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1.1

IDENTIFICATIE VAN HET BOS
EIGENDOM, ZAKELIJKE EN PERSOONLIJKE RECHTEN

Algemene identificatie boscomplex

(Kaart 1.1)

Het doel van deze studie is de opmaak van een uitgebreid en gezamenlijk beheerplan voor domeinbos en de
openbare bossen binnen de gemeente Overpelt. De totale bosoppervlakte bedraagt 678 ha 11 a 59 ca. Deze
oppervlakte betreft voornamelijk beboste oppervlakte, maar telt ook enkele permanent open plaatsen. Eén perceel
ter hoogte van Grooten Hof (bestand Grooten Hof 6a) zal gedurende de planperiode bebost worden.
Dit boscomplex is onderverdeeld in een aantal bosplaatsen:
Bosplaats

Eigendom

De Joden
De Leukens
Dorper- & Houtmolenheide
Heide-achter-de-Gorten
Heide-achter-de-Steenweg
Hoeverheide
Lindelse heide
In het Wedel
Grooten Hof
Heesakkerheide
De Winner
gefragmenteerd bos

Eigendom van de Gemeente Overpelt, maar het volledig
beheer overgedragen aan het ANB

Eigendom van de Vlaamse Gemeenschap
Eigendom van de Gemeente Overpelt, niet overgedragen

Totaal

Oppervlakte (ha)
10,1591
19,5883
96,0178
47,5430
296,2736
72,4246
42,4864
11,9110
36,5710
19,4628
11,8079
13,8704
678,1159

De ligging van de bosplaatsen wordt weergegeven op Kaart 1.1.
Voor de kadastrale informatie wordt verwezen naar bijlage 1.2, waar deze informatie samen met gegevens inzake
(verpachte) jacht zijn weergegeven.

Gegevens bosbeheerder
In het Wedel en Grooten Hof zijn eigendom van het Vlaamse Gewest en worden beheerd door het ANB. De overige
bestanden zijn eigendom van de Gemeente Overpelt. Heesakkerheide, De Winner en de gefragementeerd gelegen
bosbestanden zijn niet overgedragen aan het ANB. De overige bestanden in eigendom van de Gemeente zijn wel
overgedragen aan het ANB, die het beheer doet voor deze bestanden.
Van de domeinbossen is het volledige beheer in handen van het ANB, alsook de inkomsten (houtverkoop) die
daaruit vloeien. Voor de overige openbare bossen heeft het ANB enkel het technisch beheer in handen. De
opbrengsten gaan naar het gemeentebestuur.
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Agentschap voor Natuur en Bos
Regiobeheerder Gui Winters
Peerderbaan 31
3940 Hechtel-Eksel

Gemeentebestuur Overpelt
Gemeentebestuur Overpelt
Oude Markt 2
3900 Overpelt

Gegevens indiener bosbeheerplan
Het uitgebreid en gezamenlijk bosbeheerplan wordt ingediend door het ANB Limburg, Cel beheer, vertegenwoordigd
door Dhr. Dries Gorissen (celhoofd). Hij wordt hierbij bijgestaan door het Gemeentebestuur Overpelt,
vertegenwoordigd door Dhr. Godfried Van Hertum, diensthoofd Grondgebiedzaken.
Agentschap voor Natuur en Bos
Dries Gorissen
Koningin Astridlaan 50 bus 5
3500 Hasselt

1.2

Gemeentebestuur Overpelt
Godfried Van Hertum
Oude Markt 2
3900 Overpelt

(Bijlage 1.2)

KADASTRAAL OVERZICHT

De tabel in bijlage 1.2 geeft een overzicht van de kadastrale bestanden opgenomen in het bosbeheerplan.
Alle bestanden zijn geheel bebost met uitzondering van enkele bestanden waarvan een deel van de oppervlakte een
ander landgebruik kent:
Open:
- Heide-achter-de-Steenweg (1b):
-

DeelHeide-achter-de-Steenweg (52a):
Deel Heide-achter-de-Steenweg (56a):
Heesakkerheide (1i):
Grooten Hof (6a):
Deel Gemeentebos (5a)
Deel Dorper- & Molenheide (14a):
In het Wedel (5a):

open plek met heide en enkele overstaanders van
Corsicaanse den
open plekje: natte depressie
landduin rond Moonsweijer
bloemenweide
akker
nat grasland
heideherstel
grasland

Infrastructuur:
- Heesakkerheide (1d):
- Heesakkerheide (1f):
- Deel Dorper- & Molenheide (25a):

parking met museum
windmolen met gazon en beplanting
oude parking (niet meer in gebruik)

Water:
- Heesakkerheide (1c)
- In het Wedel (2b)
- Deel Heide-achter-de-Gorten (31a)
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1.3

(Kaart 1.3)

SITUATIEPLAN

De ligging van de verschillende bosbestanden wordt weergegeven op topografische kaart (NGI) op kaart 1.3 (schaal
1/30.000).

1.4
1.4.1

SITUERING
ALGEMEEN – ADMINISTRATIEF

Administratief gezien ligt het boscomplex in de Provincie Limburg – Arrondissement Maaseik – Gemeente Overpelt.
Het beheer en de opmaak van het beheerplan berust bij het ANB Regio Noord-Limburg. Hij wordt hierbij bijgestaan
door het Gemeentebestuur van Overpelt.
Agentschap voor Natuur en Bos
Regiobeheerder Gui Winters
Peerderbaan 31
3940 Hechtel-Eksel

Gemeentebestuur Overpelt
Godfried Van Hertum
Oude Markt 2
3900 Overpelt

Boswachter: Jozef Agten

1.4.2

RELATIE MET ANDERE BOS- EN NATUURGEBIEDEN

Bosland: het grootste bos in Vlaanderen
Overpelt is rijk aan heel wat naaldbossen. Ten westen van de expresweg (N74) en ten zuiden van de N71 zijn een
aantal bosbestanden gelegen die deel uitmaken van dit bosbeheerplan en die een relatief aaneengesloten
boscomplex vormen: De Gorten, De Joden, Dorper-& Houtmolenheide, Heide-achter-de-Steenweg, … die verder
uitlopen op het grondgebied van Hechtel-Eksel en Lommel, onder de naam Pijnven.
In totaal krijgen we dus een groot quasi aaneengesloten bosgebied, dat zich niet beperkt binnen de
gemeentegrenzen. Het Agentschap Natuur en Bos, de gemeenten Overpelt, Hechtel-Eksel en de stad Lommel zijn
sinds 30 september 2006 verenigd in de Interlokale Vereniging ‘Bossen van de Lage Kempen’, in oktober 2006
omgedoopt tot Bosland.
Met deze samenwerking wil het Bosland op verschillende vlakken vooruitstrevend zijn:
Ecologisch: Het Bosland is met 4.500 hectare “het grootste bos van Vlaanderen”. Een dergelijke omvang biedt
mogelijkheden naar diversiteit. Ruimtelijke barrières zoals spoor- en autowegen kunnen hierbij door middel van
wandelbruggen en ecoducten overbrugd worden. Op die manier wordt er één groot aaneengesloten gebied
gecreëerd. Er wordt tevens gestreefd naar duurzaam beheer. In het voorjaar van 2007 behaalde het Bosland als
eerste in Vlaanderen het FSC-groepscertificaat (Forest Stewardship Council), een internationale erkenning voor hun
gemeenschappelijke visie op verantwoord bosbeheer.
Economisch: De partners van het Bosland zijn ervan overtuigd dat het Bosland eveneens voor interessante
economische kansen zorgt en niet alleen voor de houtindustrie of de horeca. Er wordt ook getracht om lokale
ondernemingen te bevorderen. Het eerste streekproduct van Bosland betreft het ‘Dennenknopje’, een jenever
gemaakt van dennenappels afkomstig uit de FSC-gecertificeerde bossen van Bosland. Het wordt gedistilleerd in het
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familiebedrijf Leukenheide, de oudste ambachtelijke stokerij van Vlaanderen en gevestigd in Hechtel-Eksel. Deze
jenever is meteen ook het eerste streekproduct van Vlaanderen gemaakt van ingrediënten uit duurzaam beheerde
FSC-gecertificeerde bossen. Meer nog, de FSC-gelabelde jenever is een wereldwijde primeur. Duurzaam bosbeheer
wordt daarmee op een aantrekkelijke manier gekoppeld aan de promotie van de lokale streekidentiteit.
Sociaal-recreatief: Eén van de doelstellingen is dat er in elk van de gemeenten waarin Bosland ligt, een 'bosplek'
als toegangspoort tot het gebied komt. Ook wensen de partners specifieke initiatieven voor kinderen te
verwezenlijken, zoals de grootste zandbad van Vlaanderen, een klim- en klauterpark, boomhutten, buggypaden en
andere attracties.
Milieubeschermend: Een bos van dergelijke omvang zorgt bovendien voor een betere CO2-opname en door extra
te investeren in verantwoord bosbeheer wordt een CO2-neutraal Noord-Limburg tegen 2020 mogelijk.

De gemeentebesturen van Overpelt, Hechtel-Eksel en Lommel en het Vlaams Gewest hadden in 2006 een statutair
partnership opgericht rond gezamenlijk duurzaam beheer voor het bos- & natuurpatrimonium. Dit leidde o.a. op het
overkoepelend niveau tot de vastlegging van een definitieve totaalvisie voor het Bosland1, op vlak van recreatie,
landschaps-ecologie en duurzame houtproductie. De individuele bosbeheerplannen geven hier uitvoering aan.

Relatie met andere bos- en natuurgebieden

(Kaart 1.4.2)

A. Natuurreservaten
’t Plat is een erkend natuurreservaat dat eigendom is van de gemeente Overpelt en in beheer is bij Natuurpunt vzw.
Het is een gevarieerd natuurgebied dat bestaat uit droge heide, vochtige heide, rietland, hooiland, broekbos, droog
loof- en naaldbos, gagelstruweel en allerlei tussenvormen. Deze biotopen zijn allemaal aanwezig op een relatief
kleine oppervlakte. Deze variatie maakt het gebied interessant, maar ook kwetsbaar aangezien een minimale
oppervlakte van een biotoop nodig is om een gespecialiseerde soort op lange termijn te laten overleven. Vochtige
heide neemt een aanzienlijk deel in van het reservaat. Er zijn overgangsvormen naar droge heide, gagelstruweel en
eiken-berkenbos aanwezig. Een aanzienlijk gedeelte van de vochtige heide wordt gedomineerd door pijpenstrootje.
In de laagstgelegen zone bevindt zich een vrij egaal gagelstruweel.
’t Plat kan beschouwd worden als een kleine en waardevolle schakel binnen de open ruimte van Bosland. Het is
belangrijk om bij het uittekenen van de ecologische structuren in te spelen op de aanwezigheid van dit natuurgebied.
Het natuurreservaat ‘t Plat is historisch gezien steeds een zeer waterrijk gebied geweest. Er kwamen vele bronnen
voor door de lage ligging in het landschap. Vroeger werd er in dit gebied turf gestoken dat door de bevolking als
brandstof werd gebruikt. Nu is het ondertussen een flink stuk droger geworden. Een kudde van een dertigtal
schapen helpt bij het beheer van de heideterreinen. Het gebied heeft als fauna 45 broedende vogelsoorten,
minstens 17 soorten libellen en sprinkhanen. Door de aanwezigheid van diverse vochtige biotopen leven eveneens
verschillende soorten amfibieën en reptielen in ‘t Plat. Enkele amfibieën: de groene en de bruine kikker, de gewone
pad en een aantal salamandersoorten. Reptielen : de levendbarende hagedis en de eerder zeldzame hazelworm.

1 In 2006 werd er een Visieontwikkeling voor de openbare bossen in Lommel en Hechtel-Eksel met inbegrip van het domeinbos Pijnven
uitgewerkt. In navolging hiervan werd er gestart met een visiestudie voor de bossen van Overpelt (visiestudie Bossen van de Lage Kempen –
deelstudie Overpelt). Een ontwerp van de globale visie voor dit gebied werd hierin reeds uitgewerkt. Een verdere verfijning zal uitgewerkt worden
na de opmaak van het bosbeheerplan.
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Verder liggen de volgende erkende natuurreservaten:


verspreid over Lommel: Lommelse heidegebieden (65,24 ha; Natuurpunt), Vloeiweiden in de Watering
(10,94 ha; Natuurpunt), Den Tip (7,38 ha; Natuurpunt)



op de grens van Lommel & Neerpelt: Hageven (Natuurpunt)



in het zuiden van Hechtel-Eksel: Vallei van de Zwarte Beek (Natuurpunt)

Vlaamse natuurreservaten komen niet voor in de omgeving van Overpelt.

B. Bosreservaten
In het domeinbos Pijnven op grondgebied van Hechtel-Eksel zijn twee subdelen van het bosreservaat Pijnven
gelegen:


een bosreservaat met een oppervlakte van 28,06 ha betreft een naaldbos



een bosreservaat met een oppervlakte van 12,58 ha betreft een vengebied.

C. Hobos
Naast de openbare bossen in Overpelt (die in dit bosbeheerplan worden behandeld), zijn er ook een aantal
privébossen. Een belangrijk boscomplex in deze groep is het Hobos. Het Hobos is een uitgestrekt en zeer
gevarieerd landgoed met kleine landschapselementen, loofhout- en naaldhoutbossen, weilanden en extensief
gebruikte graslanden.

De mascottes van Bosland
Het provinciebestuur van Limburg en de Limburgse regionale landschappen lanceerden het project “Gemeenten
adopteren Limburgse soorten”. Op die manier willen zij zeldzame en bedreigde soorten nieuwe kansen geven.
In 2003 gaf de provincie Limburg het INBO de opdracht te onderzoeken welke soorten typisch zijn voor de provincie
Limburg. Een ‘typisch Limburgse soort’ is een soort waarvan minstens 33% van de bezette Vlaamse IFBL- of UTMhokken in Limburg liggen en die de status ‘met uitsterven bedreigd’, ‘bedreigd’ of ‘kwetsbaar’ heeft op een Vlaamse
Rode Lijst. In totaal werden 171 soorten als typisch voor Limburg geïdentificeerd (zowel amfibieën, insecten,
planten, vissen, vogels en zoogdieren).
De drie gemeenten van het Bosland - Lommel, Hechtel-Eksel en Overpelt - adopteerden respectievelijk de
Boomleeuwerik, de Nachtzwaluw en het Groentje. De drie soorten kunnen de ‘mascottes’ worden van de bossen van
Bosland.
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Boomleeuwerik

Nachtzwaluw

Groentje

Het groentje is in Vlaanderen beperkt tot structuurvolle, natte heidegebieden. Het is een vlinder van beschutte
hoekjes op de overgangen van bos naar natte heide. De beste plekjes liggen uit de wind, gericht naar de zon en in
de nabijheid van bloeiende dophei. Als nectarplanten worden vooral blauwe bosbes, sporkenhout en gewone dophei
gebruikt, maar ook heel wat andere soorten.
Om geschikt te zijn voor de voortplanting dient de natte heide voldoende vitale jonge gewone dophei te bevatten,
waarop de vrouwtjes eitjes kunnen afzetten. Kleine verspreid staande struikjes worden gebruikt door de mannetjes
om een territorium te verdedigen. Ze vormen ook beschutting tegen de wind. Aangezien het groentje in het voorjaar
vliegt, heeft het nood aan snel opwarmende plekjes. Zuidelijk georiënteerde inhammen in de bosrand of de zuidzijde
van verspreide bosjes zijn geschikte zones. De vlinders drinken nectar van verschillende bloemen, maar tijdens het
vroege voorjaar is de keuze in heidegebieden echter meestal beperkt. De belangrijkste nectarplanten zijn vooral
blauwe bosbes, sporkenhout en gewone dophei. In een licht- en structuurrijk bos met een gevarieerde ondergroei op
korte afstand van de heide kunnen de vlinders voldoende nectar vinden. Wegens het beperkte ruimtegebruik van het
groentje moeten al deze hulpbronnen op beperkte afstand (enkele tientallen meters) van elkaar voorkomen.

Ter bescherming van het Groentje werd er een actieplan opgesteld (Baert, 2007). Deze vermeldt volgende
gebieden als geschikt voor het Groentje.
’t Plat (niet opgenomen in dit bosbeheerplan)
Het meest vochtige deel van het reservaat is momenteel geschikt tot minder geschikt terrein voor het groentje. Alle
noodzakelijke hulpbronnen voor het groentje zijn in het gebied aanwezig. Toch bevinden ze zich niet allemaal in een
even goede toestand. Een duidelijk knelpunt is het tekort aan jonge en vitale gewone dophei. Daar groentje reeds
aanwezig is in het gebied, zou de populatie door specifieke beheerswerken sterk kunnen uitbreiden. In de eerste
plaats denken we hierbij aan plagwerken in zones gedomineerd door pijpenstrootje en/of wilde gagel. Op deze
plaatsen kan zich opnieuw een vitale jonge dopheivegetatie ontwikkelen met korte termijn voordeel voor het
groentje. Daarnaast kunnen een aantal eenvoudige beheeringrepen de structuurvariatie opleveren die het groentje
nodig heeft.
Moonsweijer (niet opgenomen in dit bosbeheerplan)
De Moonsweijer is een natuurlijk ven gelegen in het zuiden van de gemeente. Het vormt een uitloper van de
pijnvenbossen en is dus deel van een veel groter waardevol gebied. Het groentje is aanwezig langs de oevers van
het ven. Het ven bestaat uit een gedeelte open water maar is voor het grootste deel vergrast met pijpenstrootje.
Tussen dit pijpenstrootje staat hier en daar gewone dophei. Op een aantal plaatsen werden zones gemaaid of
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geplagd. Door de oppervlakte en de ligging tussen bos heeft het ven een warm microklimaat. Het groentje komt
voornamelijk voor op de zuid tot oostelijk georiënteerde overgangen van open terrein naar bos.
In principe zijn alle ecologische hulpbronnen voor het groentje aanwezig. Er is beschutting, in de bossen staat heel
wat blauwe bosbes en sporkenhout, waarop de vlinder nectar kan vinden, en er is nog dophei aanwezig. Door de
vergrassing is er echter een groot tekort aan jonge en vitale gewone dophei. Zonder maatregelen zal het gebied
waarschijnlijk niet geschikt blijven. Door specifieke beheerswerken zoals voorzien in het bosbeheersplan zal de
populatie zich nog sterk uitbreiden. Door betere integratie in het Pijnven zal dit ven een wezenlijk onderdeel vormen
van dit gebied. Ook zullen er inspanningen geleverd worden voor het creëren van verbindingen met Bakenswijer en
De Gorten.
Bakensweijer (niet opgenomen in dit bosbeheerplan)
De Bakensewijer is een natuurlijk ven gelegen in de Pijnvenbossen in het zuiden van de gemeente. Het ven is recent
opnieuw uitgegraven en verkeert momenteel in een herstelfase. Door de graafwerken is er terug open water. De
oeverzone is interessant (o.a. waarneming van het blauwgroen trechtertje (Omphalina chlorocyanea), tweede
vindplaats voor Vlaanderen) maar er staat op dit moment geen gewone dophei. Dit kan echter snel veranderen. Het
groentje werd nog niet waargenomen. Verder is een deel van het gebied dichtgegroeid met berken. Op de
waardplant na zijn hier alle ecologische hulpbronnen voor het groentje aanwezig. De kans bestaat dat dit gebied zich
dus spontaan ontwikkelt tot leefgebied. Belangrijk is wel om de vochtige omgeving van het ven voldoende open te
houden. De verbinding tussen Bakenswijer en Moonsweijer is voorzien in het kader van het bosbeheerplan van het
Pijnven en is bovendien reeds in aanleg.
De Gorten
Tenslotte is er nog een kleine depressie in Heide-achter-de-Gorten met aangrenzend heideterrein, waar het Groentje
werd aangetroffen.

Daarnaast werden ook reeds een aantal verbindingsgebieden vooropgesteld. Heide-achter-de-Steenweg en
meerbepaald de bosrand ten noordwesten en zuidwesten van het landbouwgebied biedt kansen als tweede
verbindingszone voor het groentje.
Deze bosrand bestaat momenteel uit een scherpe grens tussen een bos met voornamelijk grove den en
landbouwgebied. Op dit moment is het gebied ongeschikt als leef- of verbindingsgebied. De locatie van het gebied is
echter interessant genoeg om inrichting als stapsteen tussen ‘t Plat en Moonsweijer en Pijnven te overwegen.
Indien hier een gevarieerde bosrand met een half open structuur en een goede mantel-/zoomvegetatie ontwikkeld
wordt, in combinatie met een meer open structuur van het bos ten noorden van de Moonsweijer kan dit gebied
uitgroeien tot een belangrijk verbindingsgebied voor groentje en andere aan heide gebonden organismen.
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1.5

STATUUT VAN WEGEN EN WATERLOPEN
1.5.1

W EGEN

(Kaart 1.5.1)

[Opm: delen uit onderstaande tekst zijn vrij overgenomen uit het Ruimtelijk Structuurplan van Overpelt (GRSP
Overpelt, 2008)]
Op kaart 1.5.1 worden de voornaamste wegen binnen de gemeente voorgesteld.
De gemeente Overpelt wordt niet doorsneden door een autosnelweg, maar wordt wel doorkruist door een netwerk
van gewestwegen:


de N74 autoweg (Noord-zuidverbinding, met verbinding naar Midden-Limburg en Nederland);



de N71 (met verbinding naar Lommel en de Antwerpse Kempen);



de N712 (Astridlaan - Ringlaan West - Leopoldlaan) :
o
o
o

een deel van de ringweg rond Overpelt centrum is in gewestelijk beheer
de Astridlaan is nog deels in functie als verbinding naar Lommel
de Leopoldlaan zorgt voor de verbinding naar Neerpelt, maar ook verder naar Hamont en Achel



De gewestweg N790 (Haagdoorndijk-Fabrieksstraat) loopt in het noorden van de gemeente in oostwestelijke richting, en zorgt voor de aansluiting op de N74



De N715 (Napoleonweg = de oude Noordzuid) doorkruist de gemeente in het westen van de gemeente



De N747 traceert zich over zeer beperkte afstand in het uiterste zuidoosten van de gemeente



De N 713 werd recent aangelegd als verbinding tussen de Ringlaan en de N74, met aftakking naar het
Mariaziekenhuis

Daarnaast zijn er ook een aantal belangrijke gemeentewegen die zorgen voor de verkeersrelatie met de omliggende
gemeenten:





Fabrieksweg & Houtmolenstraat
Breugelweg
Lindelse baan
Holvenstraat

De meeste bosbestanden komen voor ten westen van de N74 en ten zuiden van de N71. De Napoleonweg (N715)
scheidt Heide-achter-de-Steenweg van Dorper- & Houtmolenheide; en De Joden van Heide aan de Gorten.
Dorper- & Houtmolenheide is gelegen tussen de Napoleonweg, de Holvenstraat en de spoorlijn Lommel-Neerpelt.
De verschillende bestanden van De Leukens worden van elkaar gescheiden door o.a. de Fabrieksweg en de NoordZuidverbinding. Gemeentebossen 1a en 3a liggen rond het op- en afrittencomplex van de N74 en de N71.
Heesakkerheide en In ’t Wedel liggen langs de Breugelweg.
Doorheen Heide-achter-de-Steenweg loopt de Hoeverdijk, een lokale verharde weg. Daarnaast zijn de overige
wegen die tussen de verschillende bestanden lopen, openbare lokale wegen. Zij zijn doorgaans onverhard.
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De bosbestanden zelf worden doorgaans enkel doorsneden door of grenzen aan bospaden en –wegen welke
toegang tot het bestand of nabijgelegen bestanden verschaffen. Zij zijn doorgaans onverhard. De wegen zonder
kadastrale nummer maken deel uit van het openbaar domein van de gemeente en behoren niet tot het bosbestand.
De bepalingen omtrent het gebruik van deze wegen is echter geen voorwerp voor de toegankelijkheid. Immers het
Bosdecreet stelt dat via het desbetreffende uitvoeringsbesluit de toegankelijkheid kan geregeld worden van elke
weg, die door het bos loopt van het moment dat het om een bosweg gaat. Een bosweg is duidelijk gedefinieerd in
het decreet en is een weg die niet voor het normale gemotoriseerde verkeer werd ingericht. Hieruit kan worden
besloten dat elke weg die niet verhard is om normaal gemotoriseerd verkeer toe te laten een
toegankelijkheidsstatuut kan krijgen via het toegankelijkheidsreglement.

1.5.2

W ATERLOPEN

(Kaart 1.5.2)

[Opm: delen uit onderstaande tekst zijn vrij overgenomen uit het Ruimtelijk Structuurplan van Overpelt (GRSP
Overpelt, 2008)]
De waterscheidingskam tussen het stroomgebied van de Maas en de Schelde loopt ten zuidwesten van Overpelt. De
waterlopen in Overpelt behoren voornamelijk tot het Maasbekken (in het Stroomgebied van de Maas). Slechts een
klein gedeelte van de gemeente behoort tot het Netebekken (in het Stroomgebied van de Schelde), nl. de Baalse
Gracht. Deze waterloop vindt zijn oorsprong in het bosgebied Heide-achter-de-Steenweg. De Baalse Gracht loopt
verder doorheen het Pijnven en mondt uit in de Grote Nete.
De voornaamste natuurlijke waterlopen in Overpelt zijn: de Dommel, de Molenloop, de Holvense beek, de
Gortenloop, de Winnerloop, de Hoevenderloop, de Zeldert en de Neuzerloop. In het noorden van de gemeente ligt
het kanaal Bocholt-Herentals.
In Overpelt zijn drie valleien aanwezig:


De vallei van de Dommel vormt te Overpelt de grens met Peer en Neerpelt (ten oosten van Overpelt). Het
is een deel van een groter grensoverschrijdend valleigebied. Het uitzicht en het bodemgebruik wordt sterk
bepaald door de landbouw. De vallei vertoont in Peer een moerassig karakter. Grote delen van de vallei
worden momenteel gebruikt als weiland, hooiland en voor populierenteelt. De vallei van de Dommel is
ruimtelijk te benaderen via een aantal deelruimten. Deze deelruimten zijn: Dommel buurt Bemvoortse
Molen, Dommel t.h.v. Heesakker, Dommel t.h.v. Heesakkerheide, Dommel t.h.v. Wedelse Molen. Vooral
deze laatste twee zijn belangrijk voor dit bosbeheerplan.
Het deel Dommel t.h.v. Heesakkerheide (Heesakkerpark) kenmerkt zich door akkers en weiden. In het
westelijk deel van het gebied komen recreatieve functies voor en hiernaast in de eigenlijke vallei enkele
weekendverblijven met bijhorende vijvertjes. In het oostelijk deel bevinden zich naaldhoutaanplantingen en
populierenaanplanten. Het deel Dommel t.h.v. Heesakkerheide is een gebied met grote
landschapsecologische waarde. Floristisch is het gebied belangrijk omwille van zijn variatie aan ecotopen.
Zo komen er enkele eiken-berkenbossen, heiderelicten, extensief beheerde graslanden, vochtige
depressies en populieraanplantingen voor. Door deze diversiteit in ecotopen, vochttoestand en bodems
herbergt het gebied tal van belangrijke plantensoorten, prooi- en moerasvogels.
Het deel stroomopwaarts van de Wedelse molen tot aan de grens met Peer laat zich kenmerken door de
aanwezigheid van intensieve landbouw en normalisatiewerken voor de waterbeheersing. In het kader van
deze werken werd er een verbinding gegraven tussen de Molenloop (een zijbeek van de Dommel, 3de
categorie) en de Dommel zelf. Deze verbinding loopt doorheen het domeinbos In ’t Wedel, dat langs de
Dommel is gelegen. De Dommelvallei vormt een gevarieerd landschap. De floristische waarde
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manifesteert zich hier door de aanwezigheid van enkele moerasecotopen, nitro- en mesofiel
elzenbroekbos en een tweetal vijverpartijen.
De Dommel als een beekdoorgang in verstedelijkt gebied wordt als een natte natuurverbinding van
provinciaal belang geselecteerd.



De vallei van de Holvense beek en de Hoevenderloop ligt centraal in de gemeente. De vallei van Holvense
beek laat zich indelen in een deel brongebied tot en met middenloop en anderzijds het deel benedenloop
en Hoevenderloop.
De Holvenbeek is een belangrijke waterloop voor de bosgebieden in dit bosbeheerplan, een waterloop van
2de categorie die naar het noorden toe afwatert in de Dommel, alsook de Gortenloop, een zijloop 2de
categorie van de Holvenbeek. Hierdoor kunnen er lokaal nattere condities waargenomen worden.



De vallei van de Gorten- en Winnerloop is de uitloper van de Holvensebeek en het natuurgebied ‘t Plat en
ligt op de grens met Hechtel-Eksel. Het heeft een typisch valleikarakter.
Dit valleigebied wordt gekneld tussen het boscomplex De Gorten en de bosgebieden van de Lindelse
Heide en het Hobos. Het vormt een typisch Kempens valleilandschap waarin de vegetatie grotendeels
bestaat uit graslandassociaties en relicten van zure eiken-berkenbossen.
Minder bepalend voor het vegetatieve aspect zijn er de houtkanten, houtwallen en de
naaldhoutaanplanten. De variatie in het landschap en de relatief hoge diversiteit aan vegetatietypen is dan
weer belangrijk voor tal van vogelsoorten. Vooral vogels van kleine landschapselementen en bosvogels
vinden er een ideaal refugium.
De vallei van de Gortenloop laat zich tevens kenmerken door de aanwezigheid van landbouw. De
schaalvergroting in functie van de landbouw heeft dit gebied sterk aangetast op vlak van natuurlijke en
landschappelijke waarde. Economische bosexploitatie zorgt voor een terugloop van de ecologische
waarde van dit gebied.

De ligging van de waterlopen wordt voorgesteld op kaart 1.5.2.
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1.6

BESTEMMING VOLGENS HET GELDEND PLAN VAN AANLEG OF RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN

BPA, APA en RUP’s
Er zijn geen BPA’s, APA’s of RUP’s van belang voor het gebied.

Gewestplan

(Kaart 1.6)

Kaart 1.6 geeft een overzicht van de bestemming van de bestanden volgens het Gewestplan (Bron: Gis
Vlaanderen). Bijlage 1.6 geeft in tabelvorm de gewestplanbestemming per bestand weer. Volgende tabel is een
samenvatting:
Gewestplanbestemming:
Agrarisch gebied

Agrarisch gebied
Landschappelijk waardevol agrarisch gebied

Groene gebieden

Bosgebied
Natuurgebied
Parkgebied

Woongebieden

Woongebied

Overige

Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut

Woonuitbreidingsgebied
Industriegebied

ha

%
1,7311
4,6344
125,8709
525,1665
13,10257
0,28413
1,0291
0,4414
5,8558

0,26
0,68
18,56
77,45
1,92
0,04
0,15
0,06
0,86

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het overgrote deel van de bestanden gelegen is in gebieden met een groene
gewestplanbestemming, in hoofdzaak natuurgebied (77,45%), gevolgd door bosgebied (18,56%) en parkgebied
(1,92%). Het zijn voornamelijk de gemeentebossen die in een andere gewestplanbestemming gelegen zijn.

1.7

LIGGING IN SPECIALE BESCHERMINGSZONES
1.7.1

INTERNATIONALE BESCHERMINGSZONES

(Kaart 1.4.2)

Tot de internationale beschermingszones behoren de Ramsar-, Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Geen
enkel van de bosbestanden, opgenomen in dit bosbeheerplan, liggen binnen de afbakening van één van deze
gebieden.
Net ten zuiden van ‘In het Wedel’ is wel het Habitatrichtlijngebied “Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek,
Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden”.
Het meest nabij gelegen Vogelrichtlijngebied is net ten zuiden van Overpelt gelegen en strekt zich uit over HechtelEksel en Peer.
Ramsargebieden komen in de wijde omgeving niet voor.
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1.7.2

NATIONALE BESCHERMINGSZONES EN REGIONALE AANDACHTSGEBIEDEN

Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)

(Kaart 1.4.2)

Het gebied ‘Heesakkerheide’ en het domeinbos ‘In het Wedel’ zijn volledig binnen de afbakening van het VEN 1e
fase (18/07/2003) gelegen. Het betreft het VEN-gebied ‘Bolisserbeek-Dommel’.

Beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten

(Kaart 1.7)

Het beschermde landschap Hobos (Dossier DL002119) is gelegen ten zuiden van de Gortenstraat tot aan
Hoeverheide. De bestanden die hiervan deel uitmaken zijn Heide achter de Gorten (bestanden 1a t.e.m. 44a) en
Lindelse Heide (deel ten zuiden van de Gortenstraat: bestanden 1a, 2a, 6a, 7a, 8a, 12a, 13a, 17a, 18a en 19a).
Een deel van Heesakkerheide is aangeduid als een beschermd dorpsgezicht, meer bepaald het deel Omgeving van
de Sevensmolen (Dossier DL000407). De molen werd in 1853 overgebracht van Helchteren naar Overpelt. Pas
vanaf 1962 staat de molen op zijn huidige plaats. Het is een standaard- of staakmolen: de hele molenkast draait
rond een reusachtige houten spil die op gemetselde teerlingen bevestigd is. Op die manier kunnen de wieken naar
de wind geplaatst worden. De molen functioneert nog.
Het oude hoevelandschap van de Grooten Hof in het gehucht ‘Hoeven’ is dan wel niet aangeduid als een
beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht; toch is het, naast het oude hoeve- en parkcomplex ‘Hobos’ en de
historische site in de Dommelvallei te Heesakkerheide, één van de waardevolle overgebleven sites in Overpelt.

Landschapsatlas

(Kaart 1.7)

- Ankerplaatsen zijn de meest landschappelijk waardevolle gebieden voor Vlaanderen. Het zijn complexen van
gevarieerde erfgoedelementen die een geheel vormen dat ideaal-typische kenmerken vertoont omwille van de
gaafheid of representativiteit, ofwel ruimtelijk een plaats inneemt die belangrijk is voor de zorg of het herstel van de
landschappelijke omgeving.

Volgende bestanden zijn in een ankerplaats gelegen:
Ankerplaats

Bestanden

Hoeve Hobos en omgeving (A70028)

Heide-achter-de-Gorten: alle bestanden
Lindelse Heide: alle bestanden
De Joden
Hoeverbos: alle bestanden
Grooten Hof: alle bestanden
Heide-achter-de-Steenweg (57a en delen van 54a, 55a, 56a)
De Winner: alle bestanden
Gemeentebossen (5a)

De ankerplaats ‘Hoeve Hobos en omgeving’ wordt in de Landschapsatlas als volgt beschreven:
“Het gebied ligt ten zuidwesten van de dorpskern van Overpelt, langs weerszijden van de N715 (Eindhoven-Hasselt).
In het oosten wordt het gebied begrensd door de N74 en in het zuidwesten sluit het aan bij het boscomplex Pijnven.
Het omvat o.a. het natuurgebied ’t Plat, de Gorten, de beekvallei van de Gortenloop en de Holvense beek en het
Hobosdomein. Het gebied behoort tot het Kempens plateau en is ontstaan op de noordwestelijke uitloper ervan. Het
is een vlak landschap met afwisselend gesloten bossen en open beekvalleien.
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De afwatering gebeurt via een zeer geleidelijke afdaling van het terrein in noordelijke en oostelijke richting. De
Gortenloop en de Gortenbuitenloop zorgen voor de ontwatering in noordelijke richting, de Holvense beek loopt in
noordoostelijke richting. De beken behoren tot het Maasbekken via de Dommel.
Het natuurgebied 't Plat is gelegen in het diepe gedeelte van de vallei van de Holvense beek die enkele kilometers
ten zuidwesten ontspringt. Van oudsher was 't Plat een zeer waterrijk gebied. Door de talrijke kwellen en bronnen,
alsmede door de lage ligging, vormde er zich een nat heidegebied met een ven. Dit ven was de oorsprong van de
Holvense beek. Later werd de Holvense beek verbonden met het vengebied op de gemeentegrens met Eksel, in de
zuidwesthoek van deze afbakening. Uit archiefmateriaal blijkt dat het gebied tot op het einde van 19de eeuw gebruikt
werd om turf te steken, de bodem was hiervoor uiterst geschikt, namelijk zeer natte gronden op lemig zand met
veensubstraat. Vermoedelijk was het volledige gebied oorspronkelijk één gemeen veld, dat later gedeeltelijk onder
de bewoners werd verkaveld. Door de normalisatie van de beek in de jaren zestig is de hydrologische situatie van 't
Plat echter sterk gewijzigd. De vegetatie bestaat grotendeels uit soorten typisch voor droge, vochtige en natte
heidevegetaties, laagveenbegroeiingen en moerasbossen.
Het gebied De Gorten, ligt ten zuiden van de Gortenstraat en bestaat grotendeels uit naaldhoutbestanden. De eerste
percelen, gelegen langs de N715, werden aangeplant in 1916 met grove den. Vanaf 1964 werd er voornamelijk
Corsicaanse den aangeplant. De laatste aanplantingen dateren uit 1989. In de zuidwest hoek van dit gebied ligt een
natte depressie. In het verleden werd het ontwaterd door een noordelijk georiënteerde afwateringsloot. De oudste
bestanden werden recent sterk gedund om natuurlijke verjonging met o.a. zomereik mogelijk te maken.
Het naaldhoutbestand ten noorden van de Gortenstraat, en ten oosten van de Gortenloop (Lindelse Heide) bestaat
eveneens uit diverse dennenbestanden, aangeplant in de vorige eeuw. In dit gebied ligt tevens een archeologische
zone met een grafveld uit de metaaltijd.
Het Hobosdomein ligt ten zuiden van de Gortenstraat en is ontstaan rond de Hobosboerderij. Deze Hobosboerderij
wordt een eerste keer vermeld in 1524. J.M. Clercx junior verwierf de boerderij in 1793. Hij was notaris van beroep,
hij verwierf echter de meeste bekendheid als Luitenantdrossaard van het ambt Stokkem. Hij stond vooral bekend als
vervolger van de Bokkenrijders maar was ook actief op het diplomatieke vlak na de uitmoording van de
boerenjongens in de slag van Hasselt op 5 december 1798, tijdens de Boerenkrijg. Het domein wordt in eerste
instantie uitgebreid door de drossaard maar in tweede instantie door de opeenvolgende eigenaars. Ook dit gebied
was oorspronkelijk een heidegebied dat vanaf de 16de eeuw werd ontgonnen. De gronden werden aanvankelijk in
cultuur gebracht voor akkerbouw en later voor experimentele bosbouw. Het gebouwencomplex ligt centraal in het
domein en bestaat uit een herenhuis, boerderijgebouwen en een jeneverstokerij. Zij dateren waarschijnlijk van rond
de eeuwwisseling tussen de 18de en 19de eeuw. De weilanden liggen rond het gebouwencomplex en op de oevers
van de Gortenloop. De akkers zijn verdwenen, ze zijn stelselmatig omgezet naar weilanden, de laatste omzetting
gebeurde in 1970. De weilanden worden omgeven door dreven en houtwallen. De dreven van zomereik en linde
werden zeer waarschijnlijk aangeplant door dr. Delheid, tussen 1867 en 1894. Op de houtwallen groeien
voornamelijk zomereik en grove den. De boomgaarden liggen respectievelijk ten noorden en ten oosten van het
gebouwencomplex. De eerste is een gemengde boomgaard die werd aangeplant in 1930 en 1936, door de
toenmalige eigenaar dhr. Brull. De tweede is een tamme kastanje boomgaard. Deze boomgaard is voor het eerst
duidelijk herkenbaar op de topografische kaart van 1849 en werd waarschijnlijk aangelegd in functie van de
productie van de Hobosser brandewijn. Een groot gedeelte van het domein wordt ingenomen door bosbestanden
van grove en Corsicaanse den en zomer- en Amerikaanse eik. Enkele percelen naaldhout dateren nog uit de eerste
experimentele bosbouwcultuur in Noord-Limburg, tweede helft 19de eeuw, en hebben door hun ouderdom en
omvang een grote dendrologische waarde.
De vallei van de Gortenloop is een kleinschalig gebied langs de Gortenloop, met een intacte historische percelering
ter hoogte van het Hobosdomein en het natuurgebied 't Plat. Ten noordoosten van 't Plat mondt de Gortenloop uit in
de Holvense beek. De vallei is noordzuid georiënteerd en doorkruist het volledige landschap.
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In het uiterste zuiden ligt de ‘Grooten Hof’. Deze boerderij was één van de boerderijen van de abdij van Floreffe in
Overpelt. Al sinds de 12de eeuw bezat deze abdij belangrijke landbouwuitbatingen in Overpelt. Volgens het
Bunderboek van 1763 bezat de abdij op dat moment, in Overpelt, een totale oppervlakte van ongeveer 250
hectaren. De boerderij is sterk verbouwd en het wijdse landschap van weleer werd sterk aangetast door de aanleg
van de N74.
De Holvense beek ontspringt, op de rand van het boscomplex Pijnven in een open gebied ten westen van de N715,
met momenteel overwegend maïsakkers. De beek loopt langs de Joden. De Holvense beek werd in de jaren zestig
rechtgetrokken en loopt nu, ter hoogte van het natuurgebied 't Plat, ten zuiden van de oorspronkelijke loop. In het
oostelijk gedeelte van het natuurgebied 't Plat wordt de vallei gekenmerkt door een intacte historische percelering.”

- Lijnrelicten worden gevormd door lijnvormige landschapselementen die drager zijn van een cultuurhistorische
betekenis. Het Lijnrelict ‘Steenweg Luik – Den Bosch’ (L70052) valt samen met een deel van de Napoleonweg en
grenst aan de bosgebieden ‘Heide aan de Gorten’, ‘Heide-achter-de-Steenweg’, ‘De Joden’, ‘Dorper- en
Houtmolenheide’ en aan gemeentebos (5a). Het is de oudste verharde rechte steenweg tussen Luik en Den Bosch.
Een twee lijnrelict betreft de Dommel (L70047), grenzend aan ‘In het Wedel’.

- Puntrelicten zijn afzonderlijke objecten met hun onmiddellijke omgeving, zoals bijvoorbeeld bouwkunig erfgoed en
bijzondere landschapselementen zoals solitaire bomen. Er zijn geen puntrelicten gelegen binnen de bosbestanden.

- Relictzones zijn gebieden met een grote dichtheid aan punt- of lijnrelicten, zichten en ankerplaatsen en zones
waarin de samenhang tussen de waardevolle landschapselementen belangrijk is voor de gehele landschappelijke
waardering. Er komen twee relictzones voor ter hoogte van de bosbestanden. Volgende bestanden zijn (al dan niet
gedeeltelijk) in een relictzone gelegen:

Relictzone

Bestanden

Pijnven (R70012)

De Joden
Heide-achter-de-Gorten: alle bestanden
Lindelse Heide: alle bestanden
Hoeverbos (1a, 2a, 3a, 4a, 5a)
Heide-achter-de-Steenweg (38a, 39a, 40a, 41a, 42a, 45a, 46a, 48a, 49a, 50a, 51a,
52a, 53a, 54a, 55a, 56a, 57 en delen van 28a, 43a, 47a)
De Winner (1a, 2a en deel van 2b)
Gemeentebos (4a, 5a)
Heesakkerheide: alle bestanden
In het Wedel: alle bestanden
Gemeentebos (6a, 7a, 8a, 8b, 9a)

Oud Akkerland van Overpelt (R70010)

De relictzone Pijnven bestaat uit een zeer gevarieerde afwisseling van gesloten bossen en open beekvalleien.
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1.8

RECREATIEVE EN SOCIAAL- EDUCATIEVE ASPECTEN

(KAART 1.8A, 1.8B)

De gebieden
In de verschillende bossen vindt er georganiseerde recreatie plaats, elk met hun eigen typische kenmerken.
Zoals reeds vermeld, is het eén van de doelstellingen van Bosland om in elk van de gemeenten waarin Bosland ligt,
een 'bosplek' als toegangspoort tot het gebied aan te duiden. In Overpelt komt hiervoor het gebied van de Grooten
Hof in aanmerking. Van hieruit zijn de verschillende bosgebieden onderling met elkaar verbonden via een aantal
recreatieve parcours, zoals wandelwegen, een ruiter- en menroute, het fietsroutenetwerk en een
mountainbikeparcours.
In Dorper- en Houtmolenheide is het vooral de military-infrastructuren die in het oog springen, maar er is hier ook
een deel aangeduid als permanente speelzone, het fietsroutenetwerk loopt erdoorheen, alsook enkele
wandelwegen. De ligging van dit bosgebied nabij het parochiaal centrum, een woonwijk en een school, maakt van dit
gebied een uitstekende recreatieve aantrekkingspool.
De Lindelse Heide is gelegen aan de MS-Kliniek. Doorheen het bosgebied is een verhard wandelpad aangelegd, die
toegankelijk is voor de minder mobiele bewoners van de MS-Kliniek. Het rolstoelpad ‘Wandelen met wielen’ werd op
een aantal plaatsen verfraaid met banken en muziekinstrumenten.
Hoeverheide situeert zich ter hoogte van het vakantiehuis ‘De Winner’. Hier zijn twee speelzones aangeduid.
Enerzijds is er de speelzone rondom De Winner zelf, die enkel bedoeld is voor de plaatselijke gebruikers van De
Winner. Daarnaast is een groot deel van Hoeverheide algemeen aangeduid als permanente speelzone.
Tot slot is er Heesakkerheide. Dit ‘bosgebied’ situeert zich op de figuurlijke grens tussen bos en park. Het is een
voornamelijk een wandelpark met als grootste aantrekkingspool de Sevensmolen, die een beschermd statuut heeft.
Heide-Achter-De-Steenweg een belangrijk aandachtsgebied door het gebruik ervan voor militaire oefeningen en
terreinwagens, jacht en natuurexploratie. Eveneens het mountainbikeparcours en het fietsroutenetwerk (verhard)
loopt doorheen dit gebied. Beide parcours liggen hier gescheiden, naast elkaar.

De recreatievormen
Wandelen

(Kaart 1.8b)

In samenwerking met het Regionaal Landschap Lage Kempen en met de steun van het provinciebestuur en
toerisme Vlaanderen werkte het gemeentebestuur twee wandelgebieden uit:


In de buurt van het wandelpark Heesakkerheide is er het gebied' Dommelvallei Overpelt' met vijf lussen
tussen 2 en 6,5 kilometer met vertrek aan het park Heesakkerheide en aan de Wedelse Molen. Er bestaat
de mogelijkheid om twee of meerdere lussen met elkaar te combineren, zodat je een wandelroute in het
gebied krijgt van zo'n 10 kilometer. De wandelroutes doen ook enkele molens aan; ze staan ook in nauw
contact met de horeca en overnachtingsmogelijkheden in de buurt.



In Bosland werd het wandelgebied 'Holven/Plat' uitgewerkt, met vier lussen van 2 tot 10 kilometer met
vertrek aan het MS- en Revalidatiecentrum, zaal Holheide en het hotel Hulsthof. Ook het wandelpad
'Wandelen met wielen' werd in het wandelgebied opgenomen. Sinds kort zijn er op dit pad vier
belevingstoestellen geplaatst die naast mindervaliden ook voor gezinnen met kinderen de moeite waard
zijn.
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Deze nieuwe wandelgebieden zijn maximaal economisch uitgewerkt: elke centrale startplaats - vier in totaal - werd in
de mate van het mogelijke aan een horeca-uitbating gekoppeld. Daarnaast zijn er ook verschillende aanlooproutes
uitgetekend naar horeca en verblijfsaccommodaties die niet op de routes liggen.
Als aanvullende wandelroutes in de gemeente Overpelt treft men eveneens de route te Heesakkerheide zelf.

(Kaart 1.8b)

Fietsen

Het fietsroutenetwerk Limburg bestaat uit talrijke fietsroutes, die via knooppunten met elkaar verbonden zijn tot
fijnmazige lussen. Op die manier kunnen fietsers zelf hun route samenstellen en bepalen hoe lang ze in de
Limburgse natuur fietsen.
In totaal heeft het fietsroutenetwerk ruim 13 kilometer aan fietspaden op het grondgebied van Overpelt. Daarnaast
zijn er op het Fietsroutenetwerk enkele verbindingslussen naar Overpelt-Centrum. Dit fietsroutenetwerk sluit aan op
de Nederlandse provincie Noord-Brabant en krijgt hiermee een internationaal karakter.
Het fietsroutenetwerk loopt langs: Heide aan de Gorten, Hoeverheide, In ’t Wedel, Heesakkerheide en doorheen
Lindelse Heide, Gemeentebossen aan VVKSM De Winner, Heide-achter-de-Steenweg en Dorper- &
Houtmolenheide.
Er zijn twee knooppunten van het recreatieve fietsroutenetwerk gelegen ter hoogte van bosbestanden die
opgenomen zijn in het bosbeheerplan; thv. Heide aan de Gorten en thv De Winnerstraat.

Mountainbike
Grensoverschrijdend (met Lommel en Hechtel-Eksel) is een mountainbikeparcours uitgestippeld. Het parcours
bestaat zowel uit een vast parcours als uit een semi-vast parcours.

Speelbossen

(Kaart 1.8b)

Er zijn een aantal speelbossen aangeduid, die zijn opgenomen in dit bosbeheerplan:
Momenteel zijn er 2 speelzones (grenzend aan elkaar gelegen):


Winnerheide: Speelzone enkel voor plaatselijke jeugd die gebruik maakt van De Winner.



Hoeverheide: Permanente speelzone van ca. 10,5 ha groot, gelegen grenzend aan Winnerheide.

(Daarnaast zijn er nog een tweetal kleine speelzones gelegen op het grondgebied van de gemeente Overpelt, in
handen van privé-eigenaars).

Paardrijden

(Kaart 1.8a)

Enerzijds is er een parcours van ruiter- en menroutes. De frequentie van het paardrijden door bepaalde gebieden is
zeer afhankelijk van het gebied.
Anderzijds is er ter hoogte van Dorper- en Houtmolenheide mogelijkheid voor military.
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Overige
Grensoverschrijdend met Lommel en Hechtel-Eksel is er een volledig gebied in kaart gebracht ten behoeve van het
oriëntatielopen (kaart 1.8 c). Concreet voor Overpelt is dit het gebied dat zich uitstrekt ten zuiden van de N71 en
ten westen van de N74. Gebieden met een vast parcours voor oriëntatielopen komen evenwel niet voor in Overpelt.
Daarnaast wordt oriëntatielopen ook toegelaten in Heesakkerheide, maar uitsluitend voor scholen.

Jacht wordt vooral uitgeoefend in het zuiden van Heide-achter-de-Steenweg, en in Heide-achter-de-Gorten. De jacht
is alleen verpacht op grofwild.
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2

ALGEMENE BESCHRIJVING

2.1

CULTUURHISTORISCHE BESCHRIJVING
2.1.1

HISTORISCH OVERZICHT

(Kaart 2.1.a en Kaart 2.1.b)

De evolutie van het gebied wordt geschetst aan de hand van volgende digitale kaartlagen (Bron: NGI):


de Ferraris kaart (+ 1775)



Vandermaelen kaart (+ 1850)



topografische kaart (1910-1940)



boskaart 2000

De Ferraris kaart (1775)

(Kaart 2.1a)

Op de Ferrariskaart is Overpelt afgebeeld als een gebied bestaande uit zeer uitgestrekte heidevlakten. De
valleigebieden van de Dommel en de Holvenbeek zijn duidelijk zichtbaar en zijn reeds grotendeels in gebruik als
landbouwexploitatie (grasland). De steenweg Luik – Den Bosch was reeds aangelegd. Rond de woongebieden treft
men hier en daar een akkergordel aan.
Er komen slechts kleine fragmentarische bosjes voor op het grondgebied van Overpelt. Enkel kleine delen van de
bestanden Heide-achter-de-Steenweg (28a, 47a) waren toen bebost.
In deze periode kwamen eveneens turfwinningen voor ter hoogte van ’t Plat.

Vandermaelen kaart (1850)

(Kaart 2.1.a)

Onder invloed van de Oostenrijkers werd de heide terug bebost. Hierbij werd vooral grove den aangeplant. Tussen
1790 en 1830 ontstond echter terug een grote ontbossingsperiode ten gevolge van de secularisatie van kerk- en
kloostereigendommen. Tussen 1830 en 1849 werden lange rechte steenwegen aangelegd. Dit hoofdwegenpatroon
is tot op heden grotendeels bewaard gebleven. Grote hoevecomplexen, zoals ‘Den Grooten Hof’ werden door de
abdij van Floreffe aangelegd.
Volgens de kaart van Vandermaelen is het bebossingspatroon nog steeds erg fragmentarisch. De meeste bossen
komen voor in het zuidoosten van de gemeente. Er komen bossen voor ter hoogte van Hobos, Grooten Hof, In het
Wedel, in het zuiden van Heesakkerheide. Vermoedelijk was reeds een deel van bestand gemeentbos (4a, 8a, 9a)
bebost.
Het is vooral vanaf de 19de eeuw dat de industrialisatie ook in Overpelt een voedingsbodem trof met o.a. de
ontwikkeling van Overpelt-Fabriek. De aanleg van het Kempisch Kanaal in 1846 en de spoorlijnen HasseltEindhoven (1866) en Mol-Neerpelt-Gladbach (1879) hebben mede de gemeente uit het isolement gehaald. Uit die
periode dateren ook de eerste grote naaldhoutaanplantingen in de omgeving van de ‘Houtmolen’, de
Heesakkerheide en de Gorten.
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Militaire topografische kaart 1910-1940

(Kaart 2.1.a)

Vanaf de twintigste eeuw wordt het landschap sterk gewijzigd. Metaalverwerkende industrieën worden opgericht
rond het Kempisch Kanaal. In de heide- en duingebieden worden nieuwe woonzones opgericht (o.a. OverpeltFabriek en Holven). Heidegebieden en landduinen werden verder bebost tot de huidige oppervlakte.
Op het eind van de 20ste eeuw werd de Noord-Zuidverbinding (N74) aangelegd.

Boskaart 2000

(Kaart 2.1.b)

Volgens de Bosleeftijdskaart zijn volgende gebieden vermoedelijk bebost:


Tussen 1775 en 1850: Delen van Grooten Hof en delen van In het Wedel



Tussen 1850 en 1930: Dorper- en Houtmolenheide; Heide aan de Gorten; Lindelse Heide, Hoeverbos, De
Winner, Heesakkerheide, het noordelijk en westelijk deel van Heide-achter-de-Steenweg en De Leukens.



Na 1930: Het grootste deel van Heide-achter-de-Steenweg, De Joden, delen van In het Wedel, meeste
gefragmenteerde gemeentebossen.

2.1.2

KENMERKEN VAN HET VROEGERE BEHEER

Het vroegere beheer was voornamelijk afgestemd op de productie van Grove den en Corsicaanse den als mijnhout.
De laatste 2 decennia is er echter een wijziging in de visie op bosbeheer merkbaar, waarbij er meer loofhout werd
ingebracht. De meeste loofhoutbestanden zijn dan ook jonger dan 20 jaar.

De Leukens
De Leukens zijn zeer slecht groeiende bestanden. Oorspronkelijk besloeg de Leukens een iets grotere oppervlakte.
Door verkavelingen en de aanleg van de daarbij horende wegen en door de aanleg van de Noord-Zuidverbinding,
hebben De Leukens in oppervlakte ingeboet. Het geheel van de Leukens wordt beschouwd als een park voor de
omgevende woonkernen.
Veel bomen werden gestolen als brandhout tijdens WOI en WOII. Eén hectare van perceel De Leukens 7a brandde
af in 1976.

Heide-achter-de-Steenweg
Dit gebied is een uitgesproken duinlandschap met matig goed groeiende bestanden van Grove den en Corsicaanse
den. In het verleden werd er loofhout ingebracht (bodemverplegende functie), maar die is bijna overal verdwenen
ingevolge slechte groei en konijnenschade.
Eind de jaren ’70 woedde er in het noordelijk deel een brand (ten noorden van de Hoeverdijk). Deze zone werd
nadien (in 1979) herbebost met Corsicaanse den.
Ten zuiden van de Hoeverdijk en ten noorden van de grens tussen de bestanden 2a, 3a, 4a, 25a, 43a en 45a
enerzijds en de bestanden 1a, 8a, 24a en 42a anderzijds, zijn aanplantingen van Grove den en Corsicaanse den
daterende van de jaren ’50 en ’60, met uitzondering van bestand 3b die dateert van 1913 (Pc + Ps). Bestanden 9a,
25a en 26a zijn gemengde Grove den-Corsicaanse den bestanden die werden aangeplant volgens de cirkelmethode
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(cirkelbeplanting afwisselend gewone en Corsicaanse den met slecht groeiend loofhout tussen de cirkel). Delen van
bestanden 13a, 14a, 3a en 32a werden in 1957 geteisterd door bosbrand. Deze werden in 1958 herbebost.
In het verleden kende het zuidelijke gebied nogal wat schade door o.a. Evetria-soorten (dit zijn bv. dennenlot,
dennenkop- & harsbuilrupsen). Tevens was er in 1956 een grote invasie van de nonvlinder.
In het verleden werden verschillende percelen van Grove den vervangen door Corsicaanse den, zo werden er rond
1960 verschillende percelen kaalgekapt en nadien herbebost met Corsicaanse den.

Dorper- & Houtmolenheide
Dit gebied kende een bebossing met Grove den in 1920-1921. In 1933 werd een klein centraal gedeelte afgebrand
en nadien in 1934 herbebost met Grove den. Langs de Napoleonweg werd in het verleden Zeeden geplant, dewelke
opnieuw werd kaalgekapt in 1957 om vervolgens in 1959 te herbebossen met Corsicaanse den.
In het noorden werden de bestanden in de jaren ’70 vernield (in dezelfde brand die in het noorden van Heide-achterde-Steenweg woekerde). De bestanden werden in 1980 opnieuw aangeplant met Corsicaanse den.
Dit bosgebied werd sinds 1969 opgengesteld voor het publiek, waarbij er twee basket- en volleybalterreinen werden
aangelegd, rustbanken, picknicktafels, enkele wandelpaden en een uitgebreid ruiterpad met vaste en losse
hindernissen.

Lindelse Heide
De Lindelse Heide werd in de jaren 1920-1921 volledig bebost met Grove den. In de jaren ’86 en ‘90 werden een
deel van deze bestanden vervangen door de aanplant van enkele exoten (Lork, Amerikaanse eik, Corsicaanse den),
maar ook Zomereik werd in 1990 beperkt aangeplant.

Heide-achter-de-Gorten
Deze zone werd in 1913 en 1916 beplant met Grove den. Het zijn matig goed groeiende bestanden. In 1964 en 1974
volgden er strooksgewijze kaalkappen en herbebossing met Corsicaanse den. In 1984 heeft er een deel van de
bestanden geleden onder een bosbrand. Deze werden in 1985 opnieuw beplant met voornamelijk Corsicaanse den.
In de bestanden langs de Napoleonweg werd er cirkelsgewijze aanplant van Wintereik uitgevoerd.

De Joden
De Joden werd tijdens WOII voor landbouwdoeleinden bewerkt. In 1942 volgde daarna een bebossing met Grove
den.

Hoeverheide
Hoeverheide werd rond 1916 en in de jaren ’20 beplant met Grove den. In 1974 werden de bestanden in het
noordwesten beplant met Corsicaanse den (bestanden 1a t.e.m. 5a). Deze beplanting mislukte echter (droge
weersomstandigheden en konijnenschade). Deze bestanden werden in 1981 opnieuw met Corsicaanse den
aangeplant. Een deel van bestand 5a werd in 1983 beplant met Japanse lork.
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Grooten Hof & In het Wedel
Deze domeinbossen bestaan zowel uit een aantal oudere bestanden, maar kennen de laatste jaren ook nieuwe
(voornamelijk loofhout-) aanplanten.

Heesakkerheide
Heesakkerheide is een wandelpark opgericht in 1969-’71. Het was aangelegd als een arboretum, waardoor het
gebied een eerder vleksgewijze beplanting kent. Doorheen het ganse jaar wordt het druk bezocht.

2.2

BESCHRIJVING VAN DE STANDPLAATS
2.2.1

RELIËF EN HYDROLOGIE

Reliëf
Het overgrote deel van Overpelt behoort tot het Kempisch Plateau. Het Kempisch Plateau vormt ongeveer één vijfde
van Limburg. Het bestaat uit een vlak tot licht golvend landschap dat zacht afhelt van het zuiden naar het noorden.
Het reliëf is overwegend vlak, met uitzondering van de belangrijke stuifzandduinen in Heide-achter-de-Steenweg en
in het noorden ter hoogte van de Leukens. Het reliëf daalt van het zuiden naar het noorden. Het hoogste punt ligt op
ca. 55 m en is gesitueerd ter hoogte van Lindelse heide. Het noorden van de gemeente Overpelt is lager gelegen, op
ca. 45 m.

Hydrologie
De waterlopen in Overpelt behoren enerzijds tot het Scheldebekken en anderzijds tot het Maasbekken. De
waterscheidingskam tussen het stroomgebied van de Maas en de Schelde loopt ten zuidwesten van Overpelt. De
voornaamste natuurlijke waterlopen in de gemeente Overpelt zijn: de Dommel, de Molenloop, de Holvenloop, de
Gortenloop, de Winnerloop, de Hoevenderloop, de Zeldert en de Neuzerloop. In het noorden van de gemeente ligt
het kanaal Bocholt-Herentals.
Het valleigebied van de Dommel met zijn natte alluviale bodem vormt oostelijk de gemeentegrens. Het domeinbos
‘In het Wedel’ is gelegen grenzend aan de Dommel. Gemeentebos (5a) ligt langs de Holvenloop. Domeinbos
Hoeverbos en de bossen van De Winner zijn grenzend aan de Winnerloop gelegen.
De meeste delen van Overpelt bestaan uit droge, voedselarme zandgronden met een erg diepe grondwatertafel die
vaak tot meer dan 10 m reikt (ligging op het Kempisch Plateau). Nattere gronden zijn enkel te vinden in de kleine
beekvalleien.
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2.2.2

BODEM EN GEOLOGIE

Bodem

(Kaart 2.2.)

De ondergrond te Overpelt wordt gevormd door het complex van Hoogterassen van de Maas, bestaande uit grinden
en daterend uit de Mindelijstijd. Deze grindlagen zijn voortzettingen van de zone van Budel (een onderafdeling van
de Mindelafzettingen), gelegen tussen de zone van Tegelen (Günz) en het niveau van Neede.
Overpelt ligt tussen de breuken van Rotem-Heerlerheide en Feldbiss in het oosten en de natuurlijke plateaurand van
40-50 meter van Zonhoven-Oostham-Balen-Wezel richting Bladel (Nederland). Het staat vast dat de Rijn eveneens
een rol heeft gespeeld bij de aanvoer van het grindmateriaal tijdens de Mindelijstijd.
Na de afzetting van de zone van Weert (Bovenste Mindelafzetting) is de Rijn teruggetrokken naar zijn huidige vallei.
Het grindmateriaal werd afgedekt met dekzand (Pleistoceen). Dit bestaat hoofdzakelijk uit zand in het noorden en uit
lemig zand in het centrale gedeelte van het zuiden.
De pleistocene deklaag is weinig dik, zodat het grindmateriaal in de ondergrond op geringe of matige diepte (20-125
cm) wordt aangetroffen. De holocene stuifzandformatie ten noorden van de Holvense beek scheidt het noordelijk
zandgebied van het zuidelijk lemig zandgebied af.
Op het grondgebied van Overpelt worden een aantal bodemkundige landschappen onderscheiden: het zandgebied,
het duinenlandschap ten noordwesten van de Holvense beek, het duinenlandschap in het noorden van Overpelt, het
lemig zandgebied tussen de Holvense Beek en de Dommel en het oud-bouwland en plaggengebied van NeerpeltOverpelt. In het noorden zijn de duinen gevormd uit jong stuifzandmateriaal waarin nog geen of een zeer zwakke
profielontwikkeling heeft plaatsgevonden.
Volgende tabel geeft per bosgebied, de overeenkomstige bodems weer:
Bosgebied

Bodem

De Leukens; gemeentebos (1a)

Landduin

Heide-achter-de-Steenweg

Landduinen en droge zandbodems

Gemeentebos (3a)

Landduin en vochtig zand

Gemeentebos (2a, 6a, 8a, 8b)

Droog zand

Lindelse Heide; Grooten Hof; De Winner; Hoeverbos; Dorperen Houtmolenheide

Een afwisseling tussen droog en vochtig zand

De Joden; Gemeentebos (7a, 9a)

Vochtig zand

In het Wedel, Heesakkerheide; Heide aan de Gorten

Een afwisseling tussen vochtig en nat zand (valleigebied van de
Dommel en van de Holvenloop)

Gemeentebos (5a)

Nat zand en veen

De meest voorkomende bodemseries zijn:


Zeg: natte zandgronden met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont;



Zag: zeer droge tot matig natte zandgronden met duidelijke humus en/of ijzerhorizont;



tZAg: zeer droge tot matig natte zandgronden met duidelijke humus en/of ijzerhorizont met grindsubstraat
beginnend op geringe diepte (20-125 cm);



Zcg: matig droge zandgronden met duidelijke humus en/of ijzer B horizont;



Zcp: matig droge gronden op zand;



Scg: matig droge lemig-zandgronden met duidelijke humus en/of ijzer B horizont;
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Sdg: matig natte lemig-zandgronden met duidelijke humus en/of ijzer horizont;



Sem: natte lemig-zandgronden met diepe antropogene humus A-horizont;



Sfm: zeer natte lemig-zandgronden met diepe antropogene humus A horizont;



Sbp: droge gronden op lemig zand;



Sep: natte gronden op lemig zand;



tSdg: matig natte lemig-zandgronden met duidelijke humus en/of ijzerhorizont met grindsubstraat
beginnend op geringe hoogte (20-125 cm); tScg: matig droge lemig-zandgronden met duidelijke humus
en/of ijzer B horizont met grindsubstraat beginnend op geringe hoogte (20-125 cm);



tSbf: droge lemig-zandgronden met weinig duidelijke humus en/of ijzer B horizont met grindsubstraat
beginnend op geringe hoogte (20-125 cm).

Geologie
Volgens de tertiaire-geologische kaart van Vlaanderen dagzoomt het Lid van Maatheide ter hoogte van bijna alle
bosbestanden. Enkel ter hoogte van bestanden Gemeentebos (2a, 2b) vinden we er de Formatie van Mol terug.
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2.3

BESCHRIJVING VAN HET BIOTISCH MILIEU
2.3.1

BESTANDSKAART

De ligging van de verschillende bosbestanden werd weergegeven op kaart 1.3.

2.3.2

BESTANDSBESCHRIJVING EN DENDROMETRISCHE GEGEVENS

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de bestandskenmerken, de boomsoortensamenstelling en de
dendrometrische karakteristieken. De bespreking is gebaseerd op de beschrijving van de algemene kenmerken van
de 250 bestanden en op basis van proefvlakopnames die op het terrein werden uitgevoerd. De opnames in de
domeinbossen werden uitgevoerd door het ANB (in 2007). De opnames in de gemeentebossen werden uitgevoerd in
de winter van 2008-2009. De opnames werden uitgevoerd volgens de inhoudelijke en technische richtlijnen van ANB
(MVG, 2003). Er moet dus ook opgemerkt worden dat dit momentopnames zijn.
Op één plaats (of in geval van grote bestanden twee of drie plaatsen) werd een proefcirkel uitgezet waarbinnen de
zaailingen, struiklaag en boomlaag geïnventariseerd werden. De maximale straal van de cirkel bedraagt 18m. Van
de bomen met diameter groter dan 20 cm werd de hoogte en de diameter bepaald. De verwerking van de gegevens
gebeurde met het software-pakket Bosbeheerpakket van het ANB.
De voornaamste dendrometrische gegevens zijn:




2.3.2.1

stamtal: is het aantal stuks per ha,
volume levend en dood hout: uitgedrukt in m³ (per ha),
het grondvlak: is de oppervlakte van de stamdoorsnede op 1,5m hoogte uitgedrukt in m² (per ha).

Bestandskenmerken

Bedrijfsvorm

(kaart 2.3.2)

Hooghout, waarbij de bomen als hoogstammen groeien, is vrijwel de enige bedrijfsvorm die wordt toegepast in bijna
alle bestanden of 98,0% van de totale oppervlakte.
Middelhout, dat bestaat uit een combinatie van hooghout en hakhout, komt voor in 1 bestand (of 0,5% van de totale
oppervlakte). Het betreft volgend bestand:


Heesakkerheide (1j)

Voor 8 bestanden, of 1,2% van de totale oppervlakte, is er geen bedrijfsvorm van toepassing. Het betreft volgende
bestanden:





Grooten Hof (6a); Heesakkerheide (1i); Heide-achter-de-Steenweg (1b): permanent open vlakte
Heesakkerheide (1d, 1f): Infrastructuur
In het Wedel (3a): te bebossen
Heesakkerheide (1c); In het Wedel (2b): water
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Grafiek 2.3.2.1a: Aandeel per bedrijfsvorm

Bedrijfsvorm Oppervlakte Oppervlakte
(ha)
(%)
Hooghout
668,8051
Middelhout
3,1777
Niet van
toepassing (*) 9,0705

98,0
0,5

Oppervlakte (% )
1,33%

0,21%

0,47%

1,3

hakhout
Hooghout

(*) NVT: Grooten Hof (6a); Heesakkerheide
(1c, 1d, 1f, 1i); Heide-achter-de-Steenweg
(1b); In het Wedel (2b, 3a)

Middelhout
NVT

98,00%

Bestandstype

(Kaart 2.3.2)

Voor de beschrijving van het bestandstype wordt volgens het grondvlak een onderscheid gemaakt tussen:








loofhout: < 20% bijmenging van naaldhout
gemengd loofhout: bijmenging naaldhout tussen 20 en 50%
gemengd naaldhout: bijmenging loofhout tussen 20 en 50%
naaldhout: < 20% bijmenging loofhout
open ruimte: lig- en speelweiden, hooilanden, heide, houtstapelplaatsen, woeste gronden
infrastructuur: parking, sportcomplex
water: vijvers, poelen

Vrijwel vier vijfde (ofwel 83,8%) van de bestanden bestaat uit naaldhout. Loofhoutbestanden nemen 7,5% van de
oppervlakte in. Gemengde bestanden van hetzij loof- + naaldhout (2,1%) of naald- + loofhout (5,3%) betreffen
meestal bestanden in omvorming.
Heide-achter-de-Steenweg, Dorper- en Houtmolenheide, De Leukens en De Joden bestaan volledig uit
naaldhoutbestanden. Met andere woorden, alle bestanden bestaan voor meer dan 80% uit naaldhout. De meest
voorkomende soorten zijn Grove den en Corsicaanse den, maar ook Zeeden komt voor.
Heide-achter-de-Gorten is eveneens een overwegend naaldhoutcomplex. Hierin werd er in het verleden reeds
gestart met een geleidelijke inbreng van meer loofhout. Midden jaren ‘80 werd een drietal bestanden aangeplant met
inlandse eik. In de bestanden langs de Napoleonweg zijn er een aantal cirkels in de bestanden aangeplant met
wintereik (midden jaren ‘90). Het betreft hier de bestanden Heide-achter-de-Gorten (2a, 3a, 9a, 10a, 16a, 17a, 23a).
Bestand Heide-achter-de-Gorten (1a) is nog een restant van het vroegere Napoleonstrand. Hier stonden vroeger
weekendhuisjes, maar deze zijn momenteel gesaneerd. Wat overblijft zijn wel nog een aantal sierplanten, zoals
rhododendron.
Lindelse heide en Hoeverheide kennen reeds meer inmenging met loofhout. Het betreft hier echter bijna overal
Amerikaanse eik. Er is reeds gestart met het beheersen van deze soort.
Grooten Hof en In het Wedel bestaan voornamelijk uit loofhoutbestanden. Het betreft hier soorten als Zomereik,
Amerikaanse eik, Ruwe berk, maar ook Beuk en Populier (In het Wedel).
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De gefragmenteerd gelegen gemeentebossen zijn overwegend naaldhoutbestanden [Gemeentebos (1a, 2a, 6a, 7a,
8a, 8b, 9a)]. De overige bestanden zijn loofhoutbestanden: Gemeentebos (2b) bestaat overwegend uit Zomereik,
met her en der Ruwe berk; Gemeentebos (3a) is een aangeplant Populierenbos ter hoogte van industrieterreinen
(slechte staat); Gemeentebos (5a) bestaat uit 2 zones: een vochtig pitrusveld en een populierenaanplant..

Grafiek 2.3.2.1b: Aandeel per bestandtype
Bedrijfstype

Oppervlakte
(ha)

Oppervlakte
(%)

LH

50,815

7,5

L+N

14,426

2,1

N+L

35,911

5,3

NH

571,443

83,8

NVT

(*)
Inf

9,213

Oppervlakte (%)

1,4%

7,5%

2,1%
5,3%

1,4
1,205

0,2

pOp
TB

4,819
0,562

0,7
0,1

Wa

2,627

0,4

LH

83,8%

L+N
N+L
NH
NVT

(*) NVT: Grooten Hof (6a); Heesakkerheide (1c, 1d, 1f, 1i);
Heide-achter-de-Steenweg (1b); In het Wedel (1d, 2b, 3a)

Leeftijd

(Kaart 2.3.2)

De grafieken van de leeftijdsverdeling tonen aan dat deze vrij regelmatig opgebouwd is voor de klassen tussen 1 en
80 jaar oud waarbij een piek in de leeftijdsklasse van 41-60 jaar voorkomt.
Heide-achter-de-Steenweg is groepsgewijs onderverdeeld in drie verschillende leeftijdsklassen. Het meest
noordelijke deel (ten noorden van de Hoeverdijk) is aangeplant in 1979. Het bestaat uit dichte Corsicaanse
dennenbestanden met her en der Grove den en met weinig ondergroei. Het centrale gedeelte van Heide-achter-deSteenweg behoort tot de klasse 41-60 jaar. In het zuidoosten, in de omgeving van Moonsweijer, zijn de bestanden
ouder en liggen in de klasse van 61-80 jaar. Het betreft hier bestanden van Grove den en Corsicaanse den met
pijpestrootje en een opkomende struiklaag van spork en in een aantal gevallen Amerikaanse vogelkers.
Dorper- en Houtmolenheide kan op basis van leeftijdsklasse onderverdeeld worden in twee gebieden. Het
noordelijke deel sluit aan bij het noordelijke deel van Heide-achter-de-Steenweg en bestaat uit jonge Corsicaanse
dennenbestanden met weinig of geen ondergroei. Oorzaak is een bosbrand eind jaren ’70. Het zuidoostelijke deel
van Dorper- en Houtmolenheide bestaat uit oudere bestanden (met plantjaren in de jaren ’20). Hier zijn
structuurrijkere Grove dennenbestanden met een goed ontwikkelde struik- en kruidlaag aanwezig.
In de overige bosbestanden liggen de bestanden met verschillende leeftijdsklassen meer verspreid door elkaar (en
niet in grote aaneengesloten blokken).
De oudste bestanden die opgenomen zijn in dit beheerplan zijn:




Heide-achter-de-Steenweg (3b): gemengd gelijkjarig bestand Pc en Ps geplant in 1913 (96 jaar in 2009)
Grooten Hof (2d): ongelijkjarig loofhoutbestand – bovenetage geplant in 1900 (109 jaar in 2009)
De Leukens (1a, 7a): ongelijkjarige naaldhoutbestanden – bovenetage geplant in 1899 (110 jaar in 2009)
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Grafiek 2.3.2.1c: Leeftijdsverdeling

Oppervlakte
(ha)

Oppervlakte
(%)

Ongelijkjarig

24,2

3,5

Gelijkjarig

649,7

95,3

61-80

107,1

15,7

81-100

153,7

22,5

5
0
NV
T

33,7

81
-1
00

230,1
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-8
0

41-60

41
-6
0

16,8

21
-4
0

114,7

120

21-40

15
10

ig

6,5

eli
jkj
ar

44,2

7,973

35
30
25
20

1-20

NVT

40

On
g

Bedrijfstype

1,2

(*) NVT: Grooten Hof (6a); Heesakkerheide (1c, 1d, 1f, 1i);
Heide-achter-de-Steenweg (1b); In het Wedel (2b, 3a)

Leeftijdsklasse (in ha)

114,7

8,0

230,1

44,2

649,7

24,2

153,7 107,1

Ongelijkjarig
NVT
1-20
21-40
41-60
61-80
81-100

De leeftijdsverdeling kan grotendeels verklaard worden door de historisch vrij korte bedrijfstijden verbonden aan
voornamelijk Grove den en Corsicaanse den voor de productie van mijnhout.
Een nadere analyse van de leeftijdverdeling in functie van het bestandstype toont aan dat van de bestanden tussen
1 en 20 jaar oud het merendeel bestaat uit loofhout (grafiek 2.3.2.1d). De meeste loofhoutbestanden behoren tot
deze leeftijdscategorie. In de overige leeftijdsklassen primeert naaldhout.
Grafiek 2.3.2.1d: Leeftijdsverdeling versus bestandstype
250

200

LH
150

L+N
N+L
NH

100

NVT

50

0
1-20

21-40
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Merk op dat deze leeftijdsverdeling interessante kansen biedt voor het uittekenen van een evenwichtig
omvormingsbeleid.

Mengingsvorm

(Kaart 2.3.2)

De mengingsvorm volgt uit de ruimtelijke positie van de bomen en/of boomgroepen die t.o.v. elkaar verschillen in
boomsoort. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:




stamsgewijs: verschillende boomsoorten over oppervlaktes ≤ 0,5 are,
groepsgewijs: verschillende boomsoorten over oppervlaktes > 0,5 are en ≤ 50 are,
homogeen: het bestand bestaat uit één enkele boomsoort.

De drie mengingsvormen komen verspreid over het grondgebied van de gemeente Overpelt en dit zowel in alle
verschillende bosplaatsen.
Ongeveer 64,4% van de oppervlakte bestaat uit homogene bestanden met één hoofdboomsoort in de bovenetage.
Het gaat voornamelijk om Corsicaanse den of Grove den, maar ook een tweetal homogene populierenbestanden
komen voor.
Een vrij groot deel van de totale bestandsoppervlakte (27,3%) kent een stamsgewijze menging. Meestal betreft het
een menging van enkel naaldhoutsoorten, meestal Corsicaanse den en Grove den (ca. 98 ha). Stamsgewijze
menging van naaldhout en loofhout alsook van enkel loofhoutsoorten (meestal Zomereik, Berk en/of Amerikaanse
vogelkers) komen eveneens voor.
Groepsgewijs gemengde bestanden nemen een beperkte oppervlakte in (7,1%). Het betreft groepsgewijze
menging van Grove en Corsicaanse den.

Grafiek 2.3.2.1d: Aandeel per mengingsvorm

Mengingsvorm

Mengingsvorm Oppervlakte Oppervlakte
(ha)
(%)
Homogeen
Groepsgewijs
Stamsgewijs
Niet van
toepassing (*)

445,557
48,710
178,119

64,4
7,1
27,3

7,973

1,2

(*) NVT: Grooten Hof (6a); Heesakkerheide (1c,
1d, 1f, 1i); Heide-achter-de-Steenweg (1b); In
het Wedel (2b, 3a)
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Sluitingsgraad

(Kaart 2.3.2)

Bijna alle bestanden hebben een sluitingsgraad van meer dan 75%. Heesakkerheide heeft een lagere sluitingsgraad.
Doorgaans dient opgemerkt te worden dat een groot deel van de bestanden schommelt rond een sluitingsgraad van
75%, waardoor het moeilijk is ze in 1 van beide klasses onder te brengen.
De naaldhoutbestanden zijn eerder gesloten tot zeer gesloten homogene bestanden.
Bestanden met een menging van loof- en naaldhout en vice versa hebben doorgaans een eerder gesloten tot zeer
gesloten kronendek. Meestal zijn het bestanden van meer dan 20 jaar oud welke stamsgewijs gemengd zijn.
Grafiek 2.3.2.1e: Sluitingsgraad

Sluitingsgraad

Oppervlakte (ha)

Oppervlakte (%)

<25
25 - 50
50 - 75
> 75
Niet van toepassing (*)

4,9
3,9
25,5
644,5
3,1

0,7
0,6
3,7
94,5
0,5

(*) NVT: Heesakkerheide (1c, 1d, 1f, 1i); In het Wedel (3a)

Sluitingsgraad

90
80

0,6%

0,7%

70

3,7%

0,5%

< 25 %
> 75 %
25 % - 50 %
50 % - 75 %
Niet van toepassing

60
50
40
30

94,5%

< 25 %
25 % - 50 %
50 % - 75 %
> 75 %
Niet van toepassing

20
10
0
L+N

LH

N+L

NH

NVT

Inheems versus exoot

(Kaart 2.3.2)

De indeling van de bestanden naargelang het voorkomen van exoten gebeurt als volgt:





Inheems: inheemse boomsoorten >= 90% van het grondvlak
Inheems/exoot: 50% van het grondvlak < inheemse boomsoorten < 90% van het grondvlak
Exoot/inheems: 30% van het grondvlak < inheemse boomsoorten < 50% van het grondvlak
Exoot: inheemse boomsoorten < 30% van het grondvlak

Ook wordt de mengingswijze bepaald. Er zijn twee mogelijkheden:



Homogeen: 1 boomsoort > 80% van het grondvlak
Gemengd: 1 boomsoort <= 80% van het grondvlak

Voor bestanden jonger dan 20 jaar zijn de criteria niet gebaseerd op het grondvlak maar op het stamtal.
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In het kader van de criteria duurzaam bosbeheer kan worden vastgesteld dat inheems gemengde bestanden
ongeveer 8,4% van de totale oppervlakte innemen (Kaart 2.3.2).

Tabel 2.3.2.1f Inheems versus exoot
Inheems/Exoot

Homogeen/Gemengd

Oppervlakte (ha)

Oppervlakte (%)

Inheems
Inh/Ex
Ex/Inh
Exoot
Inheems
Inh/Ex
Ex/Inh
Exoot
NVT

Gemengd
Gemengd
Gemengd
Gemengd
Homogeen
Homogeen
Homogeen
Homogeen
NVT

56,945
62,820
40,508
66,556
307,240
23,030
0,000
115,288
9,071

8,4
9,2
5,9
9,8
45,1
3,4
0,0
16,9
1,3

2.3.2.2

Boomsoortensamenstelling

Onderstaande bespreking is gebaseerd op de berekeningen met het software-pakket Bosbeheerpakket waarbij de
samenstelling van de zaailingen (< 2m hoogte), de struiklaag (2m tot 8m hoogte en omtrek < 20cm op borsthoogte)
en de boomlaag (> 20cm omtrek op borsthoogte) van het gemiddelde bestand vervat in het bosbeheerplan is
berekend. De waarden omgerekend per ha geven een globaal beeld maar zijn slechts indicatief.

Zaailingen
Het totale stamtal (per ha) van de zaailingen bedraagt 8.623 stuks verdeeld over 21 soorten. De meeste zaailingen
komen verspreid over het bestand voor en zijn ontstaan uit natuurlijke verjonging (NV).
Naarmate de hoogte van de zaailingen toeneemt, neemt hun stamtal drastisch af van ongeveer 6.645 stuks van 0-49
cm over 1.320 stuks van 50-90cm en 422 stuks van 100-149 cm naar 235 stuks van 150-199 cm hoogte. Ook de
soortenrijkdom daalt van 16 naar 8 soorten. Merk op dat deze cijfers gebaseerd zijn op proefvlakopnames.
Aangezien er in totaal 21 soorten werden aangetroffen, is het realistischer om te verwachten dat er eveneens 21
soorten in de laagste klasse (van 0-49 cm) voorkomen, aangezien al deze soorten verjongingspotentieel hebben).

09371 – BBP Overpelt

30

Tabel 2.3.2.2.a: Samenstelling zaailingen (Een cijfer “0” bij stamtal betekent dat er minder dan 1 exemplaar per twee ha voorkomt, of dus
minder dan een halve boom per ha)

Boomsoort

Stamtal

Verspreiding

Verjonging

Hoogte (cm): 150-199
Wilde lijsterbes

Boomsoort

Stamtal

Verspreiding

Verjonging

Grove den

1865

Verspreid

NV

Hoogte (cm): 0-49
57

Verspreid

NV

Grauwe abeel

49

Verspreid

KV

Sporkehout

1571

Verspreid

NV

Amerikaanse eik

46

Verspreid

NV

Amerikaanse vogelkers

1406

Verspreid

NV

Amerikaanse
vogelkers
Sporkehout

45

Verspreid

NV

Zomereik

604

Verspreid

NV

30

Verspreid

NV

Wilde lijsterbes

436

Verspreid

NV

Ruwe berk

6

Verspreid

NV

Corsicaanse den

308

Verspreid

NV

Grove den

1

Verspreid

NV

Amerikaanse eik

265

Verspreid

NV

Zomereik

1

Verspreid

NV

Lijsterbes (G)

100

Verspreid

NV

Hulst

30

Verspreid

NV

Zachte berk

25

Verspreid

NV

Hoogte (cm): 100-149
Sporkehout

176

Verspreid

NV

berk (G)

17

Homogeen

NV

Amerikaanse
vogelkers
Sporkehout

95

Verspreid

NV

Tamme kastanje

5

Verspreid

NV

86

Homogeen

NV

Amerikaanse vogelkers

4

Homogeen

NV

Grauwe abeel

35

Verspreid

NV

Weymouthden

3

Verspreid

NV

Amerikaanse
vogelkers
Amerikaanse eik

16

Homogeen

NV

Gewone vlier

3

Verspreid

NV

6

Verspreid

NV

Hulst

2

Homogeen

NV

Zomereik

4

Verspreid

NV

Beuk

1

Verspreid

NV

Taxus

2

Verspreid

NV

Beuk

1

Verspreid

KV

Zoete kers

1

Verspreid

KV

Hazelaar

0

Verspreid

NV

Sporkehout

866

Verspreid

NV

Krenteboompje

178

Verspreid

NV

Hoogte (cm): 50-99

Wilde lijsterbes

160

Verspreid

NV

Amerikaanse
vogelkers
Zachte berk

51

Homogeen

NV

26

Verspreid

NV

Grove den

19

Verspreid

NV

Amerikaanse
vogelkers
Zomereik

6

Verspreid

NV

4

Verspreid

NV

Wilde lijsterbes

4

Verspreid

NV

Winterlinde

3

Verspreid

KV

Ruwe berk

3

Verspreid

NV

Vlier

0

Verspreid

NV
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Grafiek 2.3.2.2a: Voornaamste soorten zaailingen ifv hoogteklasse
2000
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1400
0-49
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1200
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1000

100-149

800

150-199

600
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0
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lijsterbes

Amerikaanse Amerikaanse Sporkehout
eik
vogelkers

Ruwe berk

Grove den

Zomereik

Bovenstaande grafiek toont aan dat vooral Amerikaanse vogelkers, Sporkehout en Grove den veel jonge zaailingen
produceren en dat Zomereik en Lijsterbes zich moeilijk kunnen handhaven in vergelijking met Amerikaanse
Sporkehout of Amerikaanse vogelkers.

Struiklaag
In de struiklaag komen 22 soorten voor die ontstaan zijn uit natuurlijke verjonging of kunstmatige verjonging. Het
levend stamtal bedraagt 1.766 stuks waarvan het grootste deel zich bevindt in de klasse van 200-400cm hoogte. Het
stamtal aan dode struiken bedraagt 248 stuks2.
De meest voorkomende soorten in de struiklaag zijn Lijsterbes, Sporkehout en Amerikaanse vogelkers.
De vaak abrupte afname van het stamtal in de hogere klassen is te wijten aan hetzij de beperkte hoogtegroei van
bepaalde soorten zoals bv. Sporkehout, hetzij door bestrijding zoals bv. bij Amerikaanse vogelkers en/of door het feit
dat wegens de te grote stamomtrek de grotere exemplaren reeds terechtkomen in de boomlaag. Dit is met name het
geval voor de Amerikaanse eik en Zomereik.
Globaal gezien kan gesteld worden dat de inheemse soorten Lijsterbes, Sporkehout en in mindere mate (maar niet
te verwaarlozen) Zomereik zich goed verjongen in het bos. Bij de exoten verjongen de Amerikaanse vogelkers en de
Amerikaanse eik zich goed. Dit is echter niet gewenst.

2

Een cijfer “0” bij stamtal betekent dat er minder dan 1 exemplaar per twee ha voorkomt, of dus minder dan een halve boom per ha.
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Tabel 2.3.2.2b samenstelling struiklaag
Boomsoort

Stamtal
Levend

Stamtal
Dood

Verspreiding Verjonging

Hoogte (cm): 600-800

Boomsoort

Stamtal
Levend

Stamtal
Dood

Verspreiding Verjonging

Hoogte (cm): 200-400

Ruwe berk

28

11

Verspreid

NV

Sporkehout

666

71

Verspreid

NV

Zachte berk

5

2

Verspreid

NV

Wilde lijsterbes

294

4

Verspreid

NV

Grove den

1

1

Verspreid

NV

134

26

Verspreid

NV

Amerikaanse eik

1

0

Verspreid

NV

Amerikaanse
vogelkers
Zomereik

69

1

Verspreid

NV

Zwarte els

0

0

Verspreid

NV

Krenteboompje

68

0

Verspreid

NV

Amerikaanse
vogelkers
Grove den

0

0

Verspreid

NV

Lijsterbes (G)

24

6

Verspreid

NV

30

49

Homogeen

KV

Grove den

20

4

Verspreid

NV

Grove den

4

6

Verspreid

KV

Zachte berk

18

0

Verspreid

NV

Amerikaanse eik

3

0

Verspreid

KV

Amerikaanse eik

12

0

Verspreid

NV

Lork

3

0

Verspreid

KV

Ruwe berk

5

1

Verspreid

NV

Ruwe berk

2

0

Verspreid

KV

Boswilg

3

0

Verspreid

NV

Amerikaanse eik

1

0

Homogeen

KV

Lijsterbes (G)

3

0

Homogeen

NV

Corsicaanse eik

0

2

Verspreid

KV

Zomereik

2

0

Homogeen

NV

Gewone vlier

2

0

Verspreid

NV

2

0

Homogeen

NV

2

0

Verspreid

NV

1

0

Homogeen

NV

Hoogte (cm): 400-600
Wilde lijsterbes

109

6

Verspreid

NV

Amerikaanse
vogelkers
Lork

Ruwe berk

40

9

Verspreid

NV

Ruwe berk

Zomereik

31

5

Verspreid

NV

Hulst

1

0

Verspreid

NV

Amerikaanse eik

19

0

Verspreid

NV

Gewone vlier

0

0

Verspreid

NV

Amerikaanse
vogelkers
Sporkehout

16

4

Verspreid

NV

Haagbeuk

0

0

Verspreid

NV

10

0

Verspreid

NV

Winterlinde

10

0

Verspreid

KV

Sporkehout

5

0

Homogeen

NV

Zomereik

7

0

Verspreid

KV

Amerikaanse
vogelkers
Grove den

5

0

Homogeen

NV

Zoete kers

5

0

Verspreid

KV

4

2

Verspreid

NV

Haagbeuk

5

0

Verspreid

KV

Hazelaar

4

0

Verspreid

NV

Grauwe abeel

2

2

Verspreid

KV

Zachte berk

3

1

Verspreid

NV

Corsikaanse den

1

1

Verspreid

KV

Lijsterbes (G)

2

0

Verspreid

NV

Grove den

1

0

Verspreid

KV

Lork

0

0

Verspreid

NV

Beuk

0

0

Verspreid

KV

Zoete kers

0

0

Verspreid

NV

Winterlinde

28

2

Verspreid

KV

Wintereik

11

0

Verspreid

KV

Grove den

11

13

Verspreid

KV

Zomereik

11

0

Verspreid

KV

Corsikaanse den

9

9

Homogeen

KV

Grauwe abeel

9

0

Verspreid

KV
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Corsikaanse den

1

6

Verspreid

KV

Beuk

1

0

Verspreid

KV

Lork

1

0

Verspreid

KV

Grove den

0

5

Homogeen

KV

Grafiek 2.3.2.2.b: Voornaamste soorten in de struiklaag ifv de hoogteklasse
700
600

Stamtal

500
400

200-400
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Zomereik

Bijlage 4.5

In bijlage 4.5 (de kaptabel – zie verder) wordt voor elk bestand ook een overzicht gegeven van de leeftijdsklasse en
de hoofdboomsoort(en).

Levend hout
Er komen 28 verschillende boomsoorten voor waarvan er 2 samen 79% van het stamtal uitmaken en 93% van het
volume.
Grove den en Corsicaanse den zijn naar voorkomen de voornaamste soorten. Zomereik neemt slechts 6% van het
stamtal in. Bovendien gaat het voornamelijk over bomen met vrij geringe afmetingen vermits deze soort in
verhouding tot het stamtal een eerder beperkt aandeel heeft in grondvlak (3%) en volume (2%). Informatie over de
andere soorten is te vinden in onderstaande tabel.
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Tabel 2.3.2.2c: Samenstelling boomlaag (levend hout)
Boomsoort

Stamtal

Grove den
Corsikaanse den
Zomereik

414
346
57

43%
36%
6%

15,96
11,92
0,78

Grondvlak
52%
39%
3%

129,9
94,0
5,4

Volume
54%
39%
2%

Ruwe berk
Zeeden

37
5

4%
0%

0,43
0,4

1%
1%

2,7
3,4

1%
1%

Zachte berk
Amerikaanse eik

20
17

2%
2%

0,29
0,21

1%
1%

2,0
1,2

1%
1%

lork
Amerikaanse vogelkers

14
19

1%
2%

0,18
0,16

1%
1%

1,2
0,7

0%
0%

Grauwe abeel
Zwarte els

8
1

1%
0%

0,1
0,04

0%
0%

0,4
0,3

0%
0%

Japanse lork
Wilde lijsterbes

1
6

0%
1%

0,04
0,03

0%
0%

0,3
0,1

0%
0%

berk
Douglasspar

2
0

0%
0%

0,03
0,02

0%
0%

0,2
0,2

0%
0%

Beuk
Wintereik

0
4

0%
0%

0,02
0,02

0%
0%

0,2
0,1

0%
0%

Zoete kers
Sporkehout

1
1

0%
0%

0,01
0,01

0%
0%

0,0
0,0

0%
0%

Fijnspar
Winterlinde

0
1

0%
0%

0,00
0,00

0%
0%

0,0
0,0

0%
0%

Ratelpopulier
Boswilg

0
0

0%
0%

0,00
0,00

0%
0%

0,0
0,0

0%
0%

cultuurpopulier
krenteboompje

0
1

0%
0%

0,00
0,00

0%
0%

0,0
0,0

0%
0%

lijsterbes
Zomerlinde

0
0

0%
0%

0,00
0,00

0%
0%

0,0
0,0

0%
0%

Tamme kastanje
Haagbeuk

0
0

0%
0%

0,00
0,00

0%
0%

0,0
0,0

0%
0%

Hulst
Totaal

0
958

0%

0,00
30,7

0%

0,0
242

0%

Staand dood hout
Voor staand dood hout bedraagt het stamtal 41 met een grondvlak van 0,31 m2 en een volume hout van 1,8 m3.
Naar grondvlak en volume toe heeft Corsikaanse den hierin een aandeel van respectievelijk 44% en 43%.
Vergelijking tussen het volume staand dood en levend hout toont aan dat slechts 0,7% van het totale volume dood
hout betreft. Merken we reeds op dat volgens de criteria duurzaam bosbeheer 4% van het totale bestandsvolume
dood hout wordt vooropgesteld of een verzesvoudiging van de bestaande hoeveelheid binnen de planperiode van 20
jaar.
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Tabel 2.3.2.2d: Samenstelling boomlaag (dood hout)
Boomsoort

Sortiment Stamtal

Corsikaanse den
Grove den
Zomereik

dik
dik
dik

0
1
0

1%
1%
0%

0,02
0,02
0,00

6%
6%
0%

0,2
0,2
0,0

10%
9%
0%

Corsikaanse den
Grove den

dun
dun

19
13

47%
32%

0,12
0,09

38%
30%

0,6
0,5

33%
28%

Zachte berk
Amerikaanse vogelkers

dun
dun

2
2

5%
4%

0,02
0,01

6%
4%

0,1
0,1

6%
4%

Ruwe berk
Zomereik

dun
dun

1
2

2%
4%

0,01
0,01

3%
4%

0,1
0,1

4%
4%

Wilde lijsterbes
Boswilg

dun
dun

1
0

2%
1%

0,00
0,00

2%
0%

0,0
0,0

1%
0%

Zwarte els
Zoete kers

dun
dun

0
0

0%
0%

0,00
0,00

0%
0%

0,0
0,0

0%
0%

Ratelpopulier
Sporkehout

dun
dun

0
0

0%
1%

0,00
0,00

0%
1%

0,0
0,0

0%
0%

Lork
Totaal

dun

0
41

0%

0,00
0,31

0%

0,0
1,8

0%

2.3.2.3

Grondvlak

Volume

Dendrometrische gegevens

(Bijlage 2.3.2.3a)

Het gemiddeld bestand vervat in het bosbeheerplan heeft wat betreft levend hout per ha een stamtal van 958, een
grondvlak van 30,7 m2 en een volume van 242 m3. Omgerekend naar de totale bestandsoppervlakte vervat in het
bosbeheerplan bedraagt het totaal volume (levend) hout ongeveer 164.500 m3.
In bijlage 2.3.2.3a wordt per bestand een overzicht gegeven van stamtal, grondvlak, volume voor zowel levend als
dood hout. De stamtalverdeling wordt eveneens als bijlage 2.3.2.3a, weergegeven op staafdiagram.
Om toch een globaal beeld te verkrijgen bevat onderstaande tabel een overzicht van het levend en dood hout voor
het ‘gemiddeld bestand’.

Tabel 2.3.2.2e: Samenstelling boomlaag (dood hout)
Boomsoort

Stamtal_L Grondvlak_L Volume_L Stamtal_D Grondvlak_D Volume_D

Openbaar bos

947,65

30,28

239,01

40,40

0,30

1,75

Stamtal Levend en Dood: aantal stuks per hectare; Grondvlak Levend en Dood: m2 per hectare; Volume Levend en Dood: m3 per
hectare
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2.3.3

FLORA

In dit onderdeel wordt eerst een overzicht gegeven van de binnen het afbakeningsgebied voorkomende flora op
basis van enerzijds bestaande gegevensbronnen zoals de biologische waarderingskaart en anderzijds eigen
terreinwaarnemingen. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar het voorkomen van rode lijst soorten, oude bosplanten
en autochtone bomen en struiken. Op basis van de verzamelde gegevens wordt een kaart met de actuele vegetatie
opgesteld.
Vervolgens wordt de potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) besproken, zijnde het vegetatietype dat zich spontaan op
die plaats zou ontwikkelen zonder tussenkomst van de mens.
Tenslotte wordt op basis van analyse van de actuele vegetatie, de potentieel natuurlijke vegetatie en de
natuurdoeltypes uit het natuurrichtplan een kaart van de potentiële vegetatie opgesteld met weergave van de
verschillende potentiële bostypes. Deze kunnen dan dienen als een leidraad bij uitwerken van de
beheerdoelstellingen en –maatregelen.

2.3.3.1

Actuele vegetatie

2.3.3.1.1

Biologische waarderingskaart

(Kaart 2.3.3.1a)

Naaldhoutaanplanten komen zeer frequent voor. De ondergroei in de naaldbossen kan sterk variëren en is
afhankelijk van bodemvochtigheid en -voedselrijkdom en ouderdom van de aanplant. In jonge en/of gesloten
aanplanten (Pi en Pa) ontbreekt de ondergroei. In oudere aanplanten varieert de ondergroei vaak met de natuurlijke
bodemgesteldheid. Op drogere en arme gronden zoals duinen of hogere ruggen is de ondergroei vaak beperkt tot
grassen (Pmh - waardevol -). Neemt de vochtigheid of de voedselrijkdom toe, dan komen ook heide, varens of lage
struiken zoals bramen voor (Pms - waardevol -). Op de vochtigste en voedselrijkste plaatsen vindt men ook hoge
struiken en kleine bomen in de ondergroei. De ondergroei van de naaldhoutaanplanten sluit vegetatiekundig aan bij
de potentieel natuurlijke vegetatie, in de meeste gevallen het eiken-berkenbos.
De meeste bosbestanden in dit beheerplan worden op de BWK weergegeven als (of een complex van deze
eenheden) (biologisch waardevol):


Ppmh: aanplant van Grove den met lage ondergroei (kruiden, grassen)



Pmh: naaldhoutaanplant met lage ondergroei (grassen, kruiden)



Ppms: aanplant van Grove den met laag struikgewas



Pms: naaldhoutaanplant met lage ondergroei (grassen, kruiden)



Ppmb: aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen



Pmb: naaldhoutaanplant met ondergroei van struiken en bomen



Ppa: aanplant van Grove den zonder ondergroei



Pa: naaldhoutaanplant zonder ondergroei



Ppi: zeer jonge aanplant van Grove den



Pi: zeer jonge naaldhoutaanplant

Ongeveer 81% van de bestandsoppervlakte behoort hiertoe.
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2.3.3.1.2

Eigen terreinwaarnemingen

(Kaart 2.3.3.1a) - (Bijlage 2.3.3.1a)

Voor het opmaken van de actuele vegetatiekaart (Kaart 2.3.3.1b) werden er vegetatieopnames uitgevoerd.
De vegetatieopnames werden uitgevoerd volgens de Technische richtlijnen voor het opmaken van een uitgebreid
bosbeheerplan. De vegetatieopnames gebeurden standaard volgens de Braun-Blanquet methode en dit in
proefvlakken van 256 m² (op dezelfde locatie als de proefvlakken voor de dendrometrie).
Het inzamelen van de vegetatiegegevens gebeurde per etage: boomlaag, struiklaag, kruidlaag, en in verschillende
stappen. Eerst werd een vierkant uitgezet van 2 m x 2 m. Hierin werden alle aanwezige soorten genoteerd.
Vervolgens werd de oppervlakte verdubbeld en werden de nog niet opgenomen soorten genoteerd. Dit werd
herhaald tot een oppervlakte van 16 m x 16 m werd bekomen. Tenslotte kregen alle soorten een coëfficiënt die hun
mate van voorkomen aangeeft volgens de Braun-Blanquet-schaal.
Ter hoogte van de domeinbossen werden er vegetatieopnames uitgevoerd in september 2006 door het ANB zelf. De
gemeentebossen werden geïnventariseerd in juli 2009. In de percelen waar er geen proefvlakken werden uitgezet,
werden de voorkomende soorten genoteerd tijdens de algemene bestandsopnamen. Op basis van deze info, en de
proefvlakken in de omgeving, kan ook de actuele vegetatie voor deze percelen bepaald worden.

Voor het op naam brengen van de vegetatieopnames werd o.a. gebruik gemaakt van de typologie ontwikkeld op
basis van de resultaten van de bosinventarisatie van het Vlaams Gewest (Afdeling Bos & Groen, 2001). Hierbij werd
er rekening gehouden met de totale bedekking van de boom-, struik- en kruidlaag.
Om te bepalen tot welk bostype de verschillende bestanden behoren, werden de opnames zowel gedetermineerd als
geïdentificeerd. Bij de determinatie wordt bepaald tot welk bostype een vegetatieopname kan gerekend worden met
behulp van een determinatiesleutel. Op die manier wordt elke opname aan één enkel bostype toegekend. Het grote
probleem bij determinatie is dat overgangssituaties niet in beeld kunnen gebracht worden, wat wel kan door
identificatie.
Bij de identificatie van een opname wordt de verwantschap van een opname met elk bostype berekend. Het
volledige spectrum aan verwantschappen onthult de ware identiteit van een opname. Overgangssituaties zullen dan
een grote verwantschap vertonen voor twee of meerdere bostypen.
Onderstaande tabel geeft weer hoeveel vegetatieopnames er werden uitgevoerd en hoeveel bestanden er werden
geïnventariseerd per bosplaats. Een aantal bestanden werden niet geïnventariseerd wegens de hoge gelijkenis met
overige bestanden die wel werden geïnventariseerd. Tevens zijn er een aantal bestanden waar er door de
heterogeniteit, meerdere opnames per bestand werden uitgevoerd.
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Bosplaats

Aantal
bestanden

De Joden
De Leukens
Dorper- & Houtmolenheide
Heide aan de Gorten
Heide-achter-de-Steenweg
Hoeverheide
Lindelse heide
In het Wedel
Grooten Hof
Heesakkerheide
Lindelse heide thv VVKSM De Winner
gefragmenteerd gemeentebos

Aantal
vegetatieopnames
1
7
40
45
60
26
25
8
15
11
3
10

Aantal
geïnventariseerde
bestanden
2
5
28
20
56
25
20
13
17
8
2
6

1
3
23
17
51
18
16
7
14
8
2
6

Determinatie van de vegetatieopnames
Bosbeheerpakket
In een eerste stap worden de bosvegetatieopnames vegetatiekundig op naam gebracht met behulp van het
databaseverwerkingsprogramma Bosbeheerpakket van het ANB, en werden nadien systematisch geëvalueerd. Dit
pakket is gesteund op de bosinventarisatie van het voormalige Bos & Groen. Deze bosinventarisatie deelt de
bosbestanden in in 32 verschillende bosgemeenschappen. Volgens deze indeling worden de meeste dennenbossen
ingedeeld bij de “Berken-Eikenbossen”. Deze indeling komt er op basis van de soorten in de kruid- en struiklaag. Het
volledige overzicht van de determinatie voor alle opnamen wordt weergegeven in bijlage 2.3.3.1a.
Het Berken-Eikenbos is het bostype dat het meest voorkomt in Vlaanderen. Het is typisch op voedselarme, droge
en zeer zure zandgronden in de Kempen en op de Vlaamse zandrug. De meeste hedendaagse Berken-Eikenbossen
worden gedomineerd door Grove den of Corsikaanse den. Meestal gaat het hier om heidebebossingen. De
Amerikaanse vogelkers voelt zich hier thuis.
Boomlaag: de boomlaag van het doorsnee Berken-Eikenbos wordt gedomineerd door aanplanten van Grove den of
Corsikaanse den. De van nature dominerende soorten zijn Zomereik, Ruwe berk en Zachte berk. De exoten
Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers komen meestal met een hogere presentie voor dan Zachte berk.
Struiklaag: Om de eerste plaats in de struiklaag wordt hevig gevochten tussen de inheemse soorten Wilde lijsterbes
en Sporkehout enerzijds en de exoot Amerikaanse vogelkers anderzijds.
Kruidlaag: ook in de kruidlaag komt Am. vogelkers veel voor, maar zijn impact is hier gering (minder verdringing
inheemse soorten). Enkele kenmerkende soorten zijn: Bochtige smele, Wilde lijsterbes, Gewone braam, Brede
stekelvaren, Pijpestrootje, Smalle stekelvaren, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Blauwe bosbes, Struikhei,
…
Daarnaast zijn er tevens een aantal bestanden die eerder behoren tot het Eiken-Beukenbos (vnl. ter hoogte van
Grooten Hof en in het Wedel).
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Systematiek voor de bosplantengemeenschappen in Vlaanderen
In 2007 werd er door het INBO een nieuwe systematiek opgemaakt voor de bosplantengemeenschappen in
Vlaanderen. Hierbij worden er 10 bostypegroepen onderscheiden, waarbij o.a. de bostypegroep “DennenEikenbossen”. De meeste bestanden in dit bosbeheerplan kunnen volgens deze systematiek geklassificeerd worden
als bostype I2 “Dennen-Eikenbossen met Bochtige smele en Pijpenstrootje”.
“De Dennen-Eikenbossen zijn typisch op voedselarme, droge en zure zandgronden in de Kempen en op de
Vlaamse zandrug. De meeste bossen van dit type worden gedomineerd door aanplanten van Grove of Corsicaanse
den die de van nature dominerende soorten Zomereik en Ruwe berk naar de achtergrond verdrijven. Deze bossen
zijn meestal ontstaan door het bebossen van heidegebieden. De meeste heidesoorten zijn intussen verdwenen en
vervangen door de arme bosflora van het Quercion. De voornaamste kruidachtige soorten zijn Gewone braam,
Bochtige smele, Pijpenstrootje en Brede en Smalle stekelvaren. In de struiklaag vindt men vaak Sporkehout en
Wilde lijsterbes.” (Cornelis et. al, 2007).
Rekening houdende met deze classificatie, worden de meeste bestanden binnen dit bosbeheerplan tot het bostype
I2 gerekend: “Dennen-Eikenbossen met Bochtige smele en Pijpenstrootje” (Cornelis et al., 2007). Het DennenEikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje (bostype I2) is het meest voorkomende bostype in Vlaanderen. In de
struiklaag zijn Sporkehout en Wilde lijsterbes de belangrijkste soorten. De kruidlaag wordt gekenmerkt door Bochtige
smele, Pijpenstrootje, Gewone braam, Brede en Smalle stekelvaren en Blauwe bosbes. De moslaag is doorgaans
goed ontwikkeld.

Aangezien we met een groot aantal vegetatieopnames werken, is het eenvoudiger om eerst een aantal opnames te
groeperen en vervolgens voor elke groep een lokaal bostype te bepalen. Deze groepering werd uitgevoerd met
behulp van een Twinspan-analyse.

DOMEINBOSSEN (TWINSPAN):

*00: Tot deze groep behoren voornamelijk de dennenakkers. Uitzonderingen zijn:
*000000: Deze “groep” betreft enkel het bestand Hoeverheide 5a en is een aanplant van Lork.
*0000010: Tot deze “groep” behoort enkel een opname in bestand Heide-achter-de-Gorten 31a en betreft de
open plek binnen dit bestand.
Bestanden Hoeverheide 12a en Lindelse heide 3a zijn beiden bestanden gedomineerd door Amerikaanse eik.
Door de dominantie van deze exoot, komen er bijna geen andere soorten voor. In de kruidlaag
wordt wel Bochtige smele en Pijpestrootje aangetroffen (waardoor Twinspan ze in deze groep
klasseert).
Bestand Grooten Hof 5a betreft een aanplant van Zomereik, met codominantie van Amerikaanse vogelkers en
Amerikaanse eik. De struiklaag bestaat volledig uit Amerikaanse vogelkers.
De overige opnames uit deze groep (*00), wordt door Twinspan ruwweg in verschillende groepen onderverdeeld op
basis van voorkomen van Corsicaanse den en/of Grove den en de presentie van Zomereik.
Om een beter inzicht te krijgen in de verschillende dennenbestanden, wordt er een nieuwe Twinspan uitgevoerd ter
identificatie van de dennenbestanden (waarbij dus de bestanden uit groep *00 die niet gedomineerd worden door Ps
en/of Pc niet mee betrokken worden) en waarbij de dennen zelf niet in rekening worden gebracht.
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Al deze bestanden behoren tot de Dennen-Eikenbossen volgens de classificatie van Cornelis et al. (2007). Binnen
de Dennen-Eikenbossen onderscheidt Cornelis één verzadigd type, twee rompgemeenschappen en drie
derivaatgemeenschappen. Het Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje (bostype I2) is het typische
bos van de Kempische zandgronden. De rompgemeenschap met braam (bostype I1) wordt gedomineerd door
Gewone braam, vaak vergezeld door Brede stekelvaren. De rompgemeenschap met Gestreepte witbol en Gewoon
struisgras (bostype I6) is een jong bos dat wordt gekenmerkt door nitrofielen en verstoringsplanten. De
derivaatgemeenschappen met Amerikaanse vogelkers (bostype I3), Amerikaanse eik (bostype I4) en Pontische
rododendron (bostype I5) worden dermate door uitheemse soorten gedomineerd dat de inheemse soorten
verdrongen worden. In bijlage 2.3.2.2. wordt per bestand weergegeven het actueel vegetatietype weergegeven.

*010: Deze groep betreft een 13-tal vegetatieopnames die gekenmerkt zijn door een grotere soortenrijkdom in de
kruidlaag. Het gaat hier voornamelijk om algemene akker- en graslandkruiden zoals Grote brandnetel, Kleine
veldkers, Gewone hoornbloem, Gewoon struisgras, Kleefkruid, Ruw beemdgras, Akkerdistel, Jakobskruiskruid, SintJanskruid, Gewone paardebloem, Gestreepte witbol, Gewone braam… Deze bestanden zijn dan ook voormalige
akkers en weilanden die werden beplant met o.a. Zomereik, Wintereik, Winterlinde, Grauwe abeel, Zoete kers maar
in het geval van bestanden Grooten Hof 1a en 3b ook met Gewone den. Het betreft hier de bestanden ter hoogte
van Grooten Hof 1a, 1b (twee opnamen), 2a (twee opnamen), 2b, 2c, 2d, 2e, 3a, 3b en 4a. Bestand Grooten Hof 5a
betreft ook een aanplant van Zomereik, maar werd door Twinspan in een andere groep geklasseerd, door de
afwezigheid van een kruidlaag. Opvallend in dit bestand is de grote dominantie van de exoten Amerikaanse eik en
Amerikaanse vogelkers.

*011: de vier bestanden in deze groep betreffen open plekken. Bestand Heide-achter-de-Steenweg (1b) is een open
plek na een kaalkap van een Corsicaanse dennenbestand. De overige drie bestanden zijn open plekken in de
bestanden Dorper- en Houtmolenheide (14a, 25a en 31a) ter hoogte van het military parcours.

*1: Deze groep betreft zes opnamen ter hoogte van de bestanden In het Wedel 2a, 2b, 3a en 4a. Het betreft hier
eveneens open plaatsen. Deze groep werd volgens Twinspan gesplitst van vorige groep open plekken (*011)
aangezien de vorige groep eerder open plekken in de bossfeer betreft (o.a. sporadisch voorkomen van Bochtige
smele), terwijl deze groep voorkomt op valleigronden. Het zijn vochtiger bodems dan groep *011 (ligging in de
Dommelvallei), wat weerspiegeld wordt in de voorkomende kruiden (o.a. wolfspoot, pitrus, mannagras, gele lis,
moeraswalstro, …).

GEMEENTEBOSSEN:
De gemeentebossen betreffen een geringer aantal bestanden en opnames. Een twinspan-analyse is bijgevolg niet
noodzakelijk.
Vrijwel alle bestanden behoren tot het Dennen-Eikenbostype (Cornelis et al., 2007). Het bestand Heesakkerheide 1e
vormt hierop een duidelijke uitzondering en behoort tot het Eiken-Beukenbos.

In bijlage 2.3.3.1.a wordt per bestand het actueel vegetatietype weergegeven.
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Identificatie van de vegetatieopnames
Bij de identificatie van een opname wordt de verwantschap van een opname met elk bostype berekend. Het
volledige spectrum aan verwantschappen onthult de ware identiteit van een opname. Overgangssituaties zullen dan
een grote verwantschap vertonen voor twee of meerdere bostypen. Om dit overzichtelijk voor te stellen worden er
sterdiagrammen gegenereerd die de verwantschap weergeeft van het proefvlak met de 32 bostypen van de
Bosinventarisatie. Hoe groter de “piek” van het diagram, hoe groter de verwantschap. De diagrammen in bijlage
2.3.3.1.b tonen de verwantschappen enerzijds op basis van de boom-, struik- én kruidlaag (rood); anderzijds enkel
op basis van de kruidlaag (groen).

DOMEINBOSSEN

Op basis van de determinatie werden de bosbestanden van de domeinbossen in Overpelt opgedeeld in 11 groepen.
Voor elke groep werd de verwantschap met alle bostypes bekomen en kon zo elk bestand ‘geïdentificeerd’ worden.
Groepen 1, 2, 4, 5, 6, 7 en 9 behoren allen duidelijk tot het Berken-Eikenbos, meer bepaald de vormen Bochtige
smele-rijk Berken-Eikenbos en Bosbesrijk Berken-Eikenbos.

1; voorbeeld sterdiagram groep 4

Groep 3 bevat slechts 1 bestand, namelijk Grotenhof 7a. Het betreft hier ook Berken-Eikenbos maar met een
kruidlaag die eerder neigt naar het Bramenrijk Eiken-Beukenbos.
Groep 8 bestaat ook uit bestanden van het Berken-Eikenbostype maar kent ook een grote verwantschap met het het
Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos, wat duidt op een groter aandeel aan Amerikaanse vogelkers in deze
bestanden.
De twee laatste groepen (10 en 11) hebben een sterdiagram met een grilliger patroon dan de andere groepen. In het
geval van groep 10 (Berken-Eikenbos met witbol) vertoont het sterdiagram duidelijk tekenen van verruiging. Dit kan
verklaard worden doordat de bestanden die tot deze groep behoren voormalige akkers en weilanden zijn die beplant
werden.
Groep 11 wijst voornamelijk op Bramenrijk Eiken-Beukenbos, maar bevat een kruidlaag die ook een piek vertoont
richting Berken-Eikenbos waarschijnlijk te wijten aan juvenielen van Amerikaanse vogelkers in bestand 2a. Het
sterdiagram vertoont daarenboven ook kenmerken van het Elzen-Eikenbos.
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GEMEENTEBOSSEN:
Ook de gemeentebossen werden op basis van de determinatie in groepen opgedeeld.
Groepen 1, 2 en 3 zijn duidelijk van het Eiken-Berkenbostype, meer bepaald van het Bosbesrijke of het Bochtige
smele rijke type met verwantschap met het Amerikaanse vogelkers Eiken-Berkenbos.
Groep 4 bevat bestanden die het dichtst verwant zijn aan het Amerikaanse vogelkers Eiken-Berkenbos type.
Het bestand Gemeentebos 7a (GEM0071) is ook van het type Eiken-Berkenbos maar met een kruidlaag die eerder
in de richting van het Bramenrijk Eiken-Beukenbos neigt.
Het bestand Gemeentebos 5a is een hakhoutbestand …
In Heesakkerheide bestaat het bestand 1e enkel uit loofhout met vrijwel geen ondergroei. Het bestand wordt
duidelijk geklasseerd bij het typisch Gierstgras-Beukenbos.

Sterdiagram Heesakkerheide 1e

mF/mR.mN - ecogram
De opnames kunnen eveneens geïdentificeerd worden volgens het mF/lmR.mN-ecogram. Deze methode steunt op
het gebruik van de gewogen gemiddelde Ellenbergwaarden voor vocht (mF), zuurtegraad (mR) en stikstofwaarde
(mN).
Rogister gebruikte deze Ellenberggetallen als basis om elk bostype uit de literatuur in een tweedimensionale ruimte
te plaatsen die de ecologische positie ten opzichte van de factoren vochttoestand (mF) en voedselbeschikbaarheid
van de bodem (mR.mN) duidelijk maakt.
Door de opnames bijgevolg te rangschikken in het mF/mR.mN-ecogram worden verwantschappen tussen de
verschillende opnames duidelijk en kan dus eveneens een bostype toegekend worden.

DOMEINBOSSEN
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Vrijwel alle groepen (namelijk groepen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 9) bevinden zich in het ecogram in het type BerkenEikenbos en bevestigt daarmee de identificatie op basis van de sterdiagrammen.
vb groep 1

Groep 10 vertoont een smal maar uitgerokken patroon van droog naar nat met bestanden die vallen in 6 types. Dit
patroon duidt weer op de afwijkende historische achtergrond van de bestanden van Grooten Hof.
groep 10

Groep 11 wordt hoofdzakelijk gerekend tot het Elzen-Eikenbos. In bestanden 1a-2 en 2a-1 van In het Wedel komen
inderdaad elzen voor.

GEMEENTEBOSSEN:
Het ecogram van de gemeentebossen van Overpelt vertoont een veel grotere diversiteit dan het geval was bij de
domeinbossen. De bestanden liggen verspreid over een grote range en in vier types nl.:
o

Berken-Eikenbos (BQ)

o

(Winter)eiken-beukenbos (FQ)

o

Arm Eiken-Haagbeukenbos (SC) / Gierstgras-Beukenbos (MF)

o

Vochtige Eiken-Haagbeukenbos (PC)
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Bijzondere flora-elementen

(Bijlage 2.3.3.2)

Er werden in totaal 100 hogere planten aangetroffen. Hiervan staan er negen op de Vlaamse rode lijst (Van Landuyt
et al. 2006), namelijk:
Nederlandse naam
Buntgras
Knolboterbloem
Muizenoor
Stekelbrem
Struikhei
Tandjesgras
Wintereik
Rode bosbes
Akkerboterbloem

Latijnse naam
Corynephorus canescens L. (Bauv.)
Ranunculus bulbosus L.
Hieracium pilosella L.
Genista anglica L.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Sieglingia decumbens (L.) Bernh.
Quercus petraea Liebl.
Vaccinium vitis-idaea L.
Ranunculuc arvensis L.

Status
achteruitgaand
achteruitgaand
achteruitgaand
achteruitgaand
achteruitgaand
achteruitgaand
achteruitgaand
zeldzaam
met verdwijning bedreigd

Ter indicatie van de oude bosplanten, werd beroep gedaan op de Floradatabank van het INBO. Volgende oude
bosplanten komen voor:
Nederlandse naam
Adelaarsvaren
Blauwe bosbes
Bosandoorn
Bosbingelkruid
Gelderse roos
Gewone salomonszegel
Hazelaar
Hulst
Ijle zegge
Knopig helmkruid
Lelietje-van-dalen
Mannetjesvaren
Smalle stekelvaren
Wijfjesvaren
Wilde kamperfoelie
Winterlinde
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Latijnse naam
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Vaccinium myrtillus L.
Stachys sylvatica
Mercurialis perennis
Virburnum opulus
Polygonatum multiflorum (L.) All.
Corylus avellana L.
Ilex aquifolium L.
Carex remota
Scrophularia nodosa
Convallaria majalis
Dryopteris filix-mas
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs
Athyrium filix-femina
Lonicera periclymenum L.
Tilla cordata
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Bijlage 2.3.3.2 is een overzicht van de voorkomende hogere planten. De Rode lijssoorten zijn in vet cursief
weergegeven; de oude bosplanten cursief onderlijnd.

2.3.3.2

Potentieel natuurlijke vegetatie

(Kaart 2.3.3.3)

De potentieel natuurlijke vegetatie (dat is de vegetatie die er van nature zou voorkomen, zonder menselijk ingrijpen),
is een kaart die werd afgeleid van de bodemkaart. Volgens de digitale kaartlaag met Potentieel Natuurlijke
Vegetaties (PNV) van De Keersmaeker et al. (2001), komt van nature voornamelijk het bostype ‘arm EikenBeukenbos (Fago-Quercetum) en Eikenbos (Quercion robori-petraea) voor binnen het afbakeningsgebied. De
voorkomende potentiële vegetaties zijn:
-

het Berken-Eikenbos en Eikenbos, droge variant
het Berken-Eikenbos en Eikenbos, natte variant
Elzenbroekbos
Typische Eiken-Beukenbos, natte variant.

Het arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos zou volgens de PNV-kaart het meest voorkomende bostype zijn binnen de
gemeente. Dit is niet verwonderlijk vermits dit bostype vooral verbonden is aan arme droge (vochttrap a, b, c) en
vochtige (lemig) zandgronden (vochttrap d en e). Het komt van nature dan ook vooral voor in de Kempen.
Het arm Eiken-Beukenbos wordt gekenmerkt door een dominantie van Zomereik (Quercus robur), sporadisch ook
Wintereik (Quercus petraea), en in veel mindere mate Beuk (Fagus sylvatica) die van nature iets rijkere bodems
verkiest. Hazelaar (Corylus avellana), Lijsterbes (Sorbus aucuparia) en Sporkehout (Frangula alnus) zijn frequent
voorkomende soorten in de struiklaag daar waar de kruidlaag bestaat uit Adelaarsvaren (Ptyeridium aquilinum),
Smalle stekelvaren (Drypteris carhusiana), Zachte witbol (Holcus mollis), Ruige veldbies (Luzula pilosa),
Bosanemoon (Anemone nemorosa), Lelietje-der-dalen (Convallaria majalis) en Dalkruid (Maianthenum bifolium).
Bosanemoon, Lelietje-der-dalen, Dalkruid en Adelaarsvaren zijn soorten met een geringe kolonisatiecapaciteit die
vaak ontbreken in vrij jonge bossen (< 200jaar). Tevens vereisen zij eerder bodems met toch enige minerale rijkdom
en vocht zoals lemig zand tot zandleembodems.
De meeste relatief jonge bossen op de arme Kempische zandgronden leunen dan ook eerder aan bij de Eiken(Berken) bossen die een vroeger successiestadium vormen naar het Eiken-Beukenbos. Zomereik en Ruwe berk
(Betula pendula) vormen de hoofdboomsoorten. Typische soorten voor de kruidlaag zijn Struikheide (Calluna
vulgaris), Bochtige smele (Deschampsia flexuosa), Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) en Pijpestrootje (Molinia
caerulea).
In de natste gebieden binnen de gemeente, meerbepaald de vallei van de Dommel, kunnen we als potentieel
natuurlijke vegetatie het Elzenbroekbos verwachten. Het is er volgens de bodemkaart vooral geassocieerd aan
uitgestrekte veengebieden. De Zwarte els en soms ook de Zachte berk vormen er de boomlaag met Wilgen en in
mindere mate Sporkehout in de struiklaag. Diverse zeggensoorten (Carex sp.) maar ook Blauw glidkruid (Scutellaria
galericulata), Moeraswalstro (Galium palustre), Moerasstruisgras (Agrostis canina) en Gele lis vormen er vaak de
kruidlaag.
Dit bostype wordt in grote mate gekenmerkt door dezelfde soorten als het arm Eiken-Beukenbos met opvallend
verschil dat Beuk hier de dominante boomsoort vormt en wordt begeleid door Zomereik, Wintereik en Berk.
Stekelvarens (Dryopteris sp.) komen talrijk voor in de kruidlaag en lokaal komt ook Valse salie (Teucrium
scorodonia) voor.
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2.3.3.3

Potentiële vegetatiekaart

In het algemeen vinden we dezelfde potentiële vegetaties zoals op de PNV. De voorkomende potentiële vegetaties
zijn:
- het Berken-Eikenbos en Eikenbos
- Elzenbroekbos
Vergelijking van de actuele vegetatie en de potentieel natuurlijke vegetatie toont aan dat er op deze plaatsen
potenties zijn voor Eiken-berken bossen. Concreet betekent dit een geleidelijke omvorming van de aanwezige
homogene naaldhoutbestanden (waarbij de inmenging van Zomereik en berk minder dan 20% bedraagt) naar
gemengde bossen met inheemse loofboomsoorten. Loofbomen zorgen immers voor een reductie van de verzuring
en vermesting in de dennenbossen. Eveneens is het belangrijk om agressief oprukkende exoten zoals Amerikaanse
vogelkers (en in mindere mate Amerikaanse eik) tijdig te bestrijden. Want waar deze exoten gaan domineren,
verschuift het bostype eerder naar een derivaatgemeenschap (zie paragraaf 2.3.3.1.)
Rekening houdend met de criteria duurzaam bosbeheer dient er gestreefd te worden naar een situatie waarbij
minstens 20% van de bestanden inheems gemengd of in omvorming te zijn tegen het eind van het beheerplan.
Om te beslissen naar welke soorten best gestreefd wordt, wordt er gekeken naar de PNV. Het nemen van de PNV
als leidraad komt dan ook de ecologische waarde ten goede. De voornaamste soorten worden in onderstaande tabel
weergegeven.
Tabel 3 Soorten volgens de PNV

Bostype

Struik- & kruidlaag

Boomlaag

Arm Eiken-Beukenbos
(droge variant)

Hazelaar, Lijsterbes, Sporkehout
Adelaarsvaren, Smalle stekelvaren, Zachte
witbol, Ruige veldbies

Zomereik*, Wintereik, Beuk

Eikenbos
(droge variant)

Struikheide, Pijpestrootje, Blauwe bosbes

Zomereik*, Ruwe berk*

Arm Eiken-Beukenbos
(natte variant)

Hazelaar, Lijsterbes, Sporkehout
Zomereik*, Wintereik, Beuk
Adelaarsvaren, Smalle stekelvaren, Zachte
witbol, Ruige veldbies, Bosanemoon, Lelietjeder-dalen, Dalkruid

en

en
Eikenbos
(natte variant)

Struikheide, Pijpestrootje, Blauwe bosbes

Zomereik*, Ruwe berk*, Zachte berk

*: dominante of co-dominante soort
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2.3.4

FAUNA

In het kader van het Bosland, werd er een ‘platform fauna & flora’ opgericht. Volgende verspreidingsgegevens zijn
zowel afkomstig van dit platform, maar ook van het project “Gemeenten adopteren Limburgse soorten”.

De ‘mascottes van het Bosland’
De Boomleeuwerik
Het leefgebied van de boomleeuwerik bestaat uit vrij grote open heidegebieden met hier en daar een alleenstaande
boom. De Lommelse heidegebieden vormen een van de belangrijkste leefgebieden van de boomleeuwerik in
Lommel. Het gaat hierbij om de Heuvelse heide, de Riebos en de Blekerheide. Deze gebieden worden sinds 1992
jaarlijks geïnventariseerd door Natuurpunt. Ook de omgeving van Sahara en de open delen die deel uitmaken van
het voormalig stuifduinencomplex Weyerkensebergen behoren tot de regelmatig geïnventariseerde gebieden.
Daarbuiten zijn er ook nog broedgevallen van boomleeuwerik gekend in slechts sporadisch geïnventariseerde delen
in het zuiden van de gemeente: de Kattenbosserheide (reservaat), het voormalige PRB-terrein (2006) en Balendijk
(beiden industriegebied), de Vriesput en rond de windmolens van UMICORE. Ook de schrale terreinen ten westen
van het bosgebied Meysterbergen en de heiderelicten van Eynderheide en Gelderhorsten behoren tot deze
gebieden. Momenteel wordt het aantal broedparen van de boomleeuwerik in gans Lommel geschat op ongeveer
zevenentwintig. In het kader van het bosbeheerplan van Lommel zijn maatregelen voorzien waarbij nieuwe open
plekken met heideherstel gecreëerd worden. Door het uitvoeren van de voorziene acties zullen er waarschijnlijk een
aantal broedkoppels bijkomen.
In Overpelt werd de Boomleeuwerik aangetroffen in het westen van Heide-achter-de-Steenweg en ten zuiden van
Heide-achter-de-Gorten.

De Nachtzwaluw
De nachtzwaluw is een soort die houdt van heidestukken met jonge boompjes, kapvlakten, jonge aanplantingen,
randen van bos en heide en open plekken in bossen op droge zandgronden. Een groot deel van de Limburgse
populatie van deze soort komt voor in de stukken in en rond het Pijnven in Hechtel-Eksel. Ook op het militair domein
broeden nog heel wat koppels nachtzwaluw, voornamelijk in de randzones waar de heide overgaat in bos.
Door de leden van het platform fauna en flora van ANB werden monitoringgevens van de nachtzwaluw verzameld. In
de bossen van het Pijnven en de omliggende gemeentebossen Werden in 2006 dertig koppels geteld. In 2004
bedroeg het aantal in dit gebied nog vijfentwintig broedparen.

Het Groentje
Het groentje is in Vlaanderen beperkt tot structuurvolle, natte heidegebieden. Het is een vlinder van beschutte
hoekjes op de overgangen van bos naar natte heide. De beste plekjes liggen uit de wind, gericht naar de zon en in
de nabijheid van bloeiende dophei. Als nectarplanten worden vooral blauwe bosbes, sporkenhout en gewone dophei
gebruikt, maar ook heel wat andere soorten.
Om geschikt te zijn voor de voortplanting dient de natte heide voldoende vitale jonge gewone dophei te bevatten,
waarop de vrouwtjes eitjes kunnen afzetten. Kleine verspreid staande struikjes worden gebruikt door de mannetjes
om een territorium te verdedigen. Ze vormen ook beschutting tegen de wind. Aangezien het groentje in het voorjaar
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vliegt, heeft het nood aan snel opwarmende plekjes. Zuidelijk georiënteerde inhammen in de bosrand of de zuidzijde
van verspreide bosjes zijn geschikte zones. De vlinders drinken nectar van verschillende bloemen, maar tijdens het
vroege voorjaar is de keuze in heidegebieden echter meestal beperkt. De belangrijkste nectarplanten zijn vooral
blauwe bosbes, sporkenhout en gewone dophei. In een licht- en structuurrijk bos met een gevarieerde ondergroei op
korte afstand van de heide kunnen de vlinders voldoende nectar vinden. Wegens het beperkte ruimtegebruik van het
groentje moeten al deze hulpbronnen op beperkte afstand (enkele tientallen meters) van elkaar voorkomen.
In Overpelt komen nog op een drietal locaties kleine populaties voor:


De grootste aantallen groentjes worden waargenomen langs de Moonsweijer. Dit is een typisch bosven
(een zuur en oligotroof ven, omgeven door een beperkte open ruimte, en gelegen tussen aangeplante
dennenbossen).



Een groter leefgebied waar desondanks minder vlinders worden waargenomen is het natuurgebied ’t PlatHolven.



Tenslotte is er nog een klein vennetje in Heide-achter-de-Gorten met aangrenzend heideterrein.

Avifauna
Via het Platform fauna & flora Bosland werden volgende soorten in kaart gebracht:
Soort

RL-status

Verspreiding

Geelgors

Bedreigd

Groene specht

Momenteel niet bedreigd

Zwarte specht

Momenteel niet bedreigd

Roodborsttapuit

Momenteel niet bedreigd

Nachtzwaluw

Kwetsbaar

Boompieper

Bedreigd

Dit is een soort van open cultuurgebieden met heggen en verspreide
struiken, dus geen bossoort. De Geelgors werd aangetroffen op het
grasland ten zuiden van De Joden en tussen Heide-achter-de-Steenweg
en de Napoleonweg. Tevens werd de soort aangetroffen op open
gebieden ten westen van Heide-achter-de-Steenweg.
Het habitat van de Groene specht zijn Loof- en gemengde bossen met
oude bomen en open plekken, in oude parken, etc. Fourageert veel op
de grond en wordt ook regelmatig gezien in boomloos terrein nabij bos.
In het gebied werd deze soort waargenomen ter hoogte van ‘t Plat, ter
hoogte van de Lindelse Heide, ter hoogte van het Zeedenbestand (ook
open plek) in Heide-achter-de-Steenweg.
Gemengd en naaldbos, maar nooit in zeer dichte bossen. In Overpelt
werd de soort gesignaleerd ter hoogte van ’t Plat en ter hoogte van de
Lindelse Heide. Net ten zuiden van Moonsweijer werd de soort eveneens
aangetroffen.
Open landschappen met verspreide bosjes, lage boompjes, heidevelden,
moerassen, braakliggende terreinen, langs akkers en bosranden, etc.
Een kern van voorkomen wordt gesitueerd ten zuiden van het Rallycircuit
in Lommel. In Overpelt werd de soort gesignaleerd ter hoogte van ‘t ¨Plat
en ten westen van de Lindelse Heide.
Heidevelden en halfopen bossen. Deze soort kent een grote kern ter
hoogte van het Pijnven en in het zuiden van Heide-achter-de-Steenweg.
In open gebieden met dichte lage vegetatie met verspreide struiken en
bomen. Vaak langs bosranden, kaalkappen en jonge aanplant. Deze
soort komt verspreid in het gebied voor , maar voornamelijk in het zuiden
en langs de oostelijke rand van Heide-achter-de-Steenweg, ter hoogte
van de depressie in Heide-achter-de-Gorten, en in de omgeving van ‘t
Plat en de Lindelse Heide.
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Boomleeuwerik

Kwetsbaar

Voornamelijk droge gebieden met lage vegetatie, met kale grond en
verspreide bomen en bosjes, zoals heidevelden, veengebieden,
kaalslagen in bossen. De soort komt verspreid voor in Heide-achter-deSteenweg, en ten zuiden van Heide-achter-de-Gorten.

In het kader van Platform fauna & flora Bosland werd er een specifieke monitoringsroute opgesteld ter hoogte van
Pijnvennerheide (ten zuiden van Overpelt). Volgende soorten werden daarbij nog genoteerd:
Soort

RL-status

Habitat

Bonte vliegenvanger
Boomkruiper

Momenteel niet bedreigd

Gemengde bossen, tuinen, boomgaarden, bij voorkeur nabij water.
Alleen bij hoge bomen, vooral in oud loofbos, parken, boomgaarden. Op
veel plaatsen ook in oud naaldbos.
Komt in allerlei landschappen voor, van landbouwgebieden met
verspreide bomen, bossen en bergstreken tot rotskusten.
Open naald- en loofbossen en parken.
Loof- en naaldbos, open boslandschap, parken, etc.
Hoge bomen afgewisseld met weilanden nabij, zoals boomgaarden,
parken, bosranden. Vermijdt in broedseizoen dicht bos of boomloze
gebieden.
Voornamelijk naaldbos, soms ook in gemengd bos.
Diverse habitats, maar heeft voorkeur voor moerassige gebieden met
rottend hout.
Vooral in naaldbos, maar ook wel in gemengd of loofbos, parken, etc.

Momenteel niet bedreigd
Buizerd
Gekraagde roodstaart
Grote bonte specht
Grote lijster

Momenteel niet bedreigd
Kwetsbaar
Momenteel niet bedreigd

Kuifmees
Matkop

Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Kwetsbaar

Zwarte mees

Momenteel niet bedreigd

Insecten
Dagvlinders
Volgende Rode Lijstsoorten komen er in het gebied voor (gegevens afkomstig van het platform fauna & flora
Bosland):
Soort

RL-status

Voorkomen

Bont dikkopje
Groentje
Heivlinder

Kwetsbaar
Kwetsbaar

Uiterste zuiden van Heide-achter-de-Steenweg (omgeving Moonsweijer)
Omgeving Moonsweijer, ‘t Plat, depressie thv Heide-achter-de-Gorten
Zuidwesten van Gete, aansluitend bij het Pijnven en de Vlindervallei, en
thv ‘t Plat
Zuidwesten van Gete, aansluitend bij het Pijnven en de Vlindervallei
Enkel historische waarneming ter hoogte van het Napoleonstrand
(omgeving De Joden)

Buine eikenpage
Kleine ijsvogelvlinder

Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
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Sprinkhanen
Volgende Rode Lijstsoorten komen er in het gebied voor (gegevens afkomstig van het platform fauna & flora
Bosland):
Soort

RL-status

Voorkomen

Negertje
Snortikker
Boskrekel
Knopsprietje
Veldkrekel
Moerassprinkhaan

Zeldzaam
Kwetsbaar
Zeldzaam
Momenteel niet bedreigd
Zeldzaam
Kwetsbaar

Verspreid over bossen en heiden
Verspreid over bossen en heiden
Verspreid over bossen en heiden
Verspreid over bossen en heiden
Beperkt tot droge graslanden en heide in en rond bossen
Enkel aan Moonsweijer

Libellen
Volgende Rode Lijstsoorten komen er in het gebied voor (gegevens afkomstig van het platform fauna & flora
Bosland):
Soort

RL-status

Voorkomen

Koraaljuffer
Smaragdlibel
Bruine winterjuffer
Venwitsnuitlibel
Tangpantserjuffer
Tengere pantserjuffer
Venglazenmaker

Zeldzaam
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Zeldzaam
Kwetsbaar
Zeldzaam
Kwetsbaar

Moonsweijer en ven ter hoogte van Napoleonstrand
Ven ter hoogte van Napoleonstrand
Moonsweijer, maar weinig onderzocht in bossen van Overpelt
Moonsweijer, maar weinig onderzocht in bossen van Overpelt
Moonsweijer, maar weinig onderzocht in bossen van Overpelt
Moonsweijer, maar weinig onderzocht in bossen van Overpelt
Moonsweijer, maar weinig onderzocht in bossen van Overpelt

Amfibieën en reptielen
De Alpenwatersalamander, de Vinpootsalamander, Kleine watersalamander, Gewone pad, Bruine kikker en de
Groene kikker worden in vrijwel gans het grondgebied aangetroffen. De levendbarende hagedis en de Gladde slang,
voornamelijk in het zuid(westen) van de gemeente Overpelt (op basis van km-hokken).

Tabel 2.3.5.a: Amfibieën en reptielen (bron: INBO)
Soort

RL-status

Alpenwatersalamander
Vinpootsalamander
Kleine watersalamander
Gewone pad
Bruine kikker
Groene kikker
Levendbarende hagedis
Gladde slang

Momenteel niet bedreigd
Zeldzaam
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Zeldzaam
Kwetsbaar
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De vinpootsalamander geeft in ons land vooral de voorkeur aan waterpartijen (poelen, karrensporen,
vennen, vijvers, bronnen) in of aan de rand van bossen. Deze salamander mijdt 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.
Geschikte leefgebieden in Overpelt is Heide-achter-de-Steenweg en Heide-achter-de-Gorten (combinatie
van waterpartijen en rand van bossen). Er zijn echter nog geen waarnemingen dat deze soort
daadwerkelijk voorkomt in beide gebieden.



De Gladde slang wordt in Limburg voornamelijk teruggevonden op het Kempisch Plateau. Een eerste
groep locaties ligt in en nabij het militaire domein Kamp Beverlo en aansluitend naar het noorden het
domeinbos Pijnven.



De Levendbarende hagedis komt in Limburg enkel voor in de noordelijke helft van de Provincie. Ze komt
voor in een groot aantal habitattypen. Ze prefereren redelijk dicht begroeide gebieden zoals heide,
grasland, bosranden etc. Deze soort is in Overpelt verspreid over alle bossen aanwezig.

Naast deze verspreidingsgegevens zijn er eveneens meldingen dat de Rugstreeppad gehoord werd ter hoogte van
Heide-achter-de-Steenweg.

Zoogdieren
Volgens de zoogdierenatlas (Verkem et al., 2003) komen volgende zoogdieren voor: Ree, Haas, Konijn,
Euraziatische rode eekhoorn, Egel, Vos (niet gebiedsdekkend), Bunzing, Mol, bosspitsmuis, Bosmuis.

2.4

KNELPUNTEN EN POTENTIES

In de huidige situatie bestaan bijna alle bosplaatsen uit naaldhoutbestanden. In ca. 91% van de oppervlakte is een
naaldboom minstens één van de hoofdboomsoorten (bedrijfstype NH, N+L en L+N volgens grafiek 2.3.2.1b).
Volgende karakteristieken kunnen aangehaald worden:


In 45% van de oppervlakte is de hoofdboomsoort Grove den;



In 25% van de oppervlakte is de hoofdboomsoort Corsicaanse den;



In 16% van de oppervlakte zijn de hoofdboomsoorten Grove den en Corsicaanse den samen;



In 2% van de oppervlakte is de hoofdboomsoort Grove den, in combinatie met een loofboom (zE, AE, …);



In 2% van de oppervlakte is er een andere naaldboomsoort hoofdboom (Japanse lork of Zeeden – al dan
niet met bijmenging van den).

Toetsing aan de CDB leert dat het aandeel aan inheems gemengde bestanden momenteel slechts 8,4% bedraagt
(Tabel 2.3.2.1f).
Op basis van de inventarisatie van de bestandskenmerken stellen we dus vast dat de bestanden grotendeels
homogene, gelijkjarige, jonge tot middeljonge naaldhoutbestanden (21 tot 80 jaar) met een dichte tot zeer dichte
stand zijn. De bestanden zijn over het algemeen weinig structuurrijk en bestaan hoofdzakelijk uit een bovenetage of
boomlaag met daaronder een weinig tot slecht ontwikkelde struik- en kruidlaag. Dit laatste is eigen aan het jeugdige
ontwikkelingsstadium van de bestanden. Gezien de jonge leeftijd en de historisch dichte stand heeft de tweede
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generatie bos nog geen mogelijkheid gehad zich op een algemene manier te vestigen onder het pionierscherm van
de dennen. Echter deze situatie betreft wel een ideale uitgangspositie voor omvormingsbeheer.

Overeenkomstig de beheervisie van het ANB moet in elk openbaar bos 5 tot 15% van de totale bosoppervlakte
worden ingenomen door open plekken. Op dit moment zijn er nog niet voldoende open plekken. Ook gradiënten
tussen bos en open ruimte komen weinig tot niet voor. Toch hebben deze vegetaties (bosranden met mantel en
zoom) een grote ecologische waarde, vooral voor vogelpopulaties en insecten. Heide-achter-de-Steenweg en
meerbepaald de bosrand ten noordwesten en zuidwesten van het landbouwgebied biedt kansen als verbindingszone
voor het groentje. Deze bosrand bestaat momenteel uit een scherpe grens tussen een bos met voornamelijk grove
den en landbouwgebied. Op dit moment is het gebied ongeschikt als leef- of verbindingsgebied. De locatie van het
gebied is echter interessant genoeg om inrichting als stapsteen tussen ‘t Plat en Moonsweijer en Pijnven te
overwegen. Indien hier een gevarieerde bosrand met een half open structuur en een goede mantel-/zoomvegetatie
ontwikkeld wordt, in combinatie met een meer open structuur van het bos ten noorden van de Moonsweijer kan dit
gebied uitgroeien tot een belangrijk verbindingsgebied voor groentje en andere aan heide gebonden organismen.

Ca. 98% van de oppervlakte die wordt opgenomen in dit beheerplan zijn effectief gelegen in groene
gewestplanbestemmingen (bosgebied, natuurgebied of parkgebied). De overige bossen zijn de eerder verspreid
gelegen bosjes. Deze hebben dan in veel gevallen eerder een beschermende, bufferende functie voor de
omliggende woonwijken.

Een grote troef is de ligging van de bossen in het overkoepende Bosland. In totaal hebben we te maken met een
quasi aaneengesloten bos van ca. 4.500 hectare, en is daarmee het “het grootste bos van Vlaanderen”. Dit biedt
diverse potenties om de verschillende bosfuncties naast elkaar en verweven met elkaar te kunnen vervullen. In een
aantal zones kan de nadruk eerder op het ecologische aspect liggen, bij andere eerder op het economische of
sociaal-educatieve aspect. Economisch gezien herbergt dit gebied een grote houtvoorraad. De vele onverharde
boswegen vergemakkelijken de bosbouwexploitatie en zorgen voor een beperkte exploitatieschade. In de
verschillende bosplaatsen vindt er georganiseerde recreatie plaats, elk met hun eigen typische kenmerken. Ook
ecologisch gezien biedt een groot aaneengesloten bos meer kansen aan fauna en flora om zich te handhaven.
Specifieke doelsoorten in het gebied zijn de Rode en Blauwe bosbes, Het Groentje, De Boomleeuwerik en de
Nachtzwaluw.

Twee bosplaatsen zijn gelegen binnen de afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk, nl. het gebied
Heesakkerheide en het domeinbos In het Wedel.
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3

BEHEERDOELSTELLINGEN

3.1

INLEIDING

In dit hoofdstuk worden de beheerdoelstellingen met betrekking tot de economische, ecologische, sociaaleducatieve, scherm- en wetenschappelijke functie van het bos toegelicht.
Vooraleer hier in de volgende paragrafen dieper op in te gaan, wordt toegelicht welke visies aan de basis liggen. De
doelstellingen zijn grotendeels tot stand gekomen vertrekkende van de informatie uit hoofdstuk 1 & 2 van het
bosbeheerplan, maar zijn tevens in belangrijke mate geïnspireerd op verschillende richtlijnenkaders:


de beheervisie voor openbare bossen van de voormalige Afdeling Bos & Groen



de Criteria Duurzaam Bosbeheer (CDB).



(het ontwerp van) de visiestudie Bossen van de Lage Kempen – deelstudie Overpelt (Aeolus, 2007).

Visiestudie Overpelt
Voorafgaand aan de opmaak van dit beheerplan voor de gemeente Overpelt is een visievormende studie opgemaakt
voor de bosplaatsen Heide-achter-de-Steenweg, Dorper- en Houtmolenheide, Lindelse Heide, Heide-achter-deGorten, De Joden, Hoeverheide en De Winner. Deze visiestudie legt de krijtlijnen vast voor wat betreft de
economische, ecologische en recreatieve functie van dit gebied. Dit resulteerde in drie visiekaarten:


Bosbouwkundige visie



Ecologisch ambitieniveau



Landschapsecologische visie

Dit bosbeheerplan werkt hierop verder, door een streefbeeld voorop te stellen voor de gewenste bosstructuur, voor
een bosstructuur met open elementen en voor open tot halfopen gebieden die hetzij worden gekenmerkt door een
hoofdfunctie natuur hetzij door een hoofdfunctie recreatie. De algemene structuurvisie is in hoger genoemde studie
ook verder vertaald naar een meer concreet kaartbeeld. Deze laatste geeft een concreter beeld van de nagestreefde
bosbeelden enerzijds en voor de open en halfopen gebieden anderzijds. Beide structuurvisiekaarten moeten
beschouwd worden als een streefbeeld voor de middellange termijn (20 à 30 jaar).
In het kader van deze visiestudie ging reeds zeer veel aandacht uit naar intern overleg, bevraging van alle mogelijke
belangengroepen en communicatie met de ruimere bevolking. Als belangrijkste communicatieve acties worden
vermeld:


Diverse artikels in het gemeentelijk informatieblad van Overpelt



Discussiewandelingen in het gebied met gebruikers – recreanten op (4 februari 2007) + verslaggeving
discussiewandelingen verstuurd naar alle potentieel geïnteresseerden (adressenbestand van verenigingen
uit Overpelt en regio)



Inspraakvergadering voor de bevolking van Overpelt en de verenigingen die eveneens werden uitgenodigd
voor de discussiewandelingen (16 april 2007) + verslag inspraakvergadering 16 april 2007 verstuurd naar
deelnemers
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Het bosbeheerplan bouwt dan ook volledig verder op deze visie, aangezien deze gedragen wordt door de
verschillende belangengroepen. Voor een verdere uitwerking van deze visie, wordt verwezen naar de
desbetreffende studie.

3.2

GLOBALE STRUCTUURVISIE

De globale structuurvisie dient gesitueerd te worden in een ruimer kader, nl. op het niveau van het Bosland. Door het
grote aaneengesloten karakter van het gebied kan er maximaal ingespeeld worden op multifunctionaliteit. Eén van
de doelstellingen van Bosland is het creëren van één groot kindvriendelijk bos met o.a. de grootste zandbak van
Vlaanderen, een klim- en klauterpark, boomhutten, buggypaden en andere attracties. Daartoe is het wenselijk om in
alle gemeenten waar Bosland in gevestigd is, een soort ‘toegangspoort’ te creëren. In Overpelt kan Grooten Hof
hiertoe ingericht worden. Dorper-en Houtmolenheide kan een soort locale kleinere toegangspoort worden. Vanuit
Overpelt is het Bosland dan via deze twee toegangspoorten toegankelijk, waarbij het recreatieve aanbod nabij deze
poorten het grootst is. Hoe verder er in Bosland binnen gedrongen wordt, hoe kleiner de recreatiedruk en hoe meer
ruimte er is om bepaalde ecologische en economische doelstellingen te verwezenlijken.
Het complex van Bosland wordt met 4.500 hectare wel eens “het grootste bos van Vlaanderen” genoemd. Een
dergelijke omvang biedt mogelijkheden naar diversiteit. Het unieke in Bosland is de aanwezigheid van enkele
zandduinencomplexen. Ook zijn er populaties van een aantal waardevolle diersoorten aanwezig. Doel is om de
bestaande ecologische hotspots met elkaar te verbinden.
De grote oppervlakte opent ook perspectieven naar een duurzame houtproductie. In Overpelt zijn de bossen gelegen
op arme zandgronden. Inheemse soorten zoals inlandse eik, beuk en berk halen slechts lage productiecijfers. Om
toch te kunnen blijven voorzien in de grote houtvraag in Vlaanderen, kunnen er locaal wel nog Grove den en
productieve exoten behouden blijven en zelfs aangeplant worden. Het overkoepelende doel is echter wel dat het
aandeel aan exoten die momenteel aanwezig zijn, daalt ten voordele van de inheemse soorten; en dat het aandeel
naaldhout daalt ten voordele van het loofhout. Als onderdeel van de globale structuurvisie wordt er dus wel een
afbouw van het aandeel naaldhout nagestreefd, maar geen volledige afbouw. Op standplaatsen waar een duurzame
houtproductie te verwachten is, kunnen naaldboombestanden zelfs op hun plaats zijn (mits er rekening gehouden
wordt met een aantal ecologische randvoorwaarden). Voor de biodiversiteit moeten echter ook naaldbomen
behouden blijven in het bosbeeld, als individuen, als groepen of zelfs als grote bestanden in een voor het overige in
loofbos omgezette boslandschap.
Het belang van bosomvorming situeert zich op verschillende vlakken:


Structuurverrijking met een verhoging van de stabiliteit tot gevolg: De meeste bossen in het gebied
worden gekenmerkt door dichte, homogene bestanden die door dennen gedomineerd worden, met weinig
of geen menging van loofhout. Gemengde bossen zijn echter veel minder kwetsbaar voor storm of ziektes
dan homogene bossen. Er moet dus evenwel rekening gehouden worden dat er bij de omvorming niet van
de ene homogene situatie (homogeen naaldbos) wordt overgegaan naar de andere (homogeen loofbos),
een reëel gevaar bij omvorming.



Tegengaan verzuring: Zandbodems zijn zeer kwetsbaar voor bodemverzuring. Reeds verschillende
onderzoeken, waaronder een recent onderzoek aan de Universiteit Gent (Gielis M. & Verheyen K., 2007)
tonen aan dat loofboombestanden minder onderhevig zijn aan bodemverzuring en vermesting vanuit
atmosferische depositie in vergelijking met homogene naaldbossen.



Verhogen biodiversiteit: Het aantal soorten (insecten, fungi, korstmossen,…) dat geassocieerd is met de
belangrijkste inheemse loofboomsoorten – in het bijzonder met eik en berk – is hoger dan het aantal
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soorten dat geassocieerd is met naaldbomen. Ook onrechtstreeks zorgen loofbomen voor bossen met een
grotere soortenrijkdom aan planten en dieren: minder verzuring, betere strooiselkwaliteit,… Omvorming
zal eveneens de dynamiek in een bos versterken: oude bomen maken plaats voor jonge exemplaren, er
ontstaat variatie door open plekken,…Ook op deze manier wordt de biodiversiteit verhoogd. Het belang
van Grove den voor de biodiversiteit mag echter ook niet onderschat worden, aangezien ze belangrijk is
voor een groot aantal ongewervelden.


Diversificatie houtproductiebeleid: Houtproductie is een traag proces. De markt is echter veel sterker
aan veranderingen onderhevig. Direct inspelen op een veranderende trend op de markt is niet mogelijk.
Vandaar moet een duurzaam bosbeheer gericht zijn op de productie van diverse soorten en van diverse
kwaliteit om aan de toekomstige houtvraag te voldoen.

In dit bosbeheerplan zullen prioritaire zones voor bosomvorming worden gedefinieerd, alsook zones waar
productievere naaldhoutsoorten op langere termijn behouden blijven in functie van de houtproductie.
In wat volgt worden de globale doelstellingen besproken per bosfunctie (economische, ecologische, sociaalrecreatieve, milieubeschermende en wetenschappelijke functie). Verder in dit hoofdstuk wordt er per bosplaats
ingegaan op de specifieke potenties en doelstellingen van elk gebied.
Op Kaart 3.1 wordt de uiteindelijke visie weergegeven.
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3.3

BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T DE ECONOMISCHE FUNCTIE

De economische functie van bossen bestaat grotendeels uit de houtopbrengst (overige opbrengsten kunnen
voortvloeien uit bv. jachtverpachting, of streekproducten als het Dennenknopje). Gezien de grote vraag naar hout in
Vlaanderen, de aanwezigheid van een eigen houtverwerkende industrie maar ook de noodzaak tot import uit het
buitenland, heeft de productie van hout op eigen bodem een vrij groot maatschappelijk belang. In dit onderdeel van
het beheerplan wordt dan ook dieper ingegaan op enkele sturende facetten in verband met de houtproductie in de
bossen te Overpelt voor de komende 20 jaar zoals duurzaamheid van de houtoogst, beoogde aard en assortiment
van het voort te brengen hout.
Bij de houtoogst wordt het duurzaamheidsprincipe gehanteerd, waarbij niet alleen gekeken wordt naar de
productieve duurzaamheid maar ook gekeken wordt of de ingrepen de duurzaamheid van de andere bosfuncties
blijven garanderen. Hierbij worden principes aangehouden zoals beperking van kaalslagen tot 1 hectare, tenzij in het
kader van omvormingen van (agressieve) exoten.
De economische functie wordt tevens in overweging genomen bij de boomsoortenkeuze, waarbij de
standplaatsgeschiktheid van de soort van groot belang is. Ook hierbij dienen echter steeds bepaalde
randvoorwaarden in acht te worden genomen in gevolge de criteria duurzaam bosbeheer. Zo zullen bestanden waar
momenteel inheemse soorten voorkomen en domineren niet vervangen kunnen worden ten voordele van exotische
soorten met een hogere economische rendabiliteit. Locaties waar momenteel exoten voorkomen, kunnen wel nog
behouden worden en eventueel vervangen worden door (andere) exoten.

3.3.1

OMVORMING

In de huidige situatie bestaat 16,9% van de bosoppervlakte te Overpelt uit homogene aanplantingen van exoten en
5,9% van de oppervlakte bestaat uit exoten die meer dan 50% van het grondvlak uitmaken (“Exoot/inheems” - zie
tabel 2.3.2.1f). Indien al deze bestanden omgevormd zouden worden naar gemengde loofhoutbestanden en Grove
den, zou dit een sterk verminderde houtopbrengst met zich mee brengen.
Zoals reeds gesteld is omvorming noodzakelijk voor een duurzaam houtproductiebeleid. Met ‘omvorming’ wordt hier
zowel een verandering van boomsoort bedoeld, maar eveneens een verandering van structuur (van homogene
gelijkjarige bestanden naar gemengde ongelijkjarige bestanden).
Samenhangend met o.a. de economische conjunctuur is ook de vraag naar hout aan schommelingen onderhevig.
Grote houtverbruikers zijn de bouw, de tuinsector, de doe-het-zelfsector, meubelindustrie en pallets- en
emballagesector. Ook hout als energiebron is in opmars. Een houtproductiebeleid die geënt is op 1 soort hout (bv.
den), is op lange termijn nefast bij veranderende behoeftes. In het verleden was reeds merkbaar dat er in de
Kempen massaal dennenhout werd aangeplant ten behoeve van de mijnbouw. De sluiting van de mijnen zorgt er nu
voor dat de Kempen nog steeds gedomineerd worden door dennen, maar er is reeds een verlenging van de
omlooptijden merkbaar. Waar vroeger de dennen reeds op 60-jarige leeftijd werden gekapt, worden de bomen nu
meestal op latere leeftijd geëxploiteerd.
Om te blijven voorzien in een duurzaam houtaanbod zijn volgende parameters van belang:


De bosleeftijd: er dient gestreefd te worden naar een continu aanbod, waarbij de verschillende
leeftijdsklasses vertegenwoordigd zijn.



De boomsoort: er dient gestreefd te worden naar een rijk aanbod aan verschillende soorten en dit in
voldoende hoeveelheid.



De diameterverdeling en de kwaliteit ervan.
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Bosleeftijd
95,3% van de bosoppervlakte zijn gelijkjarige bestanden. 49,4% situeert zich bovendien in de leeftijdsklasse 41-80
jaar. Om tot een normalere verdeling van de leeftijdsopbouw te komen, zal deze planperiode meer geëxploiteerd
worden dan de aanwas.
Bij ongelijkjarige bestanden worden de oudste leeftijdsklassen geleidelijk geoogst, waarbij de volgende ‘generatie’
reeds klaar staat.
Soorten
Doelstelling is om in Overpelt een gebied/gebieden aan te duiden waar houtproductie een belangrijke functie
kan/mag vervullen. Welliswaar binnen bepaalde randvoorwaarden. Hierbij geldt het standstill-principe dat voor alle
bestanden wordt toegepast waarbij inheemse boomsoorten niet mogen vervangen worden door exoten en
loofboomsoorten niet door naaldhout met uitzondering van uitheemse loofboomsoorten door Grove den. Uitsluitend
in dit gebied / deze gebieden kunnen productieve exoten zoals Corsicaanse den, Lork en Douglas wel geplant
worden, daar waar momenteel exoten aanwezig zijn. Op die manier wordt geprobeerd om nog steeds te voldoen aan
de houtvraag op langere termijn.
Rekening houdend met de beheervisie wordt voor de bestanden in domeinbos op lange termijn gestreefd naar een
aandeel van 80% inheems gemengde bestanden. Dit streefdoel valt uiteraard buiten de looptijd van dit
bosbeheerplan. Wel wordt er gestreefd om tegen het einde van de planperiode 20% meer inheems hout te hebben.
Als leidraad voor de soortensamenstelling wordt gewerkt met de potentieel natuurlijke vegetatie zoals weergegeven
in §2.3.3.2, waarbij werd aangegeven dat alle bestanden behoren tot het arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos.
Doelstelling is op termijn het aandeel aan voornamelijk Corsicaanse den te doen afnemen ten voordele van Grove
den, Zomereik, Wintereik en Berk. Hierbij zal bijzondere aandacht besteed worden aan het vergroten van het
aandeel van de vrij zeldzame Wintereik. In de struiklaag zal het aandeel inheemse soorten zoals Sporkehout en
Lijsterbes toenemen ten nadele van de Amerikaanse vogelkers maar ook Amerikaans krentenboompje. Vermits de
meeste bestanden Corsicaanse den relatief jong en homogeen zijn, zal het aandeel van deze soort over de loop van
het beheerplan naar verwachting slechts licht dalen.
Bovendien kan het behoud van productieve exoten (enkel in het gedefinieerd gebied) tevens een cultuurhistorische
waarde hebben. De aanplant van deze soorten gebeurde namelijk in het kader van de mijnbouw, die dit gebied in
belangrijke mate getekend heeft. In dit opzicht kunnen relicten van Zeeden eveneens behouden blijven. Ten tijde
van de mijnbouw werd er namelijk eveneens geëxperimenteerd met de aanplant van Zeeden. Deze bleek echter
minder productief dan de Corsicaanse den of de Douglasspar.
Door te streven naar een gebied waar plantages van Grove den, Corsicaanse den, Japanse lork, Zeeden en
Douglasspar naast elkaar gelegen zijn, verhoogt eveneens de diversiteit. Tot slot kan nog vermeld worden dat
bepaalde soorten, zoals bijvoorbeeld de Kruisbek, de Douglasspar verkiest boven dennen.

Kwaliteit
Daar waar vroeger, mede onder impuls van de vraag naar mijnhout, vooral gestreefd werd naar massaproductie van
naaldhout van vrij uniforme afmetingen, wordt in dit beheerplan gestreefd naar de productie van een gevarieerd
aanbod aan kwaliteitshout. Deze variatie uit zich zowel in na te streven bedrijfstijd, als na te streven soorten.
Rekening houdend met de na te streven soorten kan verwacht worden dat op dit vlak de variatie in het aanbod zal
toenemen waardoor men ook minder afhankelijk wordt van schommelingen in de markt.
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Een gevarieerd aanbod van kwaliteitshout is een belangrijk aspect van het houtproductiebeleid. Enerzijds worden
kwaliteiten nagestreefd voor kwaliteitsproducten zoals de productie van papier, vezelplaat, OSB-platen, etc. Hiervoor
wordt momenteel een bedrijfstijd voor Grove den van ca. 80 jaar gehanteerd. Anderzijds wordt er gestreefd naar
echt kwaliteitshout met in eerste instantie een voldoende productie van exoten als Lork en Douglas. In tweede
instantie wordt hierbij gestreefd naar kwaliteitshout van soorten verbonden aan de PNV. Om kwaliteitshout van
grotere afmetingen te produceren zal dan eerder met vrij lange bedrijfstijden gewerkt worden.

Samengevat
Concreet kunnen de doelstellingen op economisch vlak als volgt samengevat worden:


Zonering waarbij gebieden aangeduid worden waar houtproductie de voornaamste functie is.



Daling van het aandeel Grove den en Corsicaanse den, toename van de soorten Zomereik, Wintereik,
Beuk en Berk en de meer productieve soorten zoals Douglas en Lork.



Verschuiving van door naaldhout gedomineerde bestanden naar gemengde bestanden en loofbos.



Verhoging van variatie in leeftijd, soort, kwaliteit, omloopstijd.

3.3.2

ZONEREN, KWANTIFICEREN

Bij de afbakening van de zonering is het belangrijk te beseffen dat een bos meerdere functies dient te vervullen en
dat elk van deze functies een bepaalde ruimtebehoefte met zich mee brengt. De belangrijkste functies zijn de
economische functie (houtproductie), de ecologische functie en de sociaal-educatieve functie (recreatie). Vaak
kunnen de functies samen voorkomen zonder mekaar al te zeer te beperken, in andere gevallen treden ze eerder in
conflict. Denk bijvoorbeeld aan speelbossen (recreatie primeert) of open plekkenbeheer (ecologische functie
primeert). Het is dus belangrijk om een evenwicht te vinden tussen de verschillende bosfuncties.

Zones met den-na-den
In deze zones wordt gestreefd naar diversiteit in leeftijd van de dennen. Het beoogde doel is dat op korte afstand alle
leeftijdscategoriën vertegenwoordigd zijn, waarbij er steeds een zone jonger is dan 10 jaar. Vooral van deze ruimtes
kan dan de Nachtzwaluw, een soort van heidestukken met jonge boompjes, kapvlakten en jonge aanplantingen,
profiteren.
Geschikte zones om dit type na te streven zijn bestanden die momenteel door Grove den worden gedomineerd, en
waarbij de struiklaag ontbreekt of slecht ontwikkeld is. Bovendien liggen deze zones best in recreatieluwe gebieden
(rustverstoring Nachtzwaluw). Dergelijke situatie vinden we terug in het midden en zuiden van Heide-achter-deSteenweg. In volgende bestanden wordt den-na-den nagestreefd: bestanden Heide-achter-de-Steenweg 7a, 8a, 9a,
20a, 21a, 22a, 23a, 24a, 25a, 42a, 43a, 45a en 46a. Deze blok is in totaal 66,4477 ha groot. Deze bestanden zijn
ofwel homogene Grove dennenbestanden, ofwel bestanden met bijmenging van Corsicaanse den. De struiklaag is
hier overal minimaal of niet ontwikkeld.
De eerste kappingen zullen gebeuren in de bestanden met bijmenging van Pc.
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Zones met productieve exoten
Uitsluitend in deze zones wordt de productie van exoten nagestreefd, echter wel binnen bepaalde randvoorwaarden:
o

actueel inheemse bestanden mogen niet vervangen worden door exoten;

o

loofboomsoorten mogen niet vervangen worden door naaldboomsoorten (uitgezonderd exoten –
zoals Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Robinia, … - door Grove den);

Volgende zones worden voorzien:


Heide-achter-de-Steenweg:
Bestanden 15a, 16a, 17a, 18a, 19a, 33a, 34a, 35a, 36a, 37a: Deze bestanden zijn gelegen ten
noorden van de Hoeverdijk (het gebied wordt ook wel aangeduid als ‘De Hoge Bergen’). Heel deze
zone was in het verleden platgebrand en bestaat momenteel uit jonge dichte dennenbestanden,
hoofdzakelijk bestaande uit homogene Corsicaanse dennenbestanden, zonder struiklaag (plantjaar
1979). Bestanden 15a, 33a en 34a hebben ook een bijmenging van Grove den (< 30%).
Bestanden 1a, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 5a, 6a, 14a, 32a:
Deze bestanden bestaan allemaal uit homogene Corsicaanse dennenbestanden (uitgezonderd 2b die
voor ca. 40% uit inheemse Grove den bestaat en de rest Corsicaanse den). De meeste bestanden
zijn erg gelijk. De kruidlaag bestaat voornamelijk uit Pijpestrootje en Stekelvaren. Een struiklaag is
niet aanwezig, of slechts matig ontwikkeld. Sporadisch komt Sporkenhout, Wilde lijsterbes, Ruwe
berk en Zomereik voor in de struiklaag (met uitzondering van bestand 1a waar er wel een goed
ontwikkelde struiklaag aanwezig is bestaande uit Wilde lijsterbes en Sporkenhout). Wel zijn er in de
meeste van deze bestanden zaailingen van deze soorten te vinden. Bijna alle bestanden behoren tot
eenzelfde leeftijdsklasse (41-60 jaar), uitgezonderd bestand 14a (61-80 jaar) en 3b (81-100 jaar).
In deze zone (samen ca. 87 ha groot) wordt een planmatige omvorming en afbouw van het aandeel
Corsicaanse den voorzien als voornaamste exoot (doel is om binnen de planperiode van dit beheerplan
50% van de Corsicaanse dennenbestanden om te vormen). Ook het aandeel van Amerikaanse vogelkers
zal dalen. Binnen de periode van 20 tot 50 jaar zal er aandacht worden besteed aan diversiteit en
ouderdomsverschil met toename van de boomsoorten Douglas en Lork. Beide soorten zijn interessant
vanuit houtproductief oogpunt en ze komen slechts beperkt voor in de bossen van Overpelt. Deze
toename zal worden verwezenlijkt door aanplanting.
Bestand 3b (keurbestand Pc uit plantjaar 1913), zal behouden blijven als getuigenrelict.
In de beheermaatregelen worden er ruimingswegen aangeduid die verplicht zijn te volgen bij exploitatie
(deze wegen worden voldoende verhard voor vrachtwagens). Op enkele plaatsen worden stapelplaatsen
voorzien.



Dorper- en houtmolenheide:
Bestanden 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 7a, 8a, 9a, 10a, 13a, 19a, 31b: Deze bestanden zijn vergelijkbaar met
de Hoge Bergen (eveneens brand in ’70 en Pc aangeplant in 1979). Ook hier wordt gestreefd naar
een planmatige omvorming en afbouw van het aandeel Corsicaanse den als voornaamste exoot,
gevolgd door een toename van de boomsoorten Douglas en Lork. Deze toename zal worden
verwezenlijkt door aanplanting. De uiteindelijke doelstelling (op lange termijn) is een meer gevarieerd
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bos met een samenstelling van 50% Grove den en 50% Douglas en Lork. Voor de percelen langs de
Napoleonweg zal er ofwel een struikenzoom voorzien worden aangezien Douglas en Lork gevoelig
zijn voor windval, of zal er hier omgevormd worden naar Grove den.



Heide-achter-de-Gorten:
Bestanden 30a, 32a, 33a, 34a, 35a, 36a, 37a, 38a, 39a, 40a, 41a, 42a, 43a, 44a: In deze zone
(samen 14 ha groot) wordt een planmatige omvorming en afbouw van het aandeel Corsicaanse den
voorzien als voornaamste exoot. Ook het aandeel van Amerikaanse vogelkers zal dalen. Binnen de
periode van 20 tot 50 jaar zal er aandacht besteed worden aan diversiteit en ouderdomsverschil met
toename van de boomsoorten Douglas en Lork.



Hoeverheide:
Bestanden 1a, 3a, 5a, 10d, 10b, 11a, 11d, 11e, 11i: Deze bestanden zijn jonge Corsicaanse
dennenbestanden, al dan niet met bijmenging van Grove den. In bestanden 11i en 5a is Lork
aanwezig. (Naast een bijdrage aan de productiefunctie, zorgen deze bosbestanden ook voor variatie
in het Hoeverheide, wat ten goede komt aan de recreatieve belevenis, maar die ook interessant is
voor het educatieve leerpad – zie sociaal-recreatieve functie).

Zones met inheems loofhout
In de zones die aangeduid worden ter stimulatie van het inheems loofhout, wordt er een daling van het aandeel
Grove den en Corsicaanse den vooropgesteld en een toename van de soorten Zomereik, Wintereik, Beuk en Berk.
In principe zijn dit alle overige zones (zullen wel niet tegen het einde van de planperiode gehaald worden).
Rekening houdend met de criteria duurzaam bosbeheer dient voor de bestanden in openbare eigendom tegen het
eind van het beheerplan minstens 20% van de bestanden inheems gemengd of in omvorming te zijn. Op niveau van
het gezamenlijke bosbeheerplan bedraagt het aandeel inheems gemengd slechts 8,4% (cfr tabel 2.3.2.1f).
In de bestanden die reeds inheems gemengd zijn kan het gevoerde beheer dan ook verder gezet worden. Belangrijk
is hierbij het eventueel beperkt voorkomende aandeel exoten in deze bestanden onder controle te houden of indien
nodig te bestrijden.
Hier zal dieper op ingegaan worden bij de ecologische doelstelling.

3.3.3

FASEREN, TIMING, PRIORITERING

Zones met den-na-den
Deze blok is in totaal 66,4477 ha groot. Er dient voor gezorgd te worden dat er telkens een zone jonger dan 10 jaar
aanwezig is. Daartoe zal er om de 6 jaar in totaal 6 ha gekapt worden. Dit zal gebeuren door blokken van 1 à 2 ha
maximum te kappen (bijvoorbeeld vier blokken van 1,5 ha).
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Zones met productieve exoten
Een volledige omvorming van deze bestanden wordt niet voorzien binnen de planperiode. Omvorming zal
geschieden in functie van de creatie van een goede leeftijdsklasseverdeling. Deze planperiode wordt beoogd om ca.
32,5 ha om te vormen.

3.3.4

W ELKE METHODEN

Zones met den-na-den
In deze zones wordt er een bedrijfstijd van den voorzien van 90 jaar. Op een leeftijd van 90 jaar wordt het bestand
volledig gekapt, met uitzondering van enkele overstaanders. Via natuurlijke verjonging kan op deze plaats dan
spontaan opnieuw een homogeen dennenbestand ontstaan, waar natuurlijke verjonging faalt, zal Grove den
aangeplant worden.

Zones met productieve exoten


Heide-achter-de-Steenweg:
De omvorming wordt bewerkstelligd door het uitvoeren van een eind- of groepenkap. Hierbij zal een
‘lappendekenpatroon’ toegepast worden waarbij er om de 3 jaar 13 ha kaalkappen zullen worden
uitgevoerd gaande van 0,5 tot 1,5 ha. Het productieve areaal zal 1/3e van de oppervlakte in deze
bestanden uitmaken. Douglas en Lork zal worden geïntroduceerd in een plantverband van 1,5 x 1,5 m. De
omvormingen zullen plaats vinden over de hele zone, waarbij afwisselende panden het resultaat zijn, die
niet even groot hoeven te zijn.



Dorper- en houtmolenheide:
De omvorming wordt bekomen door een combinatie van twee ingrepen:

3.3.5

o

Selectieve dunning met opmaak van brandhoutloten, aangezien het voorlopig nog om jonge
bestanden gaat. Later machinaal dunnen.

o

Eind- of groepskappingen voor bosomvorming (1 ha om de 3 jaar).

KAPKWANTUM

Het kapkwantum is hier ondergeschikt aan de doelstellingen. Hoeveel er jaarlijks gekapt wordt, is dan ook variabel.
In jaren waar er groepenkappen voorzien worden, zal veel meer hout geoogst worden. Onderstaande berekening
werd gesteund op de kaptabel (zie later – bijlage 4.5). Hierbij werden volgende aannames gedaan:
-

Bij gewone dunningen: de gemiddelde houtaanwas voor Vlaamse bossen bedraagt 5 m³/ha/jaar (ongeacht
leeftijd en soort); voor Grove den in de Kempen worden waarden tussen 5 m³/ha/jaar en 11 m³/ha/jaar
opgetekend. Voor Corsicaanse den worden waarden tussen 12 en 15 m³/ha/jaar opgetekend. In Overpelt
hebben we te maken met relatief arme zandgronden, waardoor rekening gehouden wordt met een Grove
den-aanwas van 5 m³/ha/jaar en Corsicaanse den-aanwas van 12 m³/ha.jaar. Aangezien de dunningen
hier zich voornamelijk in de Grove den en Corsicaanse dennenbestanden bevinden en de verhouding
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Grove den / Corsicaanse den ongeveer 14 / 11 bedraagt (zie tabel 2.3.2.2.c) wordt hier rekening gehouden
met een gemiddelde jaarlijkse aanwas van 7,5 m³/ha/jaar.
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In totaal bekomen we dan een gemiddeld kapkwantum van ca. 6,18 m³/ha/jaar
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Bij eindkappingen / groepenkappen: het gemiddelde levende houtvolume bedraagt hier 239,01 m³/ha (cfr.
tabel 2.3.2.2.e).
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3.4

BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T DE ECOLOGISCHE FUNCTIE

Rekening houdend met de lokale omstandigheden en potenties wordt als globale doelstelling getracht de
ecologische waarde van het bos te behouden en waar aangewezen te versterken. Hierbij wordt zoveel als mogelijk
uitgegaan van de aanwezige potenties op het terrein en van natuurlijke processen om het beoogde doel te bereiken.

3.4.1

GLOBALE VISIE

De voornaamste ecologische doelstellingen zijn (Structuurvisie Bosland – deelvisie Overpelt):


creatie van overgangen van bos naar open ruimte;



versterken van heide en landduinbiotopen ten behoeve van de typische kempense doelsoorten (onder
andere nachtzwaluw, levendbarende hagedis, gladde slang, vlinders (Groentje en Bruine eikenpage).



streven naar natuurlijke bosdoeltypen

Overeenkomstig de beheervisie moet in elk openbaar bos 5 tot 15% van de totale bosoppervlakte worden
ingenomen door open plekken (permanent en/of tijdelijke). In een openbaar bos is men dus verplicht om open
plekken te creëren. Een bestand wordt als een open plek beschouwd wanneer de bomen en struiken gezamenlijk
minder dan 50% van de bodem bedekken.

3.4.2

ZONEREN, KWANTIFICEREN

In verband met ecologische doelstellingen is het zeker van belang om goed te zoneren. Bepaalde doelen kunnen
immers slechts bereikt worden, mits de rust voldoende gegarandeerd is.
Voor Overpelt werd er in de structuurvisie Bosland, vier verschillende categorieen afgebakend, die afgestemd zijn op
de lokale situatie en de overige bossen van het Bosland. Hoe lager het ecologisch ambitieniveau, hoe minder deze
functie zal primeren.
De laagste categorie is de categorie ‘matig’ (het ambitieniveau is nergens ‘laag’, omdat bos in het algemeen een
zekere ecologische functie vervult). Rond de toegangspoorten (Grooten Hof en Dorper- en Houtmolenheide) wordt
er rekening gehouden met de hoogste recreatiedruk in het gebied, en werd overeenkomstig een slechts ‘matig’
ecologisch ambitieniveau vooropgesteld. Dit geldt ook voor de bossen rond de MS-kliniek (Lindelse heide). Matig
hoog is de westelijke zone in bosplaats ‘Heide-achter-de-Steenweg’ waar zoals gezegd de houtproductiefunctie zal
primeren. De duinengordel in dit gebied zal deels open gemaakt worden uit ecologische overwegingen (creëren van
heidebiotoop, gefixeerd landduin, bosranden met mantel en zoomstructuur…) en krijgt dus als ecologisch
ambitieniveau ‘zeer hoog’. De zone net rond de duinengordel wordt aangeduid met een ‘hoog’ ambitieniveau om de
rust van de duinengordel te versterken. Onderstaande figuur is een weergave van het ecologisch ambitieniveau
(bron: Aeolus, 2007).
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In de structuurvisie werd ook dieper ingegaan op de relatie met de omliggende gebieden. Aansluiting (ecologisch en
recreatief) op omliggende bossen en de ecologische corridorfunctie van open (landbouw)gebieden tussen de
bosplaatsen staan hierbij centraal. Een belangrijke doelstelling is de verwezenlijking van de verbinding van de
populatiekernen van het Groentje. Alsook het herstel van het landduinencomplex. Onderstaande figuur geeft de
landschapsecologische visie weer.
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Deze figuur dient als leidraad. Echter de locatie van de voorgestelde droge heide-plaatsen komen niet volledig
overeen met de locatie naar waar effectief zal gestreefd worden. Wel geeft dit een indicatie van de zoekzone
waarbinnen open plekken gecreëerd zullen worden (de uiteindelijke visiekaart wordt weergegeven op Kaart 3.1).
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3.4.2.1

Na te streven habitats

Heide en landduinen
Vlaamse natuurtype: Droge heide met Struikheide; Natte heide; Landduinen
Europese habitats:
2310 Psamofiele heide met Calluna- en Genista-soorten;
4030 Droge heide (alle subtypen).
2330 Open grasland met Corynophorus- en Agrostis-soorten op landduinen
4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix

Op een aantal plaatsen zijn heidevegetaties aanwezig, of werd er reeds gestart met heideherstel. Daarnaast wordt
door middel van het aanduiden van zoekzones, bijkomend 19 ha open plekken gerealiseerd.
Heide-achter-de-Steenweg:
Bestand 1b + gedeeltelijk 1a:
In dit bestand is er in 1974 een gedeelte afgebrand. Hierdoor ontstond een plek waarin reeds wordt
gestreefd naar droge heide vegetaties. Het bestand is echter sterk verruigd door Pijpenstrootje. In 2009
werd dit gebied uitgebreid met 75 ha (in bestand 1a). Momenteel is er wel nog een bosdreef tussen beide
bestanden. Deze bosdreven zullen worden verwijderd, zodat het één perceel wordt in de toekomstige
situatie (2,50 ha).

Bestanden (2a, 2b, 3a, 12a, 28a):
Momenteel zijn deze bestanden homogene Corsicaanse dennenbestanden van 61-80 jaar oud met een
slecht ontwikkelde struiklaag. Ter hoogte van bestanden 12a en 28a is een landduincomplex aanwezig.
Momenteel is deze nog bebost, maar er werd reeds een opening van ca. 3 ha gemaakt. In het kader van de
ecologische structuur zal deze landduin omgezet worden naar een open natuurtype die zich verder kan
ontwikkelen.
Bestand 12 a is ca. 6,9 ha groot en bestand 28a ca. 6,6 ha. De oostelijke helft van bestand 28a zal niet
ontbost worden, aangezien dit aan de rand van Heide-achter-de-Steenweg is gelegen. Bestanden 2a, 2b en
3a liggen niet echt op de landduin, maar het (gedeeltelijk) open maken van deze bestanden zorgt voor een
verbinding met de “open-natuur-structuur” in Lommel. In totaal zal ter hoogte van deze bestanden een open
plek voorzien worden van ca. 10 ha. Deze ontbossing zal geleidelijk gebeuren. Tevens zal deze ontboste
oppervlakte gecompenseerd worden. Ontbossing zal uitgevoerd worden indien zich
compensatiemogelijkheden voordoen.

Bestanden Heide-achter-de-Steenweg (56a)
Dit bestand (3,78 ha) is gelegen in de omgeving van Moonsweijer en is een belangrijke zone wegens de
aanwezigheid van het ven. Faunistisch is het gebied erg belangrijk voor Gladde slang, het Groentje en
Levendbarende hagedis. Doelstelling voor dit bestand is een permanente heidestrook en een mooie
ontwikkelde struikenlaag met spork, die de overgang vormt tussen het ven en de omliggende bossen (de
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percelen rondom zullen omgevormd worden naar een ijl bos waar den en spork een voorname rol spelen).
Belangrijk is wel dat er een voldoende buffer blijft tussen het Moonsweijer en het landbouwgebied. In totaal
wordt hier een open plek van ca. 3 ha rondom Moonsweijer gerealiseerd.

Zone op overgang tussen Bestanden 10a, 11a, 26a, 27a:
In deze zoekzone wordt er een open plek (3 ha) aangelegd die een geleidelijke overgang naar het bos moet
vormen.

Bestand 52a
In bestand 52a is een kleine natte depressie aanwezig met natte heide. Deze blijft behouden.

Als verbinding tussen de open plekken ter hoogte van bestanden 21a & 28a en 10a, 11a, 26a & 27a
enerzijds en de open plek rond Moonsweijer, worden twee zoekzones aangeduid om bijkomende open
plekken te maken. Leidraad is het bestaande landduinencomplex. Deze zoekzone situeert zich rond de
bestanden 43a, 42a, 41a, 40a, 50a, 52a, 53a en 55a (in totaal ca. 43 ha). In de noordelijke zoekzone
worden 2 open plekken van ca. 3 ha nagestreefd, in de zuidelijke 1 open plek van ca. 3 ha. De rest van de
bestanden worden ijl gehouden (maar een grotere bedekking dan 50%).

In Dorper- en Houtmolenheide worden volgende doelstellingen nagestreefd:
Bestand 14a
In deze zone werd reeds overgegaan naar een heideherstel. Er zal nu worden gestreefd om een brede
golvende corridor te verwezenlijken tussen deze open plek en een nog te verwezenlijken heidestrook langs
de spoorweg (ca. 3 ha).

Langs de spoorweg Overpelt-Antwerpen zal er een strook worden aangelegd met een breedte van ca 20 m
en dit over de volledige lengte van het boscomplex (ca. 2,4 ha). Hier wordt er gestreefd naar een
heidestrook zodat er een geleidelijke overgang bekomen wordt naar het hogere boscomplex (opm: deze
heidestrook moet gevrijwaard blijven van de military en het paardenmenroutenetwerk).

In Heide-achter-de-Gorten is er momenteel een natte depressie aanwezig. Doelstelling is om deze zone maximaal
in te richten voor het Groentje door het streven naar soorten zoals heide, dopheide en een struikengordel (spork)
zodat er een geleidelijke overgang is naar het omliggende bos (ca. 0,6 ha).

Ter hoogte van Gemeentebos 5a (naast het voormalige Napoleonstrand) zal eveneens gestreefd worden naar natte
heide langs de Holvense loop. Hiertoe zullen ingrijpende maatregelen nodig zijn. In totaal zal er hier gestreefd
worden naar ca. 1 ha natte heide.
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Lindelse Heide: ter hoogte van bestand 20a (grafheuvel) is er een open zone met droge heide.
Al deze kernen zullen verbonden worden via stepstones of via structuurrijk bos, waarbij er lokaal een aantal
bestanden eerder naar bosheide neigen (in de directe omgeving van Moonsweijer en aan de oostelijke rand van het
boscomplex). Er wordt gestreefd naar Zomereik, Ruwe berk, Wintereik en plaatselijk en zeer beperkt Beuk. Het
voordeel van deze soorten is dat ze zich goed lenen voor mengbestanden met Grove den. Het lange termijnbeeld in
Heide-achter-de-Steenweg bevat namelijk nog een belangrijk aandeel van deze naaldboomsoort, als inheemse soort
met ecologische en houtproductieve kwaliteiten. In Dorper- en Houtmolenheide geldt echter als doelstelling op
langere termijn de afwezigheid (bijna) van Grove den of overige naaldhoutsoorten (uitgezonderd in de ‘economische
zone’, zoals in vorige paragraaf werd uiteengezet).

Heischraal grasland
Ter hoogte van de gasleiding in Grooten Hof (tussen bestand 1a en 1b) wordt momenteel de grasstrook beheerd
door Fluxys (maaien zonder afvoer). Het ANB zal nu echter het beheer overnemen waarbij er gestreefd wordt naar
een heischraal grasland.

Beekbegeleidend grasland
Voor het recent aangekochte weiland In het Wedel 5a wordt er gestreefd naar een beekbegeleidend grasland. Langs
de rand van het grasland is een houtkant gelegen bestaande uit autochtone struiken van Lijsterbes.

Mantel-zoomvegetaties
Mantel-zoomvegetaties zijn vanuit ecologisch standpunt belangrijk omdat zij een geleidelijke gradiënt inhouden van
lage naar hoge bedekking, licht naar donker, warm naar koel. Specifieke plant- en diersoorten zijn dan ook
verbonden aan dergelijke mantel-zoomvegetaties.
Op volgende overige locaties worden mantel-zoomvegetaties nagestreefd:


In Heide-achter-de-Steenweg wordt er gestreefd naar brede kronkelende dreven met een golvende
bosrand en inhammen, voorzien van bloemdragende struiken of planten (kamperfoelie, brem, spork,
lijsterbes, meidoorn), vanaf de landduin, richting Pijnven.



Aan de oostelijke zijde Heide-achter-de-Steenweg, waar deze grenst aan agrarisch gebied, wordt een
mantel-zoomvegetatie voorzien over een lengte van ongeveer 3 km. In deze gradiënt worden her en der
bredere windluwe inhammen voorzien.



Aan de rand van De Joden werd reeds een strook van ca. 20 m kaal gekapt, met als doelstelling de
ontwikkeling van een geleidelijke bosovergang



Ter hoogte van de zuidrand van bestand Dorper- en Houtmolenheide 35a.



Interne bosranden worden gecreëerd in Lindelse heide langs het rolstoelpad (momenteel veel Blauwe
bosbes aanwezig).



Ter hoogte van het Gemeentebos 5a zal het homogeen populierenbos op termijn plaats maken voor
structuurrijk bos. De potentieel natuurlijke vegetatie voor dit gebied is een elzenbroekbos. Gezien de natte
standplaatsomstandigheden, wordt hier gekozen voor els en es, met een mantelzoomvegetatie aan de Zrand (= +/- 0,120 ha open plek). Dit bos zorgt tevens als windbreker.
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In Heesakkerheide wordt een bosrand gecreëerd van aan het ven tot aan de molen.



Doorheen Grooten Hof worden diverse bosranden gecreëerd.

Voor de ligging van deze bosranden wordt verwezen naar Kaart 3.1.

Inheems gemengde (loof)bossen


Berken-Eikenbos

Buiten de ‘economische zones’ wordt er gestreefd naar Berken-Eikenbos in volgende bosplaatsen:
Heide-achter-de-Steenweg: structuurrijk bos, waarbij er lokaal een aantal bestanden eerder naar bosheide neigen
(in de directe omgeving van Moonsweijer en aan de oostelijke rand van het boscomplex). Er wordt gestreefd naar
Zomereik, Ruwe berk, Wintereik en plaatselijk en zeer beperkt Beuk. Het lange termijnbeeld bevat nog een
belangrijk aandeel van Grove den, als inheemse soort met ecologische en houtproductieve kwaliteiten.
Uitzonderingen zijn een aantal exoten die goed beheerbaar zijn zoals de Zeeden die lokaal voorkomt (bestand 52a).
Deze wordt behouden als landschappelijk en cultuurhistorisch element. Ze worden beschouwd als puntelementen,
geuigend van bosbouwkundige experimenten in het verleden.
Dorper- en Houtmolenheide: doelstelling op langere termijn is de afwezigheid (bijna) van Grove den of overige
naaldhoutsoorten (uitgezonderd in de ‘economische zone’, zoals in vorige paragraaf werd uiteengezet). Exoten
worden uit deze bestanden geweerd. Ook hier kan Zeeden behouden blijven (bestand 25a).
Lindelse heide: Einddoel is een structuurrijk inheems loofbos. Op termijn zal in deze bestanden (bijna) geen Grove
den of ander naaldhout voorkomen. Hier zijn de omstandigheden uiterst gunstig daar er slechts een beperkt
aanwezigheid is van Am. vogelkers en in de nevenetage onder de Grove den reeds betrekkelijk veel zomereik, berk,
spork en lijsterbes klaarstaat om het over te nemen. Bijmenging van exoten zijn wel nog beperkt toegelaten, in het
kader van het educatief leerpad (zie sociaal-educatieve functie).
Heide achter de Gorten: Einddoel voor deze bestanden is een structuurrijk inheems loofbos (met uitzondering van
de ‘productieve zone thv bestanden 30a, 32a, 33a, 34a, 35a, 36a, 37a, 38a, 39a, 40a, 41a, 42a, 43a, 44a). In een
aantal bestanden werd er in het verleden (1996) een aantal open plekken beplant met wintereik (Bestanden 2a (9
are), 9a (20 are), 16a (27 are), 23a (18 are), 3a (6 are),10 a (10 are) en 17a (12 are)). In de bestanden 4a, 6a, 8a,
12a, 15a, 19a, 22a, 29 komt momenteel nog veel Corsicaanse den voor. Doelstelling is een planmatige omvorming
en afbouw van het aandeel Corsicaanse den.
De Joden: Einddoel voor deze bestanden is een structuurrijk inheems loofbos. Op termijn zal in dit bestand (bijna)
geen Grove den of ander naaldhout voorkomen.
Hoeverheide: aandachtspunt is hier de bosbes. Deze dient voldoende beschermd te worden in de oudere percelen
Grove den.
Grooten Hof: aandachtspunt is hier de Bruine eikenpage. Hierbij zal grote aandacht gaan naar interne bosranden
en windluwe plaatsen. Langs de gasleiding wordt er een strook Zomereik in hakhout gehouden (gefaseerd) om
steeds over jonge eikjes te kunnen beschikken.

Op kaart 3.1 werd een onderverdeling gemaakt in “open bos” en “gesloten bos”. Met open bos wordt een
sluitingsgraad tussen 50 en 75% nagestreefd (kan variabel verdeeld zijn over het bestand).
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Overige

Het domeinbos In ’t Wedel is een boscomplex gelegen in de Dommelvallei en gelegen binnen de afbakening van het
VEN. Op langere termijn wordt hier gestreefd naar een gemengd loofhoutbos. Doelstelling voor de verschillende
bestanden:
o

Bestanden 1a en 2a: verder blijven evolueren richting Berken-elzenbroekbos

o

Bestand 1b: jonge loofhoutaanplanting verder laten evolueren, met lokaal zones van hakhout
(eiken) ter bevordering van de eikenpage.

o

Bestand 1c: de aanplant uit het verleden is voor een groot deel mislukt. Berk heeft zich wel reeds
natuurlijk verjongd. Streven naar Berken-elzenbroekbos

o

Bestand 3a: elzenbroekbos (verder laten evolueren zoals deze nu is)

o

Bestand 4a: wilgenbos (aanplant van wilgen uit 1999).

Poelen, plassen en waterpartijen
Langs de te voorziene ruimingswegen worden er in Heide-achter-de-Steenweg op verschillende plaatsen poeltjes
aangelegd ter bevordering van de Alpenwatersalamander, kikkers en padden.

3.4.2.2

Na te streven soorten

Potentieel natuurlijke vegetatie
De potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) is de vegetatie die op een bepaalde plaats van nature zou voorkomen
zonder tussenkomst van de mens. Voor de bestanden in omvorming geldt dat ontwikkeling en behoud van soorten
verbonden aan de PNV worden nagestreefd in zowel de kruid-, struik- als boomlaag. Dit houdt in dat deze soorten
worden bevoordeeld bij dunningen. Voor de bestanden in omvorming wordt natuurlijke verjonging van deze soorten
gestimuleerd en wordt in geval van kunstmatige verjonging bij voorkeur van deze soorten uit de boomlaag gebruik
gemaakt. Het nemen van de PNV als leidraad zal niet alleen de ecologische waarde ten goede komen maar staat er
mede garant voor dat met het oog op de productie van kwaliteitshout de juiste soorten gekozen worden.
De PNV voor de verschillende bestanden werd reeds besproken onder paragraaf 2.3.3.2. De voornaamste soorten
worden in onderstaande tabel weergegeven:
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Tabel 3.2.1: Soorten volgens de PNV
Bostype

Struik- & kruidlaag

Boomlaag

Arm Eiken-Beukenbos
(droge variant)

Hazelaar, Lijsterbes, Sporkehout
Adelaarsvaren, Smalle stekelvaren, Zachte
witbol, Ruige veldbies

Zomereik*, Wintereik, Beuk

Eikenbos
(droge variant)

Struikheide, Pijpestrootje, Blauwe bosbes

Zomereik*, Ruwe berk*

Arm Eiken-Beukenbos
(natte variant)

Hazelaar, Lijsterbes, Sporkehout
Zomereik*, Wintereik, Beuk
Adelaarsvaren, Smalle stekelvaren, Zachte
witbol, Ruige veldbies, Bosanemoon, Lelietjeder-dalen, Dalkruid

en

en
Eikenbos
(natte variant)

Struikheide, Pijpestrootje, Blauwe bosbes

Typisch Eiken-Beukenbos,
natte variant

Hazelaar, Lijsterbes, Sporkehout
Beuk*, Zomereik, Wintereik, Berk
Adelaarsvaren, Smalle stekelvaren, Zachte
witbol, Ruige veldbies, Bosanemoon, Lelietjeder-dalen, Dalkruid, Valse salie
Blauw glidkruid, Elzenzegge, Moeraswalstro, Zwarte els*, Zachte berk, wilgesoorten
Hennegras, Hoge cyperzegge, Pitrus, Gele
lis, Moerasstruisgras, Sporkehout

Elzenbroekbos

Zomereik*, Ruwe berk*, Zachte berk

*: dominante of co-dominante soort

Specifieke plant- en diersoorten
Het beheer richt zich op behoud en bescherming van kwetsbare of zeldzame soorten en aan soorten verbonden aan
specifieke biotopen. In het bijzonder betreft het volgende soorten en soortgroepen:
Bomen: Wintereik
Struiken: Sporkenhout, Hulst, Struikheide, dopheide, Blauwe bosbes, Rode bosbes, Jeneverbes en Koningsvaren
(deze laatste drie soorten komen voor in Heesakkerheide).
Vogels: Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Boompieper, Gekraagde roodstaart, Wespendief, Boomklever, Havik, specht
Reptielen: Levendbarende hagedis en Gladde slang
Amfibieën: vinpootsalamander
Insecten: algemeen soorten specifiek verbonden aan het bos en heiden waaronder diverse bosmieren; dagvlinders
als het Groentje, Bont dikkopje, Heivlinder, Bruine eikenpage, Kleine ijsvogelvlinder; Negertje, Snortikker,
Boskrekel, Veldkrekel en Moerassprinkhaan; Koraaljuffer, Venwitsnuitlibel, Tangpantserjuffer, Tengere
pantserjuffer en Venglazenmaker
Zoogdieren: Ree
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3.4.3
3.4.3.1

FASEREN, TIMING, PRIORITERING
Na te streven habitats

Droge heide en landduinen
Algemeen geldt dat open plekken tot 3 ha zullen worden gerealiseerd bij de 1e dunning.
Voor de omzetting van de landduin naar een open natuurtype, dient een ontbossing te gebeuren. Deze ontbossing
zal gecompenseerd worden door een nieuwe aanplant op niveau van het Bosland. De timing van ontbossing is dan
ook afhankelijk van de timing van de verwerving van nieuwe percelen die bebost kunnen worden. Ontbossing zal
verwezenlijk worden tussen de 1e dunning en 20 jaar daarna (ifv compensatiemogelijkheden).

Natte heide
De inrichting van het voormalige Napoleonstrand wordt voorzien naar het einde van de planperiode toe.
De overige, reeds bestaande locaties worden verder onderhouden.

Mantel-zoomvegetaties
De mantel-zoom vegetaties worden allen in de planperiode gerealiseerd.

Berken-Eikenbos
Dit is een streefbeeld op lange termijn. De aanzet gebeurd tijdens de planperiode, de volledige realisering valt buiten
de planperiode aangezien er voornamelijk met natuurlijke verjonging en lichtingskappen zal worden gewerkt (zie
verder).
Belangrijk daarbij is dat er eerst een bestrijding van Amerikaanse vogelkers uitgevoerd wordt.

3.4.3.2

Na te streven soorten

Tegen het einde van de planperiode wordt reeds getracht een versterking te krijgen van de nagestreefde soorten.
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3.4.4

TOEGEPASTE METHODEN

3.4.4.1

Verhoging aandeel inheemse soorten

Dunningen
Een goede boomkwaliteit wordt onder andere bekomen door bomen de ruimte te geven om te groeien. Anderzijds is
een voldoende dicht bestand noodzakelijk om te zorgen voor een lange takvrije stamlengte. Alles hangt dus af van
een goed doordacht en uitgevoerd dunningsbeleid.
De omlooptijd is de tijd tussen 2 opeenvolgende dunningen. Als doelstelling wordt standaard met het oog op de
continuïteit van het reeds gevoerde beheer een omlooptijd van 3 jaar (halve omloop) vooropgesteld voor de
bestanden jonger dan 40 jaar, 6 jaar (hele omloop) voor de bestanden tussen 40 en 70 jaar oud. Voor de oudere
bestanden wordt een dubbele omlooptijd van 12 jaar vooropgesteld met een facultatieve omloop om de 6 jaar.
Om al te frequente verstoring in het bos te vermijden worden de bestanden gegroepeerd in voldoende grote
reeksen, op geografische basis, waarbij de verschillende bosplaatsen in verschillende dienstjaren worden
aangedaan. Dit mede met als doel de spreiding van het houtaanbod te bekomen.
Via het toepassen van selectieve hoogdunning met aandacht voor de toekomstbomen zal ook de kwaliteit van het
aangeboden hout toenemen. Hiertoe is het dus belangrijk dat de bestanden als ze jong zijn voldoende gesloten zijn
om een mooie gave stam te bekomen maar nadien ook niet te dicht mogen staan om hout van voldoende
afmetingen te produceren.

Bosverjonging
Onder bosverjonging wordt verstaan de herbezetting, spontaan (= natuurlijke verjonging) of door menselijke ingreep
(= kunstmatige verjonging) met een bosvegetatie van een stuk grond dat de jongste 50 jaar met bos was bezet.
Er kunnen twee verjongingsmethodes onderscheiden worden: Lichtingskappen en vlaksgewijze groepenkap.
Bij voorkeur zal de verjonging gebeuren door opeenvolgende lichtingskappen waarbij het scherm geleidelijk
geopend wordt zodat meer licht de bosbodem kan bereiken waardoor natuurlijke verjonging meer kans krijgt. De
verjongingskappen dienen zodanig uitgevoerd te worden dat kroonsluiting niet bereikt wordt tegen de volgende
dunningsomloop. Dit type verjonging zal het meest toegepast worden in dit beheerplan. De intensiteit kan variabel
uitgevoerd worden in functie van aanwezige potenties binnen het bestand. Door meerdere verjongingskappen na
elkaar uit te voeren, wordt er zo meer overgeschakeld naar een ongelijkjarig bestand.
Naast een gewone lichtingskap kan er ook een vlaksgewijze groepenkap (over een oppervlakte van maximaal 1 ha
bij loofhout, en 3 ha voor naaldhout) uitgevoerd worden, gevolgd door ofwel natuurlijke verjonging ofwel door het
groepsgewijs inbrengen van verjoningsgroepen van Zomereik, Wintereik en eventueel Beuk in dicht plantverband
om garanties te geven naar de productie van kwaliteitsloofhout. Deze verjongingskernen zullen in de toekomst ook
kunnen fungeren als zaadbronnen. De verjongingsmethode zal toegepast worden in de bestanden waar den-na-den
wordt vooropgesteld. Daarnaast wordt deze methode eveneens gebruikt als directe omvormingsmethode in
homogene aanplantingen waarin op dit ogenblik weinig natuurlijke verjonging van inheems loofhout is te verwachten
(bijvoorbeeld homogene Corsicaanse dennenbestanden). In bestanden waar wel natuurlijke verjonging te
verwachten is, kan er ook een vlaksgewijze groepenkap over 0,5 ha uitgevoerd worden waarbij ongeveer 30
zaadbomen per ha blijven staan en de overige bomen gekapt worden. Dit type verjonging kan eigenlijk aanzien
worden als een extreme vorm van een lichtingskap, waarbij een ver doorgedreven lichting wordt uitgevoerd
(bijvoorbeeld bij homogene gelijkjarige Grove dennenbestanden, om om te vormen tot ongelijkjarige
dennenbestanden).
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Bebossingswerken
Onder bebossing wordt verstaan de bezetting met bos, door menselijke ingreep of spontaan, van een oppervlakte
die sinds 50 jaar niet meer met bos bezet was. Het betreft hier dus een nieuw aan te leggen bos. Bebossingswerken
worden voorzien ter hoogte van het domeinbos Grooten Hof (bestand 6a).

3.4.4.2

Verhogen aandeel inheemse soorten door bestrijding invasieve exoten

Exoten zijn vanuit ecologisch standpunt minder interessant dan inheemse soorten vermits een geringer aantal planten diersoorten hiervan afhankelijk is. Vooral het aantal ongewervelden is vaak beduidend lager. Doelstelling is dan
ook het aandeel exoten te doen dalen.
Bij het beheer wordt onderscheid gemaakt tussen potentieel invasieve soorten en weinig invasieve loof- en
naaldhoutsoorten.

Potentieel invasieve soorten
Dit zijn soorten welke zich zeer gemakkelijk verjongen. Doelstelling is het aandeel invasieve exoten over de
planperiode drastisch te doen dalen. Het beheer zal dan ook prioritair gericht zijn op het controleren en waar nodig
bestrijden van deze soorten. Hierbij staan de Amerikaanse eik en de Amerikaanse vogelkers centraal. Door hun
agressieve karakter verdringen zij vaak de inheemse soorten.

Amerikaanse eik
Amerikaanse eik dient hoofdzakelijk gecontroleerd te worden vermits deze soort iets minder agressief is en tevens
ook nog een zekere economische (interessante houtproductie) en recreatieve (mooie herfstverkleuring) waarde
bevat.
In volgende zones dient Amerikaanse eik prioritair verwijderd te worden:


Heide-achter-de-Steenweg



Dorper- en Houtmolenheide

Er dient opgemerkt te worden dat er een dreef van Amerikaanse eik aanwezig is langs de Napoleonweg. Deze dreef
valt buiten het beheerplan. Er moet ervoor gezorgd worden dat verspreiding niet optreedt in de aanpalende
bosbestanden (door lokaal het bos voldoende gesloten te houden).
Niet op alle plaatsen waar Amerikaanse eik reeds aanwezig is, dient deze soort dan ook effectief verwijderd te
worden. Wat wel belangrijk is, is dat deze soort geweerd wordt in zones waar een opener bosstructuur voorzien
wordt, en in zones met omvorming. Op andere plaatsen, waar exemplaren voorkomen met zeer goede
houttechnische kwaliteiten die geen aanleiding geven tot verspreiding of zeldzame inheemse exemplaren
verdrukken, kunnen deze behouden blijven.
Aanplanten of stimuleren van natuurlijke verjonging van Amerikaanse eik wordt in geen enkel bestand toegelaten.
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Amerikaanse vogelkers
Het beheer is gericht op controle en/of bestrijding van deze soort. Tegen het einde van de planperiode dient zij onder
controle te zijn.

Weinig invasieve soorten
Naast de Corsicaanse den betreft het ook Fijnspar, Lork, Douglas, Tamme kastanje en Zeeden als voornaamste
soorten. Deze vormen naar verspreiding en verdrukking van inheemse soorten een geringer probleem. Lork en
Douglas (en eventueel Corsicaanse den) zullen nog aangeplant worden, maar enkel in de daartoe voorziene zones
(zie economische doelstellingen).

3.4.4.3

Dood hout en licht in het bos brengen

Dood hout
In onze jonge bossen ontbreekt de vervalfase die zo typisch is voor echte oerbossen. Dood hout is heel belangrijk
voor het bosecosysteem. Elk stuk dood hout doorloopt verschillende verteringsstadia en uiteindelijk wordt het in de
humuslaag opgenomen, waar de voedingsstoffen opnieuw worden vrijgegeven en opgenomen worden door de
wortels van levende bomen. Voor een duurzaam bosbeheer wordt er gestreefd naar een verhoging van het aandeel
dood hout in de Vlaamse bossen, zowel staand als liggend. Dit wordt o.a. gerealiseerd door het ringen van bomen.
Bij het ringen van bomen wordt bewust dood hout gecreëerd door een strook bast over de ganse omtrek weg te
nemen. De sapstroom van de boom stopt hierdoor en de boom sterft langzaam af.
In veel gevallen wordt Amerikaanse eik geringd met dit doeleind. In het Pijnven liep echter een experiment waarbij
gekeken werd of dit een zinvolle maatregel is. Er werd in dit domeinbos immers een onderzoek verricht op een
aantal geringde Amerikaanse eiken door een insectenspecialist. Er waren bijna geen kevers te vinden, en bovendien
waren ook de holten niet functioneel voor bijvoorbeeld vleermuizen. Een mogelijke verklaring is dat dit met het
afbraakstadium te maken heeft. Daarom zal dezelfde persoon na een periode van vijf jaar hetzelfde onderzoek
opnieuw uitvoeren, op dezelfde bomen. Blijkt op dat moment dat de resultaten dezelfde zijn, dan zullen de
Amerikaanse eiken niet langer geringd worden. Voor mycoflora is het dood hout sowieso interessant, maar dit geldt
evengoed voor inheemse soorten. Amerikaanse eik kan dan ook in veel gevallen beter behouden worden, aangezien
deze waardevol hout produceert.
Het bosbeheer streeft naar 4% van het bestandsvolume dood hout. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het snoeihout in
het bos te laten, dode bomen te laten staan, wortelkluiten van omgewaaide bomen te laten liggen of bomen te
ringen. Dit dood hout heeft een natuurfunctie, maar draagt ook bij tot het versterken van het ecologisch evenwicht
van het bos. Bovendien brengt dood hout leven in het bos: het is een biotoop voor bijvoorbeeld insectenetende
vogels die populaties van eventueel schadelijke insecten controleren. Economisch minder waardevolle bomen
kunnen deze rol perfect vervullen.
Actueel bedraagt het aandeel staand dood hout over de totale bosoppervlakte 1,8 % (cfr tabel 2.3.2.2d). Indien
geschat wordt dat het aandeel liggend hout ongeveer gelijk is aan het aandeel staand dood hout, dan bedraagt het
aandeel dood hout 3,6%.
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Licht
Structuurrijke open plekken en bosranden vormen een belangrijke component van het bosecosysteem. Ze vormen
de geschikte habitat voor heel wat dieren en planten die gebonden zijn aan lichtrijke omstandigheden en
overgangssituaties. O.a. soorten als bosbes (rode en blauwe) en struikhei profiteren van deze lichtrijke
omstandigheden. In het kader van de verbinding van de open plekken ter hoogte van Heide-achter-de-Steenweg en
Dorper- en Houtmolenheide is het belangrijk dat hier voldoende lichtrijke gebieden voorzien worden. Vandaar dat er
vooropgesteld wordt dat bepaalde zones hier eerder naar bosheide zullen neigen.
In Heesakkerheide wordt Rode bosbes aangetroffen. Ook in Hoeverheide komt Blauwe bosbes massaal voor.
Bijgevolg is variabele dunning hier belangrijk, waarbij delen van bestanden ijler gezet worden, dan de rest van het
bestand. De keuze van de ijlere plaatsen is afhankelijk van het voorkomen van bosbes.
Ter hoogte van Lindelse heide komt eveneens in de centrale percelen veel bosbes voor. Hier zal voornamelijk
gewerkt worden met een slingerende bosgradiënt, met plaatselijk ijlere zones. In de bestanden zelf, wordt een
geslotener bestand nagestreefd, gezien het veel voorkomen van Amerikaanse eik. Bovendien worden hier nog
exoten toegelaten in het kader van de arboretum functie. Het nastreven van ijlere bestanden zou kunnen leiden in
een exponentiële toename van deze soorten.
Het realiseren van dunningsvariaties en het creëren van bosgradiënten wordt volledig tijdens deze planperiode
uitgevoerd. De omvorming van Heide-achter-de-Steenweg is een visie op langere termijn, waarmee reeds gestart zal
worden tijdens deze planperiode, maar die nog niet zal voltooid zijn.
Op kaart 3.1 werd een onderverdeling gemaakt in “open bos” en “gesloten bos”. Met open bos wordt een
sluitingsgraad tussen 50 en 75% nagestreefd (kan variabel verdeeld zijn over het bestand).
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3.5

BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T DE SOCIALE EN EDUCATIEVE FUNCTIE

Een ongekend bos is maar al te vaak een onbemind bos. Als algemeen uitgangsprincipe wordt dan ook gesteld dat
rekening houdend met de bepalingen van het Bosdecreet en met respect voor de ecologische draagkracht van het
gebied, getracht wordt het bos zoveel als mogelijk open te stellen voor sociale en educatieve activiteiten welke op
duurzame wijze beoefend worden. De voorrang gaat naar diverse vormen van stille recreatie, zoals hieronder
opgesomd.

Er dient voorafgaand opgemerkt te worden dat er voor Heesakkerheide op korte termijn een ‘Masterplan’ wordt
opgemaakt. Deze bouwt verder op de beheerdoelstellingen van de bosbestanden zoals opgenomen in dit plan, maar
moet de recreatieve routes verder uitwerken.

3.5.1

RECREATIEVORMEN

Wandelen
In principe mag er gewandeld worden op alle boswegen. Er lopen echter een aantal wandelroutes van de
wandelkamer doorheen de verschillende bosplaatsen (een 5-tal wandellussen ter hoogte van Heesakkerheide en In
het Wedel en een 2-tal wandellussen ter hoogte van Heide-achter-de-Steenweg en Dorper- en Houtmolenheide).
Doelstelling is om deze wandellussen maximaal te ondersteunen. Dit zal gebeuren door:


de creatie van een diverse wandelomgeving (de wandellussen liggen doorheen verschillende zones die
ofwel een nadruk kennen op houtproductie ofwel ecologische ontwikkelingen; ook een diverse
leeftijdsopbouw van de bestanden zorgt voor variatie);



onderhoud van de paden (maaibeheer);



op gewenste plaatsen voorzien van een aantal faciliteiten zoals banken, overzichtsborden.

Rolstoelfaciliteiten
Ter hoogte van Lindelse heide ligt het pad “wandelen met wielen” ter ondersteuning van de MS-kliniek. Dit pad
bestaat momenteel uit rechte paden met rechte hoeken. Doel is om hier een aangenamere, natuurlijkere sfeer te
creëren, waarbij de bosranden langs deze paden golvend zullen worden gemaakt, met plaatselijk kleine inhammen.
Ideale plaatsen voor deze inhammen is waar er momenteel reeds veel Blauwe bosbes voorkomt.
De creatie van een tweede rolstoelpad ter hoogte van Heesakkerheide (ter ondersteuning van Sint-Oda), is een
optie langs de wandelwegen. Dit zal verder worden bekeken in het Masterplan.
Voor beide paden is het belangrijk dat ze goed onderhouden worden (verharde paden), en op de gewenste plaatsen
voorzien van een aantal faciliteiten zoals banken, maar eventueel ook enkele muziekinstrumenten.

Educatieve routes
Op dit moment zijn er nog geen educatieve routes. Twee routes worden voorzien:
Een eerste route situeert zich langsheen het traject van het pad “wandelen met wielen” ter hoogte van Lindelse
heide. Dit pad is bedoeld voor leerlingen van de lagere school, om kennis te maken met verschillende boomsoorten.
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Bijgevolg dienen verschillende boomsoorten aanwezig te zijn. In dit opzicht worden exoten hier nog in beperkte mate
toegelaten langsheen het pad (minder dan 10% van het stamtal van een bestand, eerder als ‘arboretum-functie’).
De zoekzone voor een tweede educatieve route situeert zich ter hoogte van Hoeverheide en strekt zich uit van
Grooten Hof in de richting van De Winner. Ook hier is diversiteit belangrijk, zowel in soortenopbouw als
leeftijdsopbouw.

Mountainbike
Op dit moment zijn een aantal semi-vaste mountainbikeparcours gelegen, die over gans Bosland lopen gelegen. Met
semi-vast, wordt bedoeld dat het parcours enkel mag bereden worden in het kader van evenementen waarvoor
vooraf een machtiging werd bekomen bij het Bosbeheer. Een vast parcours werd aangeduid.
Doelstelling bestaat eruit om het bestaande (semi-vaste) MTB-parcours ter hoogte van Heide-achter-de-Steenweg
anders in te kleuren. In het zuiden van deze bosplaats loopt het parcours namelijk doorheen een gebied dat verpacht
is voor de jacht. Beide recreatievormen zullen dan ook gescheiden worden. Bij de herinkleuring van het semi-vast
parcours wordt er vooral aandacht besteed aan interessante paden. Zo zal bijvoorbeeld het nieuwe parcours
gedeeltelijk over het landduinencomplex lopen, om zo maximaal van reliëfverschillen te kunnen profiteren.
Daarnaast wordt ook de optie open gehouden om in bestand De Leukens 6a een BMX-parcours voor de locale jeugd
aan te leggen.

Fietsen
Fietsen wordt enkel toegelaten op het bestaande provinciaal fietsroutenetwerk dat doorheen enkele bosbestanden
loopt (en op termijn op het vast mountainbikeparcours, aangezien er geen juridisch onderscheid bestaat tussen een
fietser en een mountainbiker).
Daarnaast wordt de mogelijkheid nagegaan om een verharde verbinding te leggen ter hoogte van Dorper- &
Houtmolenheide tussen het fietsroutenetwerk en het parochiaal centrum, om maximale aansluiting te garanderen in
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een veilige omgeving. Dit dient verwezenlijkt te worden in samenwerking met de Provincie Limburg
(verantwoordelijke voor het fietsroutenetwerk) en de uitbaters van de parochiezaal.

Military
Het bestaande military-traject ter hoogte van Dorper- en Houtmolenheide wordt ongewijzigd behouden.

Paardrijden
De bestaande ruiter-en menroutes worden ongewijzigd behouden.

Speelzones
Momenteel zijn er 2 speelzones (grenzend aan elkaar gelegen):


Winnerheide: Speelzone enkel voor plaatselijke jeugd die gebruik maken van De Winner.



Hoeverheide: Permanente speelzone van ca. 10,5 ha groot, gelegen grenzend aan Winnerheide.

Doelstelling is om de speelzone in Hoeverheide te vergroten (met ca. 6 ha).
Daarnaast wordt er nog een speelzone voorzien ter hoogte van Dorper- en Houtmolenheide (bestanden 17a, 18a,
23a en 24a). Een speelzone ter hoogte van De Leukens (bestand 7a (6 ha 03)) wordt als optioneel beschouwd.
Ook ter hoogte van Heesakkerheide zal de ligweide rond de molen aangeduid wordt als speelzone. In het
Masterplan zal daarnaast op zoek gegaan worden naar de noodzaak om een speelbos aan te duiden
binnen Heesakkerheide.

Jacht
Een eerste doelstelling is om het jachtgebied zoveel mogelijk van andere recreatievormen te scheiden. Daardoor
werd de MTB-route ter hoogte van Heide-achter-de-Steenweg noordwaarts verlegd.
Momenteel is het zuidelijk deel van Heide-achter-de-Steenweg verpacht voor de jacht. Dit gebied wordt lichtjes
uitgebreid: in het noorden komt er een deel van bestand 9a bij, zodat de grens van de jachtverpachting gelijk loopt
met de bestandsafbakening (en niet midden door een bestand loopt). Anderzijds worden ook De Joden en Heideachter-de-Gorten eveneens verpacht voor de jacht.
Wilde everzwijn komt voor, maar er zijn nog geen echte problemen vastgesteld. Bijzondere bejaging van Everzwijn
wordt toegelaten.

Oriëntatielopen
Grensoverschrijdend met Lommel en Hechtel-Eksel is er een volledig gebied in kaart gebracht ten behoeve van het
oriëntatielopen. Concreet voor Overpelt is dit het gebied dat zich uitstrekt ten zuiden van de N71 en ten westen van
de N74. Gebieden met een vast parcours voor oriëntatielopen komen evenwel niet voor in Overpelt.
Ter hoogte van Heesakkerheide is oriëntatielopen ook sinds 1998 toegelaten voor scholen (zie ook paragraaf 1.8).
Doelstelling is om dit ongewijzigd te behouden. Activiteiten in dit kader moeten altijd individueel gemachtigd worden.
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3.5.2

RECREATIEVE ZONES

Als algemene doelstelling voor Bosland geldt dat er in elke gemeente waarin Bosland gelegen is (Lommel, HechtelEksel en Overpelt) één of meerdere ‘toegangspoorten’ worden aangeduid, die toegang verlenen aan het Bosland.
Op die manier wordt de recreatie zodanig gestuurd dat zij vooral beoefend wordt in de ecologisch minder kwetsbare
zones van voldoende omvang.
Belangrijke zones voor recreatie zijn:


Grooten Hof, Hoeverheide en De Winner: doelstelling is dat Grooten Hof grootste toegangspoort van
Bosland wordt op grondgebied van Overpelt. Van hieruit starten dan diverse recreatieve routes doorheen
Bosland, waarbij deze in eerste instantie in Hoeverheide gerecreëerd worden. Aansluitend aan
Hoeverheide ligt de recreatieve pool ‘De Winner’.



Dorper- en Houtmolenheide kan beschouwd worden als een tweede, kleinere toegangspoort. In deze
bosplaats worden volgende recreatiemogelijkheden nagestreefd: military, speelzone, fietsen
(fietsroutenetwerk), wandelen en paardrijden. Het bos moet mogelijke ongewenste recreatiedruk opvangen
in de eigenlijke bossen van de Lage Kempen (zoals Heide-achter-de-Steenweg, het Pijnven te HechtelEksel, etc), die momenteel maar beperkt toegankelijk zijn en aldus gespaard blijven van recreatiedruk. In
het Ruimtelijk Structuurplan van Overpelt wordt in het Richtinggevend gedeelte de suggestie geformuleerd
naar de Vlaamse Overheid toe om deze bosplaats als een recreatie- en speelbos voor de plaatselijke
jeugd en bevolking te beschouwen, maar ook voor het organiseren van tijdelijke sportactiviteiten (bv. 1jaarlijkse evenementen, …) zoals military, veldloop, veldrijden of mountainbikewedstrijden, oriëntatieloop,
enz.



Heesakkerheide wordt gesitueerd op de fictieve grens tussen een wandelpark en een arboretum. Dit park
is van het uitgestrekte Bosland eerder geïsoleerd gelegen in de vallei van de Dommel (samen met In ’t
Wedel). Het bosgebied sluit echter nauw aan bij het centrum van Overpelt en bij Sint-Oda. Deze bosplaats
heeft met andere woorden wel een heel belangrijke recreatieve functie te vervullen. Hierbij wordt er
gedacht aan diverse wandelroutes, een educatieve route, een bewegwijzerd joggingpad (bestaande uit
lussen, zodat de jogger zijn parcours zelf kan samenstellen), een speelweide en een museum in de molen.
Verdere details zullen worden uitgewerkt in het kader van een Masterplan voor Heesakkerheide (niet
opgenomen in dit bosbeheerplan).



Lindelse Heide is gelegen in de directe omgeving van de MS-kliniek. Doorheen deze bosplaats is een
verharde wandellus gelegen, die toegankelijk is voor minder-valieden, maar die ook dienst doet als
educatief leerpad. Deze bosplaats is dus in eerste plaats een wandelgebied als ook een educatief gebied
(arboretum-functie).



De Leukens is eveneens een eerder geïsoleerde bosplaats in het noorden van de gemeente, en doet
voornamelijk dienst als buffergebied tussen de industriezone, de N74 en de woonwijken. Gezien zijn
ligging komt het gebied eveneens in aanmerking om recreatief benut te worden door de locale bevolking.
In deze bosplaats kan gewandeld worden en wordt er een speelzone aangeduid thv bestand 7a. Indien
interesse van de buurtbewoners kan hier ook een klein vast MTB-parcours aangelegd worden in bestand
6a (voor BMX).

Sinds 14 februari 2009 is het Besluit Vlaamse Regering van 5 december 2009 betreffende de toegankelijkheid van
de bossen en de natuurreservaten van kracht (B.S. 4 februari 2009). Deze regelt de toegankelijkheid en het
occasionele gebruik van bossen. Een toegankelijkheidsreglement zal worden opgesteld in samenspraak met de
Regiobeheerder. Deze wordt weergegeven in paragraaf 4.12 ‘Beheermaatregelenen richtlijnen m.b.t. de
toegankelijkheid’.
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3.6

BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE

Als globale doelstelling wordt de duurzame instandhouding van het bos nagestreefd vermits het bos een belangrijke
bijdrage levert:


aan de opslag van broeikasgassen



aan de captatie van stof



aan de buffering en infiltratie van hemelwater: de bestanden die binnen de beschermingszones van het
openbaar drinkwaterwingebied liggen, zullen zodanig beheerd worden dat zij hun beschermende functie
ten aanzien van de onderliggende grondwaterlagen blijven vervullen.



aan de productie van duurzame houtsoorten: Zomereik en Tamme kastanje zijn beide soorten die zeer
duurzaam zijn tegen verwering en dus uiterst geschikt voor het gebruik als omheiningen. Samen nemen
deze soorten ongeveer 8% in van het volume. Andere hardhoutsoorten die in het gebied voorkomen zijn
Grove den, Beuk (en Zoete kers). Deze zijn echter minder tegen verwering bestand, maar kennen andere
toepassingen zoals bv. in de meubelindustrie.



als bescherming tegen winderosie: In de 19e eeuw was de beschermingsfunctie tegen winderosie een
belangrijke functie van de vele naaldbossen in de Kempen. Dit heeft mede aan de oorsprong gelegen dat
vele heidegebieden werden aangeplant.



als woonplaats van tal van plant- en diersoorten

Praktisch gezien worden door de bosbeheerder bosvreemde stoffen, zoals olie en bestrijdingsmiddelen, zoveel
mogelijk uit het bos geweerd. Uitzonderingen zijn echter mogelijk, zo kunnen chemische bestrijdingsmiddelen
worden ingezet om niet-inheemse, agressieve pestsoorten onder controle te krijgen. Verder is het gebruik van
genetisch gemanipuleerde organismen uitgesloten. De bosbeheerder zal ook bijdragen tot het integraal
waterbeheer: de bestaande waterhuishouding in het bos wordt gerespecteerd. Bestaande drainagesystemen kunnen
waar nodig onderhouden worden, nieuwe drainage wordt niet toegelaten.
Hier kan nog opgemerkt worden dat verschillende onderzoeken werden uitgevoerd om na te gaan welke
perspectieven bosomvorming van de naaldboomplantages op zandgronden in de Kempen biedt. Deze bestanden
zijn nl. extra gevoelig voor verzuring door een lage buffercapaciteit van de zandbodems. Algemeen wordt
aangenomen dat verzurende depositie minder voorkomt in loofhoutbestanden dan in naaldhoutbestanden.
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3.7

BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE

Een bosreservaat komt niet voor. Aanwijzing ervan wordt vooralsnog niet voorzien in het kader van dit
bosbeheerplan.
Globaal gezien komen alle bestanden in aanmerking voor wetenschappelijk onderzoek dat immers zeer divers van
aard kan zijn (zowel op vlak van bosbouw als ecologie). Bijgevolg kunnen alle bestanden voorwerp van onderzoek
vormen.
Momenteel lopen volgende onderzoeken:


Het Platform Fauna & Flora van het Bosland voert een monitoring uit voor een aantal specifieke soorten.



SimForTree: Dit project wordt uitgevoerd door partners van de universiteiten van Gent, Leuven en
Antwerpen. Dit project beoogt het op punt stellen van een volledig procesgestuurd model dat de groei van
bosbomen in Vlaanderen op realistische wijze simuleert. In De Leukens ligt een proefvlak voor deze
studie.
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3.8

LOKALE GEBIEDSVISIE

Onder lokale gebiedsvisie verstaan we een visie op het niveau van een bosplaats. Vertrekkende van de actuele
situatie op het terrein worden meer specifieke doelstellingen geformuleerd om de potenties en/of wenselijkheden ten
aanzien van het gebied, verder te ontwikkelen.
Kaart 3.1 geeft het streefbeeld weer.

3.8.1

HEIDE-ACHTER-DE-STEENWEG

In Heide-achter-de-Steenweg staat de houtproductie centraal. Het bosbouwkundige systeem met gelijkjarige
monoculturen van dennen met een kaalkap om de 50 tot 70 jaar is evenwel achterhaald en is geen doelstelling meer
voor het ganse gebied. Plaatselijk wordt wel nog steeds een zone gereserveerd voor den-na-den (met een
bedrijfstijd van ca. 60 jaar voor de papierindustrie, OSB-platen, etc.). Echter wordt er gestreefd naar een
leeftijdsverschil tussen de verschillende dennenbestanden. Daarnaast wordt er locaal ook gestreefd naar
hoogproductieve (exoten-)soorten als Corsicaanse den, Douglas en Lork.
Heide-achter-de-Steenweg heeft ook een belangrijke ecologische functie te vervullen. Het gebied kan namelijk
door zijn ligging tussen verschillende gebieden waar het Groentje aanwezig is, een belangrijke rol vervullen als
ecologische verbinding tussen deze kerngebieden. Bovendien is er een landduinencomplex doorheen deze
bosplaats. Momenteel is deze nog bebost. Dit landduinencomplex zal op een aantal locaties omgezet worden naar
een open natuurtype die zich verder kan ontwikkelen. Er wordt hierbij gestreefd naar het Europees habitat: Open
grasland met Corynophorus- en Agrostissoorten op landduinen.
In Heide-achter-de-Steenweg wordt voornamelijk gestreefd naar recreatieluwe zones. Stille recreatiemogelijkheden
zoals het fietsroutenetwerk als het ruiterparcours die plaatselijk doorheen het bos lopen, blijven behouden, maar
worden niet uitgebreid. Het semi-vast mountainbikeparcours wordt nog steeds beperkt toegelaten, maar zal zich
beperken tot het noordelijk gedeelte (om maximale scheiding met het jachtgebied te garanderen). Ook wandelen op
de boswegen is niet verboden, maar er worden geen extra voorzieningen getroffen, alsook geen extra
aantrekkingspolen.

3.8.2

DORPER- EN HOUTMOLENHEIDE

In Dorper- en Houtmolenheide wordt voornamelijk de sociaal-educatieve functie nagestreefd. De ligging van dit
bosgebied nabij het parochiaal centrum, een woonwijk en een school, maakt van dit gebied een uitstekende
recreatieve aantrekkingspool. Het is, naast Grooten Hof (zie verder), één van de twee toegangspoorten van het
aaneengesloten Bosland te Overpelt.
In het Ruimtelijk Structuurplan van Overpelt wordt in het Richtinggevend gedeelte de suggestie geformuleerd naar
de Vlaamse Overheid toe om deze bosplaats als een recreatie- en speelbos voor de plaatselijke jeugd en bevolking
te beschouwen, maar ook voor het organiseren van tijdelijke sportactiviteiten (bv. 1-jaarlijkse evenementen, …) zoals
military, veldloop, veldrijden of mountainbikewedstrijden, enz.
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Het bos moet mogelijke ongewenste recreatiedruk opvangen in de eigenlijke bossen van de Lage Kempen (zoals
Heide-achter-de-Steenweg, het Pijnven te Hechtel-Eksel, etc), die momenteel maar beperkt toegankelijk zijn en
aldus gespaard blijven van recreatiedruk.
Volgende recreatiemogelijkheden zijn aanwezig of zullen worden ontwikkeld:
Wandelen
Tussen de verschillende bestanden zijn er overal boswegen aanwezig, dewelke vrij toegankelijk zijn voor
wandelaars. Daarnaast lopen een tweetal lussen van een bewegwijzerde wandeling doorheen de bosplaats.
In een aantal bestanden loopt het parcours doorheen het bestand.

Fietsen
Het fietsroutenetwerk loopt doorheen deze bosplaats. Het traject loopt ten noorden van bestanden 25a en
26a, draait dan af naar het zuiden waardoor het traject ten oosten loopt van de bestanden 26a en 32a, en
loopt dan langs bestand 35a het bos uit.
Ten noorden van bestanden 25a en 26a is het fietspad hier verhard. Dit verhard fietspad zal verder
doorgetrokken worden ten noorden van de bestanden 27a, 28a, 29a en 30a om zo een verbinding te maken
met het parochiaal centrum, waar ook parkeermogelijkheden gelegen zijn.

Military
Het military parcours blijft ongewijzigd behouden.

Ruiter- en Menroute
Deze blijft ongewijzigd behouden.

Speelzone
Bestanden 17a, 18a, 23a en 24a worden aangeduid als nieuwe speelzone. In bestand 23a is een verhard
terreintje aanwezig. Deze wordt behouden voor bv. balspelen.

Daarnaast wordt, aansluitend aan Heide-achter-de-Steenweg, tevens een zone aangeduid waar houtproductie
centraal staat. In de overige bestanden wordt eerder de ecologische functie nagestreefd. Hier zal Berken-Eikenbos
worden ontwikkeld (evolutie is al vollop aan de gang), waarbij doelstelling op langere termijn de afwezigheid (bijna)
van Grove den of overige naaldhoutsoorten. Exoten worden uit deze bestanden geweerd. In bestand 25a kan wel
Zeeden behouden blijven. Ter hoogte van bestand 14a wordt momenteel een heideterreintje ontwikkeld. Er zal nu
worden gestreefd om een brede golvende corridor te verwezenlijken tussen deze open plek en de heidestrook langs
de spoorweg (ca. 3 ha).
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3.8.3

HEIDE-ACHTER-DE-GORTEN

In Heide-achter-de-Gorten zal er gestreefd worden naar de verdere ecologische ontwikkeling van het gebied. In
het recente verleden werd een gedeelte van de bomen rondom de depressie ‘de Gorten’ gekapt en is er een stuk
toplaag afgeplagd. Dit was een eerste stap naar herstel van deze zone. De rest van de rand van het vennetje is
dichtgegroeid en de vergrassing is vergevorderd. Slechts hier en daar staat er gewone dophei. Sporkenhout is
praktisch afwezig. In de nabijgelegen bossen staat heel wat blauwe bosbes, een belangrijke nectarplant.
In de visie rond de bossen in Overpelt werden een aantal aandachtspunten opgenomen die onder andere voor het
Groentje positieve gevolgen zullen hebben. Door het verder openkappen van de heidezone en door bijkomend te
plaggen en maaien, zal dit gebied een klein maar belangrijk leefgebied van het groentje worden. Door zijn ligging is
het van groot belang als stapsteen tussen de populaties van Moonsweijer en ‘t Plat. De populatie zal er van kunnen
profiteren als de omliggende bossen een meer ecologische inrichting krijgen.
Als streefdoeltypes wordt dus enerzijds natte heide vooropgesteld rondom de Gorten. Daarnaast wordt de grootste
zone van het gebied gereserveerd voor structuurrijk-Eikenberkenbos (inheems gemengde bestanden). In een deel
van de westelijke bestanden, werden reeds omvormingsmaatregelen genomen door het inbrengen van Wintereik
door middel van een groepenkap. Deze inheems gemengde bestanden vormen een combinatie van de
hoofdboomsoorten Grove den, Zomereik, Wintereik, Ruwe berk. Naar het zuidoosten toe neemt het aandeel Grove
den toe, zodat er gemengde naaldhoutbestanden voorkomen.
Daarnaast zijn er een aantal bestanden aangeduid waar voornamelijk houtproductie centraal staat. In deze zone
(bestanden 30a, 32a, 33a, 34a, 35a, 36a, 37a, 38a, 39a, 40a, 41a, 42a, 43a, 44a) wordt een planmatige omvorming
en afbouw van het aandeel Corsicaanse den voorzien als voornaamste exoot. Ook het aandeel van Amerikaanse
vogelkers zal dalen. Binnen de periode van 20 tot 50 jaar zal er aandacht besteed worden aan diversiteit en
ouderdomsverschil met toename van de boomsoorten Douglas en Lork.

3.8.4

DE JODEN + GEMEENTEBOS 5A

Gemeentebos 5a komt overeen met het vroegere Napoleonstrand. Dit perceel, alsook het bosbestand De Joden is
hier heel belangrijk als verbindingsgebied voor o.a. het Groentje tussen Moonsweijer, De Gorten en ’t Plat. Hier
wordt voornamelijk de ecologische functie vooropgesteld.
Er wordt voor dit gebied gestreefd naar een verbindingsgebied voor het groentje. Voor De Joden wordt er gestreefd
naar een omvorming tot een lichtrijk, structuurrijk Berken-Eikenbos met overstaanders van Grove den. Dit moet voor
een perfecte overgang zorgen met De Gorten. De westelijke grens wordt hierbij grillig ingericht, met inhammen,
waardoor plaatselijk windluwe plaasten gecreëerd worden en die reeds, in afwachting van een eventuele
herinrichting van het Napoleonstrand, locale leefgebieden voor het Groentje moet zorgen. In totaal wordt er hierbij
gestreefd naar 0,5 ha open plekken.
Ter hoogte van het Gemeentebos 5a zal het homogeen populierenbos plaats maken voor structuurrijk bos. De
potentieel natuurlijke vegetatie voor dit gebied is een elzenbroekbos. Gezien de natte standplaatsomstandigheden,
wordt hier gekozen voor els en es, met een mantelzoomvegetatie aan de Z-rand (= +/- 0,120 ha open plek). Dit bos
zorgt tevens als windbreker. In het huidige pitrusveld zal een gradiënt gecreëerd wordt naar de Holvense loop toe.
Hierbij zal de zone naast de Holvense loop afgeplagd worden tot op de veenlaag. Hierbij wordt er gehoopt om natte
heide te creëeren. Eventueel kan hier plagsel van in het Plat, De Gorten of Moonsweijer gebracht worden.
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In het actieplan voor het Groentje wordt het ideaal leefgebied voor deze soort weergegeven:
Het groentje is in Vlaanderen beperkt tot structuurvolle, natte heidegebieden. Het optimale leefgebied bevindt zich
op goed ontwikkelde overgangen van natte heide naar bos. Om geschikt te zijn voor de voortplanting dient de natte
heide voldoende vitale jonge gewone dophei te bevatten, waarop de vrouwtjes eitjes kunnen afzetten. Kleine
verspreid staande struikjes worden gebruikt door de mannetjes om een territorium te verdedigen. Ze vormen ook
beschutting tegen de wind. Aangezien het groentje in het voorjaar vliegt, heeft het nood aan snel opwarmende
plekjes. Zuidelijk georiënteerde inhammen in de bosrand of de zuidzijde van verspreide bosjes zijn geschikte zones.
De vlinders drinken nectar van verschillende bloemen, maar tijdens het vroege voorjaar is de keuze in
heidegebieden echter meestal beperkt. De belangrijkste nectarplanten zijn vooral blauwe bosbes, sporkenhout en
gewone dophei. In een licht- en structuurrijk bos met een gevarieerde ondergroei op korte afstand van de heide
kunnen de vlinders voldoende nectar vinden. Wegens het beperkte ruimtegebruik van het groentje moeten al deze
hulpbronnen op beperkte afstand (enkele tientallen meters) van elkaar voorkomen.
Verbindingsgebieden worden voornamelijk ingericht met aandacht voor lijnvormige elementen in open landschap,
nectarrijke zones en windluwe, zonbeschenen hoekjes in bosranden. Bossen waar veel licht op de bodem komt, en
waar op beperkte afstanden open plekken voorkomen, kunnen door de vlinders gemakkelijker doorkruist worden dan
bossen met een gesloten kroondak.

Tussen Bestand Gemeentebos (5a) en De Joden is het voormalige recreatiegebied ‘Napoleonstrand’ gelegen. De
oude weekendhuisjes zijn hier verwijderd met als resultaat een verstoorde boomloze omgeving, met her en der
verspreide berken. Het bepalen van een toekomstvisie voor het bosbestand de Joden en Gemeenstebos 5a gebeurt
best in een totaalbeeld voor het gebied. In het voorjaar 2007 werd er gevraagd aan de Dienst Studie van Natuurpunt
om een nota te maken over de kansen op herstel voor de adoptiesoort het groentje en andere dagvlinders voor het
perceel op het gebied ‘Napoleonstrand’ (tussen De Joden en bestand 5a). Volgende visie komt uit deze nota
(Vanreusel W & Jabobs I., 2007):
Door zijn ligging vormt het gebied een belangrijke verbindingszone tussen de gebieden Plat-Holven en het Pijnven.
Gezien de intensiteit van de omliggende landbouw, is de zone langsheen de loop de belangrijkste of enige mogelijke
verbindingszone voor groentje en heel wat andere heidesoorten. Daarom is het belangrijk om hier voldoende open
ruimte te voorzien, een open zone langsheen de beek, en open plekken van miniaal 50 meter doormeter.
Beschutting tegen de wind en warme hoekjes zijn voor heel wat insecten van belang. Daarom lijkt een zinvolle
ecologische invulling dat een deel van het gebied bebost wordt (spontaan of aangeplant), met voldoende aandacht
voor open plekken met een gunstige oriëntatie (Z tot ZW georiënteerd). In concreto zouden twee ruime open plekken
kunnen voorzien worden en een centrale boskern (zie schema). De zone langsheen de beek dient vrij te blijven met
het oog op verbinding. Indien aangeplant wordt, kan sporkenhout voorzien worden, wat een gunstige nectarplant is
voor veel soorten insecten. Andere soorten die eveneens gebruikt kunnen worden zijn zomereik op de droge plekken
en op de vochtige plaatsen els en es. Berken zijn af te raden daar deze snel uitzaaien op de opengemaakte plekken.
De bestaande berken zouden dan ook best kunnen worden verwijderd. Een centrale boskern kan voor de nodige
beschutting zorgen. Door een aaneengesloten boskern te voorzien en aan te sluiten bij het bestaande naaldbos,
kunnen ook ecologische functies van bos gestimuleerd worden. Voor een landschappelijk mooie inplanting kan de
overgang met het aangrenzende naaldbos golvend gemaakt worden.

09371 – BBP Overpelt

87

3.8.5

LINDELSE HEIDE

In de Lindelse Heide is de sociaal-educatieve functie heel belangrijk, gezien de ligging in de directe omgeving de
MS-kliniek. De inrichting van dit gebied is voornamelijk ecologisch – landschappelijk – educatief gericht. Deze
bosplaats is in eerste plaats een wandelgebied als ook een educatief gebied (arboretum-functie). Doorheen deze
bosplaats is een verharde wandellus gelegen, die toegankelijk is voor minder-valieden, maar die ook dienst doet als
educatief leerpad.
In dit gebied ligt tevens een archeologische zone met een grafveld uit de metaaltijd en het gereconstrueerd
urnenveld Hunnebergen.
De sociaal-educatieve functie vertaalt zich in een verscheidenheid op een compact gebied. Er wordt gestreefd naar
een verscheidenheid in boomsoorten, alsook in leeftijd en structuur.
In het kader van het bosleerpad wordt er gestreefd naar zoveel mogelijk soorten. Exoten zoals Tamme kastanje en
Amerikaanse eik kunnen hier behouden of zelfs geplant worden. Dit levert in de herfst mooie verkleuringen op en
kunnen kinderen kastanjes rapen. Ook Robinia pseudoacacia wordt toegelaten. Als naaldboomsoorten wordt
gestreefd naar soorten die typisch zijn voor de kempen: Grove den, Corsicaanse den, Lork, Douglas en Zeeden.
Aangezien deze exoten voornamelijk een arboretum-functie hebben, hoeven deze ook niet in grote getale aanwezig
te zijn. Bijgevolg mogen deze exoten op bestandsniveau niet meer dan 10% van het stamtal uitmaken. Voor de
agressieve Amerikaanse eik, wordt dit zelfs beperkt tot 5%. Amerikaanse vogelkers wordt evenwel niet toegelaten.
Langs het pad zijn er her en der banken en speeltoestellen aanwezig. Ter bescherming van het bos kan er ter
hoogte van de banken houten vlechtwallen aangelegd worden met kamperfoelie.
Ter hoogte van bestand 20a zijn oude grafheuvels gelegen, die behouden worden.
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3.8.6

HOEVERHEIDE + DE W INNER

Functionaliteit
In Hoeverheide en De Winner is opnieuw de sociaal-educatieve functie heel belangrijk. Doel is om dit bosgebied in
te richten als wandelgebied, speelgebied en parcours voor ruiters, mountainbike en fietsen. Ook hier zal er een
bosleerpad aangelegd worden.
Doel is om de Grooten Hof, die in het zuiden van Hoeverheide gelegen is, in de toekomst te ontwikkelen tot één van
de toegangspoorten van het Bosland (zie verder). Van hieruit is Hoeverheide bijgevolg makkelijk bereikbaar.
Ter hoogte van de Winner (bossen in eigendom van de gemeente, maar in erfpacht van de VVKSM) is een
jeugdvakantieverblijf gelegen. De bestanden in de directe omgeving van dit verblijf worden dan ook aangeduid als
speelzone.
Deze bosplaatsen worden voornamelijk gekenmerkt door de aanwezigheid van Blauwe bosbes in de kruidlaag. Om
deze soort optimaal te behouden wordt gestreefd naar een lichtrijk bostype, met gelijkmatige lichte dunningen (om
de 4, 8 à 12 jaar).
Actueel zijn er noord-zuid gerichte rechte loofhoutsingels rond de bestanden. Deze strakke landschappelijke
structuur zal behouden blijven.
Om het bosleerpad aantrekkelijk te maken, wordt er gestreefd naar diverse stadia van bosontwikkeling.

3.8.7

GROOTEN HOF

Grooten Hof is nog niet lang in eigendom van de Vlaamse Overheid. De bedoeling is om hier een poortfunctie uit te
bouwen naar het achterliggende Hoeverheide. Zoals reeds vermeld is het de bedoeling om in alle gemeenten waar
Bosland in gevestigd is, een soort ‘toegangspoort’ te creëren. In Overpelt kan Grooten Hof hiertoe ingericht worden
(op dit moment wordt hiertoe een haalbaarheidsstudie opgemaakt). Dorper-en Houtmolenheide kan een soort locale
kleinere toegangspoort worden.
Ten oosten van perceel 2b is de “Grote Hof” zelf gelegen. Deze boerderij was één van de boerderijen van de abdij
van Floreffe in Overpelt. Al sinds de 12de eeuw bezat deze abdij belangrijke landbouwuitbatingen in Overpelt.
Volgens het Bunderboek van 1763 bezat de abdij op dat moment, in Overpelt, een totale oppervlakte van ongeveer
250 hectaren. De boerderij is sterk verbouwd en het wijdse landschap van weleer werd sterk aangetast door de
aanleg van de N74.
De huidige visie is dat de Grote Hof opnieuw een horeca functie uitoefent, van waaruit verschillende bosgebonden
recreatiemogelijkheden kunnen starten (diverse parcours voor ruiters, wandelaars, fietsers; een bosleerpad, etc…).
Momenteel wordt er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd die meer duidelijkheid moet verschaffen als de Grote Hof
een dergelijke poortfunctie kan vervullen.
In de Grooten Hof (= de bosplaats) is bijgevolg opnieuw de sociaal-educatieve functie heel belangrijk. De échte
parcours (ruiters, etc.) zijn echter ter hoogte van Hoeverheide gesitueerd. Grooten Hof zelf is belangrijk als
wandelgebied en als buffer voor de achterliggende bossen.
Op lange termijn wordt er gestreefd naar inheems gemengde loofhoutbestanden met diverse soorten zoals
Zomereik, Wintereik, Ruwe berk, Beuk, Grauwe abeel, Zoete kers, etc.
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Een aantal percelen zijn eerder geïsoleerd gelegen (5a, 6a, 7a). Bestand 6a is momenteel nog niet bebost, maar zal
bebost worden als compensatie voor o.a. ontbossingen voor open plekken.
Een goed ontwikkelde bosrand zorgt voor een aantrekkelijke overgang tussen de Grote Hof (= de hoeve) en de
Grooten Hof (= het bosgebied). Deze bosrand is minstens 10 meter breed en heeft een langte van ca. 600 meter (dit
komt overeen met een permanent open plek van ca. 0,6 ha). Het gebied is zeer interessant voor de Bruine
eikenpage.

3.8.8

DE LEUKENS

De Leukens is een bosplaats gelegen in het noorden van de gemeente Overpelt. De verschillende bestanden van
De Leukens worden van elkaar gescheiden door o.a. de Fabrieksweg en de Noord-Zuidverbinding. Deze bosplaats
moet voornamelijk een bufferfunctie vervullen tegen enerzijds de Noord-Zuidverbinding, en anderzijds het
industriële karakter in het noorden van de gemeente.
Het bos heeft een grote potentie om een gebruiksbos te worden voor de locale wijken (sociaal-educatieve functie).
M.a.w. kan hier in gewandeld en gespeeld worden (speelzone). Ook een plaatselijk BMX-circuit kan worden
voorzien, indien gewenst.
De bodem is hier erg arm (gelegen op een stuifzandrug). Alhoewel de oudste bestanden die opgenomen zijn in dit
bosbeheerplan, hier gelegen zijn (1a en 7a zijn geplant in 1899, oftewel 110 jaar in 2009), is dit niet aan de
boomafmetingen te merken. Een echte houtproductie wordt dan ook niet nagestreefd.

3.8.9

HEESAKKERHEIDE

De lijn tussen bos en park is niet altijd eenvoudig te trekken. Dit geldt ook voor Heesakkerheide, waardoor deze
bosplaats eigenlijk wat opvalt tussen de andere bosplaatsen. In Heesakkerheide wordt voornamelijk de sociaaleducatieve functie nagestreefd. Dit “parkbos” wordt gedurende gans het jaar druk bezocht.
Het is in eerste plaats een wandelpark én een arboretum, aangelegd in 1969 - 1971. Het bestaat uit een groot aantal
exoten. Volgende soorten werden aangeplant: Witte en Zwarte els, Amerikaanse eik, Haagbeuk, Rode en Groene
beuk, berk, Tamme kastanje, Paardekastanje, Servische spar (Picea omorica), Kaukasische spar (Picea orientalis),
Fijnspar (Picea abies = P. excelsa), zilverspar, Douglas, Populier, Zilveresdoorn, linde, Wilde lijsterbes, Bergden,
Grove den, Corsicaanse den, Japanse lork, Gewone es, westelijke hemlockspar, Jeneverbes, Mammoetboom.
Overige recreatievormen zoals een joggingspad, een speelweide en een molenmuseum in de molen zijn hier op hun
plaats.
Een deel van Heesakkerheide is aangeduid als een beschermd dorpsgezicht, meer bepaald het deel Omgeving van
de Sevensmolen (Dossier DL000407). De molen werd in 1853 overgebracht van Helchteren naar Overpelt. In 1962
werd de molen door de gemeente overgebracht. Het is een standaard- of staakmolen: de hele molenkast draait rond
een reusachtige houten spil die op gemetselde teerlingen bevestigd is. Op die manier kunnen de wieken naar de
wind geplaatst worden. De molen functioneert nog en moet jaarlijks minstens drie maal draaien.
Het streefbeeld is het behoud van het diverse karakter van de bosplaats. Voor de bosbestanden zelf wordt wel naar
een natuurlijker karakter gestreefd. Exoten kunnen aanwezig blijven, binnen bepaalde voorwaarden (ze mogen geen
aanleiding geven tot het verdringen van de inheemse soorten). Er wordt gestreefd naar lichtrijkere bospercelen. In dit
park zijn namelijk vrij veel sparrensoorten aangeplant. Deze vrij kleine bosperceeltjes, die gedomineerd worden door
sparren, zijn vrij donker en hebben totaal geen ondergroei. Deze zullen plaatsmaken voor licht- en structuurrijkere
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percelen. Deze bosplaats kent tevens veel Blauwe en Rode bosbes in de kruidlaag die op deze manier verder
gestimuleerd worden. Aan de rand van de open ruimte aan de molen bevindt zich nog een Koningsvaren.
De bosbestanden worden afgewisseld door een aantal permanent open plaatsen zoals het ven, de bloemenweide en
het grasplein met de molen. Rondom het ven wordt gestreefd naar sporkenhout, die als nectarplant een belangrijke
waarde heeft. Voor de bloemenweide wordt gekozen om aan te duiden als een speelweide.
De zone van rondom de molen zelf wordt open gehouden, zodat de molen kan draaien. Enkel hakhout wordt
toegelaten. Overgang met de aanliggende bosgebieden geschiedt door middel van een mantel-zoomvegetatie.

3.8.10

IN HET W EDEL

In het Wedel is een domeinbos, gelegen in het valleigebied van de Dommel. Hier wordt voornamelijk de
ecologische functie nagestreefd. Voor de bestanden het dichtst bij de Dommel gelegen, wordt er gestreefd naar
het Elzenbroekbos. Voor de overige bestanden naar het arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos natte variant.
De actuele uitgangssituatie in alle bestanden is:
Bestand 1a bestaat uit een deel oude zomereiken (ca 40%) een deel zwarte elzen-berken bos en aan de steenweg
een klein groepje amerikaanse eiken.
Bestanden 1b en 1d bestaan uit Zomereik, Wintereik, Winterlinde en Zomerlinde. Het zijn jonge bestanden,
aangeplant op voormalige weiden. Langs de grote baan is er een strook aangeplant van 6m breedt met vlier,
spaanse aak, appel,sleedoorn en gelderse roos. Deze komen ook verspreid in de bestanden.
Bestand 1c is een ijl homogeen beukenbestand na het verwijderen van Amerikaanse eik. De Amerikaanse eiken
lopen echter terug uit (hakhout). De natuurlijke verjonging bestaat voornamelijk uit berk en grove den. Een recent
uitgevoerd aanplant van Gewone es en Zomereik is mislukt.
Bestand 2a is een bestand bestaande uit Zomereik, Zachte berk, Lijsterbes en Boswilg. Te midden van bestand 2a
zijn 3 poelen gelegen (= bestand 2b): een grote poel en twee kleinere poelen die aan het verlanden zijn. Rond de
poelen is er een rand van loofhout.
Bestand 3a is een ruigte met een poel en hutje voor legale vogelvangst.
Bestand 4a is een populierenbestand met zomereiken in de nevenatage. De zomereiken zijn ouder dan de
populieren.
Voor al deze bestanden wordt er gestreefd naar inheems gemengde loofhoutbestanden met Zomereik, Wintereik,
Beuk, Gewone es, Beuk, Zoete kers, lindes, Zwarte els, wilgesoorten, etc.

3.8.11

GEMEENTEBOSSEN

De Gemeentebossen liggen heel geïsoleerd in de gemeente (met uitzondering van bestand 5a). Bovendien beslaan
de bestanden een kleine oppervlakte. Deze gemeentebossen doen voornamelijk dienst als buffergebied, in een
meer verstedelijkte omgeving, maar ook als houtproductie (economische functie).
Het streefbeeld voor de verspreid gelegen gemeentebossen zijn productiebossen.
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4

BEHEERMAATREGELEN

De beheermaatregelen zijn er op gericht de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Bij de uitwerking ervan wordt
gestreefd naar een continuïteit van het beheer en afstemming van de maatregelen op reeds bestaande
beheerplannen. Beheerwerken worden waar mogelijk naar timing toe gegroepeerd.

4.1

BOSVERJONGING

4.1.1

ALGEMEEN

Onder bosverjonging wordt verstaan de herbezetting, spontaan (= natuurlijke verjonging) of door menselijke ingreep
(= kunstmatige verjonging) met een bosvegetatie van een stuk grond dat de jongste 50 jaar met bos was bezet.
Bij bosverjonging wordt rekening gehouden met het standstill-principe dat inhoudt dat:


bestaande inheemse bestanden niet mogen vervangen worden door exoten;



loofboomsoorten niet door naaldhout mogen vervangen worden, met uitzondering van uitheemse
loofboomsoorten door Grove den;



gemengde bestanden niet mogen vervangen worden door homogene bestanden.

De voorziene verjongingen kaderen voornamelijk in een omvormingsprogramma op middellange (20 jaar) en lange
termijn (zie 4.2. Bosomvorming). Hierbij wordt er gestreefd naar ongelijkjarige bestanden, waarbij bosverjonging op
termijn voornamelijk door natuurlijke verjonging zal gebeuren.

4.1.2

VERJONGINGSMETHODEN

Lichtingskappen
Bij voorkeur zal de verjonging gebeuren door opeenvolgende lichtingskappen waarbij het scherm geleidelijk
geopend wordt zodat meer licht de bosbodem kan bereiken waardoor natuurlijke verjonging meer kans krijgt. De
verjongingskappen dienen zodanig uitgevoerd te worden dat kroonsluiting niet bereikt wordt tegen de volgende
dunningsomloop. Dit type verjonging zal het meest toegepast worden in dit beheerplan. De intensiteit kan variabel
uitgevoerd worden in functie van aanwezige potenties binnen het bestand. Door meerdere verjongingskappen na
elkaar uit te voeren, wordt er zo meer overgeschakeld naar een ongelijkjarig bestand.

Vlaksgewijze groepenkap
Naast een gewone lichtingskap kan er ook een vlaksgewijze groepenkap (over een oppervlakte van maximaal 1 ha
bij loofhout, en 3 ha voor naaldhout) uitgevoerd worden, gevolgd door ofwel:


het groepsgewijs inbrengen van verjongingsgroepen van Zomereik, Wintereik en eventueel Beuk in dicht
plantverband om garanties te geven naar de productie van kwaliteitsloofhout. Deze verjongingskernen
zullen in de toekomst ook kunnen fungeren als zaadbronnen. Deze directe omvormingsmethode is
belangrijk in homogene aanplantingen van waarin op dit ogenblik weinig natuurlijke verjonging van
inheems loofhout is te verwachten (bijvoorbeeld homogene Corsicaanse dennenbestanden).
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4.1.3

natuurlijke verjonging. In bestanden waar wel natuurlijke verjonging te verwachten is, kan er ook een
vlaksgewijze groepenkap over 0,5 ha uitgevoerd worden waarbij ongeveer 30 zaadbomen per ha blijven
staan en de overige bomen gekapt worden. Dit type verjonging kan eigenlijk aanzien worden als een
extreme vorm van een lichtingskap, waarbij een ver doorgedreven lichting wordt uitgevoerd (het
bosbouwkundig systeem van den-na-den is hier een toepassing van).

TYPE VERJONGING ONDER LICHT SCHERM OF NA GROEPENKAP

Natuurlijke verjonging
In principe wordt de voorkeur gegeven aan natuurlijke verjonging met standplaatsgeschikte inheemse soorten. Dit
zijn doorgaans de soorten verbonden aan de Potentieel Natuurlijke Vegetatie, maar er werden ook bestanden
geselecteerd waar den-na-den wordt vooropgesteld. Natuurlijke verjonging (vestiging uit zaad afkomstig van
aanwezige moeder- of zaadbomen) biedt een aantal garanties en ecologische meerwaarden die kunstmatig
aangelegde bossen niet of in mindere mate hebben:


als een soort zich natuurlijk verjongt, betekent dit meestal dat ze goed aangepast is aan de standplaats;



ze heeft mogelijkheden om deel uit te maken van een ecologisch stabiel bos: dit bosbeeld kan uiteindelijk
evolueren tot de potentieel natuurlijke bosvegetatie op die standplaats;



natuurlijke verjonging van boomsoorten geeft vaak ook een afspiegeling van microgradiënten in de
standplaats en de standplaatsomstandigheden en kan op die manier een natuurlijker en onregelmatiger
bosbeeld opleveren;



geleidelijke overgangen van zoom-mantelvegetaties naar bos krijgen op deze manier ook meer kansen;



pionierbossituaties (cfr. Beheervisie voor Openbare bossen, ANB, 2000) krijgen meer kansen: soorten als
berken en wilgen krijgen kansen om zich te vestigen en de eerste decennia pionierbos te vormen met
hoge ecologische en standplaatsverbeterende eigenschappen (goed afbreekbaar strooisel, betere
weerstand tegen verzuring en vermesting );



natuurlijke verjonging is vaak overvloedig (Grove den, berk) en biedt daardoor een hoog aantal bomen per
ha zodat er ook garanties zijn voor kwaliteitshoutproductie;



natuurlijke verjonging is doorgaans goedkoop.

Kunstmatige verjonging
Kunstmatige verjonging zal lokaal nodig zijn om gewenste soorten in te brengen en dit in voldoende hoog stamtal
(zie verder) om garanties voor kwaliteitshout te bieden (Zomer- en Wintereik, maar ook productieve exoten als
Douglasspar, Lork). Door gebruik van plantsoen van gekende herkomst en kwaliteit kan dit ook bijdragen tot betere
bestandskwaliteit en eventueel behoud van lokaal genetisch materiaal.
Kunstmatige verjonging (KV) kan op verschillende manieren gebeuren:


geleidelijk inbrengen van verjongingsgroepen van minimaal 20 tot 30 m doormeter of strooksgewijs met
een strookbreedte die minimaal gelijk is aan de bestandshoogte. De oppervlakte van een verjongingsgroep
bedraagt maximaal 0,5 ha. Bij de volgende dunningen wordt gezorgd dat deze verjongingsgroepen
voldoende ruimte krijgen door al te fel overschaduwende randbomen uit het hoofdbestand weg te halen.
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onder scherm in functie van de soort (schaduwboomsoorten, bv Beuk);

Zoals eerder gesteld wordt de soortkeuze in sterke mate bepaald door de PNV. In de bestanden behorend tot het
Eiken-Beukenbos en Eikenbos wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van Zomereik, in mindere mate Wintereik.
Grove den kan ook aangeplant worden in reeds bestaande naaldhoutbestanden. De soorten van de boomlaag die
per bostype worden weergegeven in tabel 3.2.1 gelden als leidraad voor de soortkeuze met dien verstande dat
zowel Ruwe als Zachte Berk doorgaans niet worden aangeplant.
Om te komen tot een gemengd bestand mag de hoofdboomsoort maximaal 80% van het stamtal uitmaken. Waar
opbouw van een nevenetage wenselijk is, wordt bijmenging voorzien van inheemse standplaatsgeschikte bomen of
struiken.
Startbemesting is niet toegestaan uitgezonderd in het plantgat bij veeleisende soorten. Waar nodig worden de
nodige maatregelen genomen ter bescherming tegen wildschade.
Bij het uitvoeren van kunstmatige verjonging dient een minimum stamtal per ha te worden gehanteerd om te zorgen
voor een degelijke verjonging. Dit aantal is tevens vereist voor het verkrijgen van een subsidie. In volgende tabel
wordt per soort een overzicht gegeven van het minimum stamtal.

Boomsoort

Minimum stamtal per ha

Zomereik (Quercus robur); Wintereik (Quercus petraea); Haagbeuk (Carpinus betulus); linde
(Tilia cordata, Tilia platyphyllos en Tilia x vulgaris); Zwarte els (Alnus glutinosa); berk (Betula
pendula en Betula pubescens); olm (Ulmus glabra [syn. U. scabra], Ulmus minor [syn. U.
campestris]); wilg (Salix spp.)

2000

Vlier (Sambucus nigra), Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), hazelaar (Corylus avellana),
vuilboom (Frangula alnus), Gelderse roos (Viburnum opulus); kardinaalsmuts (Euonymus
europaeus), rode kornoelje (Cornus sanguinea), vogelkers (Prunus padus), Spaanse aak (Acer
campestre); meidoorn (Creataegus spp.); sleedoorn (Prunus spinosa); wilde rozen (Rosa spp.);
hulst (Ilex aquifolium); wegedoorn (Rhamnus catharticus); duindoorn (Hippophae rhamnoides);
wilde appel (Malus sylvestris); Wilde peer (Pyrus pyraster); mispel (Mespilus germanica); taxus
(Taxus baccata); jeneverbes (Juniperus communis); fladderiep (Ulmus laevis)

2000

Es (Fraxinus excelsior); Beuk (Fagus sylvatica); Zoete kers (Prunus avium); Gewone esdoorn
(Acer pseudoplatanus); ratelpopulier (Populus tremula)

1600

Grauwe abeel (Populus canescens)

123

Grove den (Pinus sylvestris)

2500

Opm: Voor de soorten niet opgenomen in de lijst worden volgende maximale plantafstanden opgelegd: 3m x 3m voor inheems loofhout en lork;
2m x 2m voor ander naaldhout. Deze maximale plantafstand kan eventueel groter zijn bij gebruik van groot plantsoen in opschietend schaarhout.

4.1.4

OVERZICHT VAN DE VOORZIENE VERJONGINGEN

Een overzicht van de voorziene verjongingen worden weergegeven in de kaptabel. Lichtingskappen worden in de
kaptabel weergegeven met symbool X* (dit is een sterk doorgedreven dunning). De bestanden waar inbrengen van
verjongingsgroepen wordt voorzien via een vlaksgewijze groepenkap worden in de kaptabel weergegeven met
symbool Eg. Bij de 1e omloop zullen zaadbomen van agressieve exoten zoals Amerikaanse eik verwijderd worden.
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Gecombineerde mechanische en chemische bestrijding van Amerikaanse vogelkers (of opslag van jonge
Amerikaanse eik) wordt, indien nodig, 1 tot 3 jaar voorafgaand aan de eerste verjongingskap uitgevoerd.

Zones met den-na-den
In deze zone wordt er een bedrijfstijd van den voorzien van 60 jaar. Op een leeftijd van 60 jaar wordt een zone van
ca. 6 ha volledig gekapt (om de zes jaar worden vier zones van max. 1,5 ha groot gekapt), met uitzondering van
enkele overstaanders. Via natuurlijke verjonging kan op deze plaats dan spontaan opnieuw een homogeen
dennenbestand ontstaan.
Deze laatste methode wordt toegepast in de zone den-na-den in. Eventueel worden hier wel Grove dennen bij
aangeplant indien de natuurlijke verjonging onvoldoende is.

Zones met productieve exoten
De bestanden met deze doelstelling, zijn momenteel voornamelijk jonge Corsicaanse dennenbestanden met geen of
slecht ontwikkelde struiklaag. Er worden bijgevolg geen goede resulaten verwacht door natuurlijke verjonging. Zowel
de inheemse loofhoutsoorten, als de productieve exoten zullen door kunstmatige verjonging ingebracht worden. Dit
geldt voor volgende bestanden:

Bosplaats

Bestanden

Heide-achter-de-Steenweg

Bestanden 15a, 16a, 17a, 18a, 19a, 33a, 34a, 35a, 36a, 37a:
Deze bestanden zijn gelegen ten noorden van de Hoeverdijk (het gebied wordt ook wel
aangeduid als ‘De Hoge Bergen’). Heel deze zone was in het verleden platgebrand en
bestaat momenteel uit jonge dichte dennenbestanden, hoofdzakelijk bestaande uit
homogene Corsicaanse dennenbestanden, zonder struiklaag (plantjaar 1979). Bestanden
15a, 33a en 34a hebben ook een bijmenging van Grove den (< 30%).

Bestanden 1a, 2a, 2b, 3a, 4a, 5a, 6a, 14a, 32a:
Deze bestanden bestaan allemaal uit homogene Corsicaanse dennenbestanden
(uitgezonderd 2b die voor ca. 40% uit inheemse Grove den bestaat en de rest Corsicaanse
den). De meeste bestanden zijn erg gelijk. De kruidlaag bestaat voornamelijk uit
Pijpestrootje en Stekelvaren. Een struiklaag is niet aanwezig, of slechts matig ontwikkeld.
Sporadisch komt Sporkenhout, Wilde lijsterbes, Ruwe berk en Zomereik voor in de
struiklaag (met uitzondering van bestand 1a waar er wel een goed ontwikkelde struiklaag
aanwezig is bestaande uit Wilde lijsterbes en Sporkenhout). Wel zijn er in de meeste van
deze bestanden zaailingen van deze soorten te vinden. Bijna alle bestanden behoren tot
eenzelfde leeftijdsklasse (41-60 jaar), uitgezonderd bestand 14a (61-80 jaar) en 3b (81-100
jaar).
Dorper- en Houtmolenheide

1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 7a, 8a, 9a, 10a, 13a, 19a, 31b
Deze bestanden zijn vergelijkbaar met de Hoge Bergen (eveneens brand in ’70 en Pc
aangeplant in 1979). Ook hier wordt gesteefd naar een planmatige omvorming en afbouw
van het aandeel Corsicaanse den als voornaamste exoot, gevolgd door een toename van
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de boomsoorten Douglas en Lork. Deze toename zal worden verwezenlijkt door
aanplanting. De uiteindelijke doelstelling (op lange termijn) is een meer gevarieerd bos met
een samenstelling van 50% Grove den en 50% Douglas en Lork. Voor de percelen langs de
Napoleonweg zal er ofwel een struikenzoom voorzien worden aangezien Douglas en Lork
gevoelig zijn voor windval, of zal er hier omgevormd worden naar Grove den.
Heide-achter-de-Gorten

30a, 32a, 33a, 34a, 35a, 36a, 37a, 38a, 39a, 40a, 41a, 42a, 43a, 44a:
In deze zone (samen 9,9795 ha groot) wordt een planmatige omvorming en afbouw van het
aandeel Corsicaanse den voorzien als voornaamste exoot. Ook het aandeel van
Amerikaanse vogelkers zal dalen. Binnen de periode van 20 tot 50 jaar (dus buiten deze
planperiode) zal er aandacht besteed worden aan diversiteit en ouderdomsverschil met
toename van de boomsoorten Douglas en Lork.

Hoeverheide

1a, 3a, 5a, 10d, 10b, 11a, 11d, 11e, 11i
In deze bestanden zijn momenteel een groot aandeel exoten aanwezig (voornamelijk Pc en
Lork). Behoud van deze exoten wordt eerder sociaal-educatief gezien (diversiteit aan
soorten), dan echt productief. Beheer is dan ook voornamelijk gericht op het behoud van de
soorten die in deze bestanden voorkomen, en niet echt omvorming.

Zones met inheems loofhout
In de bestanden waar inheems loofhout wordt nagestreefd, zal zo veel mogelijk natuurlijke verjonging worden
nagestreefd. Kunstmatige verjonging zal lokaal nodig zijn om gewenste soorten in te brengen en dit in voldoende
hoog stamtal (zie verder) om garanties voor kwaliteitshout te bieden. Waar natuurlijke verjoning wordt nagestreefd,
wordt in principe na de eindkap/groepenkap 5 jaar gewacht worden op de vestiging van (gewenste) natuurlijke
verjonging (tenzij er geen moederbomen van de gewenste soort aanwezig zijn). Als blijkt dat na 5 jaar na een
vlaksgewijze groepenkap niet voldoende natuurlijke verjonging van de gewenste soorten aanwezig is of indien een
nieuwe standplaatsgeschikte soort wordt ingebracht, kan gestart worden met het kunstmatig inbrengen van
(inheemse) standplaatsgeschikte soorten. Op basis van de actuele samenstelling van de onder- en nevenetage zal
dit voornamelijk het geval zijn in homogene bestanden van Corsicaanse den ( en eventueel Fijnspar of Lork).
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4.2

BOSOMVORMING

4.2.1

ALGEMEEN

“Bosomvorming” is de evolutie waarbij er van de ene boomsoort overgegaan wordt in een andere. In veel gevallen
staat bosomvorming gelijk met het proces waarbij de boomsoortensamenstelling verandert van een naaldbos naar
een door loofbomen gedomineerd bos; maar het kan ook de overgang betekenen van bijvoorbeeld homogene
corsicaanse dennenbestanden naar gemengde bestanden van Douglas, Lork, den en loofhout.
Zoals reeds gesteld, situeert het belang van bosomvorming zich op verschillende vlakken:
Het belang van bosomvorming situeert zich op verschillende vlakken:


Structuurverrijking met een verhoging van de stabiliteit tot gevolg: De meeste bossen in het gebied
worden gekenmerkt door dichte, homogene bestanden die door dennen gedomineerd worden, met weinig
of geen menging van loofhout. Gemengde bossen zijn echter veel minder kwetsbaar voor storm of ziektes
dan homogene bossen. Er moet dus evenwel rekening gehouden worden dat er bij de omvorming niet van
de ene homogene situatie (homogeen naaldbos) wordt overgegaan naar de andere (homogeen loofbos),
een reëel gevaar bij omvorming.



Tegengaan verzuring: Zandbodems zijn zeer kwetsbaar voor bodemverzuring. Reeds verschillende
onderzoeken, waaronder een recent onderzoek aan de Universiteit Gent (Gielis M. & Verheyen K., 2007)
tonen aan dat loofboombestanden minder onderhevig zijn aan bodemverzuring en vermesting vanuit
atmosferische depositie in vergelijking met homogene naaldboomplantages.



Verhogen biodiversiteit: Het aantal soorten (insecten, fungi, korstmossen,…) dat geassocieerd is met de
belangrijkste inheemse loofboomsoorten – in het bijzonder met eik en berk – is hoger dan het aantal
soorten dat geassocieerd is met naaldbomen. Ook onrechtstreeks zorgen loofbomen voor standplaatsen
met een grotere soortenrijkdom van planten en dieren: minder verzuring, betere strooiselkwaliteit,…
Omvorming zal eveneens de dynamiek in een bos versterken: oude bomen maken plaats voor jonge
exemplaren, er ontstaat variatie door open plekken,…Ook op deze manier wordt de biodiversiteit
verhoogd. De biodiversiteitswaarde van Grove den mag echter ook niet onderschat worden, aangezien ze
belangrijk is voor een groot aantal ongewervelden.



Diversificatie houtproductiebeleid: Houtproductie is een traag proces. De markt is echter veel sterker
aan veranderingen onderhevig. Direct inspelen op een veranderende trend op de markt is niet mogelijk.
Vandaar moet een duurzaam bosbeheer gericht zijn op de productie van diverse soorten en van diverse
kwaliteit om aan de toekomstige houtvraag te voldoen.

Rekening houdend met de criteria duurzaam bosbeheer dient voor de bestanden in openbare eigendom tegen het
eind van het beheerplan minstens 20% van de bestanden inheems gemengd of in omvorming te zijn. Op niveau van
het gezamenlijke bosbeheerplan bedraagt dit aandeel nu slechts 8,4% (cfr tabel 2.3.2.f). Voor de bossen in
openbare eigendom dient echter op lange termijn zelfs gestreefd te worden naar 80% van de oppervlakte. Bij het
beheer zal dan ook gewerkt worden naar uitbreiding van het aandeel inheemse gemengde bestanden.
In de bestanden die reeds inheems gemengd zijn kan het gevoerde beheer dan ook verder gezet worden. Belangrijk
is hierbij te zorgen dat het eventueel beperkt voorkomende aandeel exoten in deze bestanden onder controle
worden houden of indien nodig worden bestreden.
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4.2.2

HOE TE VERWEZENLIJKEN

Bosomvorming wordt in dit beheerplan verwezenlijkt op twee manieren:


Het selectief wegdunnen van de dominante dennen ten voordele van zich natuurlijk vestigend inheems
loofhout (in bestanden waar reeds een aanzienlijk aandeel van de na te streven soorten aanwezig zijn).



Het inbrengen van gewenste soorten (zaadbronnen) na groepenkap of kaalkap. Vanuit deze kernen
kunnen de aangeplante soorten de rest van het bestand koloniseren.

4.2.3

OVERZICHT VAN DE VOORZIENE OMVORMINGEN

Via selectieve dunning

Bosplaats

Bestanden

Dorper- en Houtmolenheide

5b, 6a, 10b, 11a, 12a, 16a, 17a, 18a, 22a, 23a, 24a, 28a, 29a, 30a, 34a, 14a, 15a, 15b, 19b, 21a, 31a,
32a, 35a, 20a, 26a, 27a, 33a

Omvorming door selectieve dunning. Op termijn zal in deze bestanden (bijna) geen Grove
den of ander naaldhout voorkomen. Hier zijn de omstandigheden uiterst gunstig daar er
slechts een beperkt aanwezigheid is van Am. vogelkers en in de nevenetage onder de
Grove den reeds betrekkelijk veel Zomereik, Berk, Spork en Lijsterbes klaarstaat om het
over te nemen. Indien wenselijk kan er nog bijkomend ingeboet worden met inlands
loofhout.
Heide-achter-de-Gorten

2a, 3a, 9a, 10a, 16a, 17a, 23a (in 1996 werden hier kernen van wintereik aangebracht):
Omvorming door selectieve dunning. Op termijn zal in deze bestanden (bijna) geen Grove
den of ander naaldhout voorkomen. Einddoel is een structuurrijk inheems loofbos.

5a-7a-12a-14a-19a-21a-26a-28a:
Onder de Grove den reeds betrekkelijk veel Zomereik, Berk, Spork en Lijsterbes aanwezig
die klaarstaat om het over te nemen van de Grove den. Omvorming door selectieve
dunning. Op termijn zal in deze bestanden (bijna) geen Grove den of ander naaldhout
voorkomen.
De Joden

Omvorming door selectieve, sterke dunning. Op termijn zal in deze bestanden (bijna) geen
Grove den of ander naaldhout voorkomen.

Lindelse Heide

Hier zijn de omstandigheden uiterst gunstig daar er slechts een beperkt aanwezigheid is
van Am. vogelkers en in de nevenetage onder de Grove den reeds betrekkelijk veel
zomereik, berk, spork en lijsterbes klaarstaat om het over te nemen. Indien wenselijk kan er
nog bijkomend ingeboet worden met inlands loofhout. Op termijn zal in deze bestanden
(bijna) geen Grove den of ander naaldhout voorkomen.

Grooten Hof

2b, 3c (ouder naaldhout):
Komen in aanmerking om door sterke dunning de aanwezige inlandse eiken, berken,
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lijsterbes voorrang te geven zodat we geleidelijk omvormen naar inlands loofhout met een
beperkte aanwezigheid van Grove den.
2b: dringend aandacht gaan geven voor de aanwezige inlandse eiken, deze
vrijstellen en de meeste PS mag voorzichtig verwijderd worden.
3c: geleidelijke omvorming naar inlands loofhout zoals zE, wE en zelfs Beuk.
7a: Geleidelijke omvorming naar inlands loofhout zoals zE, wE en zelfs Beuk.
5a: De aanwezige Inlandse eik voorrang geven en vrijstellen.

Via kaalkap of groepenkap en inbrengen van zaadbronnen
Bosplaats

Bestanden

Heide-achter-de-Steenweg

1a, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 5a, 6a, 14a, 15a, 16a, 17a, 18a, 19a, 32a, 33a, 34a, 35a, 36a, 37a:
Planmatige omvorming en afbouw van het aandeel Pc als voornaamste exoot.
In 20-50 jaar: aandacht voor diversiteit en ouderdomverschil door toepassing van het StandStill principe met toename van de boomsoorten Douglas en Lork. Beide soorten zijn
interessant vanuit houtproductief oogpunt en ze komen slechts beperkt voor in de bossen
van Overpelt. De toename wordt verwezenlijkt door aanplanting.
Lappendekenpatroon toepassen, om de 3 jaar 13 ha Kaalkappen gaande van 0,5 tot 1,5 ha.
Douglas en Lork: plantverband 1,5m x 1,5m
Verspreidt over de gehele zone omvormen in afwisselend panden die niet even groot
dienen te zijn.
Ecologische zone:
Overgaan naar een ijl bos om uiteindelijk te komen tot een eiken-berkenbos. Dit kan door
ongelijkmatige oppervlakte op te planten met eiken (voldoende dicht bij elkaar 1x1m
plantverband)
Aanhouden van brede, golvende dreven met inhammen voorzien van bloemdragende
struiken of planten (kamperfolie, brem, spork, lijsterbes, meidoorn)

Dorper- en Houtmolenheide

1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 7a, 8a, 9a, 10a, 13a, 19a
Planmatige omvorming en afbouw van het aandeel Pc als voornaamste exoot.
Doelstelling op lange termijn (60 jaar): aandacht voor diversiteit en ouderdomverschil door
toepassing van het Stand-Still principe met toename van de boomsoorten Douglas en Lork.
35a:
verderzetting van de reeds gestarte omvorming: d.m.v. groepskappingen (om de 3 jaar ± 2
ha) omvormen naar een bestand bestaande uit inlands loofhout (zE en wE).

09371 – BBP Overpelt

99

Heide-achter-de-Gorten

4a, 6a, 8a, 13a-b, 15a, 22a, 29a
Planmatige omvorming en afbouw van het aandeel Pc als voornaamste exoot.
Geleidelijk omvormen d.m.v. groepenkappen naar een structuurrijk loofbos. De eerste jaren
kan de dunning nog in functie van de brandhoutverkoop en later machinaal.
De omvorming wordt bekomen door combinatie van twee ingrepen:


Selectieve dunning met opmaak van brandhoutloten daar het voorlopig nog om
jonge bestanden gaat.



Eind- of groepskappingen voor bosomvorming (1 ha om de 3 jaar)

30a, 32a, 33a, 34a, 35a, 36a, 37a, 38a, 39a, 40a, 41a, 42a, 43a
Planmatige omvorming en afbouw van het aandeel Pc als voornaamste exoot. In 20-50 jaar
(dus na deze beheerplanperiode): aandacht voor diversiteit en ouderdomverschil door
toepassing van het Stand-Still principe met toename van de boomsoort Lork. Deze soort is
interessant vanuit houtproductief oogpunt en ze komen slechts beperkt voor in de bossen
van Overpelt.
Lappendekenpatroon toepassen, om de 3 jaar 3 ha kaalkappen gaande van 0,5 tot 1,5 ha.
Plantverband Lork:1,5m x 1,5m
Verspreidt over de gehele zone omvormen in afwisselend panden die niet even groot
dienen te zijn.
Grooten Hof

1a, 3b (jong naaldhout):
Deels omvormen naar loofhout d.m.v. kaalkap met daarna aanplanten van inlands loofhout
zoals zE, wE, zelfs beuk en boskers. Op termijn zal er hier géén of bijna geen Grove den
meer aanwezig zijn.

4.3

BEBOSSINGSWERKEN

Onder bebossing wordt verstaan de bezetting met bos, door menselijke ingreep of spontaan, van een oppervlakte
die sinds 50 jaar niet meer met bos bezet was. Het betreft hier dus een nieuw aan te leggen bos.
Volgend bestand zal bebost worden:


Grooten Hof 6a

Deze bebossing zal uitgevoerd worden met inheemse soorten met bijmenging van inheemse struiken.
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4.4

BOSBEHANDELING- EN VERPLEGINGSWERKEN

4.4.1

VERPLEGING, ZUIVERING EN SNOEI

4.4.1.1

Kunstmatige verjonging

Indien kunstmatige verjonging wordt toegepast, wordt het toebrengen van schade aan de standplaats vermeden. Zo
kan hoogstens een zeer oppervlakkige grondbewerking worden uitgevoerd. Bramen of al te sterke opslag van
Amerikaanse eik kunnen verwijderd worden met een klepelmaaier.
Indien Amerikaanse vogelkers een probleem vormt, wordt deze mechanisch bestreden zonodig aangevuld met
chemische bestrijding.
Bescherming tegen reevraat door insmeren van de toppen met wildlatex of aanbrengen van bescherming aan de
boomvoet tegen konijnenvraat wordt bij voorkeur toegepast. Een afrastering tegen reewild wordt enkel aangebracht
indien noodzakelijk. Toch wordt verwacht dat dit doorgaans niet nodig zal zijn. Het gebruik van prikkeldraad voor de
afrastering is niet toegestaan.
Waar al te sterke opslag van kruiden voorkomt zal gedurende de eerste 3 jaar zo nodig 1 maal per jaar de kruidlaag
gemaaid worden indien zij een sterke bedreiging vormt voor het jong plantsoen.
De bestanden waar kunstmatige verjonging wordt voorzien, worden weergegeven in de kaptabel.
Wanneer de eerste zuivering plaatsvindt, hangt af van het succes van de aanplantingen en de standplaatscondities.
Doorgaans gebeurt dit pas nadat de kroonsluiting bereikt is. Standaard wordt er van uitgegaan dat de eerste
zuivering na ongeveer 15 jaar plaatsvindt maar dit is slechts een richtwaarde. Zo kan indien nodig reeds na een
tiental jaar de eerste zuivering plaatsvinden of bij minder sterke groei pas na 20 jaar. Het is daarom belangrijk
minstens éénmaal per jaar de situatie op het terrein te gaan bekijken!
Een voorafgaande eerste zuivering kan nodig zijn om bijvoorbeeld verdrukking door ongewenste soorten zoals
Amerikaanse eik of Amerikaanse vogelkers te voorkomen.
Bij de eerste zuivering worden de slechtste exemplaren of ongewenste concurrerende soorten verwijderd en worden
de overblijvend exemplaren gesnoeid of gesleund. Nadien volgen de eerste 3-jaarlijkse dunningen vanaf een leeftijd
van ongeveer 20 jaar.
Hetzij bij eerste zuivering, hetzij tijdens één van de daaropvolgende dunningen worden ongeveer een 150-tal
exemplaren per ha uitgekozen als toekomstboom. Zij worden voldoende hoog opgesnoeid met als doel het bekomen
van een goede stamkwaliteit in de onderste 8 m. Dit met het oog op de productie van kwaliteitshout.
Reeds bestaande verjongingsgroepen dienen bij reguliere dunningen van het hoofdbestand stelselmatig verder te
worden vrijgesteld.
Het tijdstip van zuivering (Z), welke kan aanzien worden als een eerste dunning wordt voor de betreffende
bestanden weergegeven in de kaptabel.

4.4.1.2

Natuurlijke verjonging

In de bestanden waar gewerkt wordt met natuurlijke verjonging worden zoals reeds gesteld agressieve exoten
bestreden vooraleer het scherm te openen. Hardnekkige kruidopslag of bramen worden zo nodig gemaaid.
Bij succesvolle natuurlijke verjonging wordt deze stelselmatig vrijgesteld door verder openen van het scherm en door
ongewenste concurrenten te verwijderen bij de reguliere dunningen. De bosbehandelingswerken zijn dan ook
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doorgaans extensiever dan wanneer gewerkt wordt met kunstmatige verjonging. Wanneer de natuurlijke verjonging
voldoende afmetingen bereikt heeft worden ook hier een 150-tal toekomstbomen per ha opgesnoeid.
De bestanden welke een dergelijke behandeling krijgen, kunnen in de kaptabel worden herkend door het voorkomen
van de verjongingskappen (X*).

4.4.2

BEHEER VAN EXOTEN

4.4.2.1

Agressieve exoten

Het beheer is gericht op het onder controle krijgen van deze soorten tegen het einde van de planperiode.

Amerikaanse vogelkers komt over het algemeen veelvuldig voor. De soort komt zowel voor in de kruid-, struik- als
in de boomlaag. Vooral die laatste categorie is een groot probleem, aangezien deze zaadbomen blijven zorgen voor
het verspreiden van de soort.
Gezien het zeer agressieve karakter ervan wordt zij best bestreden via gecombineerde mechanische en chemische
aanpak. De grote exemplaren worden behandeld via de hak- en spuitmethode of worden afgekapt en krijgen nadien
een stobbebehandeling. Kleine exemplaren worden uitgetrokken of worden behandeld met glyfosaat indien ze zeer
talrijk voorkomen. Glyfosaat is overigens het enige middel dat wordt toegestaan zolang er geen milieuvriendelijker
alternatief voorhanden is.
Het bestrijden van Amerikaanse vogelkers gebeurt best via een gecoördineerde bloksgewijze aanpak. Het heeft
immers weinig zin een bestand te behandelen wanneer deze soort sterk aanwezig is in nabijgelegen bestanden die
niet behandeld worden. De bestanden waar de soort in beperkte aantallen voorkomt, zijn ook steeds mee
opgenomen in de bloksgewijze behandeling om te voorkomen dat zij zich van hieruit terug gaat verspreiden.
Omdat in dit beheerplan vooral gewerkt wordt met natuurlijke verjonging door lichting van het scherm in de Grove
dennenbestanden dienen deze bestanden degelijk te worden aangepakt.

Amerikaanse eik
Bij dunningen zullen de zaadbomen verwijderd worden net als jonge exemplaren welke in directe concurrentie
treden met inheemse exemplaren. De aanpak richt zich hier dan ook op het selectief verwijderen van de zaadbomen
tijdens de reguliere dunningen. Er dient in ieder geval voorkomen te worden dat jonge exemplaren de bovenetage
bereiken.
Ter hoogte van Lindelse heide langs het educatief pad kan Amerikaanse eik nog voorkomen (arboretumfunctie).
Echter zijn aandeel dient beperkt te blijven tot maximaal 5% van het desbetreffende bestand.

4.4.2.2

Weinig invasieve naaldhoutsoorten

De zones waar weinig invasieve naadlhoutsoorten zoals Lork, Douglas en Corsicaanse den nog mogen voorkomen
(en zelfs aangeplant) zijn de “productieve zones”, zoals weergegeven op Kaart 3.1.
Zeeden komt voor in bestanden Heide-achter-de-Steenweg 52a en Dorper- en Houtmolenheide 25a. Deze kunnen
als relict behouden blijven.
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4.4.2.3

Weinig invasieve loofhoutsoorten

Er wordt geen bijzondere behandeling voorzien voor deze soorten. Enkel Amerikaans krentenboompje wordt mee
verwijderd in deze bestanden waar een bestrijding van Amerikaanse vogelkers wordt uitgevoerd.
Tamme kastanje komt eveneens in beperkte mate voor. Deze soort zal evenwel behouden worden wegens het
educatieve aspect, tenzij ze de toekomstbomen hinderen.
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4.5

KAPREGELING

4.5.1

KAPBAARHEID

Voor het bepalen van de kapbaarheid wordt onderscheid gemaakt tussen naaldhout en loofhout enerzijds, en naar
de toepassingen anderzijds. Voor naaldhout wordt een bedrijfstijd vooropgesteld van 60 à 120 jaar voor Grove den,
120 jaar voor Lork en 150 jaar voor Corsicaanse den.
Voor loofhout wordt gewerkt met een gemiddelde omtrek van 90 cm voor Berk en 150 cm voor Beuk en inlandse eik.
Voor Amerikaanse eik geldt 150 cm (of een leeftijd van 100 jaar).
De kapbaarheidsdatum kan dus ook vervroegd worden in het kader van omvormingen (zie 4.2 Bosomvorming). Ook
wanneer de levensverwachting van het bestand onvoldoende is, kan de kapbaarheidsdatum vervroegd worden.

4.5.2

DUNNING

Doel van de dunningen is te komen tot
gezonde, gevarieerde en kwaliteitsvolle
bestanden. Het is dan ook de belangrijkste
sturende ingreep bij het bosbeheer. Dunningen
met het oog op het voortijdig weghalen van de
beste bomen van het bestand met degradatie
tot gevolg worden niet toegelaten.
Bij de dunningen geldt voor alle bestanden dat
steeds gewerkt wordt via het principe van de
selectieve hoogdunning. Dit houdt in dat
ruimte wordt gegeven aan de bomen met de
beste eigenschappen, ook wel de
toekomstbomen genoemd.
Onderdrukte of wegkwijnende exemplaren
welke geen concurrentie vormen voor de
toekomstbomen of voor eventuele natuurlijke
verjonging, blijven behouden. Zo zorgen zij
voor extra variatie in de opbouw van het
bestand en leveren op termijn dood hout. Ook
dode bomen blijven behouden om dezelfde
reden zolang dit geen risico inhoudt op
fytosanitair of veligheidsvlak.
Hoek- of randbomen kunnen ook omwille van
hun esthetische waarde behouden blijven of
zelfs extra vrijgesteld worden zelfs indien hun
stamkwaliteit inferieur is.
De intensiteit van de dunning dient bij elke
doorgang bekeken te worden. In ieder geval is
het de bedoeling op duurzame wijze hout te
oogsten. In de praktijk dient ervoor gezorgd te
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worden dat de kroonsluiting best net niet bereikt is tegen de volgende dunning. Dit om te voorkomen dat de
groeikracht van de bomen al te fel beperkt wordt of om het voldoende doordringen van licht op de bosbodem toe te
laten. In dit kader kunnen dunningen binnen eenzelfde bestand ook variabel in intensiteit gebeuren hetzij in functie
van voorkomende natuurlijke verjonging, in het kader van natuurgericht beheer of om meer structuurvariatie in het
bestand te bekomen.
Naast de reguliere dunningen vermelden we reeds de in de kaptabel weergegeven verjongingskappen (X*). Het
betreft in feite een duidelijk sterker dan normaal doorgedreven dunning met het oog op natuurlijke verjonging (zie 4.1
Bosverjonging). Kroonsluiting mag duidelijk nog niet bereikt zijn bij de volgende dunning. Het bestand wordt dus vrij
ijl gezet. Het zal vooral de eerste verjongingskap zijn welke allicht het meest intensief is, nadien wordt gezorgd dat
de vrij ijle toestand van het scherm behouden blijft. De verjongingskap mag dan ook niet verward worden met
verlichtingskap met behoud van overstaanders.
Bij de dunningen in exotenbestanden vermelden we dat de voorkeur wordt gegeven aan het behoud van verspreid
voorkomende inheemse soorten zelfs als deze van mindere kwaliteit zijn. Variabele dunning kan toegepast worden
om in te spelen op lokale opportuniteiten of om het zeer homogene karakter van bv. bestanden Corsicaanse den te
doorbreken.
De eerste dunning gebeurt vanaf een leeftijd van 15 à 20 jaar in functie van de groeikracht. Vervolgens wordt om
de 3 jaar gedund tot een leeftijd van ongeveer 40 jaar. Tot 70 à 90 jaar wordt vervolgens om de 6 jaar gedund,
nadien om de 12 jaar met facultatieve optie om de 6 jaar (symbool O in kaptabel) voor de nevenetage. In de
bestanden in omvorming van naaldhout naar gemengd loof- en naaldhout kan het immers aangewezen zijn de naar
de bovenetage opgroeiende exemplaren 6-jaarlijks te dunnen.

4.5.3

HAKHOUTKAPPING

Alle bestanden in het beheerplan zijn hooghoutbestanden.
Ter hoogte van Grooten Hof dienen de rechte dreven omgevormd te worden naar brede dreven met een overgang
naar het hoger opgaand bos en dit via een strook met een struikenlaag. Her en der zullen er inhammen (windluwe
plekjes) zijn waar de inlandse eik onder een zekere vorm als hakhout zal behandeld worden (belangrijk voor de
Bruine eikenpage) en waar nectarsoorten aandacht krijgen.
Ook ter hoogte van Heesakkerheide wordt rond de molen hakhout als beheersvorm voorzien.

4.5.4

KAPTABEL

(Bijlage 4.5)

De kaptabel wordt weergegeven als bijlage 4.5.
De opdeling in min of meer geografisch gebaseerde reeksen laat toe de werkzaamheden te spreiden, vermijdt
herhaaldelijke verstoring door dunningen en laat tevens toe grotere loten aan te bieden gespreid in de tijd.
Wanneer een dunning vermeldt wordt in jaar x kan deze uitgevoerd worden vanaf 1 september van het jaar x - 1 tot
1 april van het jaar x + 1 oftewel 2 kapseizoenen. Hetzelfde principe geldt voor zuiveringen. Een dunning kan meer
dan 2 jaar uitgesteld worden op voorwaarde dat de beheerdoelstellingen niet in het gedrang komen. Redenen
kunnen zijn storm, lage houtprijs, …
Er wordt opgemerkt dat dringende kappingen om fytosanitaire of veiligheidsredenen steeds mogelijk blijven mits
melding aan ANB.
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Voor hakhoutkappingen geldt dat deze kunnen uitgevoerd worden in het jaar x tot x + 4. Eindkappen kunnen vanaf
het jaar x uitgevoerd worden gedurende het verdere verloop van het beheerplan zonder dat dit echter leidt tot
groepering van eindkappen binnen een periode van 3 jaar. Het jaar x heeft steeds betrekking op het jaar van de
exploitatie op het terrein.
Merken we op dat in de kaptabel een aantal symbolen cursief staan. Het betreft vaak groepenkap en de daaraan
eventueel in later fase verbonden kunstmatige verjonging of individuele eindkappen van Amerikaanse eik. De
cursieve symbolen willen zeggen dat deze acties optioneel zijn. Dit wil zeggen dat ze afhankelijk zijn van de
resultaten op het terrein. Als bijvoorbeeld “KV” cursief vermeld is, wil dit zeggen dat er enkel kunstmatige verjonging
zal uitgevoerd worden, als de NV niet voldoende is.
Daarnaast staan een aantal dunningen als “O” aangegeven. Ook hier betreft het een optionele dunning. Resultaten
op het terrein zullen op dat moment aantonen of er toch een dunnning nodig is of niet, maar wellicht zal geen
dunning volstaan.

4.6

BOSEXPLOITATIE

4.6.1

RUIMINGEN

Het oogsten van het hout wordt uitgevoerd met de kettingzaag of met een harvester en uitrijcombinatie. Bij het vellen
wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan het vermijden van velschade in het overblijvend bestand en in het bijzonder
aan de toekomstbomen. Deze worden zo nodig voorzien van een (tijdelijk) merkteken.

In de oudere bestanden waar gewerkt wordt met natuurlijke verjonging gebeurt het oogsten best met de kettingzaag
om schade aan de natuurlijke verjonging door veelvuldig manouvreren te vermijden.
Het hout wordt steeds uit het bestand gesleept via de kortst mogelijke weg waarbij omzichtig te werk wordt gegaan
om sleepschade aan de overblijvende exemplaren te vermijden. Langs de ruimingspistes worden de stammen
afgevoerd naar de hoofdwegen waar zij worden gestapeld in afwachting van ophaling met een vrachtwagen.
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4.6.2

SCHOONTIJD

De schoontijd loopt standaard van 1 april tot 30 juni. In deze periode wordt geen bosexploitatie uitgevoerd omdat dit
de broedperiode is voor de vogels en ook de meeste andere diersoorten met jongen zitten. Het is ook de periode
waarin de sapstroom op gang komt en vel- of uitsleepschade extra nadelig is.
Om de bosbouwwerkzaamheden te kunnen spreiden, wordt ongeveer 1/2e van de oppervlakte schoontijdvrij
gemaakt. Dit zijn de bestanden waar de ecologische functie nevengeschikt is. Concreet worden volgende bestanden
vrij gesteld van schoontijd:

Bosplaats

Oppervlakte (ha)

De Leukens
Dorper- & Houtmolenheide
Lindelse heide
gefragmenteerd bos
Heide achter de steenweg

19
96
42
13
157

Totaal

327

4.6.3

HOUTAFVOER

De bestanden zijn doorgaans goed bereikbaar via een uitgebreid netwerk van middelgrote onverharde boswegen.
Via de kleinere boswegen wordt het hout versleept naar de grotere boswegen. Het hout wordt er gestapeld om
opgeladen te worden door vrachtwagens.
Deze grotere boswegen dienen degelijk onderhouden te worden zowel voor als na afloop van het houttransport. Dit
niet alleen met het oog op houttransport, maar ook met het oog op recreatief medegebruik of berijdbaarheid door
hulpdiensten. Waar nodig worden ook laaghangende takken tijdig verwijderd.

4.7

BRANDPREVENTIE

De kleinere en bredere boswegen vervullen in zekere zin een brandwerende functie al zijn zij vaak onvoldoende
breed om vuur in het kronendek tegen te houden. Om grondvuur tegen te houden is het belangrijk dat zeker langs
de grotere boswegen in de naaldhoutcomplexen de kruid- en struiklaag langs de wegrand regelmatig gemaaid wordt.
Een maatregel die het brandgevaar vermindert, is het opruimen van takhout in de directe nabijheid van boswegen,
vooral vlak na exploitaties (opnemen in verkoopsvoorwaarden). Door het toenemend aandeel loofhout dat voorzien
is in de komende beheerplanperiode zal het brandgevaar geleidelijk dalen maar toch blijven bestaan. Voornamelijk
de jonge bossen van naaldhout en de voorziene verjongingen met Grove den zijn brandgevaarlijk.
Het aanleggen van bosranden zal het brandrisico met name in de mantelvegetatie met loofhout doen dalen.
Voor de brandbestrijding wordt beroep gedaan op het lokale brandweerkorps en zo nodig korpsen van omliggende
gemeenten. Het is belangrijk dat de boswegen steeds toegankelijk blijven voor de hulpdiensten door houtopslag,
laaghangende takken, of omgevallen bomen tijdig te verwijderen.
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4.8

OPEN PLEKKEN

Open plekken hebben een grote natuurwaarde, zowel voor fauna als voor flora. In het ganse beheerplangebied zal
het aandeel open plekken gedurende de beheerplanperiode toenemen. De bestaande open plekken zullen in de
meeste gevallen een aangepast beheer krijgen. Voor de ecologische waarde van de aanwezige open plekken wordt
verwezen naar het voorgaande hoofdstuk. Wat de uitvoering van werken aan de open plekken betreft, wordt een
onderscheid gemaakt in:


de bestaande open plekken: hier wordt een aangepast beheer vooropgesteld.



de nieuw aan te leggen open plekken

De nieuw aan te leggen open plekken dienen te voldoen aan een aantal randvoorwaarden:


De bedekkingsgraad van het bos moet onder de 50% gebracht worden



De gecreëerde biotopen moeten in functie staan van natuurbehoud in het bos. In dit geval moet het
gecreëerde biotoop behoren tot een van de beschreven biotopen onder hoofdstuk 3.4.2.1



De open plek is over minstens de helft van zijn omtrek omgeven door bos.



De open plek moet binnen de invloedssfeer van het bos liggen. De maximale oppervlakte mag 3 hectare
bedragen.

4.8.1

HEIDEVEGETATIES

Concreet worden volgende acties voorzien:
Heide-achter-de-Steenweg 1b: Een deel van dit bestand was afgebrand in 1974. In 2009 werd vervolgens de open
plek uitgebreid met 75 are. Volgende werken worden voorzien voor dit bestand:


Bosfrezen uitbreiding, afplaggen



Verwijderen bosdreven zodat het één perceel wordt in de toekomst



Aanleg nieuwe bosweg



Bestrijden pijpenstrootje op afgebrand gedeelte

Zone op overgang tussen Bestanden 10a, 11a, 26a, 27a:
In deze zone wordt er een open plek (3 ha) aangelegd die een geleidelijke overgang naar het bos moet vormen.
Indien in deze zones een hoge mate van vergrassing optreedt, wordt afplaggen voorgesteld.

Heide-achter-de-Steenweg 56a (omgeving Moonsweijer):
Dit is een belangrijke zone wegens de aanwezigheid van het ven en soorten zoals gladde slang, klokjesgentiaan,
Groentje, levendbarende hagedis, e.d.
Rondom het ven wordt het terrein verder open gemaakt en geplagd (met aandacht voor behoud van dopheide en
sporkenhout). Er zal een geleidelijke overgang gecreëerd worden naar hoog opgaand bos via een heidestrook en
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een mooi ontwikkelde struikenlaag met vooral aandacht voor sporkenhout. De bestanden rondom zullen omgevormd
worden naar een ijl bos, waar de struiklaag een voorname rol speelt.

Heide-achter-de-Steenweg 52a: beheermaatregelen richten zich hier op het open houden van de reeds bestaande
natte heidevegetatie.

Ook ter hoogte van bestand Heide-achter-de-Gorten 31a worden een aantal beheerwerken uitgevoerd in functie van
de adoptiesoort ’t Groentje. Het terrein wordt hier rond de natte depressie verder opengesteld. Een deel ervan zal
geplagd worden ter bevordering van struikheide en dopheide. Daarnaast wordt er een struikengordel aangeplant
zodat er een geleidelijke overgang isnaar het achtergelegen hogere bos. Hierbij zal specifieke aandacht gaan naar
sporkenhout, zowel voor deze open plek als de omliggende bossen. Er zullen een aantal rustboompjes voorzien
worden die niet al te groot worden.
Langs de spoorweg Overpelt-Antwerpen wordt er ter hoogte van Dorper- en Houtmolenheide een strook gelijk aan
de gehele lengte van het boscomplex, en met een breedte van ± 20 m omgevormd naar een heidestrook zodat er
een geleidelijke overgang bekomen wordt naar het hogere boscomplex. Hierbij zal de aanwezige natuurlijke
verjonging van Grove den in de aanwezige heidestrook verwijderd worden. In bestand 14 a werd reeds overgegaan
naar een heideherstel. De bedoeling is nu om een brede, golvende corridor te verwezenlijken tussen deze open plek
en de heidedestrook langs de spoorweg.

Plaggen
Plaggen tot net boven de A2-horizont in droge heidevegetaties is de meest succesvolle maatregel om het nutriëntengehalte
direct en voor een erg lange periode zeer sterk te doen afnemen. Door branden en door maaien, gevolgd door het verwijderen
van het strooisel, kunnen ook heel wat nutriënten afgevoerd worden. Door de lichtere omstandigheden die kieming begunstigen,
de veranderde concurrentieverhoudingen en het feit dat –vooral met maaien- nog heel wat grassen vitaal in de vegetatie
aanwezig zullen blijven, bieden deze maatregelen echter niet de garantie dat een vergraste heide terug regenereert naar een
door Struikheide gedomineerde vegetatie.
Bij het plaggen wordt in eerste fase slechts een deel van de open zone afgeplagd, waarna een evaluatie van het heideherstel
voorzien wordt. Afhankelijk van de soortensamenstelling die opduikt bij de evaluatie kan dan beslist worden om het plaggen al
dan niet verder uit te breiden.
Voor de evaluatie van het heideherstel wordt verwezen naar de literatuur (o.a. “Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen:
heide en landduinen”). Algemeen kan gesteld worden:


indien na 5 jaar enkel 'kapvlaktesoorten' opduiken (Pijpestrootje, Bochtige smele, Brem en misschien een paar
plukjes Struikhei) en ook geen bijzondere invertebraten voorkomen, kan het afplaggen als niet geslaagd beschouwd
worden (en zijn de potenties naar heideherstel onvoldoende),



indien kensoorten en/of RL-soorten gevonden worden van heidevegetaties, is het heideherstel geslaagd te noemen,
en kan overgegaan worden tot een verdere uitbreiding, en permanent beheer van het open terrein op de voorziene
locatie.

In overige bestanden opgenomen in dit beheerplan, waar struikheide in de kruidlaag voorkomt, wordt er door middel
van de dunningen rekening gehouden met de aanwezige struikhei.
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4.8.2

LANDDUINENHERSTEL

Het centrale landduinencomplex ter hoogte van Heide-achter-de-Steenweg zal een open karakter krijgen door
aanleg van grote en kleinere open plekken die onderling verbonden worden door brede bosranden en ijler bos.
Heide-achter-de-Steenweg 12a, 28a: In deze bestanden wordt duinenherstel nagestreefd. Afhankelijk van de
mogelijkheid tot bebossingscompensatie wordt er gestreefd om om de 3 jaar een oppervlakte van ongeveer 3 ha
kaal te kappen. Daarna wordt er afgewerkt via bosfrezen, plaggen, onderaan de stronken frezen tot net onder het
maaiveld.
Als verbinding tussen de open plekken ter hoogte van bestanden 12a & 28a en 10a, 11a, 26a & 27a enerzijds en de
open plek rond Moonsweijer, wordt er een zoekzone aangeduid om bijkomende opener plekken te maken. Leidraad
is het bestaande landduinencomplex. Deze zoekzone situeert zich rond de bestanden 43a, 42a, 41a, 40a, 50a, 52a,
53a en 55a (in totaal ca. 43 ha). In deze totale zone wordt er gestreefd naar bijkomende open plekken met een totale
oppervlakte van ca. 12 ha. De rest van de bestanden worden ijl gehouden (maar een grotere bedekking dan 50%).

4.8.3

HEISCHRAAL GRASLAND TER HOOGTE VAN GASLEIDING GROOTEN HOF

De gasleiding situeert zich tussen de percelen 11k – 11f en 12a, tussen de percelen 1b en 2a en tussen 3a en 3b.
Er wordt jaarlijks 1 tot 2-maal gemaaid met afvoer.

4.8.4

BEEKBEGELEIDEND GRASLAND

Jaarlijks wordt het grasland (perceel 5a en 5b) gemaaid en gehooid, bij voorkeur met een gebruikersovereenkomst
met een plaatselijke landbouwer.

4.9

GRADIËNTEN EN BOSRANDONTWIKKELING

Een ideale bosrand bestaat uit een zoom van hoge meerjarige kruiden (breedte minstens 0,5 m; bij voorkeur breder)
en een mantel die bestaat uit een begroeiing van struiken (breedte minstens 2 m; bij voorkeur breder). Structuur en
soortensamenstelling hangen af van de standplaats, het aangrenzende bos en het beheer. Het beheer bestaat uit
het om de 5 tot 10 jaar afzetten (hakhoutbeheer).
Waar deze voldoende lang zijn kan in alternerende stroken gewerkt worden om de verstoring te beperken.
Op volgende overige locaties worden mantel-zoomvegetaties nagestreefd:


In Heide-achter-de-Steenweg wordt er gesteefd naar brede kronkelende dreven met een golvende
bosrand en inhammen, voorzien van bloemdragende struiken of planten (kamperfoelie, brem, spork,
lijsterbes, meidoorn), vanaf de landuin, richting Pijnven.



Aan de oostelijke zijde Heide-achter-de-Steenweg, waar deze grenst aan agrarisch gebied, wordt een
mantel-zoomvegetatie voorzien over een lengte van ongeveer 3 km. In deze gradiënt worden her en der
bredere windluwe inhammen voorzien.



Aan de rand van De Joden werd reeds een strook van ca. 20 m kaal gekapt, met als doelstelling de
ontwikkeling van een geleidelijke bosovergang
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Ter hoogte van de zuidrand van bestand Dorper- en Houtmolenheide 35a.



Interne bosranden worden gecreëerd in Lindelse heide langs het rolstoelpad (momenteel veel Blauwe
bosbes aanwezig).



Ter hoogte van het Gemeentebos 5a zal het homogeen populierenbos op termijn plaats maken voor
structuurrijk bos. De potentieel natuurlijke vegetatie voor dit gebied is een elzenbroekbos. Gezien de natte
standplaatsomstandigheden, wordt hier gekozen voor els en es, met een mantelzoomvegetatie aan de Zrand (= +/- 0,120 ha open plek). Dit bos zorgt tevens als windbreker.



In Heesakkerheide wordt een bosrand gecreëerd van aan het ven tot aan de molen.



Doorheen Grooten Hof worden diverse bosranden gecreëerd.

4.10

SPECIFIEKE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN FLORA EN FAUNA

4.10.1

FLORA

De verschillende maatregelen, voorgesteld voor het behoud/herstel van open plekken en grandiënten en
bosrandontwikkeling zullen resulteren in het duurzame behoud van o.a. de RL-soorten Struikheide, Gewone
dopheide, Blauwe bosbes, Rode bosbes… en andere zeldzamere plantensoorten. Hieraan verbonden worden dan
ook kansen gecreëerd ter behoud en bevordering van de RL-soorten fauna specifiek gebonden aan heidevegetaties.
Om de Wintereik een grotere kans te geven, zal deze locaal bij kunstmatige verjongingen aangeplant worden.

4.10.2

FAUNA

Hoewel er maar beperkte/gefragmenteerde gegevens beschikbaar zijn betreffende het voorkomen van verschillende
insectensoorten, spinnensoorten, … zullen het behoud/herstel van open plekken en gradiënten en
bosrandontwikkeling door een hogere diversiteit hoogstwaarschijnlijk resulteren in een duurzaam behoud en/of
uitbreiding van soorten. Ook het behoud van gesloten bossen kan voor sommige soorten gunstig zijn.
De creatie van de mantel-zoomvegetaties kan positieve gevolgen hebben voor vlinders, alsook de Levenbarende
hagedis.
Het nastreven van een den-na-den-rotatiesysteem, waarbij er telkens een zone met jonge boompjes wordt voorzien,
zal ten goede komen aan de Nachtzwaluw.
In het bijzonder worden er een aantal maatregelen uitgevoerd ter bescherming van het Groentje, de adoptiesoort
van Overpelt: Heide-achter-de-Steenweg wordt ingericht als een verbindingsgebied tussen Moonsweijer en ’t Plat.
De bosrand ten noordwesten en zuidwesten van het landbouwgebied bestaat momenteel uit een scherpe grens
tussen een bos met voornamelijk grove den en landbouwgebied. Op dit moment is het gebied ongeschikt als leef- of
verbindingsgebied. Indien hier een gevarieerde bosrand met een half open structuur en een goede mantel/zoomvegetatie ontwikkeld wordt, in combinatie met een meer open structuur van het bos ten noorden van de
Moonsweijer kan dit gebied uitgroeien tot een belangrijk verbindingsgebied voor groentje en andere aan heide
gebonden organismen.
Ook ter hoogte van bestand Heide-achter-de-Gorten 31a worden een aantal beheerwerken uitgevoerd in functie van
de adoptiesoort ’t Groentje.
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Ter hoogte van Grooten Hof worden een aantal ingrepen gedaan ter stimulatie van de Bruine eikenpage. Deze
soort profiteert van jonge eiken. Bijgevolg zal er een deel van de Zomereiken in de rand van Grooten Hof in hakhout
gehouden worden.

4.11

DOOD HOUT EN OUDE BOMEN

4.11.1

DOOD HOUT

Dood hout is heel belangrijk voor het bosecosysteem. Elk stuk dood hout doorloopt verschillende verteringsstadia en
uiteindelijk wordt het in de humuslaag opgenomen, waar de voedingsstoffen opnieuw worden vrijgegeven en
opgenomen worden door de wortels van levende bomen. Dood hout verteert vrij snel, waardoor een flink aandeel
dode bomen nodig is om continu een voldoende hoeveelheid dood hout in het bos te hebben. Daarom wordt voor
een duurzaam bosbeheer gestreefd naar een verhoging van het aandeel dood hout in de Vlaamse bossen, zowel
staand als liggend.
Er wordt getracht het dood hout zo veel mogelijk in het bos te laten. Bij de dunningen worden dode en stervende
bomen niet verwijderd. Zo zal het aanbod staand en liggend dood hout geleidelijk aan toenemen. Kwijnende of dode
bomen, die een potentieel gevaar voor de recreanten opleveren zullen ofwel verkocht worden ofwel in het bos
achterblijven als dood hout na het verwijderen van de kroon of vellen van de boom. Langs de boswegen zal jaarlijks
uitgekeken worden naar potentieel gevaarlijke bomen.
Het bosbeheer streeft naar 4% van het bestandsvolume dood hout. Actueel bedraagt het aandeel staand dood hout
over de totale bosoppervlakte 1,8 % (cfr tabel 2.3.2.2d). Indien geschat wordt dat het aandeel liggend hout ongeveer
gelijk is aan het aandeel staand dood hout, dan bedraagt het aandeel dood hout 3,6%. Echter in de actuele situatie
is er een gebrek aan de categorie dik staand hout.
Daartoe zullen in een aantal bestanden enkele dikke dennen (Grove den en Corsicaanse den) geringd worden,
zeker ter hoogte van Heide-achter-de-Steenweg.
Om een voldoende hoeveelheid dood hout in het bos te bekomen en zo de ecologische waarde te vergroten, worden
volgende maatregelen genomen:


dode bomen die geen veiligheidsrisico inhouden of een bedreiging vormen voor de gezondheid van de
andere bomen, blijven behouden,



door toepassing van het principe van selectieve hoogdunning, kunnen kwijnende of onderdrukte bomen
blijven staan en afsterven,



bij dunning of snoeiing blijft het takafval in het bos achter,



behoud van oude bomen,



Een aantal dikke naaldbomen worden geringd,



in geval van windworp worden niet alle bomen verwijderd,



behoud van stronken van omgewaaide bomen.
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4.11.2

OUDE EN HOLLE BOMEN

Voor de oudere bestanden, worden een aantal bomen geselecteerd welke oud mogen worden en niet zullen gekapt
worden maar blijven staan (zowel in de ecologische zone als in de productieve zone). In het bijzonder bomen met
holten blijven behouden.
Deze zogenaamde overstaanders kunnen verder hun natuurlijke cyclus doorlopen en zo een bijdrage leveren aan
een groter variatie in het bos zowel op vlak van bosstructuur als naar organismen verbonden aan oude bomen.
De bomen kunnen individueel hetzij in groep behouden blijven. In gemengde bestanden worden bomen van diverse
soorten behouden.
De bomen worden zo nodig voorzien van een merkteken om velling door misverstand te vermijden. Dit kan gebeuren
vlak voor de eindkap of reeds bij voorgaande dunningen indien het om bijzondere exemplaren gaat, bv.
aanwezigheid van holenbroeders, vleermuizen, esthetische waarde, …
Bestand Heide-achter-de-Steenweg 3b (keurbestand Pc uit plantjaar 1913), zal behouden blijven als getuigenrelict.
Dit bestand mag oud worden.

4.12

BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M.B.T DE TOEGANKELIJKHEID

Het toegankelijkheidsreglement wordt weergegeven in bijlage 4.12.

4.13

BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M.B.T DE JACHT

Voor volgende bestanden wordt een jachtverpachting toegelaten:


Heide-achter-de-Steenweg 1a, 3a, 3b, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 20a, 21a, 22a, 23a, 24a, 38a, 39a, 40a, 41a,
42a, 48a, 49a, 50a, 51a, 52a, 53a, 54a, 55a, 56a en 57a



De Joden 1a.



Heide-achter-de-Gorten percelen 1-44. Jacht enkel op grofwild.

Wilde everzwijn komt in beperkte mate voor. Er wordt een bijzondere bejaging toegestaan.

4.14

BEHEERMAATREGELEN

EN

–RICHTLIJNEN

M.B.T

GEBRUIK

VAN

NIET-HOUTIGE

BOSPRODUCTEN

De oogst van niet-houtige bosproducten zoals paddenstoelen, braambessen, bosbessen, dennenappels, kastanjes,
… is enkel toegestaan voor persoonlijk gebruik en zonder schade toe te brengen aan de standplaats. Oogst om
commerciële redenen is niet toegestaan.
Het oogsten van strooisel is nergens toegestaan daar dit kan leiden tot degradatie van de standplaats en oprukken
van ongewenste soorten zoals bijvoorbeeld braam wat de natuurlijke verjonging kan hypothekeren.
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4.15

BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M.B.T CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN

Het herstel van heidegebieden kan beschouwd worden als het herstellen van een historisch beheertype.

4.16

BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M.B.T DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE

Door het bos op een duurzame wijze te beheren met voorrang voor natuurlijke processen, het nastreven van een
hoger aandeel gemengde inheemse bestanden, de omvorming van een aantal exotenbestanden en het gebruik van
inheemse en standplaatsgeschikte soorten in geval van kunstmatige verjonging, wordt een bijdrage geleverd aan het
versterken van de algemene milieubeschermende functie van het bos.
Er vindt geen ontbossing plaats en er zijn geen speelbossen voorzien op steile flanken zodat dit geen aanleiding kan
geven tot erosie.

4.17

BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M.B.T DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE

In principe komen alle bestanden vervat in het bosbeheerplan in aanmerking voor wetenschappelijk onderzoek
zolang dit op duurzame wijze gebeurt en het de beheerdoelstellingen niet in het gedrang brengt.

4.18

WERKEN DIE DE BIOTISCHE OF ABIOTISCHE TOESTAND VAN HET BOS WIJZIGEN

Reliëf
Er worden geen werken voorzien, nog toegestaan, welke leiden tot wijziging van het reliëf. Ook niet in de
speelzones. Ook het microreliëf blijft behouden.

Waterlopen en ontwateringssystemen
Het graven van nieuwe ontwateringsgrachten of –greppels wordt eveneens niet toegestaan. Hoogstens wordt het
bestaande grachtensysteem onderhouden om de vitaliteit van het aanwezige bosbestand te garanderen.

Wegenaanleg
De bestaande wegen worden onderhouden en hun actuele bedekking blijft behouden. Aanleg van nieuwe wegen
wordt niet voorzien, tenzij voor de aanduiding van het nieuwe traject voor het MTB-parcours. Zo dit in de toekomst
toch nodig blijkt, mag de aanleg geen nadelige ecologische gevolgen hebben.
Hoogstens worden in bestanden in omvorming met succesvolle verjonging van inheems loofhout permanente maar
onverharde ruimingssporen voorzien.
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Wijziging van de kruidlaag
Wijziging van de kruidlaag door gebruik van herbiciden is niet toegestaan uitgezonderd gebruik van glyfosaat bij de
gecombineerde mechanische en chemische bestrijding van agressieve exoten bv. Amerikaanse vogelkers.
Ook diepe bodembewerking is niet toegestaan.

Prikkeldraad
Het plaatsen van prikkeldraad is niet toegestaan in het bos. In geval van vervanging dient gladde draad gebruikt te
worden.
Abstractie wordt hierbij gemaakt van prikkeldraad behorend tot weiland grenzend aan bosbestanden.

4.19

PLANNING VAN DE BEHEERWERKEN

Een overzicht van de uit te voeren dunningen, verlichtingskappen, eindkappen, kunstmatige verjongingen en
hakhout- en brandhoutkappingen worden weergegeven in de kaptabel als bijlage 4.5.
Omdat overwegend gewerkt wordt met naaldhoutbestanden is de kaptabel gebaseerd op een 6-jaarlijkse omlooptijd.
Een verklaring van de gebruikte symbolen is terug te vinden in een legende opgenomen onderaan in de bijlage.
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