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Leeswijzer

Onderhavig document bevat de doelstellingen en maatregelen per bosdomein. Volgende bosdomeinen zitten vervat in het uitgebreid beheerplan:
Bosdomein Beeltjens en Kwarekken
Bosdomein Hertberg
Bosdomein Sterschots
Bosdomein Varenbroek
Bosdomein Den Eik
De bosdomeinen van onderzoek zijn gelegen binnen het plattelandsproject ‘Merode, prinsheerlijk platteland’.
De volledige studie bestaat uit meerdere rapporten :
Gezamenlijke visiestudie: gezamenlijke visievorming m.b.t. recreatie, natuurontwikkeling, duurzame houtproductie en landschap voor alle bosdomeinen samen.
Ecohydrologische studie: onderbouwend aan de gezamenlijke visiestudie wordt een ecohydrologische studie opgemaakt voor Kwarekken, Varenbroek en Helschot.
Uitgebreid beheerplan:
Inventarisrapport: dit rapport bespreekt voor alle bosdomeinen de bestaande toestand (situering, algemene beschrijving)
Beheerdoelstellingen en –maatregelen: dit rapport wordt opgemaakt voor elk bosdomein apart en bespreekt specifiek voor het bosdomein van
toepassing de doelstellingen en maatregelen.
Beheerplan Bosreservaat Helschot: Dit rapport bevat de basisinventaris en beheerplan conform de indeling voor bosreservaten, specifiek voor bosdomein Helschot.
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3. BEHEERDOELSTELLINGEN
3 BEHEERDOELSTELLINGEN

Beheerdoelstellingen Den Eik

In de geïntegreerde visie werden keuzes gemaakt naar streefbeelden, waarbij de klemtoon ligt op lange termijnperspectieven op het niveau van het ganse
projectgebied. In dit hoofdstuk worden de visie-elementen verfijnd tot op het niveau van het desbetreffende bosdomein en worden er meer concrete doelstellingen voor
de beheertermijn van twintig jaar omschreven, rekeninghoudend met de Beheervisie en de Criteria Duurzaam Bosbeheer (CDB).

BEHEERVISIE VOOR OPENBARE BOSSEN IN VLAANDEREN (2001)
De beheervisie stelt als principe dat de verschillende functies van het bos de draagkracht van het ecosysteem niet mogen overschrijden. Die draagkracht is niet
dezelfde voor alle ecosystemen en afhankelijk van de tijds- en ruimteschaal. Er wordt ook in gesteld dat de beslissingen die aan een bepaald bos gebonden zijn
binnen de ruimere visie moeten gesitueerd worden. Uiteraard worden ook alle andere richtlijnen voor een duurzaam bosbeheer uit die beheervisie in de praktijk
gebracht in dit beheerplan. Samengevat en sterk vereenvoudigd gaat het over de volgende thema’s:
natuurlijke processen (veroudering, sterfte, verjonging, successie en de daaraan gebonden wijzigingen in boomsoortensamenstelling) moeten de basis vormen
waarop met beheeringrepen wordt ingespeeld;
de schaal waarop die ingrepen (dunning, eindkap, planting, boomsoortenkeuze, …) worden uitgevoerd moet vergelijkbaar zijn met die van de natuurlijke
processen. In West-Europese laaglandbossen is die schaal doorgaans kleiner dan 0,5 ha. Dit geldt ook voor de open plekken die samen ca. 5-15% van de
bosoppervlakte innemen;
globaal wordt een houtproductieniveau van 7,5 m³/ha/jaar als norm naar voor geschoven, wat overeenstemt met de gemiddelde jaarlijkse aanwas.
jacht is een beheermaatregel die als een onderdeel van het globale beheer tot doel heeft om een gezonde reewildstand in evenwicht met de omgeving te
creëren/behouden.
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CRITERIA VOOR DUURZAAM BOSBEHEER (VASTGELEGD BIJ MINISTERIEEL BESLUIT)
De Criteria worden gebruikt als leidraad bij het maken van beheerkeuzes.
Duurzaam Bosbeheer wordt omschreven als "het rentmeesterschap en het gebruik van bossen op een dusdanige manier en snelheid dat hun biologische
verscheidenheid, hun productiviteit, hun regeneratiecapaciteit, hun vitaliteit en hun vermogen om nu en in de toekomst op verschillende ruimtelijke schalen
(lokaal,nationaal, mondiaal) relevante ecologische, economische en sociale functies te volbrengen, niet in het gedrang komen en dat er geen schade berokkend wordt
aan andere ecosystemen".
Het Besluit laat toe dat in bepaalde uitzonderlijke gevallen niet alle criteria simultaan kunnen worden vervuld.

Indien de principes van de Beheervisie en de CDB per bosdomein worden toegepast, voldoen we in theorie wel aan de wettelijke vereisten voor duurzaam bosbeheer,
maar gaan we voor een stuk voorbij aan het achterliggende gedachtegoed ervan: namelijk, afhankelijk van de potenties van een gebied de meest optimale combinatie
vinden van de verschillende functies. We trachten de principes dan ook toe te passen op een doordachte manier zodat aan de minimumvereisten wordt voldaan op
projectniveau, maar dat per bosdomein meer kan ingespeeld worden op de lokale situatie.

3.1 │BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE ECONOMISCHE FUNCTIE
De economische functie omvat enkel de houtproductie.

3.1.1

BE D R I J F S T I J D E N E N O M L O O P T I J D
Om een planning te maken in verband met eindkappen, groepenkappen en dunningen is het van belang om per soort de leeftijd, de kwaliteit, de gezondheid en de
standplaatsgeschiktheid in rekening te brengen. De ideale bedrijfstijd is de leeftijd van een boom (een bestand) waarbij een maximale volumeaanwas per jaar bereikt is
en waarop hij gekapt wordt/kan worden. In het verleden werd er niet gewerkt met bedrijfstijden, maar eerder met streefomtrekken. Aangezien deze niet te vatten zijn in
een kaptabel met jaartallen, zullen minimumbedrijfstijden gehanteerd worden. Uiteraard is het tijdstip van kapping bij de term bedrijfstijd afhankelijk van de huidige
leeftijd. De leeftijden zijn echter een schatting en niet altijd even accuraat.
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Volgende bedrijfstijden worden gehanteerd:
•

Corsicaanse den: 80 jaar (want omvormingsbeleid)

•

Grove den: 100 jaar

•

Zomereik en Beuk: 150 jaar

•

Lork: 80 jaar

•

Berk: 60 jaar

•

Populier: 40 jaar

Uiteraard is het niet overal de bedoeling om de bomen te kappen op deze leeftijd. Het begrip bedrijfstijd wordt gehanteerd als richtleeftijd waarop de bomen/bestanden
gekapt mogen worden. Vooral bij inheemse loofhoutbestanden en individuele bomen met esthetische, landschappelijk of ecologische waarde is de bedrijfstijd van geen
belang.
De reden dat er voor bvb Corsicaanse den en Lork een bedrijfstijd van 80 jaar gekozen wordt, heeft te maken met het omvormingsbeleid in het kader van de CDB en de
Beheervisie. Aangezien Amerikaanse eik actief bestreden wordt (zie § 3.2.1.1), houden we een theoretische bedrijfstijd van 20 jaar aan voor deze soort.
De organisatie van het beheer wordt uitgewerkt op basis van een volledige omlooptijd van 16 jaar (halve omloop op 8 jaar), waarbij er vanuit gegaan wordt dat het ganse
projectgebied in 8 omloopgebieden wordt onderverdeeld (waarvan er één voor Den Eik samenvalt met Kwarekken). Zo kan er per dienstjaar een ander omloopgebied
aangedaan worden in halve omloop (om de 8 jaar), eventueel aangevuld met een facultatieve omloop (om de 4 jaar in jongere bestanden).

3.1.2

EEN DIVERS BEHEER
Er wordt een meer divers beheer geambieerd, waarbij de dominantie van Grove den geleidelijk aan doorbroken wordt.
Door een geleidelijke omvorming, van toepassing op quasi het integrale bosdomein, wordt er aan de CDB voldaan. Hierbij wordt er gestreefd naar een typevoorbeeld
van mengbos van naald- en loofhout. De omvorming zal experimenteel aangepakt worden door een combinatie van groepenkap, spontane bosevolutie, aanplant en
selectieve hoogdunning.
Een gedeelte van de Amerikaanse eik zal bij de start als hakhout beheerd worden. Op deze wijze wordt getracht eventuele wildschade aan Zomereik door reevraat te
vermijden/beperken.
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Naast de omvormingskappen zullen ook de reguliere kappingen (zuiveringen, dunningen, ...) plaatsvinden.

3.1.3

TO T A L E H O U T O O G S T
De gemiddelde kapkwanta zullen uiteraard deels afwijken van de reële kappingen, aangezien ze een theoretische voorbeschouwing vormen. Voor de berekening wordt
er echter ook teruggevallen op de kaptabel (timing werkzaamheden) en het overzicht van de geplande werkzaamheden, weergegeven in hoofdstuk 4.
De gemiddelde jaarlijkse aanwas, ingeschat op basis van de grondvlakverdeling van de aanwezige boomsoorten (zie § 2.3.6), bedraagt minimaal ca. 5 m³/ha/jaar. Dit
ligt lager dan de 7,5 m³/ha/jaar, wat als gemiddeld voor België geldt. Het jaarlijks kapkwantum zal theoretisch de jaarlijkse aanwas niet mogen overschrijden om niet aan
roofbouw te doen. Aangezien er ten tijde van de opmaak van het beheerplan gekozen werd de massale aanwezigheid van Amerikaanse eik te bestrijden, wordt er
uitgegaan van een periode van gobale bestandsopbouw tijdens de volgende beheertermijn.
De timing van deze werkzaamheden is af te leiden uit de kaptabel en het overzicht van de geplande werkzaamheden, in hoofdstuk 4 (kaart 4e.01).

3.1.4

VERJONGING
De keuze van de boomsoorten voor de verjonging wordt in detail uitgewerkt in hoofdstuk 4; maar uiteraard zullen aanplantingen steeds gebeuren met inheems en
standplaatsgeschikt plantgoed, en zal de keuze van de boomsoorten overeenkomen met de potentieel natuurlijke vegetatie. Er wordt gekozen voor een gefusioneerde
verjonging. Waar exoten gekapt worden zal er in hoofdzaak voor kunstmatige verjonging gekozen worden. Indien nodig zal er ook afgerasterd worden bij kunstmatige
verjonging. Als de spontane bebossing overeenkomt met het beoogde bostype, wordt er voor natuurlijke verjonging gekozen. Om een minimale hoeveelheid van
kwalitatief hout te produceren, wordt er op bepaalde locaties ook voor gefusioneerde verjongingswijze gekozen. Bovendien wordt gestreefd naar een gespreide
bosverjonging, zowel in tijd als in plaats, om een ongelijkjarige en ongelijkvormige bestandsopbouw te verkrijgen, door een zo gevarieerd mogelijke structuuropbouw en
soortensamenstelling.
De totale oppervlakte van het huidige boscomplex bedraagt bijna 10 ha. Om te weten hoeveel verjongingsgroepen er in de komende 20 jaar moeten ingebracht worden
om een structuurrijk bos te bekomen, moeten we het vlakte-état kennen. Dit wordt berekend door de oppervlakte van het ganse bos te delen door de bedrijfstijd van de
hoofdboomsoort van het bos; bij meerdere hoofdboomsoorten nemen we de individuele oppervlakten die een boomsoort bezet en delen door de respectievelijke
bedrijfstijden. Hanteren we de bedrijfstijden zoals beschreven in § 3.1.2 en houden we er rekening mee dat het aandeel Amerikaanse eik op korte termijn bestreden
wordt, dan bekomen we een vlakte-état van ca. 12 are per jaar. Dit betekent dat er op een beheertermijn van 20 jaar ongeveer 2,4 ha zou moeten verjongd worden, wat
overeenkomt met ongeveer 25% van de totale oppervlakte.
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3.2 │ BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE ECOLOGISCHE FUNCTIE
De ecologische winst wordt verwacht vanuit volgende doelstellingen:
•
•
•

Toename aandeel inheemse loofboomsoorten (beheersing exoten, verjonging, …)
Een grotere verticale structuurrijkdom (etagevorming, meer licht in het bos, …)
Een grotere horizontale structuurrijkdom (variatie in bostype, bosranden, …)

Het beheer zal zich in hoofdzaak richten op het verhogen van de heterogeniteit. De doelstellingen zullen geconcretiseerd worden door combinaties van beheermaatregelen.
Hierbij wordt er maximaal ingespeeld op de potenties en actuele waarden die uit de inventaris volgen en reeds in de visie beschreven staan.

3.2.1

BE H E E R S I N G E X O T E N
3.2.1.1

STANDPLAATSGESCHIKTHEID

De standplaatsgeschiktheid van planten en bomen kan gedefinieerd worden als “de graad waarin de soort is aangepast of zich kan aanpassen aan de plaatselijke
omstandigheden, ongeacht deze natuurlijk of kunstmatig zijn”. In de beheervisie van ANB is de term eerder gelinkt aan de habitat waar de soort van nature zou
voorkomen en heeft het dus geen belang of de soort zich kan aanpassen aan de omstandigheden. Bovendien wordt meestal de omgekeerde redenering gemaakt,
namelijk dat er uitgegaan wordt van de standplaats en wordt nagegaan welke soorten er standplaatsgeschikt zijn voor dit bodemtype en andere ecologische en
hydrologische omstandigheden. Dit noemt men dan de ‘potentieel natuurlijke vegetatie’ of kortweg PNV. Voor Vlaanderen werd de PNV-kaart opgesteld op basis van de
bodemkaart. Aan de hand van de vegetatiekartering werden meer accurate vegetatie- en bostypes afgebakend die momenteel voorkomen. Eens de doelstellingen van
de verschillende invalshoeken en de mogelijkheden op terrein voor de verschillende gebieden op elkaar zijn afgestemd, wordt een vegetatie- of bosdoeltype
gedefinieerd (zie ecologische analyse) waarbij ook doelsoorten horen.
3.2.1.2

AMERIKAANSE EIK

Amerikaanse eik komt lokaal overvloedig voor in de nevenetage. Globaal komt de soort verspreid voor in de struiklaag en kruidlaag. De soort verjongt goed onder
scherm, maar profiteert optimaal van een verhoogde lichtinval, waardoor ze langs bosranden en op (tijdelijk) open plekken massaal verjongt. Ongeacht of de soort als
hoofdbestand of in de onderetage voorkomt, is de globale visie eensluidend: op termijn moet deze soort in dit gebied verdwijnen. Binnen de volgende beheertermijn zal
een eerste globale bestrijding uitgevoerd worden, waarna evaluatie van de maatregelen zich zal opdringen.
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3.2.1.3

AMERIKAANSE VOGELKERS

Ook Amerikaanse vogelkers is veelvuldig aanwezig in het bosdomein, in sommige bestanden ook in de boomlaag. Een gebiedsdekkende behandeling is dus relevant
om verdere doorgroei en verspreiding van de soort in te dijken. Amerikaanse vogelkers heeft immers dezelfde eigenschappen op vlak van verjonging als Amerikaanse
eik. Het verwijderen van deze twee soorten gebeurt dan ook meestal samen, aangezien dezelfde methodes worden gebruikt.
3.2.1.4

ANDERE

Er worden geen actieve maatregelen genomen om Tamme kastanje uit het bos te weren, aangezien deze soort slechts in zeer kleine getale voorkomt (2% van het
grondvlak) en de bestanden reeds gekenmerkt zijn door een beperkte diversiteit. Bovendien woekert de soort er niet.

3.2.2

VEGETATIETYPES MET ECOLOGISCHE FUNCTIE
Momenteel is een beperkt aandeel van de volledige oppervlakte van het bosdomein Den Eik ingenomen door vegetatietypes met een belangrijke ecologische waarde.
De beperkte open vegetatietypes zijn kapvlaktes waar Adelaarsvaren en Pijpenstrootje domineren. In de toekomst zal er aandacht uitgaan naar het ontwikkelen van een
interne bosrand (zuidelijke rand bestand 4a) en herstel van het open landschap aansluitend op de gebouwen in bestand 5a. De aanwezige potenties bieden dus
mogelijkheden om aan de minimale doelstellingen voor vegetatietypes met ecologische functie (5 % open plekken met ecologisch beheer) te voldoen:
Tabel 3-1

Overzicht richtoppervlakten (ha) met ecologische functie voor bosdomein Den Eik

Bosplaats

3.2.3

Huidige
oppervlakte

Richtoppervlakte
permanente open plekken

Richtoppervlakte
tijdelijke open plekken

Richtoppervlakte
externe bosranden

Varenbroek

9,6

0.25

0.08

0.25

Percentage (%)

100

2,5

1,5

2,5

DO O D H O U T E N O U D E B O M E N
Dode staande en liggende bomen vormen een belangrijke factor in de structuur, de mate van biodiversiteit en stabiliteit van een bosecosysteem. Zowel voor de flora, 20
% van het aantal soorten van de bosflora is afhankelijk van dood hout (Beheervisie), als voor de fauna (ongewervelden, vogels, vleermuizen, knaagdieren, …) is een
minimum hoeveelheid dood hout in verschillende afmetingen vereist. Naast het bieden van nest-, schuil- en voedselmogelijkheden, speelt dood hout bovendien een
belangrijke rol in de mineralenkringloop. De verhouding tussen liggend en staand dood hout zal gedurende de bestandsontwikkeling mee evolueren. Het snoeihout moet
niet verwijderd worden en kan bijdragen tot de aanwezigheid van dood hout in het bos.
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De cijfers over de gewenste hoeveelheid dood hout in een bos lopen sterk uiteen; van 5 à 10 m³/ha in beheerde bossen tot 15 à 30 m³/ha voor extensief beheerde
bossen (Ammer, 1991). In de criteria voor duurzaam bosbeheer (Mina-raad, 1998) wordt een hoeveelheid dood hout van 4 % op bosniveau vooropgesteld, zo goed
mogelijk gespreid over alle dimensies en passend binnen het beheerplan (Beheervisie).
In Den Eik bedraagt de som van het liggend en het staand dood hout ongeveer 4%, wat overeenkomt met de gehanteerde norm. Om het aandeel dood hout stabiel te
houden, zal er aandacht zijn om enkele exemplaren van variabele soorten op stam oud te laten worden en sterven.

3.2.4

FA U N A E N F L O R A
Volgens de BWK zijn de betrokken bestanden als zeer waardevol te beschouwen. Er werden voor dit bosdomein geen specifieke inventarisaties uitgevoerd, maar er kan
verwacht worden dat de omvorming en inbreng van bosranden gunstige effecten zal hebben op de aanwezige fauna en flora, aangezien de bestanden lichtrijker (en
gevarieerder) zullen worden. Dit zal voornamelijk een positieve invloed hebben op de aanwezige populaties van Blauwe bosbes.

3.3 │ BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE SOCIALE EN EDUCATIEVE FUNCTIE
Hoeve Den Eik is recent als toegangspoort ingericht. De locatie zal in de toekomst functioneren als effectieve toegang tot de ruime omgeving (in hoofdzaak Averbode
bos & heide). Vanuit die optiek wordt een algemene recreatieve toegankelijkheid (wandelaars, fietsers en ruiters) gewaarborgd. Door een gerichte ontwikkeling met
begeleidende infrastructuur verzorgt zij de profilering en visualisering van het gebied. De voorzieningen zijn gericht op feitelijke dienstverlening. Als bemande locatie zijn
ze uitgerust voor informatieverlening en specifieke gethematiseerde diensten (bvb fietsenverhuur). De informatieverlening spitst zich toe op het recreatieve en
educatieve aspect door de aanwezigheid van toegankelijkheidspanelen, het verdelen van wandel-, fiets- en ruiterroutes, informatie over activiteiten. De locatie is
toegankelijk via openbaar vervoer, wordt er parkeergelegenheid voorzien en beperkte horecafaciliteiten. Hoeve Den Eik huisvest ook het klompenmuseum. In dit kader
wordt er aan gedacht om in de nabije toekomst in bestand 2a,3a, 4a over te gaan tot de realisatie van een klompenpad, zijnde een pad waar de bezoeker op klompen
geconfronteerd kan worden/de ervaring kan opdoen van verschillende ondergronden en de beleving hiervan.

3.4 │BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE
Het bos vervult een belangrijke milieubeschermende functie voor de omgeving, volgende aspecten kunnen worden onderscheiden:
•
•
•
•

bescherming van infiltratie- en waterwinningsgebied
water- en luchtzuiverende functie
klimaatregeling
landschapsbeschermende functie
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Deze functies mogen niet worden aangetast en zullen waar mogelijk beter worden uitgebouwd.

3.5 │BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE
Het bosdomein zal gezien zijn beperkte omvang en de educatieve en recreatieve focus geen wetenschappelijke functie vervullen, op uitzondering bij gemotiveerde
onderzoekselementen.
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4

Deel4. BEHEERMAATREGELEN
4 BEHEERMAATREGELEN

Beheermaatregelen

4.1 │ BOSVERJONGING

Eerder werd al aangegeven dat er tijdens deze beheertermijn aan bestandsopbouw zal gedaan worden na de grootschalige bestrijding van Amerikaanse eik. De
maatregelen tot bosverjonging zullen daarbij beperkt blijven.
In Tabel 4-1 en 4-2 is weergegeven waar en wanneer er kappen zullen uitgevoerd worden.
In principe wordt er een natuurlijke verjonging nagestreefd. Om naast de natuurlijke verjonging ook een variatie in bosstructuur én een bestendige kwalitatieve houtoogst
te garanderen, kan er echter lokaal ook voor kunstmatige verjonging gekozen. De aan te planten boom- en struiksoorten zijn afhankelijk van de vegetatietypering. Een
indicatie van de te verwachten of aan te planten soorten al naargelang het vegetatietype dat aanwezig is of beoogd wordt op lange termijn. Aangezien er in de
vooropgestelde zones voor bosuitbreiding geen analyses gemaakt werden van de huidige vegetatie (vaak niet relevant), geldt de ‘Potentiële vegetatie’-kaart als
referentiekaart om te beslissen welke boomsoorten zullen worden aangeplant.
Om de kans op succes zo groot mogelijk te maken, worden de aan te planten boomsoorten gekozen in functie van de standplaats en wordt bij voorkeur gebruik gemaakt
van streekeigen plantsoen, in het geval van struiken autochtoon materiaal. Uit vergelijking van de vegetatiekaart met de kaart met potentieel natuurlijke vegetatie,
kwamen volgende opties naar voren:
Arme Eiken-Beukenbos, natte variant:
Boomlaag: Zomereik, Wintereik, Gewone esdoorn, Winterlinde, Boswilg, berk, Wilde lijsterbes, Boskers
Struiklaag: Hazelaar, Hulst, Sporkehout, Lijsterbes
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Bovenstaande boomsoortenkeuze is gebaseerd op overeenkomsten van de PNV-kaart met de verklarende tekst bij de BWK en de Beschrijving van de natuurtypen in
Vlaanderen, Mina. Dezelfde opmerking als bij de bosverjonging geldt: om de kans op succes zo groot mogelijk te maken, worden de aan te planten boomsoorten
gekozen in functie van de lokale standplaatsvereisten en wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van streekeigen plantsoen.
Volgende, maximale plantafstanden worden aangehouden:
Boomsoort

Plantafstand

Zomereik

2x2m

Wintereik

2x2m

Lijsterbes

2x2m

Haagbeuk

2x2m

4.2 │ BOSOMVORMING
De omvorming zal in het bosdomein omvatten:
•

kap van groepen van Amerikaanse eik

•

kap van uitgebreide nevenetage van Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers (reeds gedeeltelijk uitgevoerd voorafgaand aan beheerplan)

•

geleidelijke omvorming tot mengbos van naald- en loofhout door selectieve hoogdunning / toekomstbomenmethode

Er wordt voor deze strategie gekozen omdat de bestanden nog niet kaprijp zijn.
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Tabel 4-1
Bosplaats

Overzicht omvorming hooghout (EK(i)= (individuele) eindkap, GK= groepenkap, SK= schermkap, SD= selectieve dunning)
Bestand

Type omvorming

Oppervlakte vrijstelling (ha)

Volume opstand (m³/ha)

Volume verkregen door vrijstelling (m³)

Den Eik

1A

GK + SD

0,08

214,18

17

Den Eik

4A

GK + SD

0,29

42,49

12

Den Eik

5A

GK + SD

0,03

148

4

TOTAAL

33
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Toekomstbomenmethode

Selectieve hoogdunning

Figuur 1
Illustratie van de toekomstig meest aangewende methodes voor omvorming in Den Eik

Aanleg bosranden
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4.3 │ BOSBEHANDELINGS- EN VERPLEGINGSWERKEN
Zowel in de natuurlijke als in de aangelegde verjongingsgroepen (<20 jaar) zal de bestandsontwikkeling van nabij gevolgd worden. Vrijstellingen van de natuurlijke en/of
kunstmatige verjonging zullen gedurende de eerste 3 jaar gebeuren naar behoefte.
De zuiveringen zullen tegelijk plaatsvinden met de dunningsdoorgang van het betreffende bestand waarin de verjongingsgroep voorkomt. Bij natuurlijke verjonging dient
de eerste zuivering, afhankelijk van de dichtheid, na 5 à 10 jaar uitgevoerd te worden; bij kunstmatige verjonging na 10 à 15 jaar, in functie van de boomsoort.
De dunningen in de om te vormen bestanden dienen steeds zo te gebeuren dat inheemse soorten worden vrijgesteld, om de zaadzetting en de natuurlijke verjonging
van gewenste soorten te bevorderen. In de inheemse loofhoutbestanden wordt de natuurlijke verjonging extensief verpleegd door het vrijstellen van kwalitatief goede
toekomstelementen.
Voor de bestrijding van de Amerikaanse eikenverjonging zal geopteerd worden om deze door chemische behandeling met glyfosaat. Ook Amerikaanse vogelkers wordt
integraal bestreden (§ 3.2.2). Beiden soorten zullen op permanente basis kunnen bestreden worden.

4.4 │ KAPREGELING
De jaartallen in de kaptabel hebben betrekking op het jaar dat de exploitatie wordt uitgevoerd.
Tabel 4-2

Overzicht kaptabel

Bosplaats Bosbestand 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Den Eik
1a
(X)
X
(X)
(X)
O
(X)
(X)
Den Eik
2a
(X)
X
(X)
(X)
O
(X)
(X)
Den Eik
3a
(X)
X
(X)
(X)
O
(X)
(X)
Den Eik
4a
(X)
X
(X)
(X)
O
(X)
(X)
Den Eik
5a
(X)
X
(X)
(X)
O
(X)
(X)

4.5 │ BOSEXPLOITATIE
In Den Eik zijn geen specifieke exploitatievoorwaarden van toepassing. De schoontijdperiode loopt van 1 april tot 30 juni.
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De aanwezige wegen mogen gebruikt worden voor bosexploitatie (bvb. Harvester), zolang ze terug in hun oorspronkelijke staat hersteld worden. Het hout zal aan de
hoeve verzameld worden in afwachting van vervoer per vrachtwagen.

4.6 │ BRANDPREVENTIE
In geval van brand zijn alle berijdbare wegen en paden in principe toegankelijk voor de hulpdiensten. De toegang van op de openbare wegen naar het bosdomein is
afgesloten door slagbomen, die in geval van brand kunnen doorgezaagd worden. Er worden geen bijkomende initiatieven genomen ter brandpreventie.

4.7 │ OPEN PLEKKEN
Onder ‘open plekken binnen bosverband’ worden alle open structuren verstaan met een individuele oppervlakte van in de regel maximaal 3 ha. Het kan in theorie zowel
gaan om vlakvormige openingen zoals een waterpartij (poel of wad), als over lintvormige gordels, zoals het geval bij verbrede (onverharde) wegen. De laatste categorie
behandelen we echter in de volgende sectie (gradiënten en bosrandontwikkeling). Ook openingen ontstaan door windval, mislukte verjongingsgroepen, onverharde
brandwegen, en open oeverranden maken deel uit van de open ruimte.
Open plekken hebben een grote ecologische waarde, zowel voor fauna als voor flora. Lichtminnende planten en houtige gewassen, typisch voor bosranden, zijn in
Vlaanderen zeer zeldzaam geworden (Van den Bremt & Tack, 1998). Bovendien biedt een gunstig microklimaat en de gevarieerde structuur van de vegetatie in
bosranden (zowel interne als externe) een optimale habitat voor vogels en hogere dieren. Het ecologisch belang van de bosranden wordt hieronder uitvoerig besproken.

4.7.1

OP E N V E G E T A T I E
Met uitzondering van de tijdelijke open plekken die ontstaan zijn door selectieve kappingen, zullen er in het bos geen noemenswaardige open plekken gecreëerd
worden. De geplande verwijdering van exoten zal een zeer open karakter in de bestanden veroorzaken, waarna tijdens de beheertermijn aandacht zal gaan naar een
noemenswaardige bestandsopbouw.
Enkel het terrein aansluitend op de hoeve (deel van bestand 5a) zal open gehouden worden als een soort parklandschap waar solitaire bomen verspreid in grazige
vegetatie voorkomen. Het oostelijk deel van bestand 2a bestaat uit een kapvlakte, die nu aan het verbossen is.
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4.8 │ GRADIËNTEN EN BOSRANDONTWIKKELING
Bosranden (zowel intern als extern) vormen de overgang tussen bos en open terrein. Aan de boszijde domineren struiken (de mantel), terwijl hoge kruiden (de zoom) de
overgang naar korte vegetatie (weiland of akker) markeren. Diverse organismen van zowel het open veld als van het bos benutten de bosrand. Ook voor de
streefdoelsoorten aan vleermuizen zijn de bosranden van belang.
De beheergradiënt langsheen de bosweg (bestand 4a) werd gebaseerd op volgend schema: langsheen de centrale weg wordt over een breedte van een tweetal meter
om de 2 à 4 jaar gemaaid om een ruigere vegetatie in stand te houden. Vervolgens wordt een strook van 5 à 10 meter gereserveerd voor een mantelvegetatie. Deze
mantelvegetatie kan bestaan uit struweel dat om de 4 jaar in stroken gekapt wordt en een deel hakhout dat om de 8 à 20 jaar gekapt wordt. Een dergelijk beheer
realiseert interessante overgangssituaties, beginnend op maainiveau aan de bosweg en langzaam opklimmend tot de boometage van de aangrenzende bestanden.
In navolging van het bermdecreet wordt op en langs grazige bospaden een natuurvriendelijk maaibeheer toegepast. De bermen mogen niet gemaaid worden voor 15
juni. Bij maaien dient het maaisel meteen te worden afgevoerd. Ingeval van een tweede maaibeurt kan dit na 15 september.
Zone binnen bosrand

Gemiddelde breedte

Beheer & frequentie

Zoom

2 meter

Maaien om de 2 à 4 jaar

Mantel

5 – 10 meter

Kappen om de 4-8/20 jaar

4.9 │ SPECIFIEKE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN FLORA EN FAUNA
4.9.1

SENSIBILISERING VAN DE BOSBEHEERDERS EN VAN HET PUBLIEK
Gezien de eerder beperkte inventarisatiegegevens en kennis over fauna en flora van het gebied, mag er in de toekomst best aandacht gaan naar geregelde contacten
met inventariseerders op het terrein én aandacht naar de overbrenging van informatie naar het publiek (educatieve initiatieven).

4.9.2

BIJSTUREN VAN KLASSIEKE BOSBEHEERMAATREGELEN T.B.V. FAUNA EN FLORA
Eerder in de tekst, onder de beheermaatregelen bosverjonging (§ 4.1), bosomvorming (§ 4.2), bebossingswerken (§ 4.3), behandelings- en verplegingswerken (§ 4.4)
werden tientallen klassieke beheermaatregelen beschreven.
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Al deze klassieke beheermaatregelen worden niet dogmatisch benaderd, maar worden telkens opnieuw tegen het licht gehouden om na te gaan of ze een bijdrage
leveren tot een betere functievervulling in het algemeen en tot een verhoogde natuurwaarde in het bijzonder. Ze zijn niet specifiek soortgericht maar eerder
procesgericht.
Algemene beheermaatregelen die voor fauna belangrijk zijn:
•
•
•

Behoud van oude bomen met veel holtes: voor holenbroedende vogels en voor vleermuizen. Vooral eiken en Beuken (dreven)
Voldoende licht in het bos
Creëren van geleidelijke overgangen zoals mantel-zoomvegetaties in bosranden

4.10 │ DOOD HOUT EN OUDE BOMEN
Zoals beschreven in de doelstellingen zal de dood hout fractie op peil gehouden worden door het op stam houden en laten afsterven van exemplaren van variabele
soorten. Ook zal er geopteerd worden het kruinhout ter plekke te laten waar opportuun.

4.11 │ BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE TOEGANKELIJKHEID
4.11.1 PLAN WEGENNET – OPENGESTELDE WEGEN
Voor de toegankelijkheidsregeling verwijzen we naar kaart 4e.03
4.11.1.1

WANDELAARS

Er geldt een algemene toegankelijkheid van wegen en paden tenzij anders vermeld. De toegankelijke wegen en paden worden weergegeven op de
toegankelijkheidskaart.
4.11.1.2

MOUNTAINBIKERS

Geen toegang
4.11.1.3

RUITERS

Aanliggend is er een ruiterpad gesitueerd.
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4.11.1.4

MENNERS

Geen toegang
4.11.1.5

MACHTIGINGSPLICHTIGE ACTIVITEITEN

Aanvragen moeten aan de eigenaar voorgelegd worden ter goedkeuring.

4.11.2 RECREATIEVE INFRASTRUCTUUR
4.11.2.1

POORTEN

De toegangspoort Den Eik functioneert als een vertrekpunt om de ruime omgeving te bezoeken. De locatie vormt dan ook de focus van waarnaar externe
bewegwijzering moet aangegeven worden en waarover er gecommuniceerd wordt in informatiebrochures. Verder worden er informatie- en horecafaciliteiten voorzien.
4.11.2.2

PARKINGS

Er werd recentelijk een parking ingericht langsheen hoeve Den Eik.

4.12 │ BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE JACHT
In het bosdomein is er geen jachtverpachting van toepassing. Het ganse bosdomein is dus vrij van jacht in de komende 20 jaar.

4.13 │ BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE VISSERIJ
Niet van toepassing.

4.14 │ BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. GEBRUIK NIET-HOUTIGE BOSPRODUCTEN
Het gebruik van niet-houtige bosproducten, waaronder strooiseluitbating of het oogsten van vruchten is niet toegestaan, behoudens machtiging door het Bosbeheer.

4.15 │ BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN
Geen bijzondere initiatieven na restauratie van de hoeve.
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4.16 │ BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE
Het bosdomein werd niet specifiek door de Vlaamse Regering conform art 16 van het Bosdecreet aangeduid als ‘Milieubeschermend bos’.
Toch voldoet het gezien zijn uitgestrektheid en zijn ligging aan de in dit artikel opgesomde milieubeschermende functies:
‘de erosiebestrijding, de regulering van het debiet der waterlopen, de klimaatregeling, de waterzuivering, of die zones afschermen die het leefmilieu belasten’
In deze beheerperiode worden er geen maatregelen genomen specifiek gericht op de milieubeschermende functie.

4.17 │ BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE
Niet van toepassing.

4.18 │ WERKEN DIE DE BIOTISCHE OF ABIOTISCHE TOESTAND VAN HET BOS WIJZIGEN
Geen bijzondere maatregelen gepland.

4.19 │ PLANNING VAN DE BEHEERWERKEN
Het tijdstip van de geplande dunningen en kappen wordt weergegeven in Tabel 4-2 (zie § 4.5). De specifieke invulling van de kappingen en beheerwerken is
weergegeven in Tabel 4-3.
Tabel 4-3

Overzicht beheermaatregelen per bestand

Bosplaats
Den Eik
Den Eik
Den Eik
Den Eik
Den Eik

Bosbestand
1a
2a
3a
4a
5a

Opmerkingen
GK

Bosplaats
Den Eik
Den Eik
Den Eik
Den Eik
Den Eik

Bosbestand
1a
2a
3a
4a
5a

Opmerkingen
GK

BR
BR

BR
BR

Ouderdom
61-80
41-60
61-80
1-20
NVT
Ouderdom
61-80
41-60
61-80
1-20
NVT

Opp (ha)
2,159
2,6476
2,0504
2,393
0,2361
Opp (ha)
2,159
2,6476
2,0504
2,393
0,2361

Hfdbmsrt
Ps
aE/Be/Ps
Ps
Ps
NVT
Hfdbmsrt
Ps
aE/Be/Ps
Ps
Ps
NVT

2010
bE/ (X)
bE/ (X)
bE/ (X)
bE/ (X)
bE/ (X)

2011

2012

2013
GK/X
X
X
GK/X
GK/X

2014

2015

2016
V/(X)
V/(X)
V/(X)
BR/(X)
BR/(X)

2017

2018

2019
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)

2020

2021

2022
O
O
O
O
O

2023

2024

2025
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)

2026

2027

2028
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)

2029

2030
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V= verjonging (nv/kv)
NVT= niet van toepassing
BR= aanleg bosrand
bE= beheersing exoten (permanente opvolging)
GK= groepenkap
X= dunning volle omloop
O= dunning halve omloop
(X)= facultatieve dunning
NVT

Hieronder ook een korte beschrijving en het vooropgestelde beheer per bestand:
4.19.1.1

BESTAND 01A

OPPERVLAKTE

HOOFDBOOMSOORT(EN) OUDERDOM BESTANDSTYPE MENGINGSVORM

SLUITINGSGRAAD BEDEKKING

(HA)
2,16

Grove den

61-80

Naald

Homogeen

1/2 - 2/3

BEDEKKING

BEDEKKING

AVK-Z

AVK-S

AVK-B

<5%

5-25 %

5-25 %

STAMTAL

GRONDVLAK VOLUME

324,65

21,22

STAMTAL

GRONDVLAK VOLUME

432,87

16,59

214,18

Beheer:
•

Voorbeeld mengbos NH-iLH creëren : Ps – iLH met nevenetage van iLH

•

Nevenetage aE kappen en nabehandelen; reeds in loten verdeeld (kap in 2007/2008/2009)

•

Groepenkap van enkele enkele aren aE in het ZO, kunstmatige verjonging met wE + zE (kap in 2009/2010)

4.19.1.2

BESTAND 02A

OPPERVLAKTE

HOOFDBOOMSOORT(EN) OUDERDOM BESTANDSTYPE MENGINGSVORM

SLUITINGSGRAAD BEDEKKING

(HA)
2,65

Amerikaanse eik / Berk 41-60
/ Grove den

Loof + naald

Stamsgewijs

1/2 - 2/3

BEDEKKING

BEDEKKING

AVK-Z

AVK-S

AVK-B

<5%

<5%

5-25 %

144,05

Beheer:
•

Verwijderen opslag van aE en aVk op kapvlakte, nabehandeling en spontane evolutie
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•

Gefaseerde verwijdering van aE en aVk

•

Geleidelijke omvorming naar gemengd iLH + NH

•

Lork mag blijven staan

4.19.1.3

BESTAND 03A

OPPERVLAKTE

HOOFDBOOMSOORT(EN) OUDERDOM BESTANDSTYPE MENGINGSVORM

(HA)
2,05

Grove den

61-80

Naald

Homogeen

SLUITINGSGRAAD BEDEKKING
AVK-Z

BEDEKKING

BEDEKKING

AVK-S

AVK-B

1/3- 2/3

<5%

<5%

STAMTAL

GRONDVLAK VOLUME

<5%

1387,14

45,35

STAMTAL

GRONDVLAK VOLUME

2006,92

13,18

444,16

Beheer:
•

Individuele eindkap van aE

•

Ps geleidelijk dunnen tot een leeftijd van 120j, daarna eindkap met overstaanders

4.19.1.4

BESTAND 04A

OPPERVLAKTE

HOOFDBOOMSOORT(EN) OUDERDOM BESTANDSTYPE MENGINGSVORM

SLUITINGSGRAAD BEDEKKING

(HA)
2,39

Grove den

1-20

Naald

Homogeen

> 2/3

BEDEKKING

BEDEKKING

AVK-Z

AVK-S

AVK-B

<5%

<5%

<5%

42,49

Beheer:
•

Toepassing toekomstbomenmethode

•

Weldra eerste dunning uitvoeren

•

Rand van aE in het zuiden kappen en aanplanten bosrand inheemse soorten

•

Open plekken spontaan laten evolueren, enkel op permanente basis aE en aVk bestrijden/opvolgen
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4.19.1.5

BESTAND 05 A

OPPERVLAKTE

HOOFDBOOMSOORT(EN) PLANTJAAR BESTANDSTYPE MENGINGSVORM

SLUITINGSGRAAD BEDEKKING

(HA)
0,24

NVT

NVT

NVT

-

-

BEDEKKING

BEDEKKING

AVK-Z

AVK-S

AVK-B

<5%

<5%

<5%

STAMTAL

-

GRONDVLAK VOLUME

-

-

Beheer:
•

Doelstelling om een parkstructuur te creëren

•

aE aan de rand kappen, gevolgd door nabehandeling (permanente opvolging)

•

Opslag van Be, bWi etc verwijderen zodat enkele mooie bomen worden vrijgesteld zoals Appelaar, Zomereik, …

•

Haagbeuk in haagkant meer laten dichtgroeien, waar nodig bij inplanten

Daarnaast moeten veiligheidskappen uitgevoerd worden indien nodig. Idem dito voor de beheersing van exoten. Verder dient er aandacht besteed te worden aan het
regulier onderhoud van bosranden en paden.
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