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1 Administratieve gegevens 
 

 

1.1 Naam natuurgebied 
 
Tienbunders.  
 
Bijlage 1.1.1: kaart ligging en deelgebieden 
Bijlage 1.1.2: kaart ruimer globaal kader met aanduiding ambitieniveau 
 
 

1.1.1 Deelgebieden 
 
Het gebied Tienbunders bestaat uit drie deelgebieden. De deelgebieden van dit beheerplan 
zijn Dolvenbos en Domein Pardon. Voor het deelgebied Dolvenbos streven we naar een type 
4 natuurbeheerplan, voor het deelgebied Domein Pardon streven we naar een type 2 
beheerplan. Het beheerplan voor het derde deelgebied, Tienbunders, werd reeds ingediend 
en goedgekeurd (E-467). 
 
 

1.2 Verkenningsnota 
 
De verkenningsnota voor Tienbunders - Zoutleeuw werd goedgekeurd op 21/01/2019 met 
registratienummer NBP-VB-18-0040. 
 
Bijlage 1.2.1: goedgekeurde verkenningsnota 
 
 

1.3 Deelnemende percelen 
 
De deelnemende percelen worden opgesomd in bijlage 1.3. In deze tabel staat per 
kadasterperceel de kadastrale beschrijving, de (gis)oppervlakte, de eigendomssituatie 
(eigendom of beheer), het ambitieniveau (2 of 4) en het intern registratienummer (akte of 
huur). De deelnemende percelen worden ook weergegeven op kaart 1.1.2. 
 
De totale oppervlakte van dit natuurbeheerplan bedraagt:         33,5081 ha 
 
Bijlage 1.3: deelnemende percelen 
 
 

1.4 Doelmatigheidstoets 
 
Natuurpunt Beheer vzw vraagt aan ANB om de doelmatigheidstoets voor alle gronden binnen 
het ruimer globaal kader van de goedgekeurde verkenningsnota uit te voeren. 
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1.5 Naam en adres van de beheerder 
 

Dolvenbos 
Het deelgebied Dolvenbos wordt beheerd door:  

Natuurpunt Beheer vzw 
Coxiestraat 11 
2800 Mechelen 
Tel: 015 29 72 20 
Algemeen mailadres: natuurbeheer@natuurpunt.be 

  

De consulent verantwoordelijk voor dit dossier is: 
Naam:   Kevin Lambeets  
Tel:    0493 25 21 08 
Mailadres: kevin.lambeets@natuurpunt.be 

 
Het deelgebied Dolvenbos wordt beheerd door het beheerteam van Natuurpunt afdeling 
Zoutleeuw, dat bestaat uit 12 personen en maandelijks samen komt. Het beheerteam heeft 
ook twee verantwoordelijken: 
 

Naam:   Joachim Mergeay  
Adres:   Oudestraat 6, 3470 Ransberg  
Tel:    0499 942 942 
Mailadres: joachim.mergeay@gmail.com 

 

Naam:   Guy Lewylle 
Adres:   Dorpstraat 38, 3470 Ransberg 
Tel:   011 58 32 58 
Mailadres: guylewylle@hotmail.com 

 
Domein Pardon 
Voor het deelgebied Domein Pardon valt de verantwoordelijkheid qua terreinbeheer onder 
Mevr. Claude Pardon. 
 

Naam:   Claude Pardon  
Adres:   Tien Bundersweg 8, 3440 Zoutleeuw  
Tel:    011 58 21 31 

 
Bij het beheer van het Domein Pardon wordt nauw samengewerkt met vzw De Nieuwe Aarde. 
De voorzitter van de raad van bestuur van deze vzw is:   
   

Naam:   Bruno Berger  
Adres:   Tien Bundersweg 1, 3440 Zoutleeuw  
Tel:    0484 40 40 34 
Mailadres: bruunoo.berger@gmail.com  
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Op regelmatige basis vindt overleg plaats tussen Mevr. Pardon, de vzw De Nieuwe Aarde en 
het beheerteam Tienbunders van Natuurpunt, en dit binnen de gezamenlijke 
‘Beheercommissie Tienbunders’. 
 
 

1.6 Aanvullende situering van het ruimer globaal kader 
 
 

1.6.1 Biologische waarderingskaart 
 
De ter erkenning aangevraagde percelen zijn volledig gekarteerd als ‘biologisch waardevol’ of 
‘biologisch zeer waardevol’. Het gaat onder meer om volgende regionaal belangrijke biotopen 
en Europees beschermde habitats: 9120(_qb), 9160, 6230_ha en 6230_hn. Slechts enkele 
percelen binnen het ruimer globaal kader zijn aangeduid als ‘biologisch minder waardevol’. 
De actuele situatie verschilt weinig van de BWK, met uitzondering van een grasland op Domein 
Pardon dat gekarteerd werd als kasteelpark (kpk), maar nu tot vegetatietypes van half-
natuurlijke graslanden kan gerekend worden. 
 
1.6.1: biologische waarderingskaart (versie 2018) 
 
 

1.6.2 Afbakening VEN 
 
Volgens het besluit van de Vlaamse regering van 19 september 2003 voor de afbakening van 
het VEN werd het gebied niet aangewezen als GEN en/of GENO.  
 
 

1.6.3 Ruimtelijke bestemming 
 
1.6.3.1 Gewestplanbestemming 
 
Het ruimer globaal kader is op het gewestplan grotendeels ingekleurd als natuurgebied, met 
een deel parkgebied. Een kleiner deel is ingekleurd als landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied. 
 
De ter erkenning aangevraagde percelen zijn allen ingekleurd als natuurgebied (Dolvenbos) of 
parkgebied (Domein Pardon). 
 
1.6.3.2 Bijzonder plan van aanleg (BPA) 
 
Binnen het ruimer globaal kader zijn geen BPA’s goedgekeurd.  
 
1.6.3.3 Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
 
Binnen het ruimer globaal kader zijn geen RUP’s in onderzoek of goedgekeurd.  
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1.6.3.4 Herbevestigd agrarisch gebied 
 
Binnen het ruimer globaal kader is herbevestigd agrarisch gebied opgenomen. Het grootste 
deel van deze percelen zijn niet in landbouwgebruik maar zijn als bos of park in gebruik. Het 
integreren van de andere percelen momenteel in landbouwgebruik is gerechtvaardigd omdat 
deze percelen een logisch geheel vormen met de percelen die als bos of park in gebruik zijn. 
In het noordelijke deel zijn deze percelen als natuurgebied ingekleurd op het gewestplan. In 
het zuidelijk deel zijn een aantal van deze percelen als landschappelijk waardevol agrarische 
gebieden ingekleurd, maar deze percelen hebben – voor de regio – unieke vegetaties (oude 
goed ontwikkelde gaspeldoorn-struwelen, rbbsg). Alle percelen in het huidige beheerplan zijn 
niet in landbouwgebruik (bos of parkgebied). 
 
Bijlage 1.6.3.1: gewestplan (met aanduiding van de deelnemende percelen) 
 
 

1.6.4 Onroerend erfgoed 
 
1.6.4.1 Beschermd landschap, dorpszicht en monument 
 
Het deelgebied Domein Pardon is als bouwkundig en landschappelijk element aangewezen, 
namelijk “Villa en hoeve Pardon met park” (id: 134238)1. Dit is een landschappelijk park van 
5,1 ha, bij een rond 1860 gebouwd landhuis (verbouwd in 1902) met hoeve en ommuurde 
moestuin. Deze moestuin is momenteel in gebruik voor de biologische kweek van groenten 
voor eigen gebruik. De oorspronkelijke parkstructuur en een gedeelte van de oorspronkelijke 
beplanting (monumentale Beuk, Winterlinde, Wintereik maar ook Tamme kastanje en 
Amerikaanse eik) zijn bewaard gebleven2. Dit park werd opgenomen op de lijst van 
beschermde landschappen, dorpzichten en monumenten wegens esthetische, historische en 
wetenschappelijke waarde.  
 
De voorziene beheermaatregelen in dit beheerplan behouden of versterken de 
erfgoedwaarden van de landschappelijke en monumentale waarden terug te vinden binnen 
Domein Pardon (zie verder). 
 
1.6.4.2 Goedgekeurd landschapsrelict 
 
Het ruimer globaal kader ligt bijna volledig in een relictzone van de traditionele landschappen 
(Bossen van Ransberg R20099). In de landschapsatlas wordt vermeld dat herbebossen in deze 
relictzone wenselijk is om de versnippering ongedaan te maken3. De voorziene 
beheermaatregelen in dit beheerplan behouden of versterken de erfgoedwaarden van het 
landschap (zie verder).  
 

                                                      
1 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134238 
2 Deneef R (2008). Historische tuinen en parken van Vlaanderen - Zuidoostelijk Brabant - Haspengouw: 
Geetbets, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen, Zoutleeuw, Brussel: Vlaamse Overheid. Onroerend 
Erfgoed. 
3 http://onroerenderfgoed.github.io/la2001/relictzones/R20099.html 
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Bijlage 1.6.4: kaart met beschermingszone onroerend erfgoed 
 
 

1.6.5 Habitatrichtlijngebied 
 
Het gebied is niet aangeduid als speciale beschermingszone volgens de Habitatrichtlijngebied. 
Er komen echter wel volgende habitattypes voor:  

 9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de 
ondergroei 

 9160 - Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-
haagbeukbossen behorend tot het Carpinion-betuli 

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

 
 

1.6.6 Vogelrichtlijngebied 
 
Het gebied is niet aangeduid als speciale beschermingszone volgens de Vogelrichtlijngebied. 
Er komen echter wel volgende soorten tot broeden die opgenomen zijn op de bijlage 1 van de 
Vogelrichtlijn: 

 Wespendief (jaarlijkse broedvogel) 

 Zwarte specht (onregelmatige broedvogel) 
 
 

1.6.7 Soortenbeschermingsprogramma’s 
 
Binnen het ruimer globaal kader zijn geen specifieke maatregelen voorzien voor SBP’s. 
 
 

1.6.8 Natuurrichtplan 
 
Niet van toepassing. 
 
 

1.6.9 Landinrichtingrichtingsproject 
 
Niet van toepassing. 
 
 

1.6.10 Natuurinrichtingsproject 
 
Niet van toepassing. 
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1.6.11 Ruilverkaveling 
 
Niet van toepassing. 
 
 

1.6.12 Ruimtelijke structuurplannen 
 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant beschouwt het veldbossenlandschap tussen 
Lubbeek en Geetbets, inclusief het visiegebied, als ‘gaaf landschap’, en stelt als doel het 
versterken van de verspreide en kleinschalige veldbossenstructuur. De omgeving van 
Tienbunders en het gebied rond Heibos-Schrabaardebos is op provinciaal niveau geselecteerd 
als natuurverbindingsgebied. Dit moet leiden tot een grotere landschappelijke verwevenheid. 
 
Ook in de Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen van de gemeentes Kortenaken en 
Zoutleeuw wordt de natuurwaarde van het gebied benadrukt, en wordt gesteld dat om 
verdere versnippering tegen te gaan en de natuurwaarde te behouden en te verhogen, dit bos 
versterkt moet worden en verbonden moet worden met omliggende bossen door middel van 
natuurverbindingsgebieden. 
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2 Inventarisatie 
 

2.1 Abiotiek en gebiedshistoriek  
 
 

2.1.1 Geologie en reliëf  
 
Tienbunders is gelegen in het (zandlemige) Hageland, een regio in het oosten van Vlaams-
Brabant. Deze regio is een landschappelijke overgangszone tussen de eerder zandige 
Zuiderkempen en het lemige Haspengouw. Het Hageland wordt gekenmerkt door een 
uitgesproken reliëf met getuigenheuvels en diep ingesneden vlakke rivier- en beekvalleien. 
Tienbunders bevindt zich op een verhoogde heuvelrug en plateau die het interfluvium tussen 
de Gete- en de Velpevallei vormgeven. 
 
Het tertiair substraat waarop het gebied rust behoord tot de Formatie van Boom, een deel 
van de Rupel-groep, en bestaat uit mariene afzettingen uit het Oligoceen van kleiig silt en 
glauconiet-houdend zand. Het hoogste deel van het gebied bestaat uit de Formatie van 
Bolderberg, mariene afzettingen van glauconiet-houdend fijn zand uit het Mioceen. Tijdens 
de quartaire ijstijden zorgden eolische aanrijking van zand en leem voor een gedeeltelijke 
nivellering van het reliëfrijke landschap.  
Het gehucht Ransberg, ten westen van het gebied, en Domein Pardon liggen op een heuvel 
van meer dan 80 m hoogte. Het hoogste punt van Tienbunders, lokaal ook “de Congo” 
genoemd, bevindt zich ten westen van het centrum van het gebied, in het erkend 
natuurreservaat Tienbunders, en is gelegen op een hoogte van 76,23 mTAW (Tweede 
Algemene Waterpassing). Het noordelijke deel van het visiegebied loopt afhellend richting de 
Walsbeek. Het laagste deel van het gebied ligt in het uiterste noorden op een hoogte van 40 
mTAW. 
 
Het huidige landschap in en rond Tienbunders is afwisselend open en gesloten. Het 
boscomplex en de errond gelegen veldbosjes zorgen voor een gesloten indruk. Het park van 
Domein Pardon en enkele graslanden met haag/houtkantstructuur zijn half open. De akkers, 
intensieve laagstamboomgaarden en weilanden errond zijn open. 
 
 

2.1.2 Bodem 
 
De bodem van Tienbunders bestaat voornamelijk uit zandleem. Een drietal lenzen van zware 
klei en lemig zand komen aan de oppervlakte in het zuiden van het gebied. 
 
De percelen in deelgebied Dolvenbos hebben allen een zandleembodem. Het gaat hier over 
volgende bodemtextuurtypes4:  

- Lhc: sterk gleyige zandleemgronden met verbrokkelde textuur B horizont 

                                                      
4 Van Ranst, E. & Sys, C. 2000. Eenduidige legende voor de digitale bodemkaart van Vlaanderen (Schaal 
1:20.000) Laberatrium van Bodemkunde. UGent. 361p 
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- LAx: droge tot matig natte zandleemgronden met niet bepaalde profielontwikkeling 
- Ldp: matig gleyige gronden op zandleem zonder profielontwikkeling 

 
De bodem van een deel van het Domein Pardon is onbekend of vergraven. 
 
Bijlage 2.1.2: bodemkaart 
 
 

2.1.3 Hydrologie & hydrografie 
 
Het gebied bevindt zich ten zuiden van de Velpe en ten zuidwesten van de Walsbeek, aan de 
rand van het deelbekken Beneden-Velpe (deel van het Demerbekken). Aan de rand van het 
gebied loopt een kleine, niet geklasseerde waterloop. De percelen in het deelgebied 
Dolvenbos en Domein Pardon zijn voornamelijk ‘nat met tijdelijke waterspiegel’.  
 
 

2.1.4 Landschapshistoriek 
 
Tijdens de 18de eeuw was het gebied deel van een groot boscomplex dat zich uitstrekte op de 
heuvelrug tussen Velpe en Grote Gete. Op de Villaret-kaart (ca. 1745) wordt het gebied 
aangeduid met de naam “Strote Bosch”, terwijl de Ferrariskaart (ca. 1777) de naam “Dolven 
Bosch” gebruikt. Het huidige deelgebied Dolvenbos bestond op het einde van de 18de eeuw 
bijna volledig uit loofbos (met een open plek met heide of heischraal grasland). Het zuidelijk 
deel Tienbunders bestond naast loofbos, ook uit een grotere heide of wastine, een door 
begrazing ontstaan vlekkenpatroon van grasland, doornstruweel en opgaande bomen. Verder 
bevatte dit gebied ook een kleiner deel akkers.  
Op de kaart van Vandermaelen uit ca. 1846 is te zien dat de heide in het zuidelijk deel bebost 
is. Dit heide-karakter is nog duidelijk door de aanduiding met het toponiem “Heybosch”, een 
toponiem dat in de regio regelmatig voorkomt. Het noordelijk deel werd toen aangeduid met 
het toponiem “College Bosch”, en werd deels omgezet in akkerland. Op de Vandermaelen 
kaart is te zien dat in de directe omgeving, rondom het gehucht Ransberg, nog veel bossen 
voorkwamen die goed verbonden waren met elkaar (oa. Marendael Bosch, Linnen Bosch, 
Langen bosch, Klooster Bosch).  
Op de topografische kaart uit 1873 blijkt dat de meeste bossen in de omgeving van Ransberg 
gerooid waren, waarschijnlijk ten gevolge van de landbouwcrisis en hongersnood in de 
tweede helft van de 19de eeuw. Tienbunders is één van de enige bosgebieden dat behouden 
bleef, hoewel ook hier, zowel in het noordelijke als het zuidelijke deel, percelen (al dan niet 
tijdelijk) omgezet werden naar akkerland.  
Op de topografische kaart van 1904 is te zien dat een deel van deze akkers opnieuw bebost 
waren. Op de topografische kaart van 1939 blijkt dat in de eerste helft van de 20ste eeuw nog 
enkele percelen langs de Tienbundersweg ontbost werden. In de twee helft van de 20ste eeuw 
veranderde er echter weinig aan de bosoppervlakte. Wel werden bestanden in het bos 
ingepland met naaldhout (Grove den, Douglasspar en lariks sp.) en werd een groter deel 
ingeplant met Amerikaanse eik. In de tweede helft van de 20ste eeuw werd een groot deel van 
de weilanden en akkers in de omgeving van het bos omgezet naar laagstamboomgaarden, en 
verdwenen kleine landschapselementen in de omgeving.  
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Samenvattend bestaat het boscomplex binnen het ruimer globaal kader dus uit bos van drie 
leeftijdscategorieën (continu bebost sinds de 18de eeuw (ca. 45 %), heide bebost voor 1850 
(ca. 15 %); en (tijdelijk) akkerland bebost na 1875 (ca. 40%). 
 
Rond 1860 werd door de familie Pardon een landhuis met hoeve opgetrokken5 aan de 
westrand van het globaal kader (deelgebied Domein Pardon). Het landhuis werd omringd met 
een landschappelijk park van 5,1 ha, met een ommuurde moestuin (aansluitend op de hoeve) 
en een boomgaard. Op een gekleurde afbeelding uit 1890 is naast het witgekalkte landhuis 
een deel van de tuin te zien, met onder meer jonge Fijnspar. Het landhuis vormde het 
middelpunt van een rotonde, vertrekpunt van een dicht net van gebogen laantjes en 
slingerende paden, dat zich uitstrekten door gazons en in het beboste gedeelte ten oosten 
van het landhuis. Deze structuur is grotendeels bewaard maar de boomgaard is verruigd. 
Echter, in de rand van de boomgaard is nog een gevlochten / gelegde haag van Haagbeuk te 
ontwaren, een interessant aspect betreffende natuurlijk erfgoed dat niet eerder werd 
vermeld in erfgoedonderzoek. De enige waterpartij lag aan de rand van de tuin, met name de 
nog bestaande maar deels verlande vijver aan de zuidrand van het domein. Deze vijver was 
waarschijnlijk bedoeld als waterreservoir voor de irrigatie van de moestuin.  Vanuit de vijver 
liep een kleine beek, die tegenwoordig droog staat, naar de Roelbeek. 
 
Bijlage 2.1.4.1: historische kaarten: Villaret (1745) 
Bijlage 2.1.4.2: historische kaarten: Ferraris (1777) 
Bijlage 2.1.4.3: historische kaarten: Vandermaelen (1846) 
Bijlage 2.1.4.4: historische kaarten: topografische kaart (1873) 
Bijlage 2.1.4.5: historische kaarten: topografische kaart (1904) 
Bijlage 2.1.4.6: historische kaarten: topografische kaart (1939) 
Bijlage 2.1.4.7: historische kaarten: topografische kaart (1969) 
 
  
 

                                                      
5 Deneef R & Wijnants J (2008) Zoutleeuw (Budingen): Kasteel van Pardon) in: Historische tuinen en parken van 
Vlaanderen – Zuidoostelijk Brabant – Haspengouw: Geetbets, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen, 
Zoutleeuw. Ed. Deneef R. Agentschap R-O Vlaanderen, Brussel. 
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2.2 Biotische gegevens voor het ruimer globaal kader 
 

2.2.1 Vegetatiegegevens  
 
Volgende vegetatietypes komen momenteel binnen het ruimer globaal kader voor:  
 
2.2.1.1 Half-natuurlijke en soortenrijke graslanden 
 
In het deelgebied ‘Domein Pardon’ bevinden zich verschillende graslanden met zeer 
waardevolle vegetaties: 
 
Droog zuur heischraal grasland (hn) en soortenrijke struisgraslanden (ha) (6230) 
De gazons rondom in het landhuis op Domein Pardon zijn door de schrale bodem, het 
ontbreken van bemesting en het decennia lang volgehouden maaibeheer bijzonder 
soortenrijke half-natuurlijke graslanden. Voorkomende soorten in deze graslanden zijn onder 
meer Tandjesgras, Borstelgras, Moerasstruisgras, Pilzegge, Veelbloemige veldbies, 
Struikhei, Blauwe bosbes, Liggende vleugeltjesbloem, Echte guldenroede, 
Mannetjesereprijs, Tormentil, Muizenoortje en Blauwe knoop. Blauwe knoop is plaatselijk 
dominant.  
 
Verspreid in het deelgebied Dolvenbos komen nog relicten van droge heidevegetaties (cg, 
4030) en heischrale graslanden voor: op de paden in het bos, langs de bosrand en in open 
plekken in het bos zelf vinden we vegetaties van schrale bodems met onder meer Struikhei, 
Pijpenstrootje, Fraai hertshooi, Blauwe bosbes, Brem en Valse salie. 
 
Soortenrijk permanent cultuurgrasland (Hp*, rbbkam /rbbhu) 
Op Domein Pardon bevinden zich ook enkele soortenrijke graslanden, in graslandfase 2 tot 3, 
gaande van een dominantie van bepaalde grassen naar een mozaïek van grassen en kruiden. 
Verschillende soorten zijn onder andere Gewoon reukgras, Gewone margriet, Gewone 
rolklaver, Rode klaver, Gewone veldbies, Scherpe boterbloem, Veldzuring. In deze 
graslanden zijn lokaal ook typische soorten van heischrale en soortenrijke struisgraslanden 
aanwezig (zoals Mannetjesereprijs, Tormentil en Muizenoortje). Aangepast maaibeheer kan 
deze soorten hier meer kansen geven, en leiden tot de ontwikkeling van soortenrijk half-
natuurlijk grasland. 
 
Verruigd grasland (Hr)  
Het permanent grasland in de voormalige hoogstamboomgaard is verruigd door het wegvallen 
van het graas- of maaibeheer. Op dit perceel groeien nu soorten als braam sp., Kropaar, maar 
ook Penningkruid, Grote wederik, Beekpunge, Kale jonker en wilgenstruweel. 
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2.2.1.2 Eiken- en beukenbossen 
 
Eiken-beukenbos op zure bodems (9120) 
Het grootste deel van het deelgebied Dolvenbos en Domein Pardon bestaat uit oud zuur eiken-
beukenbos (Qs, Qb). De boomlaag bestaat voornamelijk uit Zomereik, Beuk, Tamme kastanje 
en Amerikaanse eik, met veel oudere exemplaren (veteraanbomen). In sommige percelen zijn 
ook Ruwe berk, Robinia en Canadapopulier te vinden. In de struiklaag bestaat naast 
Amerikaanse eik en Tamme Kastanje ook uit Spork, Wilde lijsterbes en Hulst. In sommige 
delen zijn bramen aspectbepalend. In de ondergroei zijn kenmerkende soorten voor zure 
bossen als Valse salie, Ruige veldbies, Lelietje-van-dalen (lokaal vlakdekkend), Dalkruid, 
Gewone kamperfoelie en Adelaarsvaren te vinden. In enkele percelen in het zuidwesten van 
deelgebied Dolvenbos en in Domein Pardon komen ook andere typische oudbosplanten als 
Gewone salomonszegel, Muskuskruid, Groot heksenkruid, Gele dovenetel en (lokaal 
vlakdekkend) Bosanemoon voor.  
In de bosrand zijn er lokaal zones met oa. Fraai hertshooi, Struikhei, Gewoon 
schaduwkruiskruid, Valse salie en Brem. Verderop in het erkend natuurreservaat 
Tienbunders bleef een bosrand met Gaspeldoorn bewaard. Mogelijks een relict langs de graft 
waar deze als veekering dienst deed. 
 
Essen-eikenbossen zonder wilde hyacint (9160) 
Kleinere delen, voornamelijk in het noorden van het deelgebied Dolvenbos liggen op rijkere 
en vochtigere bodem. Hier komt essen-eikenbos voor (Qa), met onder meer Zomereik, 
Europese vogelkers en Gewone es in de boomlaag, en Haagbeuk, Hazelaar en Zwarte els in 
de struiklaag. In de bospercelen van Domein Pardon groeit ook Wilde narcis, die eerder op dit 
bostype wijst, maar hier ook een stinzenplant kan zijn. 
 
 
2.2.1.3 Oude grove dennenbossen en overige bossen, aanplanten en parken 
 
Aanplant van verschillende soorten den waar Grove den domineert (Ppa + pins). 
Een klein bestand in het Dolvenbos bestaat uit een aanplant waar Grove den domineert 
(Ppa+pins). De ondergroei en struiklaag bestaat er voornamelijk uit Tamme kastanje, 
Amerikaanse eik en braam sp. 
 
2.2.1.4 Struwelen 
 
Holle weg met doornstuweel (kw + kh(sp)) 
In het noorden van globaal kader bevind zich een holle weg (de Heerstraat) met struweel. 
Lokaal komt hier een vrij goed ontwikkeld doornstruweel met Eenstijlige meidoorn, 
Sleedoorn en Hondsroos voor. 
 
Brem- en gaspeldoornstruweel (kh(sgu)) 
In het zuiden van het globaal kader komt een bosrand met een goed ontwikkeld struweel van 
Brem en Gaspeldoorn voor.  
 
Bijlage 2.2.1.1: actuele vegetatie 
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Bijlage 2.2.1.2: habitatkaart 
 
 

2.2.2 Faunagegevens  
 
Voor de faunistische overzichten werd voornamelijk gebruik gemaakt van het dataportaal 
http://waarnemingen.be/, aangevuld met gegevens afkomstig van het beheerteam. Een 
volledig overzicht van waargenomen soorten wordt gegeven in bijlage 2.2.2. Hieronder 
worden de belangrijkste soorten naar beheer besproken. 
 
 
2.2.2.1 Zoogdieren 
 
Er werden tot nu toe 11 zoogdiersoorten waargenomen in het ruimer globaal kader. Bij een 
beperkt vleermuisonderzoek (2 nachten in juli 2019 met een automatische batdetector en een 
avondbezoek in augustus 2019) werden 6 soorten vleermuizen waargenomen (allen 
opgenomen op de bijlage IV van de Habitatrichtlijn). Naar bosbeheer toe is vooral de 
aanwezigheid van boom-bewonende soorten als Baard/Brandts vleermuis, Franjestaart, 
Watervleermuis en Bosvleermuis van belang. Op de Vlaamse rode lijst is de Watervleermuis 
opgenomen in de categorie ‘bijna in gevaar’, en de Bosvleermuis in de categorie ‘bedreigd’6. 
Er vond nog geen onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuiskolonies plaats, maar de vele 
waarnemingen van o.a. Baard/Brandts vleermuis en Franjestaart net na zonsondergang wijzen 
alvast op de aanwezigheid van kolonies in het bos.  
 
Verder zijn de potenties voor Eikelmuis vermeldenswaardig (Rode lijst: ‘Bedreigd’4; habitat-
typisch voor habitat 9160). Er zijn vele historische waarnemingen binnen het ruimer globaal 
kader (pers. comm. Claude Pardon). Hoewel de soort de laatste jaren niet meer met zekerheid 
werd waargenomen, zijn er nog recente zekere waarnemingen (prooiresten van Steenuil) op 
2,1 km ten oosten en 1,6 km ten westen van het gebied. Tienbunders kan dus een belangrijk 
leefgebied en verbindingszone vormen voor deze soort. 
 
 
2.2.2.2 Vogels 
 
Er werden tot nu toe 46 vogelsoorten waargenomen in het ruimer globaal kader. Bijzonder 
zijn de waarnemingen van vogelrichtlijn-soorten als Middelste bonte specht, Zwarte specht 
en Wespendief, waarvan de laatste twee soorten ook (onregelmatig) broeden in het bos 
(deelgebied Dolvenbos). Andere bijzondere jaarlijkse broedvogels zijn Havik en Glanskop, en 
verder is ook de aanwezigheid van Geelgors, Kuifmees, Grauwe vliegenvanger en Houtsnip 
vastgesteld. Bijzonder is ook Zwarte wouw, die meerdere jaren na elkaar werd gemeld en 
langere tijd aanwezig blijkt (pers. comm. Joachim Mergeay). 
 
