in deze zones dat ook Moerassprinkhaan aanwezig is. In enkele kleinere verdroogde
vennen komt talrijk Veenpluis en Snavelzegge voor.

- Centraal in de Vriesput en in de noordelijke rand van het heischraal grasland werd droge
heide hersteld. De soortenrijkdom is beperkt maar is er onder meer het zeldzame Klein
warkruid aanwezig. Ook Blauwe vleugelsprinkhaan werd er aangetroffen.

- In de oostelijke rand heeft zich een waardevol heischraal grasland ontwikkeld met zeldzame
soorten als Dwergviltkruid en Stekelbrem. Het is ook hier dat de zeldzame dagvlinders Klei-
ne parelmoervlinder en Heivlinder voorkomen.

STRUWEEL

- In het noordelijk deel van de Vriesput komt een vrij omvangrijk en goed ontwikkeld gagel-
struweel voor dat zich goed verjongt. In deze overgangszones komt onder meer Nachtzwa-
luw voor.

BOS
- Voorkomen van vooral vrij homogene Grove denbestanden met kenmerken van het bostype

Zomereiken-Berkenbos. In het noordelijk deel komt langs de Balengracht een meer waar-
devol bostype voor met kenmerken van het oligtroof berkenbroekbos.
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In het bosreservaat zal er vooral worden gestreefd naar een behoud en versterken van het mo-
zaïekrijk landschap met afwisseling van natte en droge heidezones, heischraal grasland, bos-
en struweelzones (zie figuur 4.13). Deze structuurvariatie van het bosreservaat moet ervoor
zorgen dat er zowel op floristisch als faunistisch vlak de interessante en zeldzame soorten meer
kansen zullen krijgen en het bosreservaat zeker belang zal hebben voor het in standhouden
van deze soorten.

Het beheer in het bosreservaat Vriesput is volledig afgestemd op een optimalisatie van de eco-
logische functie en de wetenschappelijke functie van het bos. Alle concrete beheerdaden zijn
afgestemd op de realisatie van deze doelstellingen. Hierbij wordt vooral ingezet op de biodiver-
siteit (ecologische functie). Zie voor de doelstellingen van het Pijnven-bos en Pijnven-ven het
vroegere beheerplan (LIM, 1998).

Met de beoogde beheerdoelstellingen wordt ernaar gestreefd om de waardevolle vegetaties en
zeldzame en kwetsbare soorten te behouden en te versterken. Dit wordt als volgt vertaald in
algemene beheerdoelstellingen:

Behoud van structuurrijk gagelstruweel
In het noordelijk deel van de Vriesput komt een goed ontwikkeld gagelstruweel van bijna 4
ha voor. De aanwezigheid van dit gagelstruweel was één van de belangrijkste redenen om
de Vriesput in het Vlaamse bosreservatennetwerk op te nemen.

Door het vermijden van verbossing van het struweel en op langere termijn herstel van de
hydrologie wordt er naar gestreefd om het gagelstruweel optimaal te behouden.

Ontwikkelen van natte heide
Deels samenvallend met het gagelstruweel en rond de verdroogde vennetjes komt onge-
veer 2 ha natte heide voor. In de natste delen is de natte heide goed ontwikkeld met veel
Dopheide en in de plagplekken veel Kleine zonnedauw. Ook is er nog een kleine populatie
Klokjesgentiaan aanwezig. Door de verdroging treedt er wel vergrassing op met voorname-
lijk Pijpenstrootje. Om op kortere termijn de natte heide voldoende kwalitatief te houden,
wordt er kleinschalig geplagd, op langere termijn wordt gestreefd naar herstel van de hydro-
logie om zo de venige natte heide te kunnen behouden en op termijn zelf hoogveen te laten
ontwikkelen.

Ontwikkelen van droge heide
De twee geplagde zones waar zich droge heide heeft ontwikkeld, zijn door de aanwezigheid
van open zandige zones interessant voor zeldzamere invertebraten. Door gericht beheer
wordt de droge heide ecologisch geoptimaliseerd.

Behoud van heischraal grasland
Het bestaand heischraal grasland aan de oostrand van de Vriesput wordt verder gefaseerd
gemaaid in kader van het behoud van o.a. zeldzame dagvlinders. Binnen dit grasland wordt
de structuurvariatie van intensiever, extensiever gemaaid grasland, struweel en bomen
maximaal in stand gehouden. In het westelijk deel wordt het aanwezige grasland gericht
beheerd om de ecologische kwaliteit te verbeteren.

Verbeteren buffers
In de zuid- en oostrand wordt door het versterken van de bosrand gestreefd naar het be-
perken van de negatieve invloed van de omgeving.
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Figuur 4-1: visie voor bosreservaat Vriesput

GEBIEDSSPECIFIEKE INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN

Van de 3 bosreservaatsdelen van het bosreservaat Pijnven is enkel Pijnven-ven gelegen in Ha-
bitatrichtlijngebied, nl. in ‘Vallei- en brondgebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dom-
mel met heide en vengebieden”. De S-IHD’s voor dit gebied zijn weergegeven in Rapport 25
(ANB, 25 mei 2012).

Tijdens de looptijd van het beheerplan wordt al dan niet binnen Habitatrichtlijngebied volgende
oppervlaktes habitats behouden of ontwikkeld:

- 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren: in het deel Pijnven-ven komt maar
0,40 ha meer voor van het oorspronkelijk meer dan 2 ha grootte ven. Door het vrijhouden
van opslag van de randen van het ven wordt aanrijking door bladval vermeden. In de
Vriesput (buiten HRL) komt een grotendeels verdroogd ven (0,3 ha) voor.

- 4010 Vochtige heide: komt in het Pijnven-ven maar fragmentarisch voor. In de Vriesput
is er ca. 2 ha natte heide aanwezig.

- 4030 Droge heide: dit habitat komt in Pijnven-ven en Pijnven-bos slechts zeer fragmenta-
risch voor. In de Vriesput komt in totaal ca. 1,2 ha.

- 6230 Soortenrijk heischraal grasland: komt enkel voor in de Vriesput waar 1,5 ha vrij
goed ontwikkeld droog heischraal grasland aanwezig is. Aan de zuidrand is er 0,7 ha dat
potentie heeft om te ontwikkelen tot heischraal grasland.

- 9190 Oude zuurminnende eikenbossen: een slecht ontwikkelde vorm komt voor rond
het ven in Pijnven-ven. In de andere twee bosreservaatsdelen komt dit type maar frag-
mentarisch voor.
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- 91E0 Bossen op alluviale grond: een voedselrijker type wordt over een oppervlakte van
ca. 1 ha aangetroffen in de uitloper van het ven. Buiten Habitatrichtlijngebied komt dit ha-
bitat ook nog voor in Vriesput langs de Balengracht.

Voor het bosreservaatsdeel Pijnven-ven dat in Habitatrichtlijngebied is gelegen, wordt er naar
gestreefd om volgende habitattypes te ontwikkelen:

Tabel 4..22: huidige en gewenste oppervlakte habitats binnen bosreservaatsdeel PIJNVEN-VEN

Habitattype huidig areaal
2013

gewenst are-
aal 2032

einddoel
(>2050)

3130 Oligotroof tot mesotroof stilstaand water 0,4 ha >0,4 ha 1 ha

4010 Vochtige heide < 0,2 ha 0,4 ha 0,5 ha

9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus
robur op zandvlakten

< 1 ha  3 ha 8 ha

91E0 Bossen op alluviale grond 1 ha 1 ha 1 ha

Naast de habitats zijn er ook diersoorten vermeld in het S-IHD rapport die binnen het bosreser-
vaat aanwezig zijn. Zo is de Vriesput belangrijk voor Nachtzwaluw en Boomleeuwerik, het Pijn-
ven-bos is dan interessant voor o.a. Zwarte specht.

4.1.2 De wetenschappelijke functie

Het beheer in de drie bosreservaatsdelen is volledig afgestemd op een optimalisatie van de
ecologische functie en de wetenschappelijke functie. Alle concrete beheerdaden zijn afgestemd
op de realisatie van deze doelstellingen.

Momenteel is er nog maar beperkt wetenschappelijk onderzoek in de bosreservaatsdelen
uitgevoerd, zo onder meer naar het habitatgebruik van Nachtzwaluw (Ruben Evens). Gezien de
goede buffering, het voorkomen van zeldzame soorten en de verscheidenheid aan biotopen is het
bosreservaat een interessant onderzoeksgebied.

In de Vriesput kan er verder hydrologisch onderzoek gebeuren en is het wenselijk dat zeldzame
soorten als bvb. Klokjesgentiaan worden opgevolgd. In het deel Pijnven-bos is het interessant om
de spontane ontwikkeling van de naaldhoutbestanden op te volgen en dit in relatie tot het
voorkomen van warmteminnende insecten (wilde bijen, dagvlinders, …).

4.1.3 De schermfunctie

Als onderdeel van het groot boscomplex Pijnven vervult het bosreservaat mee de
milieubeschermende functies die eigen zijn aan dergelijke complexen, wat onder meer inhoudt dat
verontreinigde stoffen, fijn stof, geluidshinder, … deels opgevangen en/of beperkt worden. Het
Pijnven-bos en Pijnven-ven zijn gelegen in het infiltratiegebied van het Kempisch plateau.

4.1.4 De recreatieve functie

De drie verschillende bosreservaatsdelen namelijk Vriesput, Pijnven-bos en Pijnven-ven liggen in
de niet toegankelijke zone van het Pijnvencomplex (zie beheerplan Pijnven, D. Gorissen, 2006).

Een recreatieve functie voor de drie bosreservaatsdelen is dan ook niet van toepassing. De
bosreservaatsdelen zijn wel onder begeleiding toegankelijk.
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4.2 Beheerdoelstellingen
Zoals vermeld in het uitvoeringsbesluit van 1993 (B. Vl. R. 20.01.93), dient men bij het beheer van een
bosreservaat met volgende doelstellingen rekening te houden:

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

Het bosreservaatsdeel Vriesput zal volledig bestaan uit een zone met gericht beheer. Ook het
bosreservaatsdeel Pijnven-ven zal volledig een gericht reservaat zijn, het deel Pijnven-bos zal
grotendeels een integraal reservaat zijn.

4.2.1 Zones met gericht beheer - Vriesput

Het bosreservaatsdeel de Vriesput wordt als een gericht reservaat beheerd.

Het beheer is erop gericht om de mozaïekstructuur in de Vriesput te versterken en de aanwezi-
ge waardevolle vegetaties en zeldzame soorten te behouden en verder te ontwikkelen.

In de meer open zones worden heischrale en natte en droge heidevegetaties beheerd met
overgangen van gagelstruweel naar de meer gesloten boszones op de randen.

Op kaart 4.1a is het beheer in het gericht reservaat Vriesput weergegeven.

4.2.1.1 Maaibeheer
Grasland 63b

In het grasland 63b (totaal 1,86 ha) wordt gezien een nog te hoge vervilting de eerste jaren wat
intensiever gefaseerd gemaaid. Het maaibeheer wordt als volgt uitgevoerd (zie kaart 4.1):

- Intensievere maaizone: 1,30 ha van het grasland krijgt een intensiever maaibeheer waarbij er
geen opslag van bomen of struiken aanwezig is. In juni wordt minstens 75% (1 ha) gemaaid, in
september wordt minstens 50% (0,65 ha) van deze zone gemaaid. Normaliter wordt in deze
zone alles binnen een maaiseizoen gemaaid.

- Extensievere maaizone: in dit deel van 0,55 ha kan er tot 30% bedekking met opslag van
bomen (berk) en struiken (Spork, wilg, …) aanwezig zijn en zijn er ruigere zones aanwezig. In
deze zone wordt er in juni niet gemaaid en wordt er in september maximaal 50% (0,25 ha)
gemaaid.

Grasland 63e

Dit deel met droge heide (0,80 ha) werd in 2009 geplagd. Om de dominantie van Pijpenstrootje te
beperken, zal dit perceel dmv. herderen worden begraasd. Om die begrazing optimaal te laten
verlopen, zal het Pijpenstrootje en opslag van berk eerst worden gemaaid (6 weken vóór de
begrazing).

Grasland 63g

Dit grasland van 0,68 ha zal normaliter worden begraasd dmv. herderen. Om de vervilting (en
deels ook de verbossing) tegen te gaan, zal dit grasland jaarlijks in juni worden gemaaid. Zones
met bomen en heidevegetaties worden niet gemaaid (<20% van oppervlakte).
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4.2.1.2 Schapenbegrazing
Door de beperkte oppervlakte, de moeilijkere bereikbaarheid en de sterke afwisseling tussen open
en gesloten zones is schapenbegrazing met herderen of flexinetten een aangewezen beheer voor
de open zones in de Vriesput. Ook het heischraal grasland in 63b kan in de zomer of het najaar
worden begraasd. Door het herderen of gebruik van flexinetten kan de verstoring van gevoelige
soorten als Nachtzwaluw en Boomleeuwerik worden beperkt of vermeden.

Zones die zeker in aanmerking komen om te begrazen tijdens het voorjaar (mei) en de zomer zijn
het grasland 63g, de droge heide 63e , delen van de natte heide in 63h en grasland 63b (samen
ca. 5 ha). Ook de te ontwikkelen boomrijke heide in 63j1 en 63a kunnen tijdelijk worden begraasd.
Voor dergelijke nog vrij voedselrijke zones zullen er 300 à 500 graasdagen/ha nodig zijn.

Zones met aanwezigheid van kwetsbare soorten als Klokjesgentiaan en rupsennesten van
parelmoervlinders dienen te worden uitgerasterd.

De schapenbegrazing dient jaarlijks opgevolgd te worden en moet er worden geëvalueerd of de
gewenste resultaten worden gehaald ttz. tegengaan vergrassing en vervilting, toename structuur
en heidegebonden soorten, …

Indien de begrazing samen met begrazing in het domeinbos Pijnven zelf kan worden uitgevoerd,
zal het economisch meer rendabel zijn.

4.2.1.3 Bosbeheer
Spontane ontwikkeling
Van in het totaal 21 ha Vriesput is er momenteel ca. 12 ha bos aanwezig exclusief de
gagelstruwelen. Van het bos kan er binnen de looptijd van het beheerplan ca. 6,6 ha verder
spontaan ontwikkelen als bos (overscherming >75%). De overige boszones, blijven bos maar
krijgen een gericht beheer in kader van het versterken van de mozaïekstructuur.

De boszones met spontane ontwikkeling bevinden op de rand van de Vriesput. Wel is er bestrijding
van invasieve exoten (zie verder).

Verwijderen opslag in gagelstruweel
Om te vermijden dat het gagelstruweel te sterk zou verbossen, wordt de opslag op regelmatige
tijdstippen teruggezet zodat in het gagelstruweel de overscherming minder dan 25% bos bedraagt.
Het betreft een zone met gagelstruweel met een oppervlakte van 3,6 ha en een heidezone met een
oppervlakte van 0,4 ha.

Dunnen tot boomrijke heide
De overgangszone tussen de zuidelijke boszone en het gagestruweel wordt ontwikkeld als
boomrijke heide. Dit houdt in dat de westelijke zone vrij open wordt gehouden en de oostelijke zone
met dennen wordt gedund. In totaal gaat het over 3,75 ha en de overscherming zal er 50 à 75%
bedragen.

Deze zones worden ook begraasd (herderen).

Aanleg van bosrand (mantel)
Op de zuidrand van het bosreservaat en aan de west- en oostzijde van het heischraal grasland 63b
wordt een golvende bosrand aangelegd. Door het kappen van de bomen in een strook van 10 m
(zuidrand) tot 20 m (west- en oostrand) wordt een mantel met struiken behouden die op
regelmatige tijdstippen wordt afgezet.
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Exploitatie
Gezien de aanwezige kwetsbare vegetaties gebeurt de bosexploitatie met de nodige
omzichtigheid. Dit betekent dat het gebruik van zware machines wordt vermeden en het uitslepen
bij voorkeur met het paard wordt uitgevoerd. Vrijgekomen hout wordt buiten het bosreservaat
afgevoerd.

De schoontijd in de Vriesput loopt van 1 april tot 15 augustus, dit in kader van de broedperiode van
Nachtzwaluw.

4.2.1.4 Kleinschalig plaggen
Om de heidevegetaties en zeldzame soorten als Klokjesgentiaan meer potentie tot ontwikkeling te
geven, wordt er in bestand 63h kleinschalig geplagd. Dit houdt in dat rond de bestaande
plagplekken nog enkele bijkomende plagzones worden voorzien (tijdens de looptijd van het
beheerplan een 5-tal vlakken van 20 x 20 m) waarbij de bovenste humeuze laag wordt verwijderd.

In de noordrand van het verdroogd ven in 63f worden er een 3-tal bijkomende plagzones voorzien
(min. 10 x 10 m).

Het vrijgekomen plagsel wordt bij voorkeur buiten het bosreservaat afgevoerd.

Indien bij evaluatie (na 2 à 3 jaar) van de reeds geplagde en de nieuw te plaggen zones de
resultaten bijzonder positief zijn, kan het plaggen op grotere schaal worden uitgevoerd.

4.2.1.5 Bestrijden exoten
Het aandeel invasieve exoten in het bosreservaat is erg gering. De nog aanwezige –veelal vrij
jonge- Amerikaanse vogelkersen worden intens bestreden en is er na de nazorg regelmatig
opvolging om eventueel nieuwe exemplaren te verwijderen. Er zijn geen grotere struiken aanwezig,
alle te bestrijden struiken worden dan ook geveld en behandeld met glyfosaat.

Andere invasieve exoten als de Canadese guldenroede in bestand 63g worden eveneens
bestreden.

Nazorg van verwijderde exoten

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

4.2.1.6 Plaatsen houten palen en struiken
De zuidelijke begrenzing van het bosreservaat de Vriesput volgt niet het pad. Om de grens met
de aanpalende akker duidelijk te maken, werd in 2013 op de grens ter hoogte van de akker over
een lengte van 110 m houten palen geplaatst. In de berm tussen het pad en de grens worden
verspreid een 10-tal groepjes struiken (Spork, Eenstijlige meidoorn) geplant.
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4.2.2 Zones met gericht beheer – Pijnven-ven

Het volledige bosreservaatsdeel Pijnven-ven (12,6 ha) wordt gericht reservaat. Er is een om-
vorming van de uitheemse bestanden en de open zones wordt gericht beheerd.

Het verboste deel van het vroegere ven (bestand 12d) kan spontaan ontwikkelen en het nog
resterend klein bestand Corsicaanse den (0,3 ha) kan eveneens verder spontaan ontwikkelen.

Op kaart 4.1b is het beheer in het gericht reservaat Pijnven-ven weergegeven.

4.2.2.1 Maaibeheer

De in 2011 gefreesde stroken (bestand 12c) krijgen een maaibeheer. Het betreft in totaal 1,5 ha
waarvan er om de 3 jaar ca. 1/3de in het najaar wordt gemaaid. In de overgang naar het bos is
er een strook van 10 m die niet wordt gemaaid maar als mantel wordt beheerd. Er is een vijf-
jaarlijkse evaluatie van dit maaibeheer om na te gaan of er zich een interessantere schralere
vegetatie ontwikkeld en/of de zones interessant zijn voor invertebraten.

4.2.2.2 Terugzetten opslag en kleinschalig plaggen

Om de interessante natte heidevegetaties rond het ven te behouden, wordt de opslag in be-
stand 12a regelmatig teruggezet. Er worden ook nog enkele kleinere zones geplagd in het wes-
telijk deel (0,29 ha) van het bestand. Een 3-tal zones van 20 x 20 m wordt tijdens de looptijd
van het beheerplan geplagd. In het oostelijk deel (0,1 ha) van het bestand wordt ook de opslag
teruggezet en 1 zone van 20x20 m waar wordt geplagd.

Wilgenstruwelen op de rand van het bestand blijven staan. Op termijn kan hier gefaseerd een
deel van de wilgen worden afgezet.

4.2.2.3 Omvorming Am. eikenbestanden

In bestand 12b is er al een gedeeltelijke bestrijding van Am. eik doorgevoerd. Streefdoel is om
het volledige Am. eikenbestand (8,6 ha) om te vormen naar inheems loofhout tegen het einde
van het beheerplan.

In eerste fase (± 10 jaar) wordt in de zuidelijke helft de Am. eiken geringd die inheemse boom-
soorten kunnen verhinderen in hun groei. In de noordelijke helft worden de nog aanwezige Am.
eiken geringd en wordt de opslag bestreden. In een latere fase wordt ook in het zuidelijk deel de
Am. eiken verder geringd en de opslag bestreden.

4.2.3 Zones met integraal beheer – Pijnven-bos

Verantwoording

Een integraal reservaat omvat: ‘een bos waar de groei en ontwikkeling van de natuur ongemoeid wordt
gelaten’ (art. 1 B.VL.REG. 20/01/1993).

Het bosreservaatsdeel Pijnven-bos (28,1 ha) wordt nagenoeg volledig als een integraal reser-
vaat beheerd. Enkel twee dreven die erdoor gaan krijgen een gericht beheer.

Het integraal reservaat wordt ingesteld in kader van de spontane ontwikkeling van de aanwezige
homogene naaldhoutbestanden (hoofdzakelijk Grove den met veel natuurlijke verjonging). Er zijn
weinig locaties waar dergelijke –sterk gebufferde- naaldhoutbestanden op lange termijn ongemoeid
kunnen ontwikkelen.

Om dominantie van invasieve exoten te beperken, wordt er een inleidend beheer gevoerd waarbij
de Weymouthdennen, Am. eiken en Am. vogelkersen worden bestreden.
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Inleidend beheer

Het inleidend beheer heeft als doel enkele storende elementen te verwijderen zodat een gunstigere
uitgangssituatie bekomen wordt om het bos over lange termijn spontaan te laten ontwikkelen. Dit beheer heeft
de volgende kenmerken:

 Het is kortlopend: streefdoel om binnen de 5 jaar over te gaan tot het instellen van het integraal
reservaat

 Het is beperkt: enkel de strikt noodzakelijke maatregelen worden uitgevoerd.

 Het is éénmalig: éénmaal het integrale reservaat is ingesteld, wordt er niet meer ingegrepen.

Op kaart 4.1b zijn de te nemen maatregelen van het inleidend beheer in het integraal reservaat
Pijnven-bos weergegeven.

4.2.3.1 Verwijderen van invasieve exoten
De Amerikaanse eiken langs de verschillende paden in de zuidelijke helft werden reeds geringd.

De opslag wordt bestreden met glyfosaat en eventueel nog dikkere bomen worden geringd. Ook de
aanwezige Am. vogelkers wordt bestreden.

In de zuidrand is er lokaal vrij veel natuurlijke verjonging van Weymouthden. Deze opslag wordt
bestreden met glyfosaat en de aanwezige dikkere exemplaren worden geringd.

Zie punt 4.2.1.5 voor nazorg.

4.2.3.2 Verwijderen van afsluiting

Rond de bestanden 33a en 42a is er een afsluiting tegen reewild aanwezig. Deze afsluiting
wordt verwijderd.

4.2.3.3 Gericht beheer van 2 dreven

Samen met andere brede dreven in het domeinbos Pijnven worden de centrale en de zuidelijke
dreef gericht beheerd. Dit vooral ten gunste van foerageer- en migratiegebied voor invertebra-
ten (dagvlinders, wilde bijen, …).

Het beheer loopt samen met het beheer zoals uitgewerkt voor andere brede dreven in het do-
meinbos (cfr. beheerplan domeinbos Pijnven, Gorissen, 2006):

 Gefaseerd maaien van de zomen waarbij elke 3 jaar stroken worden gemaaid met een
maximale lengte van 100 meter en  die  maximaal  50%  van  een  volledige  dreef  beslaan.
De  breedte  van  de  zomen  varieert  in  functie  van  de dreefstructuur in regel van 3 tot 6
meter.

 Om de 15 jaar de opslag kappen in de aanpalende mantel met behoud van bloeiende strui-
ken (Spork) en met behoud van solitaire bomen als bijkomend structuurelement. Het tak-
hout wordt ter plaatse gelaten.

 Frezen  of  schijfeggen  van  het pad zelf die  tevens  als  brandweg  dienst  doen.   Dit
voegt  ook  de  mogelijkheid  van pioniersvegetatie toe.

De centrale dreef door het bosreservaat is 410 m lang en wordt over een totale breedte van 30
m beheerd. Hiervan is er ongeveer 4 m pad, aan beide zijden ca. 6 m zoom en de rest is man-
tel.

Voor de zuidelijke dreef (600 m lang) valt enkel het deel ten noorden van het pad binnen het
bosreservaat. Hier wordt over een totale breedte van 25 m een gericht beheerd gevoerd. Er
wordt een zoom van min. 6 m voorzien en de rest wordt als mantel beheerd.
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5  Beheerrichtlijnen

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

Hiertoe worden de volgende maatregelen voorzien:

- Ontwikkelen van boomrijke heide door dunningen naaldhout;
- Kleinschalig plaggen tbv. herstel heidevegetaties en ontwikkelen zeldzame soorten;
- Afzetten van opslag struiken en bomen om gagelstruweel te behouden;
- Verwijderen van invasieve exoten.

5.2 Maatregelen om de inheemse boomsoorten te be-
vorderen

Het bestrijden van Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers bevoordeelt de ontwikkeling van
inheemse boomsoorten.

Bij de dunningen worden inheemse boomsoorten vrijgesteld.

5.3 Maatregelen om de natuurlijke verjonging te stimu-
leren

Het verwijderen van exoten creëert mogelijkheden voor natuurlijke verjonging.

Door de dunningen in de naaldhoutbestanden krijgen inheemse soorten meer kansen tot
natuurlijke verjonging.

5.4 Maatregelen om de ongelijkjarigheid en ongelijk-
vormigheid te bevorderen

In de Vriesput en in Pijnven-ven wordt er een structuurrijk landschap ontwikkeld. Dit zal in
belangrijke mate de ongelijkvormigheid bevorderen. De dunningen in de Vriesput zullen de
ongelijkjarigheid in de bestanden doen toenemen.
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5.5 Maatregelen om het ecologisch evenwicht te be-
vorderen

Het verwijderen van de exoten in het bosreservaat bevordert het evenwicht van een meer natuurlijk
ecosysteem.

5.6 Bosbouwtechnische aspecten van het beheerplan
Het dunnen van de bestanden gebeurt met een omlooptijd van 8 jaar. De eerstvolgende dunning
gebeurt in 2016 (in eigen regie). Er zijn wel tussentijdse (4-jaarlijks) facultatieve dunningen
voorzien.

Het afzetten van opslag van struiken en bomen gebeurt met een omlooptijd van 4 jaar. Om de 4
jaar kan een deel van de opslag worden afgezet.
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5.7 Kap- en beheerregeling
Tabel 5. 23: kap- en beheerregeling

bestand beheermaatregel Opp
(ha)

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

Vriesput

63a

Bestrijden van Am. vogelkers + opvolging (3-
jaarlijks)

- X n n n p p p p p

Sterk dunnen van Grove den 2,6 ha X O X O X
Aanleg mantel oostrand + afzetten 225 m X X X X
Aanleg mantel zuidrand + afzetten 350 m X X X X

63b
Maaien grasland juni en deels in september 1,3 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maaien grasland deels (50%) in september 0,6 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Opslag afzetten in noordelijke heidezone 0,4 ha O X X X X X

63c
Bestrijden van Am. vogelkers + opvolging (3-
jaarlijks)

- X n n n p p p p p

Verwijderen van groenafval - X

63d

Bestrijden van Am. vogelkers + opvolging (3-
jaarlijks)

- X n n n p p p p p

Aanleg mantel westrand + afzetten 180 m X X X X
Verwijderen van groenafval - X

63e Maaien Pijpenstrootje + begrazen (herderen) 0,8 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

63f Kleinschalig plaggen op rand - X * X X *
Afzetten opslag op zuidrand - X X X X X

63g Maaien in juni + begrazen (herderen) 0,6 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

63h Kleinschalig plaggen
5 x

400 m²
X * X X * X X

63i Bestrijden van Am. vogelkers + opvolging (3-
jaarlijks)

- X n n n p p p p p

63j1 Sterk dunnen  Grove den 1,2 ha X O X O X
63j2 Afzetten opslag in gagelstruweel 3,2 ha X X X X X
63k - -

zuidrand aanplant struiken 110 m X
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Pijnven-bos

volledig
bosre-
servaat

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

- X n n n p p p p p

centrale
dreef

Gefaseerd maaien zoom (1x in najaar)
0,25
ha

X X X X X X X

Afzetten mantel 0,5 ha X O
zuidelij-
ke dreef

Gefaseerd maaien zoom (1x in najaar) 0,3 ha X X X X X X X
Afzetten mantel 1 ha X O

Pijnven-ven

12a Opslag terugzetten 0,4 ha X X X X X X
Kleinschalig plaggen (4 x 20x20m) - X X X

12b Vrijstellen van inheemse bomen 8 ha X X O
Bestrijden van Am. eik + nazorg 8 ha X X n n n p p

12c Gefaseerd maaibeheer (1x in najaar) 1,5 ha X X * X X * X X* X

X: jaar van uitvoering

O: facultatief

n: nazorg

p: opvolging

 * : evaluatie
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6  Bijzondere beheerrichtlijnen

6.1 Bosbouwkundige werken
6.1.1 Bosverjongingsprogramma

In Pijnven-ven is er door de bestrijding van Am. eik heel wat mogelijkheid voor natuurlijke
verjonging van inheemse soorten.

6.1.2 Bebossings- en herbebossingswerken

Niet van toepassing.

6.1.3 Omvormingen

Over ca. 8 ha wordt in Pijnven-ven Am. eikenbestand omgezet naar gemengd inheems loofhout.

6.1.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken

Niet van toepassing.

6.1.5 Werken ter preventie van bosbranden (art. 100)

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

De twee dreven die in het deel Pijnven-ven worden opengehouden, hebben een functie als
brandgang.

De 3 verschillende bosreservaatsdelen zijn goed bereikbaar op de verschillende boswegen.

6.2 Werken met betrekking tot de fytosociologische,
faunistische, bodemkundige of landschappelijke
waarde

6.2.1 Flora

Het merendeel van de beheerwerken zijn in functie van het behoud en de verdere ontwikkeling van
de floradiversiteit. Het behoud en ontwikkelen van heide- en heischrale vegetaties en daaraan
gebonden zeldzamere soorten zullen door het gericht beheer meer kansen krijgen.
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6.2.2 Fauna

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

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

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

- het ontwikkelen van structuurrijk heischraal grasland in Vriesput is waardevol voor rode
lijstsoorten als Kleine parelmoervlinder, Heivlinder, …

6.2.3 Bodem

Niet van toepassing.

6.2.4 Landschap

Het ontwikkelen van een structuurrijk landschap in de Vriesput betekent een belangrijke
landschappelijke meerwaarde voor het bosreservaat. Er zal tevens een betere landschappelijke
verbinding ontstaan met meer open zones in de directe omgeving.

6.3 Uitzonderlijke werken, die een wijziging van de
ecologische kenmerken tot gevolg hebben zoals
genoemd in art. 30 van het Bosdecreet

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

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

Door onvoorziene omstandigheden kan het noodzakelijk zijn bepaalde beheerdaden uit te voeren
die niet voorzien zijn in het beheerplan, of af te wijken van de voorziene timing. Deze afwijkingen
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enkel uitgevoerd worden na grondige motivering en uitdrukkelijke toestemming van de
adviescommissie.

6.4 Uitzonderlijke werken, die een wijziging van de
ecologische kenmerken voor gevolg hebben, zo-
als bedoeld in de art. 30 en 97, en waarvoor de ad-
viescommissie voor bosreservaten moet worden
gehoord

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

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

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

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

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

Geen enkele van de drie bosreservaatsdelen is toegankelijk. Wel loopt er in de zuidoosthoek van
Vriesput een toegangsweg naar 3 woningen. Deze weg ligt binnen het bosreservaat en is
eigendom van ANB die instaat voor het onderhoud ervan.

Aanwezige sluippaadjes (Vriesput) worden zoveel mogelijk fysisch afgesloten. Zo werden in 2013
nog 2 extra slagbomen geplaatst.

Aanvragen voor éénmalige activiteiten, zoals bijvoorbeeld wandeltochten, worden telkenmale
individueel door de beheerder (ANB) geëvalueerd en wordt er al dan niet toestemming gegeven.
Sowieso kunnen er jaarlijks maximaal maar 2 éénmalige activiteiten plaatsgrijpen.

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

Niet van toepassing
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6.5.3 Richtlijnen in verband met de jacht

Er wordt niet gejaagd in de drie bosreservaatsdelen van het bosreservaat Pijnven.

Wel kan er binnen de regels van de jachtwetgeving bestrijding of gerichte bejaging van soorten die
mogelijks schade aanbrengen, plaatsvinden.
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7  Openbaarheid beheerplan

Het beheerplan is ter beschikking gesteld aan de leden van de adviescommissie Bosreservaten
Limburg (ledenlijst adviescommissie zie vooraan beheerplan).

Het beheerplan voor het bosreservaatsdeel Vriesput ligt ter inzage bij:

 Agentschap voor Natuur en Bos, Centrale diensten
Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 Brussel

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

 Agentschap voor Natuur en Bos, Regio Noord Limburg

Ter Rivierenwal 9a,  3960 Bree

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

8.1 Duidelijke begrenzing
Om negatieve invloeden (indringing, groenafval, …) van de omliggende bewoning aan de oostrand
van de Vriesput te vermijden, wordt er op de grenzen van het openbaar bos waar nodig een
degelijke afsluiting voorzien (gladde draad, kastanjehouten afsluiting).

8.2 Herstel hydrologie
Om de natte heide in de Vriesput te kunnen behouden  en eventueel de ontwikkeling van hoog-
veen mogelijk te maken, dient het drainerend effect van de Balengracht te worden verminderd.
Het herstel van de oorspronkelijke grondwaterpeilen dient te gebeuren door herstelmaatregelen
in het stroomgebied van de Balengracht.
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9  Monitoring

De monitoring in het bosreservaat de Vriesput bestaat uit:

Opvolging van de beheermaatregelen in de databank POBW (Planning en opvolging be-
heerwerken.

jaarlijks opvolgen van de vegetaties die onder schapenbegrazing zitten.

Verder opvolgen van de grondwaterpeilen door het monitoren van de 7 peilbuizen en de 2
peillaten (INBO).

4-jaarlijks opvolgen van de overschermingsgraad in de bestanden of zones met een ge-
wenste overschermingsgraad minder dan 75%.
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Bijlage 1:  Aanwijzingsbesluit
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Bijlage 2: Bosbouwopnames en vegetatielijsten (gegevens 2011)



Pijnven Vriesput 63 a (7,39 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400
Sporkehout (Vuilboom) Verspreid NV157 0

Totaal 157 0

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

Boomlaag

408 22,24 124,1 88 11,2 13,2Grove den (Gewone 95% 99% 99%

20 0,33 1,1 46 5,0Sporkehout (Vuilboo 5% 1% 1%

427Totaal 22,6 125

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):100-149
Sporkehout (Vuilboom) 315 Verspreid NV

Hoogte (cm):50-99
Sporkehout (Vuilboom) 629 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Sporkehout (Vuilboom) 20120 Verspreid NV

Zomereik 2201 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 944 Verspreid NV

Ruwe berk 315 Verspreid NV

24522Totaal

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

25% 64% 74%20 0,98 8,8Grove den (Gewone de dik
75% 36% 26%59 0,55 3,2Grove den (Gewone de dun

79 1,54 12,0

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( 120 cm) :

< 5 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen

Pijnven Vriesput 63 a
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Pijnven Vriesput 63 d (0,75 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400
Sporkehout (Vuilboom) Verspreid NV2043 472

Grove den (Gewone den) Verspreid NV157 0

Totaal 2200 472

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

Boomlaag

49 5,11 22,4 117 9,0 9,0Grove den (Gewone 15% 57% 59%

79 2,08 8,7 58 7,0Zomereik 24% 23% 23%

79 0,97 4,0 41 8,5berk (G) 24% 11% 11%

118 0,83 2,5 30 7,7Ruwe berk 36% 9% 7%

324Totaal 9,0 38

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):50-99
Sporkehout (Vuilboom) 1886 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Zomereik 3144 Verspreid NV

Sporkehout (Vuilboom) 1258 Verspreid NV

Amerikaanse vogelkers 629 Verspreid NV

6917Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( 120 cm) :

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen

Pijnven Vriesput 63 d
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Pijnven Vriesput 63 i (1,38 ha)Bosbouw:

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

Boomlaag

648 27,33 166,2 79 13,5 14,7Grove den (Gewone 73% 81% 79%

196 6,38 43,3 66 14,0berk (G) 22% 19% 21%

39 0,14 0,0 21 3,0Sporkehout (Vuilboo 4% 0% 0%

884Totaal 33,8 210

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):0-49
Wilde gagel 6288 Verspreid NV

Sporkehout (Vuilboom) 2515 Verspreid NV

Amerikaanse vogelkers 1886 Verspreid NV

Zomereik 1258 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 629 Verspreid NV

12576Totaal

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

20% 41% 47%39 1,29 10,8Grove den (Gewone de dik
80% 59% 53%157 1,87 12,4Grove den (Gewone de dun

196 3,16 23,2

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( 120 cm) :

< 5 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen

Pijnven Vriesput 63 i
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Pijnven Vriesput 63 j1 (1,39 ha)Bosbouw:

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

Boomlaag

118 6,39 30,0 83 9,0 9,0Grove den (Gewone 33% 82% 91%

157 0,69 0,9 24 6,0Wilde lijsterbes (Ge 44% 9% 3%

79 0,67 2,1 33 5,5Zomereik 22% 9% 6%

354Totaal 7,7 33

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):0-49
Wilde lijsterbes (Gewone l 5659 Verspreid NV

Ruwe berk 4401 Verspreid NV

Sporkehout (Vuilboom) 2515 Verspreid NV

Amerikaanse vogelkers 1886 Verspreid NV

Zomereik 1258 Verspreid NV

15719Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( 120 cm) :

< 5 stuks/ha

geen

geen

Pijnven Vriesput 63 j1
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Pijnven Vriesput 63 j2 (3,29 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400
Grove den (Gewone den) Verspreid NV157 0

Totaal 157 0

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

Boomlaag

393 20,05 112,1 80 11,7 11,7Grove den (Gewone 100% 100% 100%

393Totaal 20,0 112

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):0-49
Wilde gagel 12575 Verspreid NV

Ruwe berk 1886 Verspreid NV

14461Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( 120 cm) :

< 5 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen

Pijnven Vriesput 63 j2
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Pijnven Vriesput 63 j2



Bosbouw: Pijnven Vriesput  

Identiteit
Domein: Pijnven

Plaats: Vriesput

Oppervlakte (ha):

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400
Sporkehout (Vuilboom) Verspreid NV319 56

Grove den (Gewone den) Verspreid NV53 0

Totaal 372 56

Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Boomlaag

367 18,80 104,8Grove den (Gewone 83% 94% 94%

30 0,68 4,3Ruwe berk 7% 3% 4%

18 0,33 1,3Zomereik 4% 2% 1%

13 0,17 0,5Sporkehout (Vuilboo 3% 1% 0%

14 0,06 0,1Wilde lijsterbes (Ge 3% 0% 0%

442Totaal 20,1 111

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):100-149
Sporkehout (Vuilboom) 152 Verspreid NV

Hoogte (cm):50-99
Sporkehout (Vuilboom) 529 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Sporkehout (Vuilboom) 10343 Verspreid NV

Wilde gagel 3278 Verspreid NV

Zomereik 1668 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 1029 Verspreid NV

Ruwe berk 959 Verspreid NV

Amerikaanse vogelkers 417 Verspreid NV

18375Totaal

Staand Dood Hout
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Bosbouw: Pijnven Vriesput  

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort
23% 58% 66%13 0,59 5,3Grove den (Gewone de dik
77% 42% 34%43 0,44 2,7Grove den (Gewone de dun

56 1,03 7,9
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Bosbouw: Pijnven Vriesput  
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BraunBlanquet (in %) en Tansley opnames

naam veg laag Nederlandse naam Latijnse naam 63f 63i 63j-2 63j-1 63d 63a 63b 63h 12a Pijnven-
ven

BOOMLAAG Ruwe berk Betula pendula 15 15 5

BOOMLAAG Zachte berk Betula pubescens lo

BOOMLAAG Sporkehout Frangula alnus 5

BOOMLAAG Grove den Pinus sylvestris 80 80 40 60 85

BOOMLAAG Zomereik Quercus robur 10 15 10

BOOMLAAG Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia 5

STRUIKLAAG Ruwe berk Betula pendula 5 lo
STRUIKLAAG Sporkehout Frangula alnus 5 50 1

STRUIKLAAG Wilde gagel Myrica gale 1 r

STRUIKLAAG Grove den Pinus sylvestris 10 5

STRUIKLAAG Geoorde wilg Salix aurita r
STRUIKLAAG Grauwe wilg Salix cinerea o

KRUIDLAAG Gewoon duizendblad Achillea millefolium f

KRUIDLAAG Moerasstruisgras Agrostis canina 1 lo od
KRUIDLAAG Gewoon struisgras Agrostis capillaris 80 d o
KRUIDLAAG Fioringras Agrostis stolonifera lo

KRUIDLAAG Zilverhaver Aira caryophyllea s

KRUIDLAAG Glanshaver Arrhenatherum elatius lo

KRUIDLAAG Ruwe berk Betula pendula 1 2 1

KRUIDLAAG Hennegras Calamagrostis canescens lo
KRUIDLAAG Duinriet Calamagrostis epigejos r

Braun-Blanquet Tansley

KRUIDLAAG Duinriet Calamagrostis epigejos r

KRUIDLAAG Struikhei Calluna vulgaris 5 2 od o

KRUIDLAAG Zompzegge Carex canescens s s
KRUIDLAAG Snavelzegge Carex rostrata 1 r fd
KRUIDLAAG Bochtige smele Deschampsia flexuosa 20 60 lo s
KRUIDLAAG Kleine zonnedauw Drosera intermedia lc

KRUIDLAAG Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia o
KRUIDLAAG Brede stekelvaren Dryopteris dilatata 1 1

KRUIDLAAG Veelstengelige
waterbies Eleocharis multicaulis s

KRUIDLAAG Waterbies Eleocharis palustris lo
KRUIDLAAG Slanke waterbies Eleocharis uniglumis s

KRUIDLAAG Wilgeroosje Epilobium angustifolium r

KRUIDLAAG Gewone dophei Erica tetralix 5 3 r c

KRUIDLAAG Veenpluis Eriophorum angustifolium 1 s s
KRUIDLAAG Zwenkgras (G) Festuca 2

KRUIDLAAG Fijn schapegras Festuca filiformis c

KRUIDLAAG Dwergviltkruid Filago minima s

KRUIDLAAG Sporkehout Frangula alnus 1 2 10 1 r
KRUIDLAAG Stekelbrem Genista anglica r

KRUIDLAAG Stijf havikskruid Hieracium laevigatum od

KRUIDLAAG Schermhavikskruid Hieracium umbellatum 5

KRUIDLAAG Gestreepte witbol Holcus lanatus 2 s

KRUIDLAAG Waternavel Hydrocotyle vulgaris cd



KRUIDLAAG Moerashertshooi Hypericum elodes d
KRUIDLAAG Sint-Janskruid Hypericum perforatum s

KRUIDLAAG Gewoon biggekruid Hypochaeris radicata f r
KRUIDLAAG Gele lis Iris pseudacorus r
KRUIDLAAG Zandblauwtje Jasione montana oc

KRUIDLAAG Veldrus Juncus acutiflorus lo
KRUIDLAAG Zomprus Juncus articulatus s

KRUIDLAAG Knolrus s.l. Juncus bulbosus a cd
KRUIDLAAG Pitrus Juncus effusus s a
KRUIDLAAG Vertakte leeuwetand Leontodon autumnalis s

KRUIDLAAG Gewone veldbies Luzula campestris oa

KRUIDLAAG Veelbloemige veldbies
s.l. Luzula multiflora r

KRUIDLAAG Moeraswolfsklauw Lycopodiella inundata o
KRUIDLAAG Grote wederik Lysimachia vulgaris o
KRUIDLAAG Pijpestrootje Molinia caerulea 1 80 80 70 95 s fc o
KRUIDLAAG Wilde gagel Myrica gale 20 20 10

KRUIDLAAG Klein vogelpootje Ornithopus perpusillus r

KRUIDLAAG Grove den Pinus sylvestris 1

KRUIDLAAG Smalle weegbree Plantago lanceolata o

KRUIDLAAG Tormentil Potentilla erecta r

KRUIDLAAG Ame vogelkers Prunus serotina 1 1 1

KRUIDLAAG Bruine snavelbies Rhynchospora fusca lo
KRUIDLAAG Schapezuring Rumex acetosella 1 oc

KRUIDLAAG Grauwe wilg Salix cinerea o

KRUIDLAAG Jakobskruiskruid s.l. Senecio jacobaea ro

KRUIDLAAG Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia 1 2 1

KRUIDLAAG Klein tasjeskruid Teesdalia nudicaulis s

KRUIDLAAG Witte klaver Trifolium repens r

KRUIDLAAG Veldereprijs Veronica arvensis r

KRUIDLAAG Mannetjesereprijs Veronica officinalis o

KRUIDLAAG Akkerviooltje Viola arvensis r

KRUIDLAAG Driekleurig viooltje Viola tricolor r

MOSLAAG Veenmos (G) Sphagnum species d
ZAAIILING Ruwe berk Betula pendula s o
ZAAIILING Grove den Pinus sylvestris s r
ZAAIILING Zomereik Quercus robur r

legende: s sporadisch

r zeldzaam

o occasioneel

f frequent

a abundant

d dominant

l = lokaal
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Bijlage 3: Rapport inventarisatie wilde bijen, dagvlinders, libellen, sprink-
hanen, amfibieën en reptielen (Nature-ID)





Fauna-inventarisaties Pijnven-Vriesput 
Inventarisaties, tekst en foto's: Maarten Jacobs 

Inleiding 
 
In opdracht van ANB werd door Grontmij nv een uitgebreid bosbeheerplan opgemaakt voor enkele 
Limburgse bosreservaten waaronder het Pijnven. In onderaanneming voerde Maarten Jacobs van 
Nature-ID gcv fauna-inventarisaties uit. 
 

 
Luchtfoto van het Pijnven met aanduiding van de studiegebieden 

 
Het Pijnven is een honderden ha groot gebied wat tot voor enkele jaren bijna uitsluitend gericht was 
op naaldhoutproductie. Het studiegebied bestaat uit drie afzonderlijke deelgebieden: Pijnven-bos, 
Pijnven-ven en Vriesput.  
 

Pijnven-bos 
Dit deelgebied is 28,14 ha groot. 
De bestanden bestaan uit vrij monotone naaldhoutaanplanten met weinig tot geen onderetage. 
Plaatselijk staat er vrij veel Spork of Amerikaanse eik in de onderlaag. De kruidlaag bestaat uit vlekken 



met veel Blauwe bosbes en Bochtige smele. Rondom de blokken bos stonden voorheen Amerikaanse 
eiken maar deze werden allemaal geringd. Langsheen de breedste bosdreven werden de bermen 
recent terug vrij gekapt. Hier en daar vinden we hier nog enkele planten struikheide terug. 
 

 
Bosweg met brede, recent terug opengekapte brede bermen 

 

 
Ijle naaldhoutaanplant met veel Blauwe bosbes 



Pijnven-ven 
Dit deelgebied is 26,18 ha groot. Kort voor deze studie (vermoedelijk eind 2010 - begin 2011) werden 
er heel wat bomen gekapt waardoor 1/3de tot de helft van het gebied open was. Naast deze 
kapvlaktes  vinden we hier een ven met een steile oever aan de noordzijde en een brede, zacht 
hellende oever aan de zuidzijde en loofbos (wilgenstruweel en voornamelijk Amerikaanse eik en 
Zomereik). In maart 2011 werden alle wilgen aan de zuidzijde van het ven gekapt. In 2012 werden de 
kapvlaktes diep gefreesd met een bosfrees. 
 

Met bosfrees gefreesde kapvlaktes 



Vriesput 
De Vriesput is 21,1 ha groot en hoewel bosreservaat is de helft van deze oppervlakte open terrein. 
Vochtige heide met o.a. nog enkele klokjesgentianen wordt afgewisseld met droge heide, schraal 
grasland en met naaldbomen verboste heide. Het schrale grasland aan de westkant van het gebied 
wordt in functie van ongewervelden beheerd. Kleine vlekken zijn geplagd en ontwikkelden naar droge 
heide. Bij het maaien blijven fauna-stroken staan. Er werd de afgelopen jaren een aanzienlijke 
oppervlakte gekapt en geplagd. Doorheen het gebied loopt een diepe afwateringsgracht. 
 

 
Bloemrijk, schraal grasland op 20 augustus 2011 



Wilde bijen 

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

Wilde bijen in het bosreservaat Pijnven-Vriesput 
Verwacht werd dat er heel wat soorten gevonden zouden worden in De Vriesput maar er werd weinig 
verwacht van het deelgebied Pijnven-ven en nog minder van het deelgebied Pijnven-bos. 

Werkwijze 
De verschillende deelgebieden werden verspreid over de periode maart-augustus 2011-2012 8 tot 11 
keer bij goede weersomstandigheden bezocht tijdens dewelke er wilde bijen geïnventariseerd werden. 
's Morgens voor 9u werden in de verschillende deelgebieden meerdere reeksen (Pijnven-bos 5-6, 
Pijnven-ven 3, Vriesput 5-6) kleurvallen uitgezet. Kleurvallen zijn blauw, wit en geel gekleurde 
kommen gevuld met water en enkele druppels detergent. Bijen zien deze kleurkommen verkeerdelijk 
als bloemen en komen in het water terecht. Om niet teveel bijen weg te vangen blijven de vallen 
telkens maar gedurende een dag staan. 's Avonds worden de vangsten opgehaald en bewaard op 
alcohol vooraleer de bijen gedroogd, geprepareerd, opgespeld en gedetermineerd worden. 
Gedurende de dag werden de gebieden afgelopen tijdens dewelke zoveel mogelijk wilde bijen op het 
zicht gedetermineerd en genoteerd werden. Omdat heel wat soorten wilde bijen niet of moeilijk op het 



zicht te herkennen zijn werden indien nodig exemplaren mee naar huis genomen. Hier werden deze 
geprepareerd en opgespeld en na droge gedetermineerd. 
 

Datum Pijnven-bos Pijnven-ven Vriesput 
15/03/2011 x x  
28/03/2011 x x x 
9 en 10/04/11 x x x 
23/04/2011 x   x 
29/04/2012 x     
7 en 8/05/11 x x x 
24/05/2011 x x x 
2 en 3/07/12 x x x 
2/08/2011 x x x 
12/08/2012 x x x 
20/08/2011 x  x 
Aantal bezoeken 11 8 9 

  
bezoeken aan de verschillende deelgebieden 

 
 



Resultaten: 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Pi
jn

ve
n 

bo
s 

Pi
jn

ve
n 

ve
n 

V
ri

es
pu

t 

Rode lijst 
Nederland 
(Peeters et 
al, 2003) 

Andrena angustior Geriemde zandbij x x x  
Andrena barbilabris Witbaardzandbij     x   
Andrena carantonica Meidoornzandbij x       
Andrena cinerea Asbij   x x   
Andrena clarkella Zwart-rosse zandbij x x x   
Andrena dorsata Wimperflankzandbij x   x   
Andrena flavipes Grasbij   x x   
Andrena fucata Gewone rozenzandbij x x     
Andrena fulva Vosje x       
Andrena fuscipes Heidezandbij x   x Kwetsbaar 
Andrena haemorhoa Roodgatje x x x   
Andrena helvola Valse rozenzandbij x x     
Andrena lapponica Bosbeszandbij x       
Andrena minutula Gewone dwergzandbij x       
Andrena nigroaena Zwartbronzen zandbij x x x   
Andrena ovatula Bremzandbij     x Kwetsbaar 
Andrena praecox Vroege zandbij   x x   
Andrena ruficrus Roodscheen-zandbij x x     
Andrena subopaca Witkopdwergzandbij x       
Andrena vaga Grijze zandbij x x x   
Anthidium strigatum Kleine harsbij x   x   
Bombus bohemicus Tweekleurige koekoekshommel x       
Bombus campestris Gewone koekoekshommel x       
bombus hortorum Tuinhommel x x     
Bombus hypnorum Boomhommel x   x   
Bombus jonellus Veenhommel x   x Kwetsbaar 
Bombus lapidarius Steenhommel     x   
Bombus lucorum Veldhommel x x     
Bombus magnus Grote aardhommel x     Bedreigd 
Bombus norvegicus Boomkoekoekshommel x       
Bombus pascuorum Akkerhommel x x x   
Bombus pratorum Weidehommel x x     
Bombus sylvestris Vierkleurige koekoekshommel x x     
Bombus terrestris Aardhommel x   x   
Chelostoma florisomne Ranonkelbij x   x Kwetsbaar 
Chelostoma rapunculi Grote klokjesbij x       
Coelioxys elongata Slanke kegelbij     x Bedreigd 
Coelioxys mandibularis Duinkegelbij x     Kwetsbaar 
Colletes succinctus Heidezijdebij     x   
Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij x x x   
Epeolus cruciger Heideviltbij x   x   
Epeolus variegatus Gewone viltbij     x   
Halictus confusus Heidebronsgroefbij x   x   
Halictus rubicundus Roodpotige groefbij x x x   
Heriades truncorum Tronkenbij x   x   
Hylaeus annularis Brilmaskerbij x   x   
Hylaeus brevicornis Kortsprietmaskerbij     x   
Hylaeus communis Gewone maskerbij x   x   
Hylaeus confusus Poldermaskerbij     x   
Hylaeus gibbus Weidemaskerbij x x x   
Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij   x x   
Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij x   x   



Lasioglossum fulvicorne Slanke groefbij     x   
Lasioglossum leucozonium Matte groefbij     x   
Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij     x   
Lasioglossum punctatissimum Fijngestippelde groefbij x x x   
Lasioglossum rufitarse Roodpootgroefbij x       
Lasioglossum sabulosum  - x x x   
Lasioglossum semiluscens Halfglanzende groefbij x x x   
Lasioglossum sexstrigatum Gewone franjegroefbij x   x   
Lasioglossum zonulum Glanzende bandgroefbij     x   
Macropis europaea Gewone slobkousbij   x     
Megachile willughbiella Grote bladsnijder     x   
Nomada alboguttata Bleekvlekwespbij     x   
Nomada ferruginata Geelschouderwespbij x   x Kwetsbaar 
Nomada flava Gewone wespbij x   x   
Nomada flavoguttata Gewone kleine wespbij x       
Nomada fulvicornis Roodsprietwespbij x     Bedreigd 
Nomada goodeniana Smalbandwespbij x     Kwetsbaar 
Nomada lathburiana Roodharige wespbij x x x Kwetsbaar 
Nomada leucophthalma Vroege wespbij x x   Kwetsbaar 
Nomada panzeri Sierlijke wespbij x x     
Nomada ruficornis Gewone dubbeltand x       
Nomada rufipes Heidewespbij x   x   
Nomada shepperdana Geeltipje x       
Nomada signata Signaalwespbij x x x   
Nomada zonata Variabele wespbij   x   Gevoelig 
Osmia leaiana Kauwende metselbij     x Bedreigd 
Osmia leucomelana Zwartgespoorde houtmetselbij x       
Osmia rufa Rosse metselbij x x     
Osmia uncinata Bosmetselbij x       
Panurgus banksianus Grote roetbij   x x   
Sphecodes albilabris Grote bloedbij x       
Sphecodes crassus Brede dwergbloedbij     x   
Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij x   x   
Sphecodes pellucidus Schoffelbloedbij   x   
Aantal soorten   62 31 54   
Aantal Rode Lijst-soorten   10 3 8   

 
Aangetroffen soorten met aanduiding van de Nederlandse Rode lijst-categorie 

 
In totaal werden niet minder dan 86 soorten wilde bijen aangetroffen (tabel 1), waarmee het gebied 
als een rijk bijengebied beschouwd kan worden. 
14 soorten zijn opgenomen op de Nederlandse Rode Lijst (Peeters et al., 2003), 4 soorten in de 
categorie 'Bedreigd' 9 in de categorie 'Kwetsbaar' en een soort in de categorie 'gevoelig'. 



Bespreking van de Rode Lijst-soorten (naar Peeters et al., 2003) 
 
(Nederland kan opgedeeld worden in 1674 5x5km-hokken) 
 
Andrena fuscipes Heidezandbij        Kwetsbaar 
 
Trend: afgenomen (t): - 31,3 % 
Presentie: vrij zeldzaam (z): 11,8 % (130 hokken) 
Voorkomen in Nederland Komt voor op de binnenlandse zandgronden, met slechts enkele 
vindplaatsen in de duinen. 
Biotoop Zandige terreinen met struikheide. 
Nestelwijze Nestelt in zelfgegraven holen in de grond, nabij struikheide. 
Bloembezoek Vrijwel monolectisch op struikheide Calluna vulgaris. Zelden worden andere 
bloemen bezocht. 
Vliegtijd Half juni – begin oktober; piek eind augustus. 
 
Andrena ovatula Bremzandbij        Kwetsbaar 
 
Trend: afgenomen (t): - 48,0 % 
Presentie: vrij zeldzaam (z): 6,4 % (70 hokken) 
Voorkomen in Nederland Verspreid over de binnenlandse zandgronden en Zuid-Limburg, 
met twee vindplaatsen in de duinen. 
Biotoop Droge, niet te voedselrijke graslanden, droge heiden en droge ruderale vegetaties. 
Nestelwijze Nestelt in zelfgegraven holen in de grond, soms in grote aggregaties. 
Bloembezoek Polylectisch, maar vertoont een voorkeur voor vlinderbloemen (Fabaceae). 
Vliegtijd Eerste generatie van eind maart tot half juni (piek eind mei), tweede generatie van begin 
juli tot half september (piek vrouwtjes half augustus). 
 
Bombus jonellus Veenhommel        Kwetsbaar 
 
Trend: sterk afgenomen (tt): - 57,3 % 
Presentie: vrij zeldzaam (z): 6 % (66 
hokken) 
Voorkomen in Nederland Verspreid 
over vrijwel het gehele land aangetroffen. 
Biotoop Vooral in voormalige 
hoogveengebieden, op heideterreinen en 
langs bosranden. 
Nestelwijze Nestelt zowel in onder- als 
bovengrondse holten. 
Bloembezoek Polylectische soort. 
Vliegtijd Eind maart – eind september. 
 
 
 
Bombus magnus Grote veldhommel       Bedreigd 
 
Trend: zeer sterk afgenomen (ttt): - 78,5 
% 
Presentie: zeldzaam (zz): 2,7 % (30 
hokken) 
Voorkomen in Nederland Verspreid 
over grote delen van het land. De recente 
verspreiding is slecht bekend. 



Biotoop Open landschappen zoals heideterreinen en bloemrijke graslanden, en in open 
naaldbossen op zandgrond. 
Nestelwijze Nestelt in holten onder de grond. 
Bloembezoek Polylectische soort. 
Vliegtijd Eind april – begin september. 
Opmerking Door moeilijke determinatie zijn de werksters en mannetjes van deze soort recent 
nauwelijks op naam gebracht. Mogelijk is deze soort plaatselijk algemener dan de recente 
gegevens aangeven. 
 
Chelostoma florisomne Ranonkelbij       Kwetsbaar 
 
Trend: afgenomen (t): - 32,3 % 
Presentie: vrij zeldzaam (z): 7,8 % (86 
hokken) 
Voorkomen in Nederland Verspreid 
over Zuid-Limburg en de hoge 
zandgronden. Vroeger 
tevens op enkele plekken in het westen. 
Biotoop Bosranden, kleinschalige 
agrarische gebieden, parkachtige en 
stedelijke gebieden. 
Nestelwijze Nestelt in holten in dood 
hout of stengels; soms lokaal talrijk. 
Bloembezoek Oligolectische soort 
gespecialiseerd op boterbloemen 
Ranunculus. 
Vliegtijd Half april – eind juli; piek eind mei. 
Opmerking Waarschijnlijk is deze soort minder kwetsbaar dan de huidige gegevens aanduiden, 
omdat agrarische gebieden weinig geïnventariseerd worden. 
 
Coelioxys elongata Slanke kegelbij       Bedreigd 
 
Trend: sterk afgenomen (tt): - 56,8 % 
Presentie: zeldzaam (zz): 1,3 % (14 hokken) 
Voorkomen in Nederland Bekend van enkele tientallen over het land verspreide vindplaatsen. 
Recent gevonden op Terschelling, de duinen van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, Zuid- 
Limburg en Arnhem. 
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Biotoop Duinen en structuurrijke en zonnig gelegen bosranden, parkachtige en stedelijke 
gebieden. 
Nestelwijze Koekoeksbij van diverse behangersbijen Megachile-soorten. 
Bloembezoek Polylectische soort. 
Vliegtijd Half mei – eind augustus; piek vrouwtjes eind juni. 
 
Coelioxys mandibularis Duinkegelbij       Kwetsbaar 
 
Trend: afgenomen (t): - 36,8 % 
Presentie: zeldzaam (zz): 4 % (44 hokken) 
Voorkomen in Nederland Vooral aangetroffen in de kustduinen en vroeger ook in diverse 
binnenlandse rivierduin- en stuifzandgebieden. Recent nagenoeg beperkt tot de kustduinen. 
Biotoop Duin- en stuifzandgebieden. 
Nestelwijze Koekoeksbij van behangersbijen Megachile-soorten en metselbijen Osmia-soorten. 
Bloembezoek Polylectische soort. 
Vliegtijd Half mei – half september; piek juni / juli. 
 



Nomada ferruginata Geelschouderwespbij      Kwetsbaar 
 
Trend: afgenomen (t): - 28,8 % 
Presentie: zeldzaam (zz): 4,3 % (47 
hokken) 
Voorkomen in Nederland Verspreid 
over het land, maar in de noordelijke 
provincies 
nauwelijks gevonden. 
Biotoop Allerlei terreinen met wilgen, 
zoals spoordijken, bermen en 
uiterwaarden. 
Nestelwijze Koekoeksbij van de vroege 
zandbij Andrena praecox. 
Bloembezoek Polylectisch. 
Vliegtijd Begin maart – eind mei; piek 
half april. 
 
Nomada fulvicornis Roodsprietwespbij       Bedreigd 
 
Trend: zeer sterk afgenomen (ttt): - 77,1 % 
Presentie: zeldzaam (zz): 2,7 % (30 hokken) 
Voorkomen in Nederland Vooral in de zuidelijke landshelft. 
Biotoop Zandige terreinen, waaronder dijken en uiterwaarden. 
Nestelwijze Koekoeksbij van verschillende in de grond nestelende zandbijen Andrena, waarvan 
de koolzwarte zandbij A. pilipes en de grijze rimpelrug A. tibialis in Nederland de belangrijkste 
zijn. 
Bloembezoek Polylectisch. 
Vliegtijd Eerste generatie begin april – juni, tweede generatie juli – begin september. 
 
Nomada goodeniana Smalbandwespbij       Kwetsbaar 
 
Trend: afgenomen (t): - 25,6 % 
Presentie: vrij zeldzaam (z): 9,3 % (102 hokken) 
Voorkomen in Nederland Verspreid over heel Nederland. 
Biotoop Uiteenlopende biotopen, ook in de stedelijke omgeving. 
Nestelwijze Koekoeksbij van verschillende zandbijen Andrena: A cineraria, A. nigroaenea, A. nitida, 
A. thoracica en A. tibialis. 
Bloembezoek Polylectisch. 
Vliegtijd Eind maart – eind juni; piek in mei. 
 
Nomada lathburiana Roodharige wespbij       Kwetsbaar 
 
Trend: afgenomen (t): - 31,0 % 
Presentie: vrij zeldzaam (z): 6,1 % (67 
hokken) 
Voorkomen in Nederland Beperkt tot 
de oostelijke landshelft. 
Biotoop Zandige terreinen. 
Bedreigde en verdwenen bijen in 
Nederland 61 
Nestelwijze Koekoeksbij van met name 
de grijze zandbij Andrena vaga, maar ook 
van de asbij A. 
cineraria. 
Bloembezoek Polylectisch. 
Vliegtijd Eind maart – begin juni; piek 
mannetjes half april, piek vrouwtjes begin 



mei. 
 
Nomada leucophthalma Vroege wespbij       Kwetsbaar 

Trend:  afgenomen (t): - 31,6 %  
Presentie:  zeldzaam (zz): 4,2 % (46 hokken)  

Voorkomen in Nederland Verspreid over het land aangetroffen (inclusief de duinen).  
Biotoop Zandige terreinen.  
Nestelwijze Koekoeksbij van de zwart-rosse zandbij Andrena clarkella.  
Bloembezoek Polylectisch, maar vliegt door de vroege vliegtijd vooral op wilgen Salix.  
Vliegtijd Begin maart – eind mei; piek in april.  
 
Nomada zonata Variabele wespbij        Gevoelig 
 
Trend: stabiel / toegenomen (0/+): van 0 naar 9 hokken 
Presentie: zeer zeldzaam (zzz): 0,8 % (9 hokken) 
Voorkomen in Nederland In 1995 voor het eerst uit Nederland gemeld (Smit 1996). Nu 
bekend uit de omgeving van Arnhem en Zuid- en Midden-Limburg. 
Biotoop Warme, bloemrijke graslanden en dijken. 
Nestelwijze Koekoeksbij bij zandbijen Andrena. De gastheersoort is nog onbekend, maar in 
Nederland komt de wimperflankzandbij A. dorsata in aanmerking. 
Bloembezoek Polylectisch. 
Vliegtijd Twee generaties: bekend uit maart, mei, juli en augustus (weinig gegevens). 
 
Osmia leaiana Kauwende metselbij       Bedreigd 
 
Trend: zeer sterk afgenomen (ttt): - 79,5 % 
Presentie: zeldzaam (zz): 2,0 % (22 hokken) 
Voorkomen in Nederland Verspreid over de binnenlandse zandgronden en de duinen. Recent 
alleen in Haamstede (ZE) en het binnenland gevonden. 
Biotoop Bosranden en oude boomgaarden. 
Nestelwijze Nestelt in holten in dood hout, takken en stengels. 
Bloembezoek Oligolectisch op composieten (Asteraceae). 
Vliegtijd Half april – eind augustus; piek mannetjes begin juni, piek vrouwtjes eind juli. 
 

Bespreking per deelgebied 

Pijnven-bos: 
 
In dit deelgebied werden niet minder dan 62 soorten wilde bijen aangetroffen waarvan 10 Rode Lijst-
soorten. Dit is veel meer dan verwacht voor een vrij monotoon naaldhoutbestand. 
Vijf soorten (Kleine harsbij, Duinkegelbij, Pluimvoetbij, Heideviltbij en Grote bloedbij) zijn vrijwel zeker 
zwervende soorten die de brede bosdreven en bosranden gebruiken als corridor. 
Als we de soortenlijst bekijken valt op dat 51 soorten voorjaarssoorten zijn die actief worden vanaf 
maart-april. Dit valt volledig te verklaren doordat er maar weinig bloeiende planten aanwezig zijn. 
Enkel in het voorjaar treed er massale bloei op van Blauwe bosbes, kort nadien gevolgd door Spork. 
Pas vanaf half augustus vinden we dan enkele bloeiende planten struikheide in de bermen van de 
brede boswegen. Deze Struikheide alsook het heidelandschap rondom het Pijnven verklaren enkele 
soorten die later vliegen (Heidezandbij en Heidewespbij) alsook de zwervende , aan heide gebonden 
soorten (Pluimvoetbij, Heideviltbij, Duinkegelbij en Grote bloedbij). 



 
De Bosbeszandbij (Andrena lapponica), een soort gespecialiseerd op bosbessoorten. 

 

 
Het Vosje (Andrena fulva), een vrij algemene soort die ook graag stuifmeel van bosbessoorten  

verzameld. 
 

 
De Sierlijke wespbij (Nomada panzeri), de koekoeksbij bij meerdere soorten uit de Andrena helvola-

groep zoals A. fucata, A. helvola, A. lapponica, A. fulva, allemaal soorten die in het studiegebied 
aangetroffen werden. 

 
Opvallend zijn ook de waarnemingen van Grijze zandbij, Zwart-rosse zandbij en Ranonkelbij. De 
eerste twee soorten verzamelen enkel stuifmeel van Wilgen, de laatste enkel op boterbloemen, twee 
plantenfamilies die niet in het gebied voorkomen. Het is bekend dat voedselbron en nestplaats voor 
wilde bijen niet te ver uit elkaar mogen liggen. Uit onderzoek is gebleken dat dit voor de meeste 
soorten minder dan 500 meter mag zijn. Voor de Grijze zandbij is dit maar 200-300 meter en voor de 
Zwart-rosse metselbij ongeveer 300 meter. Van de Grijze zandbij werden echter geen vrouwtjes 
waargenomen en van de Zwart-rosse zandbij slechts een enkel vrouwtje. Mogelijk gaat het dus ook 



hier om zwervende exemplaren. Onderzoek bij de Ranonkelbij heeft aangetoond dat de soort in staat 
is tot 480 meter over of door bos te vliegen om groeiplaatsen van boterbloemen op te zoeken 
(Zurbuchen et al., 2010). Hoewel er voldoende nestgelegenheid voor deze soort aanwezig lijkt te zijn 
werd er maar 1 mannetje van deze soort waargenomen. Hieruit kunnen we mogelijk afleiden dat de 
kost om tussen stuifmeelbron en geschikte nestlocatie hier te hoog is. Om dezelfde reden ontbreken 
vermoedelijk nog meer soorten en in het bijzonder soorten die hun nest maken in holtes in dood hout 
op zonbeschenen plaatsen waaraan in het studiegebied geen gebrek lijkt te zijn. 
40 soorten maken hun nest in de grond, 1 soort (Kleine harsbij) metselt zelf een nest, 2 soorten 
(Boomhommel en Boomkoekoekshommel) gebruikt bovengrondse holen en 11 soorten maken gebruik 
van holtes in dood hout of holle stengels. 
De Bosmetselbij (Osmia uncinata) is een goede indicatorsoort voor naaldbossen met voldoende 
stuifmeelaanbod en voldoende dode dennenbomen met oude kevergangen. De bosmetselbij blijkt 
hiervoor een sterke voorkeur te hebben voor oude kevergangen van de Gewone dennenboktor 
(Rhagium inquisitor) (Douglas, 2003). 
 

 
Oude gangen in naaldbomen gemaakt door de larven van de Dennenboktor (Rhagium inquisitor) zijn 

erg belangrijk voor het overleven van de Bosmetselbij (Osmia uncinata) 

Pijnven-ven: 
 
In dit deelgebied werden maar 31 soorten wilde bijen aangetroffen waarvan 3 Rode Lijst-soorten. Het 
relatief lage soortenaantal is te verklaren door recente ingrepen in het terrein. Kort voor deze 
inventarisatie was het deelgebied met uitzondering van het ven nog grotendeels bebost. De ontstane 
kapvlaktes waren te jong en werden in 2012 ook volledig gefreesd waardoor dit geen geschikt biotoop 
was en is voor wilde bijen. Veel wilde bijen die vroeg in het voorjaar vliegen zijn gespecialiseerde 
nectar en stuifmeel verzamelaars op wilg. 
Begin 2011, net voordat de wilgen in bloei 
kwamen werd een grote wilgenkant aan 
de zuidrand van het ven gekapt. Aan de 
noordkant van het ven bleven nog enkele 
struiken staan. De combinatie van grote 
werkzaamheden en weinig nectaraanbod 
verklaren het relatief lage soortenaantal. 
Als we de soortenlijst bekijken valt op dat 
net zoals in het deelgebied Pijnven-bos 
het merendeel (26 soorten) 
voorjaarssoorten zijn die actief worden 
vanaf maart-april. Dit valt volledig te 
verklaren doordat er maar weinig 
bloeiende planten aanwezig zijn 
 

Macropis europaea (Gewone slobkousbij) is een gespecialiseerde soort op Grote wederik. Hier met 
een verzamelde klomp pollen en plantaardige oliën en klaar om terug naar het nest te vliegen. 

 



Enkel in het voorjaar treed er bloei op van wilg, kort nadien gevolgd door hondsdraf. 
Pluimvoetbij, Weidemaskerbij, Tuinmaskerbij, Gewone slobkousbij en 
Grote roetbij zijn soorten die pas later (mei-augustus) vliegen. Met uitzondering van de slobkousbij 
verzamelen deze soorten waarschijnlijk nectar en stuifmeel op bloemen in de bermen langs de 
bosdreven. De slobkousbij is gespecialiseerd op grote wederik waar ze pollen alsook plantaardige oliën 
verzameld. 

Vriesput: 
 
In de Vriesput werden 54 soorten bijen waargenomen waaronder 8 Rode Lijst-soorten. Dit is een 
mooie soortenlijst maar toch minder dan verwacht voor een gevarieerd heideterrein. 
De verklaring voor het lager dan verwachte soortenaantal is waarschijnlijk te verklaren doordat het 
gebied en zeker de open delen een beperkte oppervlakte hebben. Veel van deze open delen zijn nog 
maar vrij recent terug hersteld nadat heidehabitats gedegradeerd waren door verbossing en 
wijzigingen aan de abiotiek zoals drainage. Er is ook vrijwel geen nectaraanbod in het vroege voorjaar 
wanneer wilgen de belangrijkste nectarbron zijn voor vele 'heide'soorten. Hierbij komt nog dat het 
voorjaar (mei-juni) van 2011 erg droog en warm was waardoor bijna alle bloeiende planten in het 
schrale grasland aan de oostkant van het gebied verdroogd waren en bijgevolg niet gebloeid hebben. 
Mogelijk werd het deelgebied ook ondergeïnventariseerd. Er zijn meer soorten te verwachten in de 
periode mei-augustus. Deze soorten vliegen dikwijls in erg lage aantallen en de kans dat deze over 
het hoofd gezien worden is groter. Tijdens massale bloei (zoals havikskruiden in augustus) zijn lage 
aantallen moeilijk te vinden en werken kleurvallen minder goed. 
Van de 54 waargenomen soorten maakt 
42 soorten zijn nest in de grond, 11 
soorten of 20,4% maakt hun nest in holtes 
in dood hout of holle stengels en 1 soort 
(Kleine harsbij) metselt zelf een nest. 19 
soorten zijn eerder vroeg zomer- en 
zomer-soorten. In vergelijking met de 
andere deelgebieden vinden we in de 
Vriesput meer soorten die later in het jaar 
vliegen en ook meer soorten die hun nest 
maken in holtes in dood hout en holle 
stengels. Vooral een aantal 
voorjaarssoorten ontbreekt. 
 
 

Anthidium strigatum (Kleine harsbij) metselt zelf nestcellen met de hars van naaldbomen. Het lijken 
wel omgekeerde flessen waarbij de smalle hals dienst doet als ventilatiepijp. 



Aanbevelingen voor een bijvriendelijk beheer 

Belangrijke biotopen voor wilde bijen bieden een kwalitatief en kwantitatief hoog bloemenaanbod 
en/of geschikte nestplaatsen in de vorm van microstructuur. Beiden, voedsel- en nestbronnen, 
bepalen grotendeels de soortensamenstelling van de wilde bijenfauna (Potts et al., 2003 & 2005) 
 

Pijnven-bos: 
De rijke bijenfauna binnen een complex van monotone dennenbestanden is opmerkelijk. De verklaring 
hiervoor moet gezocht worden  in de ijle, lichtrijke bossen met weinig onderetage; het pleksgewijs 
massale voorkomen van Blauwe bosbes en Spork als stuifmeel- en nectarbron; de brede boswegen 
met brede bermen die naast een goed bijenhabitat ook als corridor blijken te fungeren; de vele dode 
en zonbeschenen dode bomen die dienst doen als ideale nestgelegenheid. 

 
Bloemrijke ruigere berm en zonbeschenen dode naaldboom in het Pijnven niet ver van het 
studiegebied. Een voorbeeld van een waardevol bijenbiotoop temidden van naaldbossen. 

 

 
Een open, schrale en bloemrijke plek met een stapel dood hout in het Pijnven niet ver van het 

studiegebied. Een voorbeeld van een waardevol bijenbiotoop te midden van naaldbossen. 
 
Het toekomstige beheer moet erop gericht zijn om bovenstaande punten maximaal te behouden of uit 
te breiden. Veel winst voor wilde bijen kan nog gehaald worden in de brede bermen langsheen de 
boswegen. Dit kan gebeuren door deze boomvrij te houden en om te vormen naar bloemrijkere 



grazige en heischrale vegetaties. Maaien en afvoeren, plaggen en later maaien of begrazen zijn 
hiervoor waarschijnlijk de beste opties. Belangrijk hierbij is dat de maatregelen kleinschalig en 
gespreid in de tijd gebeuren zodat nooit grote oppervlaktes ineens aangepakt worden. Bij maaien 
worden best faunastroken weerhouden die minstens een heel jaar blijven staan. Eventueel aanwezige 
Struikheide of bramen evenals microreliëf, dik dood hout en wortelkluiten worden hierbij best ontzien.  
Moeilijker is het behoud van lichtrijke, ijle dennenbestanden met ondergroei van Blauwe bosbes. 
Dennenbossen zijn niet de natuurlijke climaxvegetatie waarbij de bossen uiteindelijk zullen veranderen 
in eiken-berkenbossen of bij voldoende lemige bijmenging naar eiken-beukenbossen. Exploitatie van 
dennennaalden en/of naaldhout uit deze bestanden geeft zaailingen van loof- en naaldbomen de kans 
zich massaal te vestigen. Teveel aan ondergroei van loofhout zal ervoor zorgen dat de bossen, althans 
tijdelijk te donker zullen worden voor wilde bijen. Verder is het belangrijk dat er voldoende dood hout 
in het bos aanwezig blijft in het bos en in het bijzonder aan de zonbeschenen bosranden. 
 

 
Stuifmeel en nectar in naaldbossen zijn schaars maar onontbeerlijk voor alle wilde bijen. Massale bloei 

van Blauwe bosbes in het voorjaar verschaft voedsel aan ongeveer 50 soorten wilde bijen in het 
studiegebied. 

 
Mits enkele kleine ingrepen vooral aan de bermen van de brede boswegen kunnen nog heel wat 
soorten verwacht worden en kunnen deze dienst doen als belangrijke corridors tussen meer open 
terreinen. 

Pijnven-ven: 
 
Voor wilde bijen kan dit deelgebied er enkel maar op vooruit gaan. De steile, zonbeschenen oever aan 
de noordzijde van het ven is een erg geschikte nestplaats voor wilde bijen. Buiten deze steilkant en 
enkele wilgen is het gebied momenteel 
weinig interessant voor wilde bijen.  
Indien het de bedoeling is om de 
opengekapte zones op termijn open te 
houden zal het noodzakelijk zijn deze te 
maaien en het maaisel af te voeren. Door 
het diep infrezen van organisch materiaal 
valt te verwachten dat door het versneld 
vrijkomen van nutriënten grassen, kruiden 
en boomopslag snel de bovenhand zullen 
krijgen.   
 
 
 
 

Dasypoda hirtipes (Pluimvoetbij) is een echte zomersoort waarvan de vrouwtjes opvallend sterk 
behaarde poten hebben om stuifmeel te vervoeren. De nesten worden op kale zandige plekken 

uitgegraven en dit door meerdere vrouwtjes in kolonies.  



Maaien zal daarom noodzakelijk zijn om tot een grazige, heischrale situatie te komen. buiten enkele 
structuurelementen alles cyclisch gemaaid. Enkele bramen en/of een ruiger hoekje met o.a. distels 
worden best gespaard. 
Bij het periodiek afzetten van wilgenopslag rondom het ven is het erg belangrijk dat dit cyclisch 
gebeurd zodat steeds voldoende zonbeschenen wilgen tot bloei kunnen komen. 

Vriesput: 
 
In dit deelgebied werden de afgelopen jaren al heel wat 
natuurherstelmaatregelen met aandacht voor ongewervelden 
uitgevoerd. Het valt te verwachten dat er nog wel wat 
bijensoorten aan de lijst toegevoegd kunnen worden en dat 
nieuwe soorten de volgende jaren het gebied zullen 
koloniseren. Bijzondere aandacht moet gaan naar het 
behoud van microstructuren zoals dood liggend en 
rechtopstaand zonbeschenen dood hout, wortelkluiten, 
microreliëf, zonbeschenen braamstruiken,... 
Verder is uitbreiding van natte heide gewenst vermits 
dopheide vroeger dan dopheide in bloei komt en een goede 
nectarbron is voor tal van wilde bijen. In de omgeving van 
de afwateringsgracht of in de oostelijke nattere zone tegen 
de weg zou naaldhout kunnen vervangen worden door 
wilgenstruweel. 
Bij opvolgingsbeheer van de open zones is het belangrijk dat 
dit steeds gefaseerd en kleinschalig gebeurd waarbij 
microstructuur en een nectaraanbod maximaal behouden 
blijft. 
 
 
 
Een afgestorven naaldboom vol kevergangen op de rand van een zonbeschenen bosrand en omgeven 

door sporken is de ideale nestelplaats voor vele soorten wilde bijen maar ook graafwespen, 
goudwespen en andere ongewervelden. 
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Dagvlinders 

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

Datum 
Pijnven-
bos 

Pijnven-
ven Vriesput 

5/03/2011   x 

25/03/2011     x 

9/04/2011 x   x 

23/04/2011     x 

29/04/2012 x     

7/05/2011 x x x 

24/05/2011 x x x 

2 en 3/7/12 x x x 

2/08/2011 x x x 

12/08/2012 x x x 

20/08/2011 x  x 
Totaal 
aantal 8 5 10 

 
Aantal bezoeken waarop dagvlinders waargenomen werden. 



Resultaten: 
Er werden 22 dagvlindersoorten waargenomen waaronder 7 Rode lijst-soorten (volgens Maes et al, 
2011). 
 
Wetenschappelijke 
naam Nederlandse naam 

Pijnven-
bos 

Pijnven-
ven Vriesput Eindtotaal 

Rode lijst 
1999 

Rode lijst 
2011 

Aglais io Dagpauwoog 2 1 8 11 LC LC 

Aglais urticae Kleine vos     1 1 LC LC 

Anthocharis cardamines Oranjetipje     5 5 LC LC 

Callophrys rubi Groentje 1     1 VU VU 
Carterocephalus 
palaemon Bont dikkopje 2     2 VU NT 

Celastrina argiolus Boomblauwtje 8   9 17 LC LC 
Coenonympha 
pamphilus Hooibeestje 4 3 60 67 LC LC 

Gonepteryx rhamni Citroenvlinder 58 12 68 138 LC NT 

Hipparchia semele Heivlinder     3 3 VU EN 

Issoria lathonia Kleine parelmoervlinder 2 1 11 14 CR NT 

Lycaena phlaeas Kleine vuurvlinder 3   14 17 LC LC 

Maniola jurtina Bruin zandoogje 1   7 8 LC LC 

Melitaea cinxia Veldparelmoer 3     3 CR CR 

Ochlodes sylvanus Groot dikkopje 3 2 7 12 LC LC 

Pararge aegeria Bont zandoogje 9 2 6 17 LC LC 

Pieris brassicae Groot koolwitje     1 1 LC LC 

Pieris rapae Klein koolwitje 3   6 9 LC LC 

Polygonia c-album Gehakkelde aurelia 1 1 4 6 LC LC 

Polyommatus icarus Icarusblauwtje     3 3 LC LC 

Pyronia tithonus Oranje zandoogje 2   50 52 LC LC 

Thymelicus lineola Zwartsprietdikkopje     3 3 LC VU 

Vanessa atalanta Atalanta  1 1 2 LC LC 

Totaal aantal   102 23 267 392     

Aantal soorten   15 8 19 22     

Aantal RL-soorten 2011   5 2 4 7     
 
Verklaring Rode lijst: 
De in 2011 vernieuwde Rode lijst voor de dagvlinders gebruikt de internationale IUCN categorieën: 
EX (Extinct) = Internationaal uitgestorven 
EW (Extinct in the wild) = Internationaal in het wild uitgestorven 
RE (Regionally extinct) = Regionaal uitgestorven 
CR (Critical) = Ernstig bedreigd 
EN (Endangered) = Bedreigd 
VU (Vulnerable) = Kwetsbaar 
NT (Near Threatened) = Bijna in gevaar 
LC (Least Concern) = Momenteel niet in gevaar 
Bespreking van de Rode lijstsoorten (naar Maes et al, 1999, www.inbo.be): 
 



Bespreking van de Rode lijst-soorten: 
 
Veldparelmoervlinder Melitaea cinxia      Ernstig bedreigd 
 
Voorkomen in het studiegebied 
Op 7 mei 2011 werden 3 exemplaren 
aangetroffen in de kleurvallen in het 
deelgebied Pijnven-bos langsheen de 
meest zuidelijke bosdreef (ten zuiden van 
de bestanden 49a, 41a en 33a). Net zoals 
bij de Kleine parelmoervlinder bewijzen de 
vangsten uit de kleurvallen (hoewel maar 
5-6 keer een dag uitgezet) dat deze soort 
en andere soorten, hoewel zelden vliegend 
waar te nemen, de brede bosdreven wel 
degelijk benutten als corridors. 
De Veldparelmoervlinder werd ook 
verwacht op bestand 63b in de Vriesput. 
Dit bestand komt in aanmerking als 
geschikt leefgebied vermits er voldoende 
Smalle weegbree groeit onder redelijk schrale omstandigheden en er een voldoende nectaraanbod 
lijkt te zijn. De extreme droogte begin mei 2011 zorgde ervoor dat het hele bestand 63b er verdord 
bijstond en er bijgevolg vrijwel geen planten in bloei stonden. 
Ecologie: De Veldparelmoervlinder is een typische soort van droge, schrale en kruidenrijke 
graslanden. De vlinder vliegt in één generatie per jaar van begin mei tot midden juni (met een piek 
tussen 20 mei en 10 juni). 
De wijfjes zetten de eitjes in groepjes van 50-200 af op de onderkant van een blad van Smalle 
weegbree, die bij voorkeur in een korte vegetatie staat. Eitjes worden enkel afgezet op Smalle-
weegbreeplanten die in een rozetvorm zeer laag tegen de bodem aanliggen omdat hieronder een 
voldoende warm microklimaat heerst voor de ontwikkeling van de eitjes. De rupsen leven aanvankelijk 
gezamenlijk in een zelfgesponnen nest op de waardplant. In het najaar spinnen ze een nieuw nest 
voor de overwintering in een iets hogere vegetatie op enige afstand van de waardplant. Na de 
overwintering gaan de rupsen door met eten en verkiezen dan de jonge uitkomende 
weegbreeplanten. Vóór de verpopping zijn de rupsen meer solitair en zonnen dan vrij veel op snel 
opwarmende oppervlakten (vegetatieloze delen van de biotoop, maar ook op verharde wegen). De 
verpopping zelf gebeurt in een gesponnen onderkomen in dichte vegetatie, waardoor poppen 
bijzonder moeilijk te vinden zijn. Veldparelmoervlinders zijn bijna alleen actief bij zonneschijn. Als 
nectarplanten worden in Vlaanderen vooral Magriet en Centaurie gebruikt. De soort is gemiddeld 
honkvast, maar af en toe worden zwervers op meerdere kilometers van gekende populaties 
waargenomen. Mannetjes verdedigen geen territorium, maar patrouilleren op zoek naar wijfjes. De 
Veldparelmoervlinder is, onder impuls van de Fin Ilkka Hanski en zijn medewerkers, een veelgebruikte 
soort in het onderzoek naar metapopulaties. 
Verspreiding: Het areaal van de Veldparelmoervlinder strekt zich uit van Zuid-Scandinavië tot Noord-
Afrika en van West-Frankrijk en Groot-Brittannië tot Mongolië. 
De Veldparelmoervlinder was vroeger vrij zeldzaam, maar is momenteel zeer zeldzaam. De grootte 
van het verspreidingsgebied van de Veldparelmoervlinder nam in de loop van de 20ste eeuw 
voortdurend af, met een bijzonder sterke terugval in het begin van de jaren tachtig. Vroeger werd de 
Veldparelmoervlinder vooral waargenomen in de Antwerpse en Limburgse Kempen, maar ook in de 
omgeving van het Zoniënbos en het Hallerbos in Vlaams-Brabant. Momenteel zijn er nog slechts 
enkele populaties gekend (Balen, Mol, Zutendaal en Meeuwen-Gruitrode). Rond deze vindplaatsen 
worden zwervende exemplaren gezien tot op een afstand van zo’n 10 kilometer. 
In Wallonië is de Veldparelmoervlinder een zeer lokale soort in de Lorraine. In Nederland is het een 
uiterst zeldzame standvlinder. In Duitsland komt de soort vooral voor in het zuiden en in het 
noordoosten. In Groot-Brittannië is de soort beperkt tot het eiland Wight in het uiterste zuiden van 
Engeland. 



Behoud: De Veldparelmoervlinder geniet geen wettelijke bescherming in Vlaanderen. Op de Vlaamse 
Rode Lijst staat de soort in de categorie Ernstig bedreigd (CR). Op de Belgische Rode Lijst staat de 
soort in de categorie Bedreigd, maar op Europese schaal is ze niet bedreigd. 
De voornaamste redenen voor de achteruitgang van de Veldparelmoervlinder is de verruiging van 
schrale graslanden door intensivering van de landbouw en door gebrek aan beheer. Ook het 
beplanten van heischrale graslanden met naaldhout heeft waarschijnlijk bijgedragen tot de 
achteruitgang van deze soort. Emmet & Heath (1989) noemen ook de eigen vruchtbaarheid een 
mogelijke oorzaak van het verdwijnen op sommige vindplaatsen: door het bereiken van grote 
aantallen vlinders op een kleine oppervlakte zouden er onvoldoende waardplanten overblijven voor de 
gelegde eitjes en de daar uitsluipende rupsen. 
Bij het natuurbeheer moet ervoor gezorgd worden dat de vegetatie voldoende schraal blijft, maar ook 
dat er een voldoende groot nectaraanbod op de vliegplaatsen behouden blijft. De meest geschikte 
beheersmaatregel op de Vlaamse vindplaatsen is een gefaseerd maaibeheer, waarbij een deel van de 
vegetatie jaarlijks zeer kort gemaaid mag worden (hier groeien de beste Smalle-weegbreeplanten voor 
de eiafzet en zonnen de rupsen in het voorjaar) terwijl andere delen meerdere jaren ongemaaid 
mogen blijven (voor het maken van de winternesten). In de buurt van bestaande populaties zou een 
verschralingsbeheer toegepast kunnen worden op graslanden omdat uit de waarnemingen blijkt dat 
de Veldparelmoervlinder in staat is op eigen kracht geschikt geworden gebieden (tot op een afstand 
van zo’n 10 kilometer) te bereiken. Herintroductie lijkt voor deze soort dan ook niet prioritair. 
 
 



 
Heivlinder Hipparchia semele        Bedreigd 
 
Voorkomen in het studiegebied 
Op 2 augustus 2011 werden 2 exemplaren waargenomen en op 20 augustus 2011 opnieuw een 
exemplaar in bestand 63b in de Vriesput.  
Ecologie: De Heivlinder kan aangetroffen worden op droge 
heide, heischrale graslanden en in de duinen. De vlinder 
vliegt in één generatie per jaar van midden juli tot begin 
september (met een piek tussen 20 juli en 10 augustus). 
De wijfjes zetten de eitjes afzonderlijk af op meestal dorre 
bladeren of andere droge plantendelen van voornamelijk 
Schapegras in de heideterreinen en Helm aan de kust, maar 
ook op andere soorten grassen van het geslacht Struisgras, 
Dravik, Zwenkgras en Doddengras. Graspollen die omringd 
zijn door naakte bodem of korte vegetaties genieten de 
voorkeur bij het afzetten van de eitjes. De wijfjes kruipen 
laag in de vegetatie om de eitjes vlakbij de bodem af te 
zetten. De rupsen eten voornamelijk ‘s nachts en verbergen 
zich in de graspollen overdag. De rupsen overwinteren in het 
derde stadium op of in de grond. In de winter eten de rupsen 
ook overdag als de temperaturen zacht zijn. De rupsen 
verpoppen in een kleine holte ongeveer 1 centimeter in de 
grond waarin ze een zijden spinsel maken. De adulte vlinders 
hebben een typische onregelmatige vlucht en bij de landing 
sluiten ze onmiddellijk hun vleugels en verbergen zo hun 
oranje voorvleugels achter hun zandkleurige achtervleugels. 
De mannetjes verdedigen een territorium van op een 
boomstam of van op een open zandplek. Heivlinders worden niet vaak nectarzuigend gezien, maar bij 
zeer warm weer gebeurt het vaker dat ze hun leefgebied verlaten op zoek naar voedsel. 
Verspreiding: Het areaal van de Heivlinder strekt zich uit van Scandinavië tot Zuid-Spanje en van 
West-Frankrijk en Groot-Brittannië tot Noord-Turkije. 
De Heivlinder was vroeger vrij algemeen, maar is momenteel vrij zeldzaam. Sinds het begin van de 
20ste eeuw neemt de grootte van het verspreidingsgebied vrijwel voortdurend af. Op enige 
uitzonderingen na liggen zowel de oude als de recente vindplaatsen in de duinen en in de Kempen. 
Vroeger werd de soort ook in de omgeving van Brussel waargenomen, maar sinds 1970 is de soort 
daar uitgestorven doordat de lokale heideterreinen verdwenen zijn. Aangezien de Heivlinder een vrij 
goede vlieger is, kan de soort soms ver van de normale vliegplaatsen waargenomen worden (tot 3 
km). 
In Wallonië is de Heivlinder zeer lokaal in de Condroz en in de vallei van de Samber en de Maas en in 
de Lorraine. In Nederland is het een algemene standvlinder. In Duitsland komt de soort vooral voor in 
het noordoosten en veel minder in het midden en het zuiden van het land. In Groot-Brittannië is de 
soort vooral te vinden aan de kust, maar ook op enkele heideterreinen en kalkgraslanden in het 
binnenland. 
Behoud: De Heivlinder geniet geen wettelijke bescherming. Op de Vlaamse en Belgische Rode Lijst 
staat de soort in de categorie Bedreigd (EN), maar op Europese schaal is ze niet bedreigd. 
De voornaamste redenen voor de achteruitgang van de Heivlinder zijn het verdwijnen en de 
vergrassing van heideterreinen en de verruiging door een gebrek aan beheer in de duinen. Ook het 
bebossen van stuifduinen met naaldhout heeft waarschijnlijk bijgedragen tot de achteruitgang van 
deze soort. 
Een geschikt natuurbeheer moet ervoor zorgen dat een vrij schrale en lage vegetatie behouden blijft 
of gecreëerd wordt met hier en daar open plekken. Ook een voldoende nectaraanbod tijdens de 
maanden juli en augustus is belangrijk voor de Heivlinder. Extensieve begrazing is hiervoor de meest 
geschikte beheersmaatregel, maar waar dat niet mogelijk is, kan hier en daar geplagd of gefaseerd 
gemaaid worden om de heide in een vrij vroeg successiestadium te houden. 



 

Groentje Callophrys rubi         Kwetsbaar 
 
Voorkomen in het studiegebied 
Op 24 mei 2011 werd een afgevlogen vlinder waargenomen langsheen het brede bospad tussen de 
bestanden 34a en 35a in het Pijnven-bos. Het gaat hier vrijwel zeker over een zwervende vlinder die 
de brede bosdreven benutte als corridor. 
Intensieve zoekacties door o.a. tegen bloeiende sporken te kloppen leverde geen enkele waarneming 
op in het deelgebied Vriesput. Dit deelgebied lijkt echter meer dan geschikt voor deze soort door de 
aanwezigheid van voldoende sporken als nectarbron en dopheide als waardplant. 
Ecologie: In Vlaanderen zijn de 
voornaamste leefgebieden van het 
Groentje droge en vochtige heiden, maar 
in het zuidoosten van Limburg is een 
populatie aanwezig op een kalkgrasland. 
De vlinder vliegt in één generatie per jaar 
van begin mei tot eind juli (met een piek 
tussen 10 mei en 10 juni). 
De wijfjes zetten de eitjes afzonderlijk af 
op of in de onmiddellijke omgeving van 
blad- of bloemknoppen, van verschillende 
struikachtigen: Gewone dophei, Gewone 
brem, Blauwe bosbes, Struikhei, 
Sporkehout en Gaspeldoorn op 
heideterreinen en Geel zonneroosje en 
Gewone brem op kalkgrasland. De rupsen voeden zich met verse blaadjes, jonge scheuten en jonge 
vruchten, maar ook met kleinere soortgenoten (kannibalisme). De rupsen worden geparasiteerd door 
de sluipwesp Meteorus versicolor en door de sluipvlieg Cadurciella tritaeniata. De verpopping gebeurt 
aan de basis van de plant in de strooisellaag waar de poppen door mieren bedekt worden met 
strooiseldeeltjes. De poppen scheiden een zoete substantie af die mieren aantrekt. De overwintering 
gebeurt als pop. De mannetjes van het Groentje verdedigen een territorium van op een 1-2 meter 
hoge uitkijkpost op een opvallende struik. Vaak worden jaar na jaar dezelfde struiken gebruikt om 
territoria te verdedigen. Het mannetje doet uitvallen naar elk passerend insect en kan daarbij zelfs zijn 
uitkijkpost verliezen aan een ander mannetje; dezelfde uitkijkpost kan dus door verschillende 
mannetjes gebruikt worden. Door hun groene onderkant zijn de vlinders moeilijk waar te nemen op de 
bladeren van de bomen of struiken. Wijfjes hebben een veel minder opvallend gedrag dan de 
mannetjes en zoeken traag en laag over de grond vliegend naar geschikte eiafzetplaatsen of 
nectarbronnen. 
Verspreiding: Het areaal van het Groentje strekt zich uit van Noord-Scandinavië tot Noord-Afrika en 
van West-Frankrijk en Groot-Brittannië tot in Oost-Azië. 
Het Groentje was vroeger vrij zeldzaam en is dat momenteel nog steeds. Sinds het begin van de 20ste 
eeuw neemt de grootte van het verspreidingsgebied geleidelijk af, maar sinds het begin van de jaren 
tachtig is er opnieuw een kleine toename merkbaar. Vroeger werd de soort vooral in de Kempen en 
op enkele heideterreinen in Oost- en West-Vlaanderen waargenomen en ten zuiden van Brussel, waar 
vroeger in en rond het Zoniënbos verschillende heideterreinen lagen. Aangezien er in het Zoniënbos 
momenteel geen heide meer te vinden is, is ook het Groentje hier sinds 1974 niet meer 
waargenomen. Op enkele uitzonderingen in West- en Oost-Vlaanderen na, liggen alle huidige 
vindplaatsen in de Kempen. 
In Wallonië heeft het Groentje een zeer lokale verspreiding ten noorden van de vallei van de Samber 
en de Maas, een lokale verspreiding in de Condroz en in de vallei van de Samber en de Maas en de 
Ardennen en een vrij ruime verspreiding in de Fagne-Famenne-Calestienne en de Lorraine. In 
Nederland is het een vrij algemene standvlinder. In Duitsland komt het Groentje in heel het land voor 
maar wordt het zeldzamer naar het noorden toe. In Groot-Brittannië is de soort verspreid over het 
hele land te vinden. 
Behoud: Het Groentje geniet geen wettelijke bescherming. Op de Vlaamse Rode Lijst staat de soort 
in de categorie Kwetsbaar (VU), op Europese schaal is de soort niet bedreigd. 



De voornaamste reden voor de achteruitgang van het Groentje is de omvorming van heide tot andere 
bestemmingen (zoals naaldhoutaanplantingen en landbouw), maar ook de vergrassing van de heide 
en een grootschalig heidebeheer vormen een bedreiging. 
Als beheersvorm kan op de heide best extensieve begrazing toegepast worden, maar waar dat niet 
mogelijk is, kunnen dopheiveldjes best kleinschalig en gefaseerd, maar niet jaarlijks gemaaid worden. 
Het laten staan van bomen en struiken op de heide is een bijkomende voorwaarde voor het Groentje 
omdat van daaruit territoria verdedigd worden. Indien nieuwe heidegebieden voor het Groentje 
gecreëerd worden, moet dit gebeuren op niet te grote afstand van een bestaande populatie, omdat de 
soort niet al te mobiel is (tot 400 meter is bekend). 
 
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola       Kwetsbaar 
 
Voorkomen in het studiegebied 
Op 2 augustus 2011 werden 3 exemplaren waargenomen, foeragerend op gele composieten op 
bestand 63 b aan de Vriesput. 
Ecologie: Het Zwartsprietdikkopje is een 
soort van graslanden en ruigten. De 
vlinder vliegt in 1 generatie per jaar van 
eind juni tot eind augustus (met een piek 
tussen 10 juli en 10 augustus). De soort 
wordt beschouwd als honkvast, maar 
waarschijnlijk is dat een onderschatting. 
De wijfjes zetten de eitjes af in kleine rijen 
(tot 20 eitjes) in de bladscheden van 
breedbladige grassen van het geslacht 
Kweekgras, Struisriet, Kropaar, Witbol, 
Doddengras, Vossenstaart, Kortsteel, 
Zwenkgras, Raaigras en Beemdgras. Voor 
de eiafleg verkiest het Zwartsprietdikkopje 
stevigere bladeren dan het 
Geelsprietdikkopje. De overwintering gebeurt als jonge rups in het ei. De rups komt in de loop van de 
maand april uit en bouwt een kokertje van samengesponnen bladeren van waaruit ze voedsel gaat 
zoeken (meestal aan de top van de bladeren). Voor de verpopping spint de rups een cocon van 
bladeren, meestal aan de basis van de waardplant. Het gedrag van het Zwartsprietdikkopje lijkt sterk 
op dat van het Geelsprietdikkopje en vaak vliegen beide soorten ook op dezelfde vliegplaats. 
Volwassen vlinders (vooral wijfjes) besteden vrij veel tijd aan het zonnen op open plaatsen of op de 
grond en kunnen daarom nogal gemakkelijk over het hoofd gezien worden. Mannetjes besteden meer 
dan de helft van hun tijd aan het laag over de vegetatie vliegen, op zoek naar een partner; aangezien 
er bijna steeds meer mannetjes dan wijfjes in een populatie zijn, is er een grote competitie tussen de 
mannetjes voor het vinden van een ‘maagdelijk’ wijfje; het zijn de mannetjes die bij de minst gunstige 
omstandigheden (koude!) al kunnen vliegen die het vaakst zullen kunnen paren; in dezelfde 
weersomstandigheden kunnen mannetjes al vliegen bij een lichaamstemperatuur die gemiddeld 3°C 
lager ligt dan die van de wijfjes. 
Verspreiding: Het areaal van het Zwartsprietdikkopje strekt zich uit van Zuid-Scandinavië tot Noord-
Afrika en van West-Frankrijk en Groot-Brittannië tot in Oost-Azië. 
Het Zwartsprietdikkopje was vroeger algemeen en is momenteel zelfs zeer algemeen. Sinds het begin 
van de 20ste eeuw is er een geleidelijke toename in de grootte van het verspreidingsgebied (net als in 
Groot-Brittannië). Vroeger was het Zwartsprietdikkopje vooral te vinden in West-Vlaanderen en in de 
omgeving van Antwerpen en Brussel en waren er zo goed als geen waarnemingen uit Oost-
Vlaanderen en Limburg (vermoedelijk door gebrek aan inventarisatie). Momenteel kunnen we het 
Zwartsprietdikkopje in bijna heel Vlaanderen aantreffen. 
In Wallonië, Nederland en Duitsland is het Zwartsprietdikkopje een ruim verspreide soort. In Groot-
Brittannië is het Zwartsprietdikkopje beperkt tot het zuidoosten. 
Behoud: Het Zwartsprietdikkopje geniet geen wettelijke bescherming. In Vlaanderen en België is de 
soort na een sterke achteruitgang de laatste jaren momenteel terecht gekomen in de categorie 
Kwetsbaar (VU). Op Europese schaal is ze niet bedreigd. 
Een geschikt natuurbeheer voor deze soort kan bestaan uit extensieve begrazing of gefaseerd maaien 
in het najaar. Er moet gezorgd worden voor een voldoende hoge ruige en grazige vegetatie voor de 



overwintering (de poppen bevinden zich op 15 tot 20 cm boven de grond). Te vroeg (tijdens de 
vliegtijd) of volledige percelen maaien is ongunstig. Indien de verruiging te ver gaat en er 
struikvorming begint op te treden, kunnen struiken en opschietende bomen gekapt worden. 
Bij het bekijken van trends na 16 jaar (1992-2007) dagvlindermonitoring in de Lage landen blijkt het 
Zwartsprietdikkopje sterk achteruit te zijn gegaan. Met een terugval van 44% is dit vlindertje in de 
Rode Lijstcategorie 'Kwetsbaar' terecht gekomen! (Van Dyck & Maes, 2010) 
 
Bont dikkopje Carterocephalus palaemon     bijna in gevaar 
 
Voorkomen in het studiegebied 
Op 7 mei 2011 werden 2 vlinders waargenomen op het grazige bospad aan de NO-zijde van het 
Pijnven-bos. 
Ecologie: Het Bont dikkopje leeft op de 
overgang van vochtige graslanden naar 
vochtige bossen, op open plekken en 
brede bospaden in broekbossen en in 
heiden, vaak in de buurt van kleine open 
waters als grachten of vennen. In het 
buitenland komt de soort ook op 
kalkgraslanden voor. Het Bont dikkopje 
vliegt in 1 generatie per jaar van begin 
mei tot eind juni (met een piek tussen 10 
en 31 mei). 
De wijfjes zetten de eitjes een voor een af 
ongeveer halverwege op de bovenkant 
van een pas uitgekomen blad van 
Pijpenstrootje of Hennegras, maar ook op 
andere breedbladige grassen van het geslacht Struisriet, Kropaar, Timoteegras, Witbol en 
Vossenstaart. De waardplanten waarop eitjes afgezet worden, staan meestal in een strook van 1 
meter van de bosrand of op een open en vrij vochtige, grazige en schaduwrijke plek in het bos in 
vegetaties die al meerdere jaren niet meer gemaaid werden. De rups blijft tot ongeveer eind oktober 
van de waardplanten eten en het is dan ook belangrijk dat de waardplanten voldoende lang groen 
blijven als voedsel voor de rupsen. De aanwezigheid van aanvankelijk groene rupsen kan in het veld 
achterhaald worden aan de hand van de vrij typische vraatsporen: in de buurt van het uiteinde van de 
onderkant van een blad spint de rups een kokertje dat ze vooral ‘s nachts verlaat om te eten; 
hieronder maakt ze meestal twee trapeziumvormige of driehoekige inkepingen op enkele centimeters, 
schuin tegen over elkaar van aan de bladrand tot aan de bladnerf van de brede bladeren van de 
waardplant. Deze vraatsporen verhinderen dat de waardplant op het einde van het groeiseizoen 
voedingsstoffen naar de wortels verplaatst en zorgen er op die manier voor dat het voedingsgehalte 
van de bladeren boven de vraatsporen (naar de top van het blad toe) groter is dan dat van de 
bladeren onder de vraatsporen. Hierdoor blijven de bladeren van de waardplant een beetje langer 
geschikt als voedsel voor de rupsen. Indien een blad met vraatsporen aan de top naar beneden buigt, 
bevindt de rups zich meestal nog in het kokertje; staat het blad echter rechtop, dan heeft de rups het 
kokertje al verlaten. Rupsen gebruiken meestal hogere en meer met struiken begroeide, vochtigere 
delen van het leefgebied dan de volwassen vlinders. Voor de overwintering wordt een steviger spinsel 
gemaakt van verschillende bladeren op zo’n 5 tot 30 cm boven de grond en neemt de rups de 
lichtbruine kleur aan van dorre grassen. Na de winter (eind maart) zont de rups vrij veel alvorens op 
de bovenkant van een blad te verpoppen. Vlak voor de verpopping trekt de rups rond en bij gebrek 
aan voldoende zon, verpopt ze op de grond, anders gebeurt de verpopping op de bovenkant van een 
oud blad. De verschillende geslachten hebben elk een verschillende voorkeursbiotoop: mannetjes 
verdedigen een territorium van op een uitstekende tak of een hoge plaats in het gras (ongeveer 1 
meter hoogte) in een lichtrijke, met struiken begroeide plaats in een vochtig bos of langsheen een 
bosrand, terwijl wijfjes zich vooral ophouden in open, bloemrijke beschutte plaatsen, waar ze aan hun 
grote nectarbehoefte kunnen voldoen. Na de paring verwijderen wijfjes zich van de plekken waar de 
meeste mannetjes zich ophouden. Het is een honkvaste soort waarvan aangenomen wordt dat ze 
binnen een geschikt gebied voldoende mobiel is om nieuwe terreinen te koloniseren via beschutte 
bosranden of bospaden. Grotere afstanden over niet beschut terrein lijken echter veel moeilijker 



overbrugbaar. Populaties van het Bont dikkopje zijn doorgaans vrij klein en komen meestal voor op 
vrij kleine terreinen, waardoor de soort tijdens inventarisaties niet altijd opgemerkt wordt. 
Verspreiding: Het Bont dikkopje was vroeger vrij zeldzaam en is dat momenteel nog steeds. In de 
20ste eeuw bereikt de grootte van het verspreidingsgebied een maximum in de tweede helft van de 
jaren zestig; tot aan het begin van de jaren tachtig is er dan een geleidelijke afname, maar de laatste 
jaren is er opnieuw een langzame toename merkbaar. Of dit de werkelijke situatie weerspiegelt of 
eerder het gevolg is van het gerichter zoeken en een betere kennis van het geschikte leefgebied, is 
moeilijk met zekerheid te zeggen. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat de soort positief 
reageert op de toenemende vergrassing in bosgebieden. De soort werd vroeger voornamelijk in de 
Kempen waargenomen, maar ook op enkele plaatsen daarbuiten (Overmere, Malderen, Merchtem, 
Zoniënbos en Meerdaalwoud). De huidige vindplaatsen liggen allemaal in de Kempen en sluiten aan 
bij de Kempense populaties in Nederland. 
In Wallonië is het Bont dikkopje vrij lokaal te vinden in de Fagne-Famenne-Calestienne en in de 
Ardennen en zeer lokaal in de Lorraine. In Nederland is het Bont dikkopje een vrij zeldzame 
standvlinder die in twee gescheiden gebieden leeft: de Achterhoek aan de grens met Duitsland en de 
Kempen. In Duitsland komt de soort verspreid over het land voor met uitzondering van het uiterste 
noorden. In Groot-Brittannië is de soort momenteel enkel nog in Schotland te vinden, in Engeland is 
het Bont dikkopje recent uitgestorven, maar in 1995 werd de soort op de vroegere vindplaats 
geherintroduceerd door de British Butterfly Conservation; hiervoor werden vlinders gebruikt uit het 
zuiden van België en Noord-Frankrijk. 
Behoud: Het Bont dikkopje geniet geen wettelijke bescherming. Op de Vlaamse en Belgische Rode 
Lijst staat het Bont dikkopje in de categorie "Bijna in gevaar" (NT), maar op Europese schaal is de 
soort niet bedreigd. 
De grootste bedreiging voor het Bont dikkopje is verdroging waardoor de waardplanten niet 
voldoende lang gebruikt kunnen worden als voedsel voor de rupsen (de rupsen eten enkel groene 
bladeren) en de soort haar levenscyclus niet kan voltooien. Een tweede belangrijke reden van 
achteruitgang is het dichtgroeien van open plekken in bossen waardoor zonnige en bloemrijke 
plaatsen in bossen (voor de grote nectarbehoefte van het wijfje) verdwijnen. 
Het beheer voor het Bont dikkopje moet dan ook gericht zijn op het instandhouden van de 
verschillende situaties, die nodig zijn voor het voltooien van de levenscyclus: meestal komt dit neer op 
een beheer van nietsdoen of op het periodiek (om de 5-7 jaar) openkappen van dichtgroeiende 
plaatsen of het verbreden van bospaden (tot ca. 20-30 m). Begrazing kan enkel als het zeer extensief 
gebeurt (meestal volstaat de begrazing door reeën en konijnen om het leefgebied geschikt te houden) 
aangezien er voldoende hoog gras nodig is voor het maken van een overwinteringsspinsel 
(hibernaculum). Als er een maaibeheer toegepast wordt, moeten er steeds grote delen ongemaaid 
blijven en blijft ook de bosrand best ongemaaid om steeds te kunnen voorzien in geschikte 
eiafzetplaatsen en in de vrij grote nectarbehoefte. Voor het voortbestaan van een lokale populatie is 
het belangrijk dat er verschillende geschikte leefgebieden in elkaars nabijheid liggen zodat er 
voortdurend uitwisseling tussen de verschillende populaties kan gebeuren (metapopulatie). Hiervoor 
kunnen brede, bloemrijke bospaden best opengehouden of verbreed worden omdat ze eventueel 
kunnen dienen als verbinding tussen dergelijke terreinen. 
 
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni       bijna in gevaar 
 
Voorkomen in het studiegebied 
In totaal werden 138 exemplaren van de Citroenvlinder 
genoteerd. Dit is echter als minimum te interpreteren vermits de 
Citroenvlinder algemeen en bijna 'overal rondvliegend' werd 
vastgesteld. 
Vooral in de deelgebieden Pijnven-bos en Vriesput werden veel 
vlinders waargenomen. In het voorjaar werden met name veel 
vlinders waargenomen in Pijnven-bos waar dikwijls 
nectarzuigende vlinders op bloeiende bosbes werden 
waargenomen. In het deelgebied Vriesput werden veel vlinders 
uit de tweede generatie waargenomen in augustus wanneer 
deze foeragerend werden waargenomen op voornamelijk 
havikskruiden. Het algemeen voorkomen van de Citroenvlinder 
in beide deelgebieden hangt samen met het algemeen 



voorkomen van de waardplant Spork. Dat de soort enkel langsvliegend en bij toeval werd opgemerkt 
aan het deelgebied Pijnven-Ven is te wijten aan een tekort aan nectar en de afwezigheid van Spork. 
Ecologie: De Citroenvlinder is vooral te vinden langs bosranden en in open bossen en ruigten, maar 
ook in tuinen en parken. De vlinder vliegt in één generatie per jaar van begin juli tot midden juni van 
het volgende jaar. De voorjaarspiek ligt in de maand april, de zomerpiek tussen 10 juli en 10 
augustus. 
Eitjes worden in het begin van de vliegtijd, wanneer de bladeren zich nog maar net ontplooien, 
afzonderlijk (af en toe met twee of meer) afgezet aan de basis van een uitlopende bloemknop van 
Sporkehout. Later, wanneer de bladeren uit de knop gekomen zijn, worden ook eitjes op de onderkant 
op de bladnerven of op de twijgjes in de buurt van de bladknoppen gelegd. De eitjes worden zowel 
zeer laag (30 cm) als vrij hoog (3,5 meter) op de waardplant afgezet, vooral op jonge struiken in 
zonnige delen van een bosrand. Tijdens het eerste rupsstadium ligt de rups aan de onderkant van het 
blad parallel aan de bladnerven. Later verhuist ze naar de bovenkant van het blad waar ze langsheen 
de middennerf van het blad ligt en door haar groene kleur zeer goed gecamoufleerd is. Als de rups 
volgroeid is, verlaat ze soms de waardplant op zoek naar een geschikte verpoppingsplaats, meestal 
aan de onderkant van een blad of tegen een stengel laag in de vegetatie. De verpopping kan echter 
ook plaatsvinden op de waardplant zelf. Citroenvlinders kunnen ongeveer één jaar als adult leven en 
zijn daarmee de langstlevende vlinders in onze regio. Verschillende auteurs beweren dat de 
Citroenvlinder in de warmste weken van de zomer in diapauze gaat en dat deze ‘zomerslaap’ de 
relatieve zeldzaamheid van deze vlinder in de hoogzomer zou kunnen verklaren. In de late zomer of 
het najaar vliegen ze dan weer veel talrijker, tot ze aan hun overwintering beginnen. Als 
overwinteringsplaatsen verkiezen ze Hulst, Klimop of Braam, waarin ze perfect gecamoufleerd zijn 
door hun bladvormige vleugelonderkant. Op zonnige winterdagen kunnen Citroenvlinders zelfs hun 
overwinteringsplaatsen verlaten om nadien elders verder te gaan met de overwintering. Na de 
overwintering komen eerst de mannetjes uit hun overwinteringsplaatsen omdat ze al in staat zijn te 
vliegen bij een lagere temperatuur dan de wijfjes. De paring vindt pas na de overwintering plaats en 
wordt meestal voorafgegaan door een lange baltsvlucht. 
Verspreiding: Het areaal van de Citroenvlinder strekt zich uit van Midden-Scandinavië tot Noord-
Afrika en van West-Frankrijk en Groot-Brittannië tot Siberië. 
De Citroenvlinder was vroeger zeer algemeen en is dat momenteel nog steeds. De grootte van het 
verspreidingsgebied van Citroenvlinder is in de loop van de 20ste eeuw vrij constant gebleven. De 
plaatsen waar de Citroenvlinder momenteel waargenomen worden komen grotendeels overeen met 
de vroegere vindplaatsen. De Citroenvlinder kan zowat overal aangetroffen worden, maar de 
voortplanting gebeurt voornamelijk in de buurt van bossen en bosranden. Vermoedelijk gebeurt de 
voortplanting vooral in de Kempen en in de Vlaamse zandstreek (waar Sporkehout veel voorkomt) en 
gaat de Citroenvlinder daarna zwerven. 
In Wallonië, Nederland en Duitsland eveneens een zeer ruim verspreide soort. In Groot-Brittannië 
verspreid en algemeen in Engeland en Wales. 
Behoud: De Citroenvlinder geniet geen wettelijke bescherming. In Vlaanderen en België is de soort 
de laatste jaren achteruit gegaan en is daarom sinds kort opgenomen in de categorie "Bijna in gevaar" 
(NT), op  Europese schaal is ze niet bedreigd. 
 
Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia      bijna in gevaar 
 
Voorkomen in het studiegebied 
In totaal werden 14 exemplaren van de Kleine parelmoervlinder waargenomen in de drie 
deelgebieden. Opvallend hierbij zijn de twee vangsten uit het Pijnven-bos en de vangst uit Pijnven-ven 
in kleurvallen. Hoewel er veel tijd werd 
doorgebracht in beide deelgebieden 
werden geen Kleine parelmoervlinders 
waargenomen langsheen de bosdreven. 
Het vaststellen van zich snel verplaatsende 
soorten tussen gebieden berust op 
toevallige waarnemingen. De vangsten uit 
de kleurvallen (hoewel maar 5-6 keer een 
dag uitgezet) bewijzen dat deze soort en 
andere soorten de brede bosdreven 
benutten als corridors. 



In de Vriesput werden in totaal 11 vlinders waargenomen, waarvan 2 exemplaren gevangen werden in 
de kleurvallen. Vanwege het nectaraanbod van bloeiende struikheide en allerlei composieten, 
voornamelijk in bestand 63b, houden de vlinders hier halt waardoor deze gemakkelijk waarneembaar 
zijn. Of er ook voortplanting in het gebied optreed is twijfelachtig vermits er weinig viooltjes staan 
maar aan de zuidrand vlak bij de Vriesput is er een perceel dat bijna vlakdekkend begroeid is met 
viooltjes (vnl. driekleurig viooltje). 
Ecologie: De Kleine parelmoervlinder is vooral te vinden in duinen en andere droge, schrale 
graslanden. De vlinder vliegt in meerdere, elkaar overlappende generaties per jaar van begin april tot 
eind oktober. 
De eitjes worden afgezet op verschillende soorten viooltjes, voornamelijk Duinviooltje in de duinen en 
Driekleurig viooltje en Akkerviooltje in het binnenland. De Kleine parelmoervlinder overwintert als 
rups. De vlinders zijn weinig honkvast en kunnen ver buiten hun voortplantingsgebieden 
waargenomen worden. 
Verspreiding: Het areaal van de Kleine parelmoervlinder strekt zich uit van Midden-Scandinavië tot 
Noord-Afrika en van West-Frankrijk tot West-China. 
De Kleine parelmoervlinder was vroeger vrij algemeen (al zal een deel van de waarnemingen 
vermoedelijk op zwervers slaan), maar is momenteel zeer zeldzaam. De grootte van het 
verspreidingsgebied van de Kleine parelmoervlinder neemt in de loop van de 20ste eeuw bijna 
voortdurend af, maar vooral sinds de tweede helft van de jaren tachtig is er een bijzonder sterke 
terugval. Door het zwerfgedrag van de Kleine parelmoervlinder is het niet eenvoudig om een goed 
beeld te krijgen van de vroegere verspreiding. Waarschijnlijk waren er vroeger vooral in de duinen en 
in het oostelijk deel van Vlaanderen populaties aanwezig, maar ook elders kan de soort zich tijdelijk 
voortgeplant hebben. Momenteel leven enkel nog populaties aan de Westkust waar de soort zich in 
verscheidene duingebieden recent opnieuw gevestigd heeft. De waarnemingen in het binnenland 
betreffen vermoedelijk allemaal zwervers al kan de soort zich hier op Akkerviooltjes misschien 
occasioneel voortplanten. 
In Wallonië is de Kleine parelmoervlinder waarschijnlijk alleen standvlinder in de Lorraine en worden 
er in de andere regio’s enkel zwervende exemplaren waargenomen. In Nederland is het een minder 
algemene standvlinder, die vooral in de duinen leeft. In het midden, het zuiden en het noordoosten 
van Duitsland is het een standvlinder en in het noorden slaan de meeste waarnemingen op zwervers. 
In Groot-Brittannië is de soort waarschijnlijk niet inheems, maar ze wordt er wel waargenomen als 
zwerver vanuit het vasteland. 
Behoud: De Kleine parelmoervlinder geniet geen wettelijke bescherming in Vlaanderen. Op de 
Vlaamse Rode Lijst staat de soort in de categorie "Bijna in gevaar" (NT) nadat de soort de afgelopen 
jaren Vlaanderen vooral langs de kust en in de Kempen terug heeft weten te veroveren. Voordien was 
de soort als uitgestorven in Vlaanderen gecatalogiseerd. Op Europese schaal is ze niet bedreigd. 
De voornaamste reden voor de achteruitgang van de Kleine parelmoervlinder is de verruiging van 
schrale graslanden in de duinen door het achterwege blijven van beheer, en een intensiever 
landbouwgebruik (vermesting en verruiging) op de schrale graslanden elders in Vlaanderen. 
Extensieve begrazing of gefaseerd maaibeheer zijn twee geschikte beheersmaatregelen, die ook in 
andere duingebieden en zelfs op schrale graslanden in het binnenland toegepast kunnen worden. 
Vanwege de vrij grote mobiliteit is de Kleine parelmoervlinder zeer waarschijnlijk in staat opnieuw 
geschikte gebieden spontaan te herkoloniseren 
 



 
 

Aanbevelingen voor een vlindervriendelijk beheer: 
 
Veel van de aanbevelingen zijn dezelfde als deze aangegeven bij beheeradvies voor wilde bijen. 

Pijnven-bos: 
 
- behoud open, lichtrijke karakter bossen met ondergroei van bloeiende Spork en Blauwe bosbes 
- inzetten op nectarrijke, brede bosdreven 
- gefaseerd open kappen, maaien, plaggen van bosdreefbermen met behoud van bestaande 
struikheide-planten en sporken 
- de dreef aan de NO-zijde van de bestanden 35a, 43a en 43c breder openkappen of vermijden deze 
als exploitatieweg te gebruiken. 

Pijnven-ven: 
 
Momenteel weinig geschikt voor dagvlinders wegens tekort aan nectar- en waardplanten/ 
- recent opengemaakte zones open houden en beheren richting heischrale vegetatie. 
- hier en daar ontwikkeling zuidgerichte mantel-zoom. 

Vriesput: 
 
- bestand 63 g is momenteel sterk vergrast en vervilt. Door middel van maai- of graasbeheer kan dit 
bestand omgevormd worden tot een meer bloemrijk heischraal grasland. 
- verdere verdroging van het gebied voorkomen en verdroging aanpakken door maatregel aan de 
diepe ontwateringsgracht ten zuiden van bestand 63i en eventueel extra kappen sommige 
naaldhoutbestanden. 
- maai- of graasbeheer steeds gefaseerd uitvoeren waarbij er voldoende waardplanten en 
nectarplanten behouden blijven. Belangrijk hierbij is om deze "fauna-stroken" minstens een heel jaar 
en deels zelfs een tweede jaar te behouden. 
 
 
 
Maes D. & Van Dyck H. (1999) Dagvlinders in Vlaanderen, Ecologie, verspreiding en behoud. Stichting 
Leefmilieu Antwerpen i.s.m. INBO en Vlaamse Vlinderwerkgroep. Brussel. 
 
Van Dyck H. & Maes D. (2010). Zorgwekkende trends voor 'gewone' dagvlinders. Resultaten en lessen 
na 16 jaar monitoring in de Lage Landen. Natuur.focus maart 2010. p. 14-19. 
 



 

Libellen 

Resultaten: 
 

Wetenschappelijke 
naam Nederlandse naam 

Pijnven-
bos 

Pijnven-
ven Vriesput 

Rode Lijst 
(2006) 

Aeshna cyanea Blauwe glazenmaker  x  LC 

Aeshna mixta Paardenbijter   x x LC 

Anax imperator Grote keizerlibel x x x LC 

Calopteryx splendens Weidebeekjuffer   x   LC 

Calopteryx virgo Bosbeekjuffer     x EN 

Ceriagrion tenellum Koraaljuffer   x   R 

Coenagrion puella Azuurwaterjuffer   x x LC 

Coenagrion pulchellum Variabele waterjuffer   x   EN 

Cordulia aenea Smaragdlibel x x x LC 

Enallagma cyathigerum Watersnuffel   x   LC 

Erythromma najas Grote roodoogjuffer   x   LC 

Ischnura elegans Lantaarntje   x x LC 

Lestes dryas Tangpantserjuffer   x   VU 

Lestes sponsa Gewone pantserjuffer   x x LC 

Lestes virens Tengere pantserjuffer   x   R 

Lestes viridis Houtpantserjuffer   x   LC 

Leucorrhinia dubia Venwitsnuitlibel   x   NT 

Libellula depressa Platbuik   x x LC 

Libellula quadrimaculata Viervlek   x x LC 

Orthetrum cancellatum Gewone oeverlibel   x x LC 

Orthetrum coerulescens Beekoeverlibel     x VU 

Pyrrhosoma nymphula Vuurjuffer   x x LC 

Sympecma fusca Bruine winterjuffer   x x LC 

Sympetrum danae Zwarte heidelibel   x x LC 

Sympetrum striolatum Bruinrode heidelibel  x x LC 

Aantal soorten   2 23 15   
Aantal Rode Lijst-
soorten   0 5 2   

 
In totaal werden 25 soorten libellen waargenomen waarvan 7 Rode lijst-soorten. 
Veruit de meeste soorten komen voor in het deelgebied Pijnven-ven. In de maand mei vliegen hier 
meer dan 100 libellen rond. Aspectbepalend zijn dan de vele Smaragdlibellen (+30), 
Venwitsnuitlibellen (+15), Viervleklibellen (+10), enkele Grote keizerlibellen, Bruine winterjuffers 
(+10) en vele Azuurwaterjuffers, Vuurjuffers en Lantaarntjes. 
De vennetjes in het deelgebied Vriesput (bestanden 63h en 63f) leverden weinig soorten op. Deze 
vennetjes drogen te snel uit (althans in 2011) waardoor deze eind mei al zo goed als droog stonden. 
De interessantste soorten (Beekoeverlibel en Bosbeekjuffer) werden hier waargenomen langsheen de 
afwateringsgracht ten zuiden van perceel 63i. 
  



 

Bespreking Rode lijst-soorten (naar www.libellennet.nl en De Knijf et al, 2006) 
 

Bosbeekjuffer Calopteryx virgo       Bedreigd (EN) 
 
Voorkomen in het studiegebied 
Op 7 mei 2011 werden 3 mannetjes en 2 
vrouwtjes waargenomen en op 2 augustus 
2011 werden 3 paartjes waargenomen. 
Telkens werden de waarnemingen gedaan 
langsheen de afwateringsgracht ten 
zuiden van bestand 63i. De mannetjes 
hielden er een territorium op lichtrijke 
plekjes langsheen de overwegend sterk 
beschaduwde beek. 
Habitat: Bosbeken 
Bovenlopen (soms middenlopen) van 
beschaduwde, koele, zuurstofrijke beken, 
die gekenmerkt worden door een 
natuurlijke morfologie. Een grote variatie 
in stroomsnelheid is kenmerkend, meestal 
veroorzaakt door meanders en natuurlijke obstakels in de beek. De beken zijn grotendeels 
beschaduwd en arm aan waterplanten, maar enkele zonnige plekken met waterplanten zijn eveneens 
aanwezig. De oevers zijn begroeid met bomen, struiken en ruigtekruiden, die door bosbeekjuffers als 
zitplaatsen worden benut. 
Vliegtijd en gedrag: Begin mei tot in september, hoogste dichtheden in juni en juli. Mannetjes 
bezetten uitkijkplaatsen in de oevervegetatie, op plaatsen waar zon door het bladerdak valt. Andere 
mannetjes worden verjaagd, soms pas na een minutenlang schijngevecht in de lucht. Vrouwtjes 
worden direct in een baltsvlucht achtervolgd. Eitjes worden onder water in planten afgezet. 
Levenscyclus: Eieren komen voor de winter uit. De larven overwinteren soms een, maar meestal 
twee keer. Uitsluipen gebeurt van begin mei tot half juli. 
Voorkomen in Vlaanderen 
Bijna uitsluitend in de oostelijke Kempen. 



 
Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum     Bedreigd (EN) 
 
Voorkomen in het studiegebied 
Op 7 mei 2011 werd een mannetje 
Variabele waterjuffer waargenomen op het 
ven in het deelgebied Pijnven-ven. 
Gerichte zoekacties leverden geen 
bijkomende exemplaren op. 
Habitat: Allerlei stilstaande, voedselrijke 
wateren met vee l waterplanten. Vooral 
talrijk in laagveengebieden. 
Vliegtijd en gedrag 
Eind april tot begin september, hoogste 
dichtheden in eerste helft van juni. Kan 
met name in laagveenmoerassen massaal 
voorkomen. Verse imago’s houden zich op 
in kruidenvegetaties en riet. Eiafzet 
gebeurt in tandem en vaak groepsgewijs. 
Meestal worden drijvende waterplanten gebruikt. 
Levenscyclus: Een, soms twee jaar. De uitsluippiek ligt in mei en juni. 
Voorkomen in Vlaanderen 
Een verbrokkelde verspreiding beperkt tot de Scheldevallei, laagveengebieden in de Kempense 
beekvalleien en enkele verspreide gebieden als het Torfbroek en de Blankaart. 
 
Beekoeverlibel Orthetrum coerulescens      Kwetsbaar (VU) 
 
Voorkomen in het studiegebied: Zowel op 2 augustus als op 20 augustus 2011 werden 
exemplaren waargenomen met een maximum van 6 dieren. De waarnemingen gebeurden langsheen 
de afwateringsgracht ten zuiden van bestand 63i en één exemplaar werd waargenomen aan de kleine 
vennetjes in het bestand 63h. 
Habitat: Beekjes, sloten, kleine plassen en vennen, altijd gevoed door kwelwater. 
Vliegtijd en gedrag 
Eind mei tot half september. Vliegpiek in juli en augustus. Jonge beekoeverlibellen vliegen weg van 
het water en zijn soms in groten getale aan te treffen op heidevelden en andere beschutte plaatsen. 
Geslachtsrijpe mannetjes verdedigen een ‘territorium’ aan de waterkant, door vanaf een zitplaats in de 
vegetatie korte inspectievluchten te maken. Andere mannetjes worden hierbij verjaagd. Na de paring 
zet het vrouwtje los van het mannetje de eitjes af, door in vlucht de punt van het achterlijf in het 
water te dippen. Het mannetje blijft daarbij vlak bij haar vliegen, om andere mannetjes op een 
afstandje te houden. 
Levenscyclus: De larven overwinteren meestal twee keer. Uitsluipen gebeurt van eind mei tot begin 
augustus, met een piek in juli. 
Voorkomen in Vlaanderen 
Bekend van een 40-tal vindplaatsen in de oostelijke Kempen. 
 
Tangpantserjuffer Lestes dryas       Kwetsbaar (VU) 
 
Voorkomen in het studiegebied: Zowel op 24 mei 2011 als op 2 augustus 2011 werd een 
exemplaar waargenomen aan het ven in het deelgebied Pijnven-ven. 
Habitat: Vennen, duinplassen en randen van overige plassen, vaak met wisselende waterstand. Soms 
ook in brak water. 
Vliegtijd en gedrag: Van half mei tot eind september, hoogste dichtheid in juli en augustus. Net als 
andere pantserjuffers is de soort vaak te vinden in kniehoge vegetatie van bijvoorbeeld pijpenstrootje 
of pitrus. Tangpantserjuffers gaan vaak schuil tussen een grotere groep gewone pantserjuffers. Eitjes 
worden soms afgezet op moeras- en oeverplanten, vlak boven het water. 
Levenscyclus: De overwintering gebeurt als ei. De eieren komen in het voorjaar uit, waarna de 
larvale fase binnen twee maanden kan worden afgerond. De larven sluipen uit van half mei tot eind 
augustus. Het uitsluipen begint iets eerder dan bij de gewone pantserjuffer. 



Voorkomen in Vlaanderen 
In Vlaanderen komt de soort lokaal voor in het grootste deel van de Limburgse en Antwerpse 
Kempen. 
 
Koraaljuffer Ceriagrion tenellum       Zeldzaam (R) 
 
Voorkomen in het studiegebied: Op 2 
augustus 2011 werden een 5tal 
exemplaren waargenomen aan het ven in 
deelgebied Pijnven-ven. 
Habitat: Vennen en (minder vaak) 
plassen, vaak met veenmosvegetatie en 
pitrus of pijpenstrootje. Daarnaast op 
kwelrijke plaatsen, zowel met stilstaand 
als met stromend water. 
Vliegtijd en gedrag: Van eind mei tot 
eind september, vliegpiek in tweede helft 
van juli en eerste van augustus. De 
imago’s blijven doorgaans in de buurt van 
het water en zijn dan aan te treffen tussen 
pijpenstrootje of pitrus. Eitjes worden in 
tandem afgezet op uit het water stekende planten, drijvend veenmos, of andere drijvende planten. 
Levenscyclus: De levenscyclus duurt een, mogelijk soms twee jaar. De larven zijn nog niet volledig 
volgroeid als ze de (laatste) winter in gaan. Uitsluipen gebeurt van eind mei tot eind augustus, met 
een piek in juli en begin augustus. 
Voorkomen in Vlaanderen 
Beperkt tot de Kempen. 
 
Tengere pantserjuffer Lestes virens      Zeldzaam (R) 
 
Voorkomen in het studiegebied: Op 2 
augustus werden 2 exemplaren 
waargenomen aan het ven in het 
deelgebied Pijnven-ven. 
Habitat: Heidevennen, hoogveen, soms 
plassen en poelen. Kritischer in 
habitatkeuze dan andere pantserjuffers. 
Vliegtijd en gedrag: Van eind juni tot 
eind oktober, hoogste dichtheid van 
midden juli tot en met half september. Net 
als andere pantserjuffers is de soort vaak 
te vinden in kniehoge vegetatie van 
bijvoorbeeld pijpenstrootje of pitrus. Eitjes 
worden boven de waterspiegel afgezet op 
moeras- en oeverplanten, zowel in levend 
als in dood materiaal. 
Levenscyclus: De overwintering gebeurt als ei. De eieren komen in het voorjaar uit, waarna de 
larvale fase binnen enkele maanden wordt afgerond. De larven sluipen uit van eind juni tot in 
augustus. 
Voorkomen in Vlaanderen: Van een dertig tal plaatsen gekend, met uitzondering van een 
vindplaats allemaal in de Kempen gelegen. 



 
Venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia      Zeldzaam (R) 
 
Voorkomen in het studiegebied: Aan 
het ven in het deelgebied Pijnven-ven 
werden op 7 mei 2011 een 5tal 
exemplaren en op 24 mei minstens 15 
exemplaren geteld. 
Habitat: Vennen en hoogveen. 
Vliegtijd en gedrag: Van eind april tot 
eind augustus, met de grootste aantallen 
in de tweede helft van mei tot en met de 
eerste helft van juli. Jonge 
venwitsnuitlibellen vliegen van het water 
af en worden aangetroffen op beschutte 
plekken in bossen en heideterreinen. 
Zonnende dieren zijn vaak te vinden op 
boomstronken en dode boomtakken. 
Eenmaal terug bij het water verdedigen de mannetjes een klein territorium, vanaf een zitplek in de 
oevervegetatie. Bij hoge dichtheden verdwijnt het territoriale gedrag, of is het territorium beperkt tot 
alleen de zitplaats. De eitjes worden door het vrouwtje al vliegend los in het water afgezet, vaak op 
plaatsen met veel veenmos in het water. Het mannetje verdedigt het vrouwtje door vlak boven haar 
te blijven vliegen en andere mannetjes weg te jagen. 
Levenscyclus: De larven overwinteren twee keer. Uitsluipen gebeurt van eind april tot begin juli, met 
de hoogste aantallen in eind mei. Het uitsluipen gebeurt meestal zeer geconcentreerd: in enkele 
dagen tijd kan het overgrote deel van een populatie uitsluipen. 
Voorkomen in Vlaanderen 
Bijna uitsluitend in de Kempen. 
 

Aanbevelingen voor een libellenvriendelijk beheer 

Pijnven-bos: 
 
Vermits hier geen waterpartijen aanwezig zijn is dit gebied weinig interessant voor libellen. Het open 
houden en eventueel uitbreiden van de brede bosdreven is wenselijk zodat deze als corridor tussen 
verschillende leefgebieden kunnen dienen. 

Pijnven-ven: 
 
De reeds uitgevoerde kapwerken rondom het ven zullen een gunstige invloed hebben op de 
libellenfauna. Het ven wordt zo minder beschaduwd en bladinval wordt ook verminderd. Het is verder 
wenselijk om ook op de noordoever een boomlengte te kappen om bladinval van voornamelijk 
Amerikaanse eik verder te reduceren. Indien de kapvlaktes rondom het ven open gehouden worden 
kunnen deze dienst doen als foerageergebied. Bij eventuele slibruiming moeten refugia zowel onder 
water, op de oever als op het land behouden blijven. 

Vriesput: 
 
De Vriesput is een goed foerageergebied maar is momenteel voor weinig soorten geschikt als 
voortplantingsgebied. 
De vennetjes in de bestanden 63h en 63f zijn te ondiep en drogen veel te snel uit. Verdere verdroging 
van het gebied moet gestopt worden en vernatting is wenselijk. Dat de interessantste soorten net 
voorkomen in de afwateringsgracht ten zuiden van het bestand 63i hoeft niet noodzakelijk een 
probleem te zijn. De ontwaterende invloed van deze beek kan mogelijk verholpen worden door de 
aanleg van enkele stuwtjes of een beekbodemverhoging. Momenteel zijn er nog maar weinig lichtrijke 



plekjes langsheen deze beek. Hier en daar een open plek creëren door één of enkele bomen te 
kappen langsheen de beek is wenselijk. 
 
De Knijf et al.,  (2006) De Libellen (Odonata) van België: verspreiding - evolutie - habitats. 
Libellenwerkgroep Gomphus i.s.m. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 368 pp. 
 
www.inbo.be (Rode lijst libellen) 



 

Sprinkhanen 

Resultaten 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
Pijnven-
bos 

Pijnven-
ven Vriesput Rode lijst 2000 

Chorthippus biguttulus Ratelaar x x x Momenteel niet bedreigd 
Chorthippus brunneus Bruine sprinkhaan x x x Momenteel niet bedreigd 
Chorthippus mollis Snortikker x   x Kwetsbaar 
Chorthippus parallelus Krasser x x x Momenteel niet bedreigd 
Conocephalus dorsalis Gewoon spitskopje   x   Momenteel niet bedreigd 
Gryllus campestris Veldkrekel x   x Zeldzaam 
Myrmeleotettix maculatus Knopsprietje     x Momenteel niet bedreigd 
Oedipoda caerulescens Blauwvleugelsprinkhaan     x Kwetsbaar 
Omocestus rufipes Negertje x x x Zeldzaam 
Omocestus viridulus Wekkertje x   x Kwetsbaar 
Phaneroptera falcata Sikkelsprinkhaan     x Momenteel niet bedreigd 
Stethophyma grossum Moerassprinkhaan   x x Kwetsbaar 
Tetrix ceperoi Zanddoorntje     x Kwetsbaar 
Tetrix undulata Gewoon doorntje   x x Momenteel niet bedreigd 
Tettigonia viridissima Grote groene sabelsprinkhaan  x x Momenteel niet bedreigd 
Aantal soorten   7 8 14   
Aantal Rode lijst-soorten   4 2 7   

 
In totaal werden 15 soorten sprinkhanen aangetroffen waarvan 7 Rode lijstsoorten. De Vriesput scoort 
met 14 soorten en 7 Rode lijst-soorten heel goed. Dat er aan de deelgebieden Pijnven-ven en Pijnven-
bos ook al enkele bijzondere soorten werden waargenomen is bemoedigend voor het toekomstige 
beheer en de corridorfuncties binnen het boscomplex. 
 

Bespreking Rode lijst-soorten 
 

Snortikker Chorthippus mollis        Kwetsbaar 
 
Voorkomen in het studiegebied: Deze 
soort werd vastgesteld verspreid over de 
open delen van de Vriesput met hoge 
aantallen in bestand 63b. Verder werden 
er ook enkele zingende exemplaren 
genoteerd in de bermen van de dreef ten 
zuiden van de bestanden 43a+c en 35a in 
het Pijnven-bos. 
Habitat: De Snortikker komt vooral voor 
in droge heideterreinen. Het meest 
typische biotoop vormen enigszins 
beschutte, grazige plaatsen. Ook op 
grazige wegbermen op zandgrond.  
Verspreiding: Algemeen in de Kempen. 
Daarbuiten is C. mollis lokaal ook te 
vinden in heiderelicten en op landduinen. 



 

Blauwvleugelsprinkhaan Oedipoda caerulescens      Kwetsbaar 
 
Voorkomen in het studiegebied: Zowel in augustus 2011 als 2012 werden exemplaren van de 
Blauwvleugelsprinkhaan waargenomen op de herstelde droge heide in bestand 63e in de Vriesput. 
Habitat: De Blauwvleugelsprinkhaan bewoont zeer droge plaatsen met lage, open vegetatie: duinen, 
heide, schraal grasland, kalkgrasland en rotsen. Veel recente vindplaatsen bevinden zich op door 
mensen geschapen terreinen zoals mijnterrils, steen- en zandgroeven en spoorwegbermen.    
Verspreiding: De belangrijkste concentraties van vindplaatsen bevinden zich aan de kust, in de 
Kempen, de steenkoolbekkens van Henegouwen en Luik, de Maasvallei en deLotharingen. Daarbuiten 
komt de soort vooral in stedelijke gebieden voor. 
 
Wekkertje Omocestus viridulus        Kwetsbaar 
 
Voorkomen in het studiegebied: In juli en augustus 2011 en 2012 werden er op meerdere locaties 
Wekkertjes waargenomen binnen de studiegebieden Pijnven-bos en Vriesput. In Pijnven-bos zongen 
er enkele exemplaren in de bermen van de dreef ten zuiden van de bestanden 43a, c en 35a. In de 
Vriesput werden de meeste zingende exemplaren waargenomen in het bestand 63g en enkele in de 
bestanden 63b en h. 
Habitat: Het Wekkertje heeft een voorkeur voor vrij vochtige tot natte, relatief hoge en dichte 
grasvegetatie. Dikwijls is de soort aan te treffen in Pijpestrootje- of Pitrusbulten. Ook is het Wekkertje 
algemeen in hoogveen, in open plekken in het bos of langs slootkanten en in mesofiele 
kalkgraslanden. De soort kan ook in begraasde weilanden worden gevonden, voor zover de beweiding 
niet te intensief is. Ook op de plateaus in de Kalkstreek komt ze af en toe voor.      
Verspreiding: De soort is algemeen in de Ardennen. Voorts komt ze verspreid voor in de Kempen, 
de Calestienne en de Lotharingen. Daarbuiten is de soort zeldzaam. 
 
Moerassprinkhaan Stethophyma grossum       Kwetsbaar 
 
Voorkomen in het studiegebied: Op 2 
augustus werden 2 zingende mannetjes 
waargenomen aan de Vriesput in bestand 
63h. Op dezelfde dag werden 14 
mannetjes en 3 vrouwtjes geteld in de 
zuidelijke oeverzone van het ven in het 
deelgebied Pijnven-ven. In de Vriesput 
konden geen vrouwtjes gevonden worden. 
Het zou hier om een recente kolonisatie 
kunnen gaan. De soort lijkt zich de laatste 
jaren terug uit te breiden (Lambrechts, 
2011). Dat er aan het Pijnven-ven zowel 
vrouwtjes als mannetjes werden 
opgemerkt toont aan dat de soort zich hier 
vrijwel zeker voortplant. 
Habitat: Natte hooilanden, open zeggenmoeras en licht begraasde, natte graslanden (vaak met 
pitrusruigte) vormen het favoriete biotoop van de moerassprinkhaan. In de zomer kunnen sommige 
van deze graslanden er eerder droog uitzien, maar in het winterhalfjaar zijn ze kletsnat. 
Verspreiding: In Vlaanderen hoofdzakelijk beperkt tot beekvalleien in het Kempisch district. In 
Wallonië is de soort op talrijke plaatsen aangetroffen in het zuiden van de provincies Namen en 
Luxemburg. Elders komen geïsoleerde populaties voor. 
 
Zanddoorntje Tetrix ceperoi        Kwetsbaar 
 
Voorkomen in het studiegebied: Op 23 april werd een Zanddoorntje opgemerkt op de kale natte 
bodem van bestand 63h. 
Habitat: Het Zanddoorntje bewoont natte pioniervegetaties zoals vochtige duinpannen, oevers van 
plassen en kale plekken in moerassen. De soort komt ook voor op plaatsen met brak water.  



Verspreiding: De soort is vrij algemeen aan de kust, maar komt daarnaast steeds meer voor in de 
rest van Vlaanderen. Ook in Wallonië wordt het Duindoorntje recent weer gevonden. 
 
Veldkrekel Gryllus campestris        Zeldzaam 
 
Voorkomen in het studiegebied: In 
maart-mei werden 10tallen zingende 
Veldkrekels waargenomen in de Vriesput, 
voornamelijk in het bestand 63b. In juli-
augustus werden juvenielen waargenomen 
op dezelfde locatie maar ook één 
exmplaar in de bermen langs de bosdreef 
in het Pijnven-bos ten zuiden van de 
bestanden 43a,c en 35a. Ook bij deze 
soort blijken de bermen van de dreven 
doorheen het boscomplex erg waardevol 
als corridor naar nieuwe geschikte 
leefgebieden. 
Habitat: Veldkrekels leven doorgaans in 
kleine populaties in warme en droge 
biotopen op zandige bodems, zoals schrale graslanden, wegbermen, heideterreinen, kapvlakten en 
schrale onkruidakkertjes. Bij verstoring trekken ze zich terug in een holletje.    
 Verspreiding: De soort is vooral te vinden in de Kempen. In de rest van het land is de soort 
zeldzamer en vaak betreft het dan relictpopulaties. 
 
Negertje Omocestus rufipes        Zeldzaam 
 
Voorkomen in het studiegebied: Deze soort werd in de drie deelgebieden waargenomen. In het 
Pijnven-bos langsheen de bosdreef ten zuiden van de bestanden 43a, c en 35a en in de Vriesput 
voornamelijk in de bestanden 63h en 63e. 
Habitat: Het Negertje houdt van droge, goed geëxponeerde biotopen en houdt zich daar gewoonlijk 
niet ver van de bosrand op. De soort is veruit het meest frequent aangetroffen op mesofiele 
kalkgraslanden met een vrij hoge en dichte grasvegetatie. Op rotsachtige, schaars begroeide 
graslanden is de soort opvallend zeldzamer. Daarnaast vinden we O. rufipes vrij algemeen in verlaten 
steengroeven met een duidelijke voorkeur voor kalk, heidevelden, weg- en spoorwegbermen, warme 
open plekken in het bos of langs brede boswegen. Tot slot is het negertje ook in de kustduinen 
aangetroffen.    
Verspreiding: O. rufipes komt vooral voor in het zuiden van het land in de valleien van de Maas en 
haar zijrivieren, in Lotharingen en de Ardennen (vooral de Hoge Venen). De soort is ook vrij algemeen 
in de Kempen. Elders komt het Negertje enkel voor in heiderelicten. 



 

Aanbevelingen voor een sprinkhaanvriendelijk beheer 

Pijnven-bos: 
 
Ook voor de Sprinkhanen blijken de bermen langsheen de bosdreven dienst te doen als 
migratieroutes. Dit bewijzen de waarnemingen van Negertje, Wekkertje en Veldkrekel. Verder inzetten 
op meer grazige bermen zal het gebied ook meer geschikt maken als eigenlijk leefgebied voor soorten 
als Wekkertje, Negertje, Snortikker en Veldkrekel maar mogelijk ook voor soorten als Boskrekel en 
Knopsprietje. Gefaseerd beheer waarbij steeds voldoende leefgebied gevrijwaard blijft is hierbij van 
belang. 

Pijnven-ven: 
 
Momenteel is enkel de brede, zuidelijke oever van het ven geschikt als leefgebied voor Sprinkhanen. 
Als de kapvlakten beheerd gaan worden als open, grazige zones kunnen soorten als Negertje, 
Wekkertje, Snortikker, Knopsprietje en Veldkrekel verwacht worden. De aanwezigheid van 
Moerassprinkhaan rondom het ven vraagt een aangepast beheer met aandacht voor genoeg structuur 
zoals pollen Pitrus. Bij eventueel maaien of verwijderen van bosopslag op deze oever worden deze 
best niet mee gemaaid. Verder is het belangrijk dat de bodem van de oever voldoende vochtig blijft 
zodat de eieren zich kunnen ontwikkelen. 

Vriesput: 
 
In de Vriesput werd er al heel wat habitat hersteld ten voordele van vele ongewervelden waaronder 
ook sprinkhanen. Bij maaien of begrazen moet ervoor gezorgd worden dat er genoeg refugia of 
faunastroken behouden blijven. Voor Blauwvleugelsprinkhaan moet er voldoende kale bodem 
aanwezig blijven. Het is dan maar de vraag of de soort zal blijven als de geplagde droge heide verder 
dichtgroeit. De belangrijkste te nemen maatregel is het stoppen van verdere verdroging en best zelfs 
vernatten van het terrein. Dat een soort als de Heidesablsprinkhaan ontbreekt wijst ofwel op een 
periode dat alles te sterk verbost was of dat het gebied te sterk verdroogd is. 
 
 
www.saltabel.org 
 
Lambrechts (2011), www.natuurbericht.be



 

Amfibieën en reptielen: 
 

Werkwijze: 
 

Op 29 maart 2011 werden 5 amfibieënfuiken uitgezet in het ven binnen het deelgebied Pijnven-ven. 
Tegelijk werden 4 fuiken uitgezet in de Vriesput waarvan 1 fuik in de afwateringsgracht aan de 
zuidrand van bestand 63i, 1 fuik in het plasje in bestand 63f en twee fuiken in de vennetjes ontstaan 
na plagwerken in het bestand 63h. Deze fuiken werden na een nacht gecontroleerd en de gevangen 
dieren werden meteen weer vrijgelaten. 
Waarnemingen van Levendbarende hagedis berusten op zichtwaarnemingen. 
Begin maart 2012 werden er in elk deelgebied meerdere slangenplaten (hier kunststof vloertegels) 
uitgelegd. Zo werden er in het Pijnven-bos 6 platen, in Pijnven-ven 1 plaat en aan de Vriesput 9 
platen uitgelegd. In de periode maart-augustus werden deze regelmatig gecontroleerd maar er werd 
nooit een Hazelworm of Gladde slang waargenomen. 
 

Resultaten: 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
Pijnven-
bos 

Pijnven-
ven Vriesput Rode lijst 1996 

Lacerta vivipara Levendbarende hagedis 6  algemeen Zeldzaam 

Rana temporaria Bruine kikker   5 1 Momenteel niet bedreigd 

Triturus alpestris Alpenwatersalamander   118   Momenteel niet bedreigd 

Triturus helveticus Vinpootsalamander   4   Zeldzaam 

Triturus vulgaris Kleine watersalamander  8  Momenteel niet bedreigd 

Aantal soorten   1 4 1   

Aantal Rode lijst-soorten   1 1 1   
 

Bespreking Rode lijst-soorten (www.hylawerkgroep.be) 
 

Levendbarende hagedis Lacerta vivipara       Zeldzaam 
 
Voorkomen in het studiegebied: In 
het Pijnven-bos werd minstens 6 keer een 
Levendbarende hagedis waargenomen en 
dit zowel in de zuidelijke bosrand van 
bestand 35a en bestand 49a 
waargenomen. De soort werd ook 
zonnenend boven in een Blauwe 
bosbesstruik waargenomen. 
In de Vriesput is de Levendbarende 
hagedis algemeen in de randen van de 
open zones. De soort werd er bij elk 
bezoek waargenomen. 
Levenswijze: Het voorkeursbiotoop van 
de levendbarende hagedis is vochtige 



heide- en veenvelden met dopheide, pijpestrootje en beenbreek en met opslag van berk en grove 
den. Verder komt ze ook voor in lijnvormige landschapselementen zoals bosranden, wegen en 
brandgangen in bossen, wegbermen, spoorwegtaluds, dijken, hagen, houtwallen en holle wegen. 
Verspreiding: In ons land komt de Levendbarende hagedis in alle provincies voor, wel lokaal en in 
wisselende dichtheid. 
 
Vinpootsalamander Triturus helveticus       Zeldzaam 
 
Voorkomen in het studiegebied: Tijdens de bemonstering met amfibieënfuiken op 29 maart 2011 
werden 4 exemplaren (1 mannetje en 3 vrouwtjes) gevangen in het ven in deelgebied Pijnven-ven. 
Levenswijze: De Vinpootsalamander prefereert in ons land vooral waterpartijen (poelen, 
karrensporen, vennen, vijvers, bronnen) in of aan de rand van bossen. 
Verspreiding: In Vlaanderen is de Vinpootsalamander het zeldzaamst in de provincie West-
Vlaanderen. Hij ontbreekt in de duinen, de kust- en Schelde polders en de valleien van de meeste 
grote rivieren. Deze salamander mijdt dus laaggelegen en alluviale gebieden en kiest eerder voor een 
geaccidenteerd landschap. Deze biotoopkeuze komt duidelijk tot uiting in de provincie Oost-
Vlaanderen waar hij nagenoeg volledig ontbreekt in het gebied ten noorden van de Schelde en de 
Leie. Belangrijke populaties zijn aanwezig in de Antwerpse en Limburgse Kempen.  
 

Aanbevelingen voor een amfibie- en reptielvriendelijk beheer 
 

Pijnven-bos: 
 
Het behoud en versterken van brede bermen langsheen de bospaden naar een meer structuurrijke 
heischrale vegetatie zal resulteren in een goed leefgebied en een goede corridorfunctie voor 
Levendbarende hagedis en potentieel ook soorten als Gladde slang en Hazelworm. 

Pijnven-ven: 
 
Voor amfibieën is het ven erg belangrijk. De reeds uitgevoerde kapwerken zorgen ervoor dat het ven 
minder beschaduwd is en bladinval gereduceerd is. Soorten van het groene kikker-complex zijn te 
verwachten. Er werden geen waarnemingen gedaan van Levendbarende hagedis, Hazelworm of 
Gladde slang. Indien de kapvlakten als open gebied beheerd gaan worden kunnen deze zones 
geschikt habitat opleveren voor deze soorten. Het diep bosfrezen zoals nu uitgevoerd werd is voor 
amfibieën en reptielen te vermijden. 

Vriesput: 
 
Levendbarende hagedis is hier algemeen en komt verspreid over het deelgebied voor. Voor amfibieën 
vallen de vennen in de bestanden 63h en 63f te vroeg droog. Verdere ontwatering van het gebied 
moet gestopt worden en indien mogelijk wordt de watertafel best terug opgestuwd door de 
drainerende invloed van afwateringsgrachten te verminderen. 
 
 
 
 
www.hylawerkgroep.be 