 

                                                      
6 Maes et al. 2014 IUCN rode lijst van de zoogdieren in Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- 
en Bosonderzoek (INBO.R.2014.1828211. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel 
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2.2.2.3 Amfibieën & Reptielen 
 
Tienbunders is een droog gebied, met slechts beperkte potenties naar amfibieën. Tot nu toe 
werd enkel Bruine kikker vastgesteld. In de onmiddellijke omgeving van het gebied komen 
verschillende populaties van Hazelworm voor, en ook Levendbarende hagedis werd al op 
minder dan 2 km van het bos waargenomen.  
 
 
2.2.2.4 Ongewervelden 
 
De ongewervelden in het gebied werd nog maar beperkt onderzocht. Op vlak van dagvlinders 
werd onder meer een populatie van Eikenpage vastgesteld. Andere opmerkelijke soorten die 
reeds waargenomen werden zijn Kaasjeskruiddikkopje, Boswitje en Kleine parelmoervlinder 
(de laatste twee soorten zijn opgenomen op de rode lijst in de categorie ‘bijna in gevaar’7). 
Ook Zwartsprietdikkopje, Bruin blauwtje en Koevinkje zijn meldenswaardig voor de streek. 
Andere vermeldenswaardige waargenomen insecten zijn Greppelsprinkhaan, Kale rode 
bosmier en Bosmestkever. Tenslotte is ook de waarneming van Roestbruine kniptor 
bijzonder. Deze larven van deze zeldzame kever (Europese rode lijst status: ‘bijna in gevaar’) 
leven in boomholtes en zijn toppredatoren op andere doodhout-arthropoden. Onderzoek 
toont aan dat de aanwezigheid van deze kever erop duidt dat er in het bos actueel (en in het 
verleden) veel boomholtes aanwezig zijn (en waren) en dat deze boomholtes nog een 
(voldoende) rijke gemeenschap van doodhout-arthropoden herbergen8. 
 
Bijlage 2.2.2: soortenlijst fauna 
 
 

                                                      
7 Maes et al. 2011. Een nieuwe Rode Lijst dagvlinders; De IUCN-criteria toegepast in Vlaanderen. Natuur.focus 
10: 62-71. 
8 Thomaes A (2014). Een verkenning van de keverbiodiversiteit in holle bomen in Haspengouw en Land van 
Herve. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2014 (1539365). Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek, Brussel. 
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2.2.3 Mycoflora 
 
De paddenstoelen en schimmels in het gebied werden nog meer beperkt onderzocht, maar er 
werden reeds 127 soorten waargenomen. Voor dit overzicht werd voornamelijk gebruik 
gemaakt van het dataportaal http://waarnemingen.be/. Een volledig overzicht van 
waargenomen soorten wordt gegeven in bijlage 2.2.3. Hieronder worden de belangrijkste 
soorten naar beheer besproken. 
 
Op de graslanden in het deelgebied van Domein Pardon werden verschillende interessante 
soorten gevonden, waaronder verschillende wasplaten zoals Gele wasplaat, 
Vuurzwammetje, Sneeuwzwammetje en andere (zeer) zeldzame graslandpaddenstoelen als 
Spitse knotszwam, Gele knotszwam, Verblekende knotszwam, Grauwe barsthoed, 
Sterspoorsatijnzwam, Fijngeschubde aardtong, Kleverige aardtong, Bruinsnedemycena en 
Ivoorkoraaltje. Deze soorten zijn allen karakteristiek voor schrale, onbemeste graslanden die 
al decennia als dusdanig beheerd worden, en duiden, samen met de bijzondere 
plantensoorten, op de uitzonderlijke biologische waarde van de heischrale graslanden in dit 
gebied. Dergelijke graslanden zijn uniek in de streek, en staat te boek als ‘wasplatengrasland’ 
om hun biologische waarde te duiden9. 
 
Bijlage 2.2.3: soortenlijst Mycoflora 
 
 

                                                      
9 Ozinga et al. (2013) Paddenstoelen in het natuurbeheer - OBN preadvies paddenstoelen - Deel1: Ecologie, 
knelpunten en kennislacunes ; Deel 2: Mycoflora per natuurtype. Directie Agrokennis, Ministerie van 
Economische Zaken. Rapport nr. 2013/OBN181-DZ.  
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2.3 Beheereenheden, standaardfiches en kwaliteitsfiches 
 
De deelgebieden Dolvenbos en Domein Pardon werden ingedeeld in beheereenheden. Dit zijn 
terreinen waarvoor een specifiek beheer en specifiek natuurstreefbeeld werd bepaald en die 
een specifieke naamgeving kregen. Voor elk van die beheereenheden werd een 
standaardfiche opgesteld. Indien van toepassing wordt een kwaliteitsbeoordeling voor de 
aanwezige habitattypes en regionaal belangrijke biotopen (rbb) meegegeven. 
De naamgeving van deze beheereenheden wordt verder gebruikt in de beschrijving van de uit 
te voeren beheervormen.  
 
De ingevulde standaardfiches en kwaliteitsfiches zijn bijgevoegd als aparte bundel naast dit 
dossier. 
 
Bijlage 2.3.1: beheereenheden 
Bijlage 2.3.2: actueel natuurtype  
Bijlage 2.3.3: standaardfiches 
Bijlage 2.3.4: kwaliteitsfiches 
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3 Beheervisie en -doelstellingen 
 

3.1 Beheervisie voor het ruimer globaal kader 
 

3.1.1 Ecologische doelstelling 
 
Het behoud en versterken van de biodiversiteit vormen het uitgangspunt van de visie voor het 
natuurgebied Tienbunders. Beide beheerders streven er naar om de huidige vegetatietypes te 
versterken, en het leefgebied van vooropgestelde doelsoorten te verbeteren. Daarvoor willen 
we een gevarieerd boslandschap ontwikkelen en behouden, bestaand uit structuurrijk en 
ongelijkjarig loofbos met veel veteraanbomen en half-open soortenrijke en heischrale 
graslanden. We besteden extra aandacht aan het behoud en herstel van cultuurhistorische 
elementen met hoge natuurwaarden zoals poelen, bosdreven, hoogstamboomgaarden en het 
historische park. 
 
 
3.1.1.1 Landschapsvisie 
 
Halfopen landschap bossen (9.0 H) 

 Algemene beschrijving 

 In Domein Pardon wordt een halfopen parklandschap nagestreefd. De soortenrijke, 
schrale graslanden worden behouden en waar mogelijk versterkt. Voedselrijkere 
graslanden worden door een aangepast beheer van maaien en afvoeren verschraald, 
zodat ook hier zich heischrale vegetaties kunnen ontwikkelen. Naast de graslanden 
komen kleine hakhoutbossen voor waar zowel typische soorten van heischrale 
graslanden als oudbossoorten (Lelietje-van-dalen, Bosanemoon, Wilde narcis) kansen 
krijgen. Een ander deel van het parkdomein met veel veteraanbomen krijgt een niets-
doen beheer, waarbij gestreefd wordt naar een structuurrijk loofbos. In het zuiden van 
dit parkdomein wordt een poel beheerd, en wordt een kamgrasland met 
hoogstamboomgaard hersteld. Overgangen tussen de gesloten bossen en de 
graslanden verlopen geleidelijk via een mantelzoomvegetatie. 

 Grondwater- en oppervlaktewaterpeil zijn afgestemd op de gewenste natuurdoelen. 
Grondwater wordt traag afgevoerd. Sterke grondwaterschommelingen zijn beperkt. 

 

 Doelvegetaties 

 6230_hn, 6230_ha en rbbha (droog, zuur heischraal grasland en struisgrasland) 

 rbbkam (kamgrasland in de hoogstamboomgaard) 

 9120 (Eiken-beukenbos op zure bodems) 
 

 Doelsoorten fauna 

 vleermuizen, Grauwe vliegenvanger, Levendbarende hagedis, Hazelworm, Eikelmuis, 
Boswitje, Eikenpage 

 

 Belangrijkste beheervormen 

 Éénmalige maatregelen:  
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 Herstel hoogstamboomgaard en plaatsen begrazingsraster 

 Terugkerende maatregelen: 

 Graslandbeheer: hooiland (heischrale graslanden), begrazing (boomgaard) 

 Onderhoud kleine landschapselementen: haag, houtkant, hoogstamboomgaard, 
poel 

 Bosbeheer:  

 Hakhoutbeheer 

 Niets doen-beheer 
 
 
Gebiedsvisie: gesloten landschap bossen (9.0 G) 

 Algemene beschrijving 

 In een deel van Dolvenbos wordt een gesloten ongeperceleerd boslandschap 
nagestreefd. Het bos bestaat uit een structuurrijk en ongelijkjarig loofbos, met 
voornamelijk inheemse en streekeigen soorten. Een aantal monumentale exemplaren 
van uitheemse soorten blijven behouden (leefgebied soorten). Er is een rijke kruid- en 
struiklaag aanwezig. 

 Een geleidelijke overgang langs de bosrand (mantelzoomvegetatie) en een brede 
bosdreef geeft het bos lokaal een half-open karakter en kan fungeren als tijdelijk 
habitat of als stapsteen voor soorten van open habitats. Deze open plekken bestaan 
naargelang de abiotiek voornamelijk uit schrale graslanden en ruigten. 

 Grondwater- en oppervlaktewaterpeil zijn afgestemd op de gewenste natuurdoelen. 
Grondwater wordt traag afgevoerd. Sterke grondwaterschommelingen zijn beperkt. 

 

 Doelvegetaties 

 9120 (Eiken-beukenbos op zure bodems) 

 9160 (Essen-eikenbossen zonder Wilde hyacint) 
 

 Doelsoorten fauna 

 Zwarte specht, Havik, Wespendief, Glanskop, boombewonende vleermuizen, 
Eikenpage, Keizersmantel, Kleine ijsvogelvlinder, Kale rode bosmier, Roestbruine 
kniptor 

 

 Belangrijkste beheervormen 

 Éénmalige maatregelen:  

 Exotenbestrijding: kappen van exoten en aanplant inheems loofhout 

 Exotenbestrijding: ringen van exoten 

 Terugkerende maatregelen: 

 Hakhoutbeheer langs bosranden 

 Niets doen-beheer in bossen 
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Gebiedsvisie: procesgestuurde natuur: onbeheerde climaxvegetatie (12.0) 

 Algemene beschrijving 

 In een deel van Dolvenbos waar nu reeds een structuurrijk bos met veel 
veteraanbomen aanwezig is, wordt een onbeheerde climaxvegetatie nagestreefd. Hier 
grijpt de beheerder niet in, en kunnen natuurlijke processen (windval, spontane 
verjonging) maximaal plaatsvinden. Een belangrijke doelstelling is hier ook de toename 
van (staand en liggend) dood hout en de geassocieerde soorten. Ook in dit deel kunnen 
een aantal monumentale exemplaren van uitheemse soorten blijven behouden 
(leefgebied soorten). Er is een rijke kruid- en struiklaag aanwezig. 

 Grondwater- en oppervlaktewaterpeil zijn afgestemd op de gewenste natuurdoelen. 
Grondwater wordt traag afgevoerd. Sterke grondwaterschommelingen zijn beperkt. 

 

 Doelvegetaties 

 9120 (Eiken-beukenbos op zure bodems) 

 9160 (Essen-eikenbossen zonder Wilde hyacint) 
 

 Doelsoorten fauna 

 Zwarte specht, Havik, Wespendief, Glanskop, boombewonende vleermuizen, 
Eikenpage, Keizersmantel, Kleine ijsvogelvlinder, Kale rode bosmier, Roestbruine 
kniptor 

 

 Belangrijkste beheervormen 

 Niets doen-beheer 
 

 
Bijlage 3.1.1.1: Landschapsvisie 
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3.1.1.2 Randvoorwaarden abiotiek 
 
Het uitwendig beheer is erop gericht om acties te ondernemen die verstoringen van buitenaf, 
dus buiten de wil om van de beheerder, kunnen vermijden of inperken.  
 
Vermijden instroom ongewenste stoffen 
Intensieve landbouwactiviteiten en gebruik van bestrijdingsmiddelen zorgen voor de aanvoer 
van gebiedsvreemde stoffen. Vermesting vormt hier een bedreiging. Tienbunders is omsloten 
door agrarisch gebied. Met de gebruikers van de aangrenzende percelen worden afspraken 
gemaakt om deze nadelige invloeden te beperken.  
 
Sluikstorten 
(Sluik)storten en zwerfvuil vormen een ander belangrijke bedreiging. Hieronder vallen tevens 
groenstorten, vaak door bewoners uit de directe omgeving. Door het voeren van een aanwe-
zigheidspolitiek en sensibilisatie willen we het toekomstige storten vermijden. 
 
 
3.1.1.3 Vegetatiedoelen 
 
De tot doel gestelde natuurstreefbeelden zijn:  
 

BWK-eenheid habitat, rbb of 
andere te 
beschermen 
vegetatie 

opmerking 

Half-natuurlijke graslanden 
Ha: struisgrasvegetatie 
Hab: struisgrasvegetatie met struiken of 
bomen 

6230_ha, rbbha   

Hn: droog, zuur heischraal grasland  
Hnb: droog, zuur heischraal grasland met 
struiken of bomen 

6230_hn  

Hp*: soortenrijk grasland 
 

rbbkam  

Eiken- en beukenbossen 
Qa/Fa: eiken-haagbeukenbos of beukenbos 
met voorjaarsflora zonder wilde hyacint 

9160  

Qs/Fs: zuur eiken- of beukenbos 
Qs* zuur loofbos met lelietje-van-dalen en 
dalkruid 

9120  

Kleine landschapselementen 
Kj: hoogstamboomgaard  Leefgebied soorten 

(habitattypische soort: Eikelmuis) 
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3.1.1.4 Doelstellingen fauna 
 
Onderstaande ecoprofielen zijn van toepassing voor het gebied, soorten die voorkomen staan 
vetgedrukt: 
 
Ecoprofiel  Soorten  Opmerking 

2: dieren van structuurrijke 
graslanden in een kleinschalig 
landschap  

Grasmus, Graspieper, Paapje, Haas, 
Argusvlinder, Oranje zandoogje, 
Steenuil, Geelgors, vleermuizen, 
Roodborsttapuit, Gouden tor, 
Braamsluiper  

 

5: dieren van schraal grasland  Veldkrekel, Veldparelmoervlinder, 
Kleine parelmoervlinder, 
Klaverblauwtje, Grauwe klauwier  

 

8: dieren van lichtrijke bossen, 
mozaïeklandschappen, 
bosranden en zomen  

Spaanse vlag, Eikelmuis, Grote 
weerschijnvlinder, Keizersmantel, 
Kleine ijsvogelvlinder, Eikenpage, 
Hazelworm, Gekraagde roodstaart, 
Bonte vliegenvanger, Goudvink, 
vleermuizen  

 

9: dieren van structuurrijke, 
gesloten bossen  

Middelste bonte specht, Wespendief, 
Zwarte specht, Havik, Appelvink, 
Fluiter, Bosuil, Glanskop, Goudvink, 
Boomklever, Houtsnip, Matkop, 
Nachtegaal, Wielewaal, Das, 
vleermuizen  

Wespendief, Havik, Bosuil, Glanskop en 
Boomklever zijn jaarlijkse broedvogels, 
Zwarte specht is een onregelmatige 
broedvogel. 

 
Er wordt extra aandacht besteed aan de volgende soorten in het beheer: 
 

- Eikelmuis: 
Het kleinschalige landschap met hoogstamboomgaarden, hagen en houtkanten waarin de 
eikelmuis zowel voldoende voedselaanbod als schuilplaatsen vindt, wordt behouden en 
uitgebreid. Via een structuurrijke bosrand vloeit dit biotoop over naar het aanpalende 
bosgebied. Er wordt gezorgd dat de kruin van de fruitbomen rechtstreeks in verbinding 
staan met de mantelzoom of het bos. 
 
- Boombewonende vleermuizen: 
In het gebied wordt gestreefd naar een toename van het holteaanbod voor 
boombewonende vleermuizen. De boomsoort waarin dergelijke holtes zich bevinden is 
voor dergelijke soorten van ondergeschikt belang, en ook holtes in invasieve exoten 
kunnen gebruikt worden. Zowel in het deelgebied Dolvenbos als het deelgebied Domein 
Pardon zijn een aantal monumentale Amerikaanse eiken met veel holtes aanwezig. 
Daarom wordt er voor gekozen om een beperkt aantal monumentale oude Amerikaanse 
eiken te behouden tot het holte-aanbod in inheemse soorten voldoende hoog is, waarna 
dergelijke Amerikaanse eiken geringd worden. Bij kappingen van Amerikaanse eiken wordt 
rekening gehouden met vleermuizen. Daarvoor gebeuren kappingen gebeuren zoveel 
mogelijk in de nazomer (augustus-september), wanneer jonge vleermuizen vliegvlug zijn 
en vleermuiskolonies zijn opgebroken in kleine groepjes, en vleermuizen nog niet in 
winterslaap zijn. 
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3.1.2 Economische functie 
 
Gezien het beleidskader ten aanzien van de natuurdoelstellingen en de aard van het gebied, 
wordt de economische functie door de beheerders ondergeschikt geacht aan de ecologische 
en de sociale functie. Er worden voor dit gebied dan ook geen specifieke economische 
doelstellingen geformuleerd, met uitzondering van ecosysteemdiensten. Binnen het ruimer 
globaal kader komen diverse ecosysteemdiensten voor zoals houtopbrengst (enkel als 
neveneffect van natuurbeheermaatregelen), bestuiving via wilde bijen en ander insecten, 
denitrificatie, infiltratie van oppervlaktewater in bodem, koolstofopname in bodem en 
vegetatie, voorkomen van erosie en waterretentie, en positieve gezondheidseffecten.  
 
 

3.1.3 Sociale functie 
 
De deelgebieden Dolvenbos en Domein Pardon worden niet opengesteld, maar het derde 
deelgebied, Tienbunders, dat eerder erkend werd is wel opengesteld, conform een 
toegankelijkheidsregeling. 
 
Jaarlijks wordt door de plaatselijke Natuurpunt afdeling Zoutleeuw in samenwerking met 
mevr. Pardon en vzw De Nieuwe Aarde verschillende andere initiatieven genomen om de 
educatieve en sociale rol van Dolvenbos en Domein Pardon te vervullen. Aan de hand van 
enkele geleide wandelingen per jaar wordt aldus het educatieve luik verzorgd. Jaarlijks 
worden ook beheerwerkdagen georganiseerd in beide deelgebieden, waar de leden van het 
beheerteam en de buurtbewoners op uitgenodigd worden. Deze activiteiten leiden tot een 
groter draagvlak voor de natuur en het natuurgebied.  
 
 

3.1.4 Doelstellingen onroerend erfgoed 
 
De doelstellingen die geformuleerd zijn voor het onroerend erfgoed binnen het ruimer globaal 
kader geven invulling aan de doelstellingen van het onroerend erfgoed. Het voorziene 
graslandbeheer in Domein Pardon en het herstel van de oorspronkelijke hoogstamboomgaard 
versterken de erfgoedwaarden. 
De monumentale bomen blijven behouden (en hebben ook een belangrijke waarde naar 
vleermuizen toe – zie verder).  
 
 

3.1.5 Toetsing doelstellingen in functie van beschermingsstatuut 
 
3.1.5.1 Afweging in functie van de Instandhoudingdsdoelstellingen voor de Habitat- en 

Vogelrichtlijn  
 
Niet van toepassing. 
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3.1.5.2 Afweging in functie van natuurrichtplan  
 
Niet van toepassing. 
 
 
3.1.5.3 Afweging in functie van soortenbeschermingsprogramma 
 
Niet van toepassing. 
 
 
3.1.5.4 Afweging in functie van Onroerend erfgoed 
 
De voorziene beheermaatregelen (maaibeheer historische graslanden Domein Pardon, herstel 
hoogstamboomgaard, herstel historische poel, herstel dreven) behouden en versterken de 
erfgoedwaarden van het landschap. 
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3.2 Beheerdoelstellingen voor de deelnemende terreinen 
 

3.2.1 Ecologische functie 
 
3.2.1.1 natuurstreefbeelden 
 
De gewenste natuurstreefbeelden op beheereenheid-niveau zijn weergegeven in bijlage 
3.2.1.1.  
 
In het deelgebied Dolvenbos (beheerplan type 4) voorzien we volgende doelstellingen binnen 
de beheerde percelen: 
 
Tabel 3.2.1.1: natuurstreefbeelden: overzicht, omschrijving en doeloppervlakte van de 
natuurstreefbeelden, binnen en buiten Speciale Beschermingszones van de Europese 
Habitatrichtlijn.  

Code Omschrijving Doel-
oppervlakte 
buiten SBZ 

(ha) 

Doel-
oppervlakte 
binnen SBZ 

(ha) 

Totaal 
(ha) 

% 

9120 Eiken-beukenbos op zure 
bodem 

11,586 - 11,586 40,59 

 Procesgestuurde natuur: 
onbeheerde 
climaxvegetatie (9120 
Eiken-beukenbos op zure 
bodem + 9160 Essen-
eikenbossen zonder 
wilde hyacint) 

16,419 - 16.419 57,51 

6230_ha Soortenrijke 
struisgraslanden 

0,54 - 0,54 1,9 
 

Totale oppervlakte in aanmerking komend streefbeeld 28,6 ha 
 

Totaal in aanmerking komend streefbeeld 100 % 
 

In het deelgebied Domein Pardon (beheerplan type 2) voorzien we volgende doelstellingen 
binnen de beheerde percelen: 
 

Tabel 3.2.1.1: natuurstreefbeelden: overzicht, omschrijving en doeloppervlakte van de 
natuurstreefbeelden, binnen en buiten Speciale Beschermingszones van de Europese 
Habitatrichtlijn. 

Code Omschrijving Doel-
oppervlakte 
buiten SBZ 

(ha) 

Doel-
oppervlakte 
binnen SBZ 

(ha) 

Totaal 
(ha) 

% 

9120 Zuur Eiken-Beukenbos 2,258 - 2,258 43,6 
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6230_hn Droge heischrale 
graslanden 

0,264 - 0,264 5,1 

6230_ha  Soortenrijk 
struisgrasland  

0,160 - 0,160 3,1 

Rbb_kam Soortenrijk kamgrasland 0,394 - 0,394 7,6 

Totale oppervlakte in aanmerking komend streefbeeld (ha) 3,1 ha 

Totaal in aanmerking komend streefbeeld 59,4 % 

 
3.2.1.2 Bosbalans 
 
Er vinden geen ontbossingen of bosuitbreidingen plaats. De bosbalans is dus neutraal. 
 
Bijlage 3.2.1.1: natuurstreefbeelden 
 
 

3.2.2 Economische functie 
 
De ecosysteemdiensten die voor het ruimer globaal kader geformuleerd werden, namelijk 
denitrificatie, infiltratie van oppervlaktewater in bodem, koolstofopname in bodem, 
voorkomen van erosie, waterretentie en positieve gezondheidseffecten, kunnen toegewezen 
worden alle deelnemende terreinen in beide deelgebieden. Andere ecosysteemdiensten zoals 
bestuiving via wilde bijen en ander insecten worden vooral geleverd door de bosranden en de 
half-natuurlijke graslanden op Domein Pardon, terwijl koolstofopslag in de vegetatie vooral in 
de (nietsdoen) bospercelen plaatsvindt. Houtopbrengst is geen doel op zich, maar zal 
voornamelijk plaatsvinden als neveneffect van het hakhoutbeheer (op Domein Pardon en 
langs de bosranden in Dolvenbos) en bij het omvormingsbeheer van exoten. 
 
 

3.2.3 Sociale functie 
 
3.2.3.1 Aard van de toegankelijkheid 
 
De deelgebieden Dolvenbos en Domein Pardon geldt een minimale toegankelijkheid. Jaarlijks 
worden hier minimaal enkele geleide wandelingen en werkdagen georganiseerd.  
 
Het derde deelgebied (Tienbunders) is wel vrij toegankelijk (zie goedgekeurd beheerplan E-
467, incl. toegankelijkheidsregeling) 
 
3.2.3.2 Subsidies 
 
Er worden geen subsidies aangevraagd voor toegankelijkheid. 
 
3.2.3.3 Onroerend erfgoed 
 
In de inventaris onroerend erfgoed worden geen specifieke sociale doelen opgenomen voor 
dit gebied.  
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3.2.3.4 Wetenschappelijke doelen 
 
Er zijn geen pure wetenschappelijke doelen vastgelegd voor het gebied, wel zal kleinschalig 
onderzoek/inventarisaties plaatsvinden. Zo kan de aan- of afwezigheid van bepaalde soorten 
in het gebied vastgesteld worden en kan relevante informatie voor het beheer verzameld 
worden.

erkenningsdossier_tienbunders_def 29



Natuurbeheerplan tienbunders 

 Natuurpunt Beheer vzw  30 

4 Beheermaatregelen 
 

4.1 Beheermaatregelen, beschrijving op ruimer globaal kader 
 

4.1.1 Eenmalige maatregelen  
 
4.1.1.1 Exotenbestrijding: ringen 
 
Percelen waar exotische boomsoorten (Amerikaanse eik of Robinia) sterk aanwezig maar niet 
dominant zijn, worden omgevormd tot inheems loofbos door deze exoten te ringen. Hierbij 
wordt de volledige strook bast, inclusief cambium, verwijderd over een breedte van minimum 
20 à 30 cm. Hierdoor sterft de boom geleidelijk af. De te ringen bomen worden geselecteerd 
zodat inheemse bomen die in de verdrukking staan bevoordeeld worden en er meer 
mogelijkheden ontstaan voor natuurlijke verjonging van inheems loofhout. Tegelijk wordt de 
kroonsluiting grotendeels behouden zodat massale verjonging van lichtminnende exoten 
zoals Amerikaanse eik of Robinia vermeden wordt. In percelen waar Tamme Kastanje 
dominant is, kan ook deze geringd worden, om andere soorten te bevoordelen. Een positief 
neveneffect van bomen ringen is dat afstervende bomen meer holtes krijgen en op ook de 
hoeveelheid staand en liggend dood hout stijgt, en zo spechten, een aantal soorten 
vleermuizen, insecten en zwammen bevorderd worden. Ringen vind plaats in de late zomer, 
zodat de geringde bomen de minste kans op herstel hebben (groei van cambium gebeurt 
vooral in mei-juli). 
 
 
4.1.1.2 Exotenbestrijding: kappen en aanplant inheems loofhout 
 
Percelen met dominantie van exotische boomsoorten worden omgevormd tot inheems 
loofbos via kapwerken (beheereenheid D4 en D5-D6). Beheereenheid D5 en D6 wordt 
hiervoor ingedeeld in 6 blokken van ca. 1 ha, en de omvormingskap wordt over de tijd gespreid 
(om de 5 à 8 jaar wordt 1 blok aangepakt). Deze kappingen vinden plaats in de periode 
augustus-september. Deze periode heeft een aantal voordelen: (1) de bodem is dan droog 
waardoor kans op spoorvorming en bodemcompactatie minder is, (2) de nieuwe eikels van 
Amerikaanse eik zijn nog niet rijp en de eikels van het voorgaande jaar hebben al aan 
kiemkracht verloren, waardoor er minder kans is op massale verjonging na de kap en (3) het 
broedseizoen van vogels is afgelopen en kolonies van boombewonende vleermuizen zijn 
opgesplitst in kleine groepjes, maar ook nog niet in winterslaap, waardoor kans op sterfte veel 
lager is. Bij de kapwerken blijven zoveel als mogelijk de inheemse loofbomen behouden, en 
worden extra voorzorgmaatregelen genomen om schade aan de bodem maximaal te 
vermijden (bv. bosbeheer met paarden of aangepaste machines, werken met bodemplaten).  
Na de kapwerken wordt afhankelijk van de locatie, de keuze gemaakt voor spontane 
verbossing of worden ‘kloempen’ (verjoningsgroepen van jonge zaailingen) ingeplant (ca. 20m 
uit elkaar). Afhankelijk van de het lichttemperament van de ingebrachte soort dient er 
gekozen te worden voor kleine groepen (min. diameter = 1x boomhoogte) bij 
schaduwtolerante soorten (bv. Winterlinde) of voor grotere groepen (min. diameter = 3x 
boomhoogte) bij meer lichtminnende soorten (bv. Wintereik, Zomereik). De doelsoorten in de 
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kloempen zullen een zekere verpleging nodig hebben (zeker bij grote spontane verjonging van 
snelgroeiende exoten als Amerikaanse eik), waarbij de niet gewenste soorten worden 
geknakt. Verpleging is minstens nodig tot kroonsluiting van de gewenste soorten is 
gerealiseerd. 
 
 
4.1.1.3 Struweel terugdringen en grasland maaiklaar maken 
 
Op Domein Pardon wordt lokaal langs enkele bosranden de uitgelopen struweel en ruigte-
vegetatie teruggezet (beheereenheden P1, P2) zodat een zo groot mogelijk stuk van het 
historisch grasland als soortenrijk grasland kan beheerd worden. Het gaat om een beperkte 
oppervlaktes (3 à 10 m) jong struweel en bramen, dat gekapt, gemaaid (of geklepeld bij 
bramen) en afgevoerd zal worden. 
 
 
4.1.1.4 Herinrichting hoogstamboomgaard en plaatsen begrazingsraster 
 
In functie van het beheer en het ontwikkelen van soortenrijk grasland wordt deze boomgaard 
(beheereenheid P6) heringericht. Het wilgenstruweel wordt verwijderd en er wordt een raster 
aangebracht voor begrazing.  
Enkele oude pruimelaars blijven behouden en nieuwe fruitbomen worden aangeplant met 
een mix van oude, streekeigen fruitrassen (kers, pruim, appel, peer). De fruitbomen worden 
geplant op een afstand van ca. 10 m van elkaar, zodat elke boom mooi kan uitgroeien en er 
voldoende mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van een soortenrijk kamgrasland onder 
de fruitbomen. Wel wordt er voor gezorgd dat de kruinen van enkele fruitbomen in contact 
komen met het bos (in functie van Eikelmuis). 
 
 

4.1.2 Terugkerende maatregelen 
 
4.1.2.1 Niets doen-beheer 
 
Het (eind)beheer van het grootste deel van de bossen bestaat uit een niets doen-beheer. In 
regel wordt hier niet ingegrepen door de beheerder, en vinden natuurlijke processen 
maximaal plaats. De enige maatregelen die in deze beheereenheden indien nodig genomen 
worden zijn (1) veiligheidsbeheer, waarbij bomen gekapt kunnen worden die een gevaar 
vormen voor aanpalende percelen (wegen, aanpalende percelen in landbouwgebruik), en (2) 
het verwijderen van agressieve exotische soorten moesten die opduiken. Daarbuiten krijgt het 
bos de kans om spontaan te ontwikkelen. Dood hout blijft behouden en wordt niet opgeruimd. 
 
 
4.1.2.2 Hakhoutbeheer 
 
Bij hakhoutbeheer worden bomen en struiken in het winterhalfjaar afgezet tot net boven de 
grond, en dit met een rotatieperiode van 8-15 jaar. Deze traditionele vorm van bosbeheer 
zorgt periodiek voor veel licht op de bosbodem, waardoor typische voorjaarsflora (oa. 
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Bosanemoon, Lelietje-van-dalen) en soorten van mantel-zomen of heischrale graslanden 
kansen krijgen. De periodieke lichtinval zorgt voor leefgebied voor dieren van lichtrijke 
bossen, bosranden en zomen (Ecoprofiel 8), ondermeer Eikelmuis, Eikenpage, Hazelworm, 
Spaanse Vlag, Keizersmantel en andere. Het bos met hakhoutstructuur zorgt ook leefgebied 
voor soorten van structuurrijke, gesloten bossen (Ecoprofiel 9), ondermeer Middelste bonte 
specht, Boomklever, Glanskop, Matkop, Nachtegaal en andere. Hakhoutbeheer vind plaats 
tussen oktober en eind februari. Hout wordt bij zo veel als mogelijk afgevoerd. Kleiner takhout 
of hout dat niet makkelijk afgevoerd kan worden, wordt op enkele takkenhopen verzameld in 
een naburige perceel met niets doen-beheer. Deze takkenhopen bieden dan daar schuil- en 
nestplaatsen aan kleine zoogdieren (muizen, egels, marters) en vogels. Hakhoutbeheer wordt 
uitgevoerd op het Domein Pardon (beheereenheden P3) en langs de bosrand in het Dolvenbos 
(beheereenheden D10). 
 
 
4.1.2.3 Hooilandbeheer 
 
De goed ontwikkelde heischrale graslanden (beheereenheden P1 en P2) worden minimaal 1 
keer per jaar gemaaid (eind augustus – begin september). Naargelang de 
weersomstandigheden zijn verschuivingen mogelijk. Hierbij zal ook worden toegezien dat er 
geen zware machines worden ingezet en wordt bodemverstoring maximaal vermeden. Deze 
beheereenheden worden gefaseerd gemaaid, waarbij stroken vegetatie bewaard worden 
waar arthropoden in kunnen overleven (voor soorten van Ecoprofiel 2 en 5, ondermeer Oranje 
zandoogje, Kleine parelmoer, Klaverblauwtje en andere). De plaats van deze stroken wisselt 
van jaar tot jaar, zodat er geen verruiging optreedt. Kenmerkende soorten en biomassa-
productie worden opgevolgd zodat het maaibeheer indien nodig aangepast kan worden. 
Indien nodig wordt opslag van bomen of struiken en uitbreidende bosranden teruggezet.  
Rondom de dreef in Dolvenbos (D6) waar nu nog een aantal indicatoren wijzen op potentie 
voor herstel van heischrale graslanden (Pilzegge, Pijpenstrootje, Tormentil, Valse salie) wordt 
een brede open, golvende grazige strook voorzien (10 à 25 meter langs beide zijden). Deze 
wordt jaarlijks of tweejaarlijks gefaseerd gemaaid en afgevoerd (cf. interne mantel-
zoomvegetatie). 
 
 
4.1.2.4 Begrazingsbeheer 
 
De hoogstamboomgaard (P6) wordt extensief begraasd in de periode van april tot oktober. 
De exacte tijdsduur is afhankelijk van de bodemvochtigheid en de jaarlijkse 
weersomstandigheden. Bij droge omstandigheden kan begrazing langer doorgaan. De 
begrazingsdruk bedraagt 0,5 tot maximaal 1,5 GVE per ha (dus tot 6 schapen). De bedoeling 
is dat de grasmat kort de winter in gaat, maar niet vertrappeld wordt. Bijvoederen op de weide 
zorgt voor de inbreng van extra voedingsstoffen, en wordt dus vermeden. Wel wordt een 
drinkbak met uitstapraster voorzien. 
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4.1.2.5 Beheer van kleine landschapselementen 
 
De houtkant in beheereenheid D4 kan hoog en breed uitgroeien. Indien nodig worden de 
recent aangeplante wintereiken en struiken in deze houtkant vrijgesteld van competitieve 
soorten (Adelaarsvaren, braam sp.) tot deze groot genoeg zijn. Indien aanpalende percelen in 
landbouwgebruik last ondervinden van deze houtkant kunnen bomen en struiken in 
hakhoutbeheer teruggezet worden.  
De oude gemengde haag (Eenstijlige meidoorn, Haagbeuk) tussen de rand van beheereenheid 
P4 en de Tienbundersweg wordt jaarlijks geschoren. Om vlot aan deze haag te kunnen wordt 
langs de beide zijden een kleine open ruimte behouden. Het beheer van de houtkant en de 
haag voorziet leefgebied voor dieren van structuurrijke graslanden in een kleinschalig 
landschap (Ecoprofiel 2) en dieren van lichtrijke bossen, bosranden en zomen (Ecoprofiel 8), 
ondermeer Grasmus, Haas, Oranje zandoogje, Roodborsttapuit, Braamsluiper, Eikelmuis, 
Spaanse vlag, Eikenpage, Hazelworm en andere. 
De poel in beheereenheid P5 wordt periodiek geruimd (indien verlanding zich inzet) en een 
deel van de boomopslag langs de zuidzijde wordt periodiek afgezet zodat de poel voldoende 
licht krijgt.  
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4.2 Beheermaatregelen, beschrijving op beheereenheden 
 
In tabel 4.2.1 wordt per beheereenheid een overzicht gegeven van de beheermaatregelen. In 
tabel 4.2.2 wordt de extra maatregelen voorzien voor soorten van het ecoprofiel 2 (dieren van 
structuurrijke graslanden in een kleinschalig landschap), ecoprofiel 5 (dieren van schraal 
grasland), ecoprofiel 8 (dieren van lichtrijke bossen, bosranden en zomen) en ecoprofiel 9 
(dieren van structuurrijke, gesloten bossen) gegeven. 
 
Bijlage 4.2.1: Kaart eenmalige maatregelen 
Bijlage 4.2.2: Kaart terugkerende maatregelen 
Bijlage 4.2.3: Kaart soortgebonden maatregelen 
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Tabel 4.2.1: overzicht beheermaatregelen 
 

Deelgebied Beheer-
eenheid 

Doel 
beheerplan 

Eenmalige maatregel Specificaties 
eenmalige 
maatregelen 

Terugkerende 
maatregelen 

Specificaties 
terugkerende 
maatregelen 

Oppervlakte 
(ha) 

Dolvenbos D1 Onbeheerde 
climaxvegetatie 

-  Niets doen-beheer  4,314 

D2 Onbeheerde 
climaxvegetatie 

-  Niets doen-beheer  1,231 

D3 Onbeheerde 
climaxvegetatie 

-  Niets doen-beheer Enkele 
monumentale 
Amerikaanse eiken 
blijven behouden 
(leefgebied 
vleermuizen) 

1,409 

D4 9120 Exotenbestrijding: 
omvormingskap 

Kappen van 
Robinia 

Niets doen-beheer en 
houtkantbeheer 

 0,6422 

D5 9120 Exotenbestrijding: 
omvormingskap 

Gefaseerd 
kappen van 
Amerikaanse eik 
(blokken van ca 1 
ha, elke 5-8 jaar 
één blok) 

Niets doen-beheer  5,073 

D6 6230_ha Exotenbestrijding: 
omvormingskap 

Gefaseerd 
kappen van 
Amerikaanse eik 

Maaibeheer Open plek: langs 
weerzijden van de 
dreef wordt een 
brede grazige 
strook (ca 10-20m) 
behouden via 
jaarlijks of 

0,543 
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tweejaarlijks 
maaibeheer. De 
rand met D5 kan in 
hakhout gezet 
worden om een 
structuurrijke 
interne bosrand te 
creeëren. 

D7 Onbeheerde 
climaxvegetatie 

Exotenbestrijding: 
ringen 

Ringen van 
Amerikaanse eik, 
met behoud van 
enkele 
monumentale 
bomen 
(leefgebied 
vleermuizen) 

Niets doen-beheer   3,214 

D8 9120 Exotenbestrijding: 
ringen 

Ringen van 
Amerikaanse eik 
en Robinia 

Niets doen-beheer  2,361 

D9 Onbeheerde 
climaxvegetatie 

-  Niets doen-beheer Enkele 
monumentale 
Amerikaanse eiken 
blijven behouden 
(leefgebied 
vleermuizen) 

4,640 

D10 9120 -  Hakhoutbeheer Periodiek (elke 8 à 
15 jaar) word de 
bosrand (10 tot 
20m) afgezet, met 
behoud van enkele 

0,382 
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overstaanders. 
Lokaal wordt 
strooisel 
verwijderd om 
zoomvegetatie 
meer kansen te 
geven 

D11 Onbeheerde 
climaxvegetatie 

- - Niets doen-beheer  1,611 

D12 9120 Exotenbestrijding: 
ringen 

Ringen van 
Amerikaanse eik, 
met behoud van 
enkele 
monumentale 
bomen 
(leefgebied 
vleermuizen) 

Niets doen-beheer  3,128 

Deelgebied Beheer-
eenheid 

Doel 
beheerplan 

Eenmalige maatregel Specificaties 
eenmalige 
maatregelen 

Terugkerende 
maatregelen 

Specificaties 
terugkerende 
maatregelen 

Oppervlakte 
(ha) 

Domein 
Pardon 

P1 6230_hn Terugzetten struweel 
langs randen 

- Hooilandbeheer - 0,104 

P2 6230_hn (50%) 
6230_ha (50%) 

Terugzetten struweel 
langs randen 

- Hooilandbeheer  - 0,321 

P3 9120 - - Hakhoutbeheer Hakhout wordt 
elke 8-15 jaar 
afgezet 

0,132 

P4 9120 - - Niets doen-beheer + 
onderhoud kleine 
landschapselementen 

Enkele 
monumentale 
Amerikaanse eiken 

1,953 
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blijven behouden 
(leefgebied 
vleermuizen) 
De oude haag langs 
de rand van de 
Tienbundersweg 
wordt jaarlijks 
geschoren 

P5 9120 - - Niets doen-beheer + 
Onderhoud kleine 
landschapselementen 

Periodieke ruiming 
van de poel 
(wanneer nodig) en 
vrijstellen 
boomopslag 
(lichtinval) 

0,173 

P6 Rbbkam + kj Herinrichten 
hoogstamboomgaard 

Verwijderen 
recent 
wilgenstruweel,  
plaatsen 
begrazingsraster 
en aanplant 
fruitbomen 

Begrazingsbeheer + 
onderhoud kleine 
landschapselementen 

Schapenbegrazing 
(tot 6 schapen) en 
onderhoud van 
hoogstambomen 

0,394 
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Tabel 4.2.2: overzicht soortgebonden beheermaatregelen 
 

Beheereenheid doel 
beheerplan 

maatregelenpakket specificaties reguliere maatregelen eenheid 

D6, D10 en P3 Soorten 
ecoprofiel 8 en 
9 

Pakket 7: hakhoutbeer Zie boven. 0,58 ha (0,382 ha 
Dolvenbos en 0,198 ha 
Domein Pardon) 

P1 en P2 Soorten 
ecoprofiel 2 en 
5 

Pakket 6: gefaseerd maaien 
omwille van 
ongewervelden 

Zie boven. 0,424 ha 

P4 Soorten 
ecoprofiel 2 en 
8 

Pakket 2: onderhoud van 
kleien 
landschapselementen: 
haag 

Zie boven. 125 meter 

D4 Soorten 
ecoprofiel 2 en 
8 

Pakket 3: onderhoud van 
kleine landschapselement: 
houtkant 

Zie boven. 7,37 are 

 
Bijlage 4.2.1: kaart eenmalige maatregelen 
Bijlage 4.2.2: kaart terugkerende maatregelen 
Bijlage 4.2.3: kaart soortgebonden maatregelen 
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4.3 Soortgericht beheer fauna en flora 
 

4.3.1 Aanbod aan holtes voor holenbroeders, vleermuizen en holte-
bewonende arthropoden 

 
Holtes in (levende) bomen zijn een essentieel onderdeel van het leefgebied voor een aantal 
broedvogels (bv. Glanskop, Grauwe vliegenvanger), voor een aantal vleermuissoorten (bv. 
Franjestaart, Bosvleermuis), en voor een aantal ongewervelden (bv. Roestbruine kniptor). De 
boomsoort waarin dergelijke holtes zich bevinden is voor dergelijke soorten van 
ondergeschikt belang, en ook holtes in invasieve exoten kunnen gebruikt worden. In het 
deelgebied Dolvenbos en in Domein Pardon zijn een aantal monumentale Amerikaanse eiken 
met veel holtes aanwezig. Daarom wordt er voor gekozen om een aantal van deze bomen te 
behouden tot het holte-aanbod in inheemse soorten voldoende hoog is, waarna dergelijke 
Amerikaanse eiken geringd worden. 
 
 

4.3.2 Amfibieën 
 
De poel in beheereenheid P8 kan een voortplantingsplaats worden van salamanders en 
kikkers. Deze poel wordt daarom periodiek geruimd. Boomopslag, zeker aan de zuidkant, 
wordt beperkt en indien nodig periodiek afgezet zodat er voldoende licht is. 
 
 

4.3.3 Aanvraag ontheffing voor het doden van dieren 
 

 voor redenen van wetenschappelijk onderzoek onder meer in functie van inventarisaties 
en monitoring (Natuurdecreet). Indien het om soorten gaat die op bijlage 1 van het 
Soortenbesluit voorkomen moet de persoon die de dieren wil vangen in het bezit zijn van 
een vergunning op basis van artikel 19 en volgende van dit besluit. 
 

 in belang van de volksgezondheid en ter voorkoming van belangrijke infrastructuurschade 
aan wateren en bedijking: het doden van muskusrat, bruine rat en zwarte rat. De 
bestrijding kan uitgevoerd worden door de van overheidswege aangeduide personen, via 
de door de overheid opgelegde normen en mogelijkheden.  
 

 ten behoeve van natuurbehoud: bestrijden van (invasieve) exotische fauna en flora op de 
beste, meest controleerbare, efficiënte en selectieve manier ter bescherming van de 
inheemse fauna en flora. De soorten zijn te vinden op 
http://ias.biodiversity.be/species/all. 
 

 bij het vaststellen van belangrijke schade aan landbouwgewassen en na melding aan ANB: 
bijzondere bejaging van Konijn, Houtduif, Damhert en Wild zwijn. 
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4.4 Afweging in functie van zorgplicht  
 
De beheermaatregelen houden maximaal rekening met de zorgplicht en zijn er op gericht de 
aanwezige habitats, vegetaties, fauna en flora duurzaam te onderhouden. 
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4.5 Afweging in functie van vergunningen en ontheffingen 
 
Om het natuurreservaat Tienbunders te kunnen beheren zoals voorzien in het beheerplan, 
om er wetenschappelijk onderzoek te verrichten, om redenen van natuurbehoud, om redenen 
van volksgezondheid, met het oog op het recreatief en educatief medegebruik en ter 
voorkoming van belangrijke schade worden de nodige ontheffingen aangevraagd om het 
beheer te kunnen uitvoeren, conform het natuurdecreet, het jachtdecreet en het bosdecreet. 
 
Bijkomend vragen we ontheffing voor: 

 redenen van wetenschappelijk onderzoek (Natuurdecreet): vangen van dieren. Indien het 
om soorten gaat die op bijlage 1 van het Soortenbesluit voorkomen moet de persoon die 
de dieren wil vangen in het bezit zijn van een vergunning op basis van artikel 19 en 
volgende van dit besluit (Soortenbesluit). 
 

 redenen van recreatief medegebruik: plaatsen van wegwijzers en infoborden 
(Natuurdecreet). 

 
Voor werken waar een omgevingsvergunning voor nodig is wordt die vergunning aangevraagd 
voor de werken gestart worden. 
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5 Opvolging 
 
De opvolging heeft in eerste instantie betrekking op de mate waarin de beoogde 
natuurstreefbeelden worden bereikt, en in tweede instantie op de mate waarin de beheer- 
en inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd. Losse waarnemingen worden zo veel mogelijk 
op detailniveau ingevoerd via http://waarnemingen.be, de online natuurdatabank van 
Natuurpunt Studie vzw. Indien er bijkomend onderzoek wordt uitgevoerd zal dit ook 
gerapporteerd worden.  
 

Voor de beheermonitoring zijn volgende methodes verplicht of mogelijk. Deze zijn te vinden 
in de ‘code goede praktijk beheermonitoring’. 
 

Code Natuurstreefbeeld Verplicht 

6230 Heischrale graslanden en 
soortenrijke graslanden van 
zure bodems 

basis + indicatorlijst 

rbbkam Kamgrasland basis 

9120 Eiken-Beukenbossen op zure 
bodems 

basis 

9160 Essen-Eikenbossen zonder 
Wilde hyacint 

basis 

 
 

5.1 Basismonitoring 
 
Bij de basismonitoring worden jaarlijks de uitgevoerde werken geregistreerd en gebeurt de 6-
jaarlijkse beheerevaluatie op niveau van het natuurstreefbeeld kwalitatief op basis van de 
geregistreerde werken en een globale inschatting op basis van ‘best professional judgement’.  
 
 

5.2 Indicatorlijst  
 
Een indicatorlijst is een lijst opgebouwd uit soorten en/of indicatoren die indicatief zijn voor: 

 de gewenste eindtoestand (sleutelsoorten en structuurkenmerken), 

 een verstoring van de gewenste toestand (verruiging, verzuring…), 

 een gunstige evolutie naar de gewenste eindtoestand (trajectsoorten). 
 
Voor de heischrale graslanden (6230) zal een indicatorlijst worden opgesteld door het INBO. 
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5.3 Soorten 
 
Eikelmuis (habitattypische soort 9160) zal opgevolgd worden door middel van specifieke 
nestkasten10. Hiervoor zullen een aantal kasten opgehangen worden langs de bosranden en 
in de hoogstamboomgaard op Domein Pardon, en periodiek gecontroleerd worden op sporen 
of aanwezigheid van Eikelmuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
10 Vercayie D & Verbeylen G (2015) Inventarisatiemethoden voor de eikelmuis. Rapport Natuurpunt Studie 
2016/8 Mechelen. 
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Vlaams Ministerie van Omgeving 

Agentschap voor Natuur en Bos  
 
 

Besluit van de adjunct-directeur AVES Vlaams Brabant en Limburg 

houdende goedkeuring van deel I verkenning van het 

natuurbeheerplan “Tienbunders - Zoutleeuw” met registratienummer 

NBP-VB-18-0040 
 
 

DE ADJUNCT-DIRECTEUR AVES Vlaams Brabant en Limburg, 

 

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 

16octies, §1, 1°; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2014 betreffende de natuurbeheerplannen en 

de erkenning van natuurreservaten, artikel 4; 

 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de 

planning, de ontwikkeling en de uitvoer van het geïntegreerd natuurbeheer, artikel 34, §1, 3e lid; 

 

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos van 2 mei 

2017 houdende delegatie en toewijzing van bevoegdheden, artikel 26, §4, 6°, a); 

 

Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos op 04.12.2018 een aanvraag ontvangen heeft van 

Natuurpunt vzw. – Niels Vanheuverbeke – Coxiestraat 11 -2800 Mechelen voor goedkeuring van deel 1 

verkenning van het natuurbeheerplan “Tienbunders” voor percelen gelegen te Zoutleeuw; 

 

Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos per brief van 14.12.2018 het ontwerp van deel 1 

verkenning van het natuurbeheerplan ontvankelijk en volledig heeft verklaard en het natuurbeheerplan 

geregistreerd heeft onder nummer NBP-VB-18-0040; 

 

Overwegende dat de keuze voor een natuurbeheerplan van type 4 in overeenstemming is met de 

bepalingen van artikel 16ter, §2, artikel 16quater, artikel 16quinquies en artikel 16sexies van het 

voormelde decreet van 21 oktober 1997; 

 

Overwegende dat het agentschap voor Natuur en Bos oordeelt dat de voorgestelde natuurstreefbeelden in 

overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 16septies van het voormelde decreet van 21 oktober 

1997; 

  

Bijlage 121 Verkenningsnota 48



Pagina 2 van 2 

 

BESLUIT: 

 

 

Enig artikel. Deel 1 verkenning van het natuurbeheerplan “Tienbunders”, gelegen te Zoutleeuw, en 

toegevoegd als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd. 

 

De goedkeuring van een verkenningsnota type 4 houdt een minimale toegankelijkheid in.  Verwijzend naar 

de visie van beheerder – de beheerder voorziet om regelmatig begeleide wandelingen te organiseren - stelt 

het ANB dat de sociale functie van het terrein als volgt wordt ingevuld:” het terrein is toegankelijk onder 

begeleiding en na toestemming van de beheerder en/of eigenaar.” Deze toegankelijkheid is van toepassing 

op alle percelen die in het natuurbeheerplan worden opgenomen. 

 

De doelmatigheidstoets zal door het Agentschap voor Natuur en Bos uitgevoerd worden na ontvangst van 

de aanvraag voor een aankoopsubsidie, met toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 

juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoer van het geïntegreerd 

natuurbeheer. 

 

 

 

 

Leuven,  

 

De adjunct-directeur AVES Vlaams Brabant en Limburg, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara HEERINCKX  
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BIJLAGE BIJ HET 

 

Besluit van de adjunct-directeur AVES Vlaams-Brabant en Limburg houdende 
goedkeuring van het natuurbeheerplan type 4 voor “Tienbunders - Zoutleeuw”, 

met registratienummer NBP-VB-18-0040 
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 Gezamenlijk Natuurbeheerplan Tienbunders type 2 en 
type 4 (eigendommen Mevr. Claude Pardon)− deel 1: 
Verkenning 

ANB-32-160607 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 In te vullen door de behandelende afdeling 

 ontvangstdatum  dossiernummer 

    

 Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier kunt u een natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 opmaken, waarin terreinen, die beheerd worden of zullen 
worden ten behoeve van het natuurbehoud, kunnen opgenomen worden. Op dit formulier vult u de gegevens in voor 
“deel 1: Verkenning” van een natuurbeheerplan type 2, 3 of 4, zoals is opgenomen in artikel 16bis, §1, tweede lid, 1° en 
2°, van het Natuurdecreet van 21 oktober 1997. Dit eerste deel bevat een algemene beschrijving en een globaal kader 
voor de ecologische, de sociale en de economische functie. 

Nadat dit deel 1: Verkenning is goedgekeurd, moet u de overige delen 2 tot en met 5 van het natuurbeheerplan type 2, 
3 of 4 opstellen. Voor die delen wordt geen invulformulier ter beschikking gesteld. 

Voor het opstellen van deel 1: Verkenning van een natuurbeheerplan type 1 is er een apart formulier beschikbaar op 
www.natuurenbos.be. Voor een geïntegreerd beheersplan (de combinatie van een natuurbeheerplan en een 
onroerenderfgoedbeheersplan) type 1 en type 2, 3 of 4 zijn er aparte formulieren beschikbaar op www.natuurenbos.be 
en www.onroerenderfgoed.be. 

Wie vult dit formulier in? 
De indiener van het natuurbeheerplan is ofwel de beheerder, ofwel een gevolmachtigde van één of meer beheerders. 
De beheerder is de eigenaar van het terrein of de houder van een zakelijk recht (bijvoorbeeld vruchtgebruik of erfpacht) 
of van een persoonlijk recht (bijvoorbeeld huur of pacht), die belast is met het beheer van het terrein. Eén of meer 
beheerders kunnen gezamenlijk een natuurbeheerplan opstellen voor terreinen die ecologisch een samenhangend 
geheel vormen. Alle communicatie vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos over het natuurbeheerplan gebeurt 
uitsluitend met de indiener van het natuurbeheerplan. 

Waar vindt u meer informatie? 
Meer informatie vindt u op https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurbeheer/natuurbeheerplan. 

 

 Hoofdstuk 1: Algemene gegevens 

 
 Gegevens van de deelnemende beheerder(s) en kadastrale gegevens van de percelen in beheer 

 
1 Voeg bij dit formulier een nota met een overzicht van de eigendommen die aan het natuurbeheerplan deelnemen.  

In die nota moeten de namen van alle beheerders zijn opgenomen. Voor zover dat van toepassing is, bevat de nota ook 
informatie over de mede-eigendom en zakelijke of persoonlijke rechten die op het terrein rusten. 

 
2 Vink aan of de deelnemende eigendommen openbare terreinen, private terreinen of natuurdomeinen zijn. 

Een privaat terrein is een terrein in eigendom van een natuurlijke persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon. 
Een openbaar terrein is een terrein in eigendom of mede-eigendom van een publiekrechtelijke rechtspersoon. 
Een natuurdomein is een terrein in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos.  
Bij een gezamenlijk beheerplan met verschillende eigendommen kunt u meer dan één optie tegelijk aanvinken. 

  privaat terrein  openbaar terrein  natuurdomein 

 
3 Vul de kadastrale gegevens van het terrein in. 

Terreinen die beheerd worden of zullen worden ten behoeve van het natuurbehoud, kunnen opgenomen worden in het 
natuurbeheerplan. Het natuurbeheerplan kan de volgende natuurlijke terreinen omvatten: bos, park, grasland (inclusief 
hoogstamboomgaard), kleine landschapselementen, moeras en moerasruigte, vijvers enzovoort. 
Vink in de laatste kolom aan welke percelen verworven zijn met overheidsmiddelen (aankoopsubsidie). 
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Als er meer dan acht percelen zijn, kunt u zoveel extra rijen aan de tabel toevoegen als u nodig hebt. Selecteer en 
kopieer telkens de witregel boven en onder de rijen mee zodat u de volledige rij kopieert. U kunt die witregels achteraf 
eventueel weer wissen. 

 
 gemeente  afdeling  sectie  nummer(s)  oppervlakte  aankoop-

subsidie 

 1 Zoutleeuw  5  A  22/A  0.7079 ha   

 2 Zoutleeuw  5  A  22/L  0.1610 ha   

 3 Zoutleeuw  5  A  24/A  0.4299 ha   

 4 Zoutleeuw  5  A  25/A  1.3486 ha   

 5 Zoutleeuw  5  A  27/E  0.1336 ha   

 6 Zoutleeuw  5  A  27/F  0.5184 ha   

 7 Zoutleeuw  5  A  28/C 3  0.0979 ha   

 8 Zoutleeuw  5  A  54/E  0.9725 ha   

  (Van het perceel A 54/E wordt slechts een deel, nl 0.9725 ha zijnde het deel dat bebost is, mee opgenomen in dit 
natuurbeheerplan. De totale oppervlakte van het perceel bedraagt 2.5224 ha. Zie ook bijlage 2b) 

 9 Zoutleeuw  5  A  54/L  1.7809 Ha   

 10 Zoutleeuw  5  A  57  0.2959 Ha   

 11 Zoutleeuw  5  A  59/B  3.2140 Ha   

 12 Zoutleeuw  5  A  59/C  3.1282 Ha   

 13 Zoutleeuw  5  A  59/E  0.3464 Ha   

  (Van het perceel A 59 E wordt slechts een deel, nl. 0.3464 ha zijnde het deel dat bebost is, mee opgenomen in dit 
natuurbeheerplan. De totale oppervlakte van het perceel bedraagt 2.9658 ha. Zie ook bijlage 2c) 

 14 Zoutleeuw  5  A  59/F  0.2939 ha   

 15 Zoutleeuw  5  A  60  0.2535 ha   

 16 Zoutleeuw  5  A  61  0.0841 ha   

 17 Zoutleeuw  5  A  62/A  1.2461 ha   

 18 Zoutleeuw  5  A  62/C  0.1775 ha   

 19 Kortenaken  1  B  121  3.7220 ha   

 20 Kortenaken  1  B  122  0.4104 ha   

 21 Kortenaken  1  B  125  0.5488 ha   

 22 Kortenaken  1  B  126  1.3360 ha   

 23 Kortenaken  1  B  128/A  4.7212 ha   

 24 Kortenaken  1  B  128/C  1.4341 ha   

 25 Kortenaken  1  B  128/E  0.1425 ha   

 26 Kortenaken  1  B  129  2.1813 ha   

 27 Kortenaken  1  B  130/D  0.8187 ha   

 28 Kortenaken  1  B  131  0.5760 ha   

 29 Kortenaken  1  B  133/B  0.5051 ha   

 30 Kortenaken  1  B  135/G  1.7403 ha   

 31 Kortenaken  2  A  287/N  0.1814 ha   
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        totale oppervlakte:  33.5081 ha   

 

Opmerking: De aangrenzende percelen in eigendom van Natuurpunt werden reeds ter erkenning ingediend in oktober 2017. 
Hiervoor wordt naar dit erkenningsdossier verwezen (E-467, met als ref.: Kevin Lambeets & Hans Verboven i.s.m. het 
beheerteam. Aug2017. Tienbunders (Zoutleeuw). Erkenningsdossier.  zie ook bijlage 2 - Situering) 

 
 Gegevens van de indiener van het natuurbeheerplan 

 
4 Is de indiener van het natuurbeheerplan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon? 

Een rechtspersoon is bijvoorbeeld een firma of een vereniging. 

  natuurlijk persoon. Ga naar vraag 6. 

  rechtspersoon. Ga naar vraag 5. 

 
5 Vul hieronder de gegevens in van de afgevaardigde van de rechtspersoon. 

 voornaam Noah achternaam Janssen 

 functie in de rechtspersoon Directeur Natuurbeheer 

 
6 Vul hieronder de gegevens van de indiener in. 

Als de indiener een natuurlijk persoon is, vult u zijn rijksregisternummer in. Als de indiener niet de Belgische nationaliteit 
heeft, vult u de geboortedatum van de indiener in. Als de indiener een rechtspersoon is, vult u het 
ondernemingsnummer van de rechtspersoon in. 

 (voor- en achter)naam Natuurpunt Beheer VZW 

 straat Coxiestraat huisnummer 11 bus / 

  postnummer 2 8 0 0 gemeente Mechelen 

  telefoon of gsm 015/29 72 15 

 e-mailadres niels.vanheuverbeke@natuurpunt.be 

 
 rijksregisternummer             -       .      

 
 geboortedatum 

dag 
    

maand 
    

jaar 
         

 
 ondernemingsnummer 0 4 0 9 . 4 2 3 . 7 3 6  

 
7 Kruis hieronder aan in welke hoedanigheid de indiener het natuurbeheerplan opstelt. 

  als enige beheerder  

  als gevolmachtigde. Kruis hieronder de categorie aan waartoe u als gevolmachtigde behoort. 

  een expert of een studiebureau  

  een bosgroep 

  beheerder en vertegenwoordiger van de andere beheerders of mede-eigenaars 

 
 Situering en identificatie van het terrein 

 
8 Vul hieronder de naam van het natuurbeheerplan of het terrein in. 

 E-467 – Tienbunders 
Het globaal kader komt overeen met het op 20 oktober 2017 ingediende erkenningsdossier van Tiendbunders (E-467, 
met als ref.: Kevin Lambeets & Hans Verboven i.s.m. het beheerteam. Aug2017. Tienbunders (Zoutleeuw)). 
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9 Voeg bij deze aanvraag een kaart met situering van het terrein. Raadpleeg daarvoor http://www.geopunt.be > 
geopunt-kaart > kaarten en plaatsen > basiskaart, luchtfoto en adres > basiskaarten > basiskaart – GRB: volledige kaart. 

 

 
6 Voeg bij deze aanvraag een kaart met situering van het terrein. Raadpleeg daarvoor http://www.geopunt.be > geopunt-

kaart > kaarten en plaatsen > basiskaart, luchtfoto en adres > basiskaarten > basiskaart – GRB: volledige kaart. 
 

10 Vul hieronder de ruimtelijke bestemming of bestemmingen van het terrein in volgens het gewestplan, het geldende 
bijzonder plan van aanleg (BPA) of het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). 
Of er een gemeentelijk RUP of een BPA van kracht is, kunt u terugvinden op de website van de provincie of gemeente. 
U kunt ook contact opnemen met de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente. Als er geen gemeentelijk RUP of BPA 
bestaat, dan geldt de bestemming volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Als er ook geen GRUP is, 
dan geldt nog de bestemming volgens het gewestplan.  
De gewestplannen en de contouren van de GRUP’s kunt u raadplegen op http://geopunt.be: klik achtereenvolgens op 
Geopunt-kaart > Kaarten en plaatsen: Bouwen en wonen > Ruimtelijke ordening > Ruimtelijke uitvoeringsplannen, 
contouren en Gewestplan. De inhoud van het GRUP kunt u consulteren op 
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Plannen/Bestemmingsplan/GRUPs. 

 Natuurgebied, parkgebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

 
11 Kruis hieronder aan of het terrein geheel of gedeeltelijk ligt in één of meer gebieden met een beschermingsstatuut 

volgens nationale en internationale wetgeving met betrekking tot natuurbehoud. 
De kaarten met afbakening van de hieronder opgesomde beschermde gebieden kunt u raadplegen via 
http://www.geopunt.be/ > INSPIRE> kaarten en plaatsen> Bijlage 1 > 9. Beschermde gebieden. 

  VEN / IVON 

  beschermd gebied in het kader van het Duinendecreet 

  Ramsargebied 

  SBZ-H – Habitatrichtlijngebied 

  SBZ-V – Vogelrichtlijngebied 

 
12 Kruis hieronder aan of het terrein geheel of gedeeltelijk valt onder een beschermingsstatuut of opgenomen is in een 

of meer vastgestelde inventarissen, met toepassing van het Onroerenderfgoeddecreet. 
De kaarten met de afbakening van de hieronder opgesomde beschermde gebieden en de vastgestelde inventarissen 
kunt u raadplegen via het Geoportaal van het agentschap Onroerend Erfgoed: https://geo.onroerenderfgoed.be. 

  beschermd cultuurhistorisch landschap 

  beschermd stads- of dorpsgezicht 

  beschermde archeologische site 

  beschermd monument 

  erfgoedlandschap 

  vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed 

  vastgestelde inventaris van de landschapsatlas 

  vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde 

  vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken (Park van de villa Pardon) 

  vastgestelde inventaris van de archeologische zones 

  

13 Ligt het terrein geheel of gedeeltelijk in een risico-overstromingsgebied? 
De kaart met de afbakening van de risico-overstromingsgebieden kunt u raadplegen via http://www.geopunt.be/kaart 
> kaarten en plaatsen > natuur en milieu >  water > watertoets - overstromingsgevoelige gebieden 2014 . 

  Ja (een minimale oppervlakte van het 
natuurbeheerplan wordt gekarteerd als 
mogelijk overstromingsgevoelig) 

 nee 

 
14 Voeg de volgende drie kaarten bij uw aanvraag: 

Bijlage 121 Verkenningsnota 54

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
http://geopunt.be/
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Plannen/Bestemmingsplan/GRUPs
http://www.geopunt.be/kaart?viewer_url=http%3A%2F%2Fmaps.geopunt.be%2Fresources%2Fapps%2FINSPIRE_app%2Findex.html%3Fid%3Dff808081532cf35e01532d7084250003
https://geo.onroerenderfgoed.be/
http://www.geopunt.be/kaart%20%3e%20kaarten%20en%20plaatsen%20%3e%20natuur%20en%20milieu%20%3e%20%20water%20%3e%20watertoets%20-%20overstromingsgevoelige%20gebieden%202014
http://www.geopunt.be/kaart%20%3e%20kaarten%20en%20plaatsen%20%3e%20natuur%20en%20milieu%20%3e%20%20water%20%3e%20watertoets%20-%20overstromingsgevoelige%20gebieden%202014


Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 − deel 1: Verkenning - pagina 5 van 5 

- de biologische waarderingskaart voor het terrein in kwestie, met weergave van de kaartlabels. U kunt de biologische 
waarderingskaart raadplegen  op http://geopunt.be: klik bij Kaarten en plaatsen achtereenvolgens op Natuur en 
Milieu > Natuur. Vink de volgende lagen aan: 
- Biologische waarderingskaart 2 - fauna 
- Biologische waarderingskaart - versie 2 
- Kaartlabels Biologische waarderingskaart – karteringseenheden. 

- de Natura 2000-habitatkaart voor het terrein in kwestie, met weergave van de kaartlabels. U kunt de Natura 2000-
habitatkaart raadplegen op http://geopunt.be: klik bij Kaarten en plaatsen achtereenvolgens op Natuur en Milieu > 
Natuur. Vink de volgende lagen aan: 
- Natura 2000-habitatkaart  
- kaartlabels Natura 2000-habitatkaart. 

- de bodemkaart voor het terrein in kwestie. U kunt de bodemkaart raadplegen op http://geopunt.be: klik bij Kaarten 
en plaatsen achtereenvolgens op Natuur en Milieu > Bodem > Bodemtypes. 

 
15 Vermeld hieronder andere relevante informatiebronnen die u hebt geraadpleegd. 

Andere informatiebronnen zijn bijvoorbeeld natuurdoelenlaag, actueel leefgebied soorten, soortenbeschermings-
programma’s enzovoort. 

 Het in oktober 2017 ingediende erkenningsdossier E-467 Tienbunders is momenteel nog in procedure, met als ref.: 
Kevin Lambeets & Hans Verboven i.s.m. het beheerteam. Aug2017. Tienbunders (Zoutleeuw). Erkenningsdossier. 
 

 

 Hoofdstuk 2: Bespreking van de drie functies van het terrein 

 
 De ecologische functie van het terrein 

 
16 Geef hieronder een korte beschrijving van de actueel aanwezige natuurwaarden (huidige toestand). 

Aanwezige natuurwaarden kunnen zijn: Europees te beschermen habitat, regionaal belangrijke biotoop, andere 
waardevolle vegetatie of soorten enzovoort. 

 VEGETATIES 

  9120 – Zuurminnende eiken-beukenbossen: kroonlaag met Zomereik en Beuk - struiklaag met Wilde lijsterbes, 
Hulst en Spork – kruidlaag met lokaal vlakdekkend Lelietje-van-dalen en Wilde kamperfoelie. Bepaalde 
percelen hebben dominantie van Amerikaanse eik. Op de schralere stukken staat Valse salie, Bleke zegge, 
Brem, Struikheide en Fraai hertshooi. 

 9160 – Essen-eikenbossen zonder Wilde hyacint met in de kruidlaag Grote muur, Gele dovenetel, Bosanemoon 
(lokaal vlakdekkend) en Muskuskruid. 

 6230 – Heischraal grasland: zowel de drogere als nattere variant (en de gradaties ertussen) zijn op het terrein 
in (zeer) goede staat aanwezig, met dominantie van Bleke zegge, Pilzegge, Tandjesgras, Liggende 
vleugeltjesbloem, Mannetjesereprijs, Blauwe knoop (grootste populatie van de streek), maar ook Muizenoor,  
Kruipend zenegroen en Schapenzuring. Verder herbergt Tienbunders een relict van de bosbesrijke heide met 
Koningsvaren, Boskruiskruid en Blauwe bosbes als kensoort. 

 

 SOORTEN 
  Europees te beschermen soorten: Wespendief broedt er. Ook Zwarte specht is aanwezig maar werd nog niet 

zeker als broedvogel geregistreerd. 

 Overige belangrijke soorten: Havik en Glanskop als broedvogel. Verder waarnemingen van Middelste bonte 
specht en Houtsnip. Verder komen ook Bunzing, meldenswaardig een populatie Eikenpage, Kale rode bosmier 
en Bosmestkever. 

 Onderzoek naar de vleermuizengemeenschap moet nog aantonen wat het belang is van deze historische 
bossencomplexen en hun omgeving.  

 Potentieel voor Hazelworm, eerder vastgesteld in de nabijheid van Tienbunders (geg. waarnemingen.be) 

 
17 Geef hieronder een beknopte opsomming van de bekende zwaktes, sterktes, opportuniteiten en bedreigingen voor 

de ecologische functie. 

 Zwaktes: Algemeen is de verhouding bosrand/bosoppervlakte zeer groot. Dood hout is slechts in beperkte mate 
aanwezig. Tamme kastanje is lokaal dominant in stakenfase. Ter hoogte van perceel B121 is Adelaarsvaren dominant 
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aanwezig. Lokaal is Amerikaanse eik dominant aanwezig in de kroonlaag, maar ook als stakenfase. Omringd door 
intensieve laagstamteelten, zowel naar verstorende onderhoudsingrepen, vermesting als inwaaien van pesticiden 
problematisch. 
Sterktes: Zeer goed ontwikkeld oud eiken-beukenbos met abundant kensoorten in de kruidlaag (zie vraag 16). De 
heischrale graslanden ter hoogte van de percelen A54/L en A25/A zijn zeer goed ontwikkeld (zie hoger).     
Opportuniteiten: Via dit natuurbeheerplan kan Tienbunders meer in functie van natuurdoelen beheerd worden, en 
wordt de opportuniteit voor herstel van een belangrijk bossencomplex benut. Te meer gezien de nabijheid van het 
natuurgebied Heibos, ooit aaneengesloten. Desgevallend vormen beide kernen cruciaal habitat voor vleermuizen.       
Bedreigingen: De lokale dominantie van Tamme kastanje, Amerikaanse eik en Adelaarsvaren kan een moeilijkheid 
worden in het beheer. Vermesting en verstoring allerlei tgv. de intensieve laagstamteelten. 

 
18 Geef kort een omschrijving van de potenties van het terrein voor de ecologische functie. 

 Ontwikkeling en instandhouding van verschillende Europese habitats (9120, 9160, 6230 – zie vraag 16) en soorten 
(Wespendief, Zwarte specht, Middelste bonte specht).  

 
19 Omschrijf kort de visie van de beheerders over de ecologische functie. 

 Natuurpunt en Mevr. Claude Pardon hebben als doel de ecologische potenties van hun terreinen te maximaliseren. 
Door het aanhouden van een aangepast beheer willen we waardevolle (Europees te beschermen) habitats (zie vraag 16 
en 18) met hun specifieke soorten versterken. Ook cultuurhistorische en erfgoedelementen worden in dit 
natuurbeheerplan meegenomen.  

 
 De economische functie van het terrein 

 
20 Kruis aan welk economisch gebruik er momenteel op het terrein voorkomt (huidige toestand). 

  productie van kwaliteitshout en brandhout 

  productie van hout als nevenproduct van beheerwerkzaamheden bij het behoud van het terrein in de huidige 
bedrijfsvorm of bij de omvorming naar een meer natuurlijk vegetatietype 

  Landbouwgebruik 

  productie van energiegewassen 

  productie van voedsel 

  Jacht 

  Visvangst 

  ander gebruik, namelijk:       

 
21 Geef een beknopte opsomming van de bekende sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen voor de 

economische functie. 

 Sterktes: Het domein Tienbunders vormt een aaneengesloten stuk natuur. Door de percelen in eigendom van Mevr. 
Claude Pardon mee op te nemen in een gezamenlijk natuurbeheerplan kan het beheer beter op elkaar afgestemd 
worden en kunnen beheeringrepen zoals integrale bosomvorming of dunningen efficiënter uitgevoerd worden. Bomen 
die in het omvormingsbeheer grotendeels zullen verdwijnen zoals Amerikaanse eik kunnen kwalitatief hout opbrengen 
en zijn gegeerd op de houtmarkt. Bovendien worden verschillende ecosysteemdiensten geleverd (zie vraag 22).    
Zwaktes: Alle percelen grenzen aan elkaar, maar het geheel vormt heden geen robuuste blok (verhouding 
bosrand/bosoppervlakte is te groot), wat mogelijk nefast is voor de efficiëntie in het bosbeheer.    
Opportuniteiten: Natuurbeheer is compatibel bij extensief bosbouwbeheer.   
Bedreigingen: Intensief bosbouwbeheer is niet compatibel met natuurdoelen. 

 
22 Wat zijn de bekende potenties van het terrein ten aanzien van de invulling van de economische functie? 

 De potenties betreffende de economische functie van het terrein kunnen onderverdeeld worden in drie groepen 
ecosysteemdiensten: 

1. De productiediensten: 
Dit slaat voornamelijk op de houtverkoop van bomen die gekapt worden in functie van natuurherstel.  

2. Regulerende diensten: 
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Het terrein levert een grote bijdrage aan luchtkwaliteit en infiltratie van regenwater. Aangezien het terrein grotendeels 
bebost is, is de bijdrage aan opslag van atmosferische koolstof significant. 

3. Culturele diensten: 
Het effect van natuur op de gezondheid van mensen mag niet onderschat worden en draagt finaal bij aan de 
economische functie van het terrein. Voor de toegankelijkheid van het terrein wordt doorverwezen naar de sociale 
functie van het terrein.     

 
23 Omschrijf kort de visie van de beheerders over de economische functie. 

 Gezien de aard van het gebied, wordt de economische functie door de beheerder ondergeschikt geacht aan de 
ecologische en sociale functie van het gebied. De economische functie zal hoofdzakelijk door ecosysteemdiensten 
ingevuld worden (zie punt 22). 

 

 De sociale functie van het terrein 

 
24 Kruis aan hoe de sociale functie momenteel op het terrein wordt ingevuld (huidige toestand). 

  Het terrein is niet toegankelijk voor het publiek. 

  Het terrein is toegankelijk onder begeleiding en na toestemming van de beheerder. 

  Er is een principiële toegankelijkheid: het terrein is toegankelijk voor voetgangers op de openbare en private wegen.  

  Er is een regeling van de toegankelijkheid via een toegankelijkheidsregeling, die goedgekeurd is op: 

 
 

dag 
    

maand 
    

jaar 
         

 
  Er worden (jaarlijks) evenementen op het terrein georganiseerd, namelijk: 

       

  Er wordt voor natuurbeleving en -educatie gezorgd, namelijk: 

       

  Er wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd of gepland, namelijk: 

       

  Er zijn bijzondere cultuurhistorische waarden aanwezig, namelijk: 

 Het park van villa Pardon 

  De sociale functie op het terrein wordt op een andere manier ingevuld, namelijk: 

       

 
25 Geef een beknopte opsomming van de bekende sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen voor de sociale 

functie. 

 Sterktes: De eigendommen van Natuurpunt Beheer vzw, aangrenzend aan de percelen van Mevr. Claude Pardon die in 
deze verkenningsnota worden opgenomen, worden reeds opengesteld voor het brede publiek.  
Zwaktes: Beperkte recreatieve structuren.  
Opportuniteiten: Het bevorderen van contacten met natuur voor omwonenden en recreanten, waardoor verhoging van 
het draagvlak voor natuur vergroot. Dit gezamenlijk natuurbeheerplan betreft bovendien een samenwerking tussen 
Natuurpunt en een private eigenaar en kan als toonaangevend voorbeeld bewijzen dat door samen te werken meer én 
mooiere natuur kan bereikt worden. Deze gedachte past perfect binnen de geest van het nieuwe natuurdecreet. 
Bedreigingen: Potentieel risico van te hoge recreatiedruk. 

 
26 Wat zijn de bekende potenties van het terrein voor de invulling van de sociale functie? 

 Het gebied heeft een groot recreatief potentieel, gezien de esthetische waarde van het landschap, de cultuurhistorische 
waarde en haar ligging t.o.v. woonkernen. Verdere uitbouw van recreatieve infrastructuur, voornamelijk gericht op 

Bijlage 121 Verkenningsnota 57



Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 − deel 1: Verkenning - pagina 8 van 8 

zachte recreatievormen zoals wandelen en speelzones, dewelke de ecologische ontwikkeling van het gebied niet 
hypothekeren. De sociale functie (toegankelijkheid) zal zich voornamelijk afspelen op de percelen van Natuurpunt.  

  

27 Omschrijf kort de visie van de beheerders over de sociale functie. 

 Om contact met de natuur te behouden en te bevorderen in onze samenleving wordt het noodzakelijk geacht om 
voldoende recreatieve mogelijkheden aan te bieden. Contact met natuur blijkt positieve effecten te hebben op ons 
welzijn en is dus essentieel. Bovendien vormt dit de basis voor betrokkenheid van burgers, een verhoogde waardering 
van natuur en landschap en dus een verhoogd maatschappelijk draagvlak voor het natuurbehoud. 
Er werd gestreefd naar een maatschappelijk gedragen, geïntegreerde visie voor alle mogelijk recreatieve 
gebruiksvormen in het gebied, rekening houdend met de kwetsbaarheid en verstoringsgevoeligheid van de 
natuurgebieden. 
 
De bedoeling binnen dit gezamenlijk natuurbeheerplan is om de toegankelijkheid voor het publiek te beperken tot de 
eigendommen van Natuurpunt, dewelke reeds worden opengesteld voor het brede publiek. De eigendommen van 
Mevr. Claude Pardon worden voorlopig niet opengesteld. Wel kunnen er jaarlijks eventueel één of meerdere begeleide 
wandelingen georganiseerd worden.   

 
 Hoofdstuk 3: Globaal kader 

 
 Afbakening van het gebied 

 
28 Wordt het globale kader opgesteld voor een ruimer gebied dan de effectief deelnemende percelen in eigendom of 

beheer? 
Als dat nuttig is voor een betere ecologische onderbouwing van de gemaakte keuzes kan het globale kader opgesteld 
worden voor een ruimer gebied dan de effectief deelnemende percelen. 

  ja. Voeg bij dit formulier een kaart met de afbakening van het ruimere gebied waarvoor het globale kader wordt 
opgesteld.  
Opmerking: zie kaart bijlage 1 – situering van het terrein  

  nee 

 

 Invulling van de drie functies 

 
29 Omschrijf kort de invulling van de drie functies van het natuurterrein en de differentiatie over het natuurterrein. 

Voeg eventueel een plannetje bij dit formulier om de differentiatie over het terrein te verduidelijken. 

 De drie functies worden niet ruimtelijk van elkaar gescheiden. Enkel de sociale functie (toegankelijkheid) zal zich 
voornamelijk op de eigendommen van Natuurpunt Beheer vzw afspelen. 
De hoofdfunctie van het gebied is de ecologische functie, waarbij minstens 90 % natuurstreefbeelden worden 
vastgelegd voor het deel type 4 en ±75 % voor het deel type 2 (zie ook vraag 30).  
De sociale functie wordt als nevenfunctie beschouwd en wordt verweven met de ecologische functie (met behoud van 
rustzones voor fauna). 
De economische functie wordt vooral ingevuld door de ecosysteemdiensten. Directe potentiële inkomsten zullen 
voornamelijk voortkomen uit het geplande beheer i.f.v. natuurbehoud. 

 

 Ambitieniveau voor de realisatie van de beheerdoelstellingen van de ecologische functie 

 
30 Kruis hieronder het ambitieniveau aan voor de realisatie van de beheerdoelstellingen voor de ecologische functie 

(type twee, type drie) en al dan niet het voornemen om voor (een gedeelte van) het terrein de erkenning als 
natuurreservaat (type 4) aan te vragen. 
U mag één of meer ambitieniveaus aankruisen. Als u verschillende ambitieniveaus aankruist, voeg dan een extra kaart 
bij dit formulier waarop u de ambitieniveaus ruimtelijk oriënteert. 
Voor een natuurbeheerplan type 1 (behoud van de aanwezige natuurkwaliteit en geen natuurstreefbeelden als doel) is 
er een apart formulier beschikbaar via www.natuurenbos.be. Een combinatie van type 1 met de andere types is niet 
mogelijk. 
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  type 2: het bereiken van een hogere natuurkwaliteit, waarbij over ten minste één vierde van de oppervlakte van het 
terrein, het realiseren van ten minste één natuurstreefbeeld tot doel wordt gesteld.  

  type 3: het bereiken van de hoogste natuurkwaliteit, waarbij over de volledige oppervlakte van het terrein het 
realiseren van ten minste één natuurstreefbeeld tot doel wordt gesteld. Vraagt u een afwijking aan voor het 
bereiken van de hoogste natuurkwaliteit (type 3), tot maximaal 10% van de oppervlakte van het terrein? 

  ja. Motiveer hieronder waarom u die afwijking aanvraagt.  

  

  nee.  

  type 4: erkenning als natuurreservaat, boven op de voorwaarden voor type 3.  
De erkenning als natuurreservaat vestigt een erfdienstbaarheid tot algemeen nut op het terrein, meer bepaald een 
publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van duurzaam gebruik en langdurig beheer van het terrein als natuurreservaat.  
Voeg bij dit formulier het formulier ‘Aanvraag voor de erkenning als natuurreservaat’, waarin u  aantoont dat 
voldaan is aan het toetsingskader voor de Vlaamse natuurreservaten, vermeld in bijlage 2 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten en 
aan de voorwaarden, vermeld in artikel 16ter decies, §2 en §3, van het Natuurdecreet van 21 oktober 1997. Vraagt 
u een afwijking aan voor het bereiken van de hoogste natuurkwaliteit (type 3), tot maximaal 10% van de 
oppervlakte van het terrein? 

  Ja. Motiveer hieronder waarom u die afwijking aanvraagt.  

 In functie van de ontwikkeling van exploitatiewegen en de sociale functie. 

  nee.  

31 Enkel voor type 4: Vraagt u om de doelmatigheidstoets uit te voeren voor het ruimer gebied dan de effectief 
deelnemende percelen, zoals u aangegeven hebt onder vraag 28?  
De doelmatigheidstoets is een voorwaarde voor het bekomen van aankoopsubsidies. Zie hierover meer in art. 34 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de 
uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer. De doelmatigheidstoets kan bij elke aanvraag voor een aankoopsubsidie 
gebeuren of u kan bij de goedkeuring van deel 1 verkenning van het natuurbeheerplan vragen om de 
doelmatigheidstoets ineens uit te voeren voor alle gronden binnen het gebied waarvoor het globaal kader opgesteld 
wordt. 

 
 

 ja  nee 

32 Geef een inschatting van het gedeelte van het terrein waarvoor er natuurstreefbeelden of leefgebieden van soorten 
tot doel gesteld worden, rekening houdend met de relevante beleidsplannen. 
Houd er rekening mee dat de nu al aanwezige natuurwaarden minstens behouden moeten blijven. 

 ≥90 
≥25 

% (voor het deel aangeduid als type 4) 
% (voor het deel aangeduid als type 2) 

 

 Gewenste natuurstreefbeelden en/of doelen voor soorten 

 
33 Vink aan tot welke categorie de tot doel gestelde natuurstreefbeelden behoren en specificeer de types, biotopen of 

soorten. 
Mogelijke natuurstreefbeelden per categorie worden opgesomd in bijlage 3 van het besluit van de Vlaamse Regering 
van … betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten. 
Voeg een indicatieve kaart bij uw aanvraag met de lokalisatie van de hieronder aangekruiste natuurstreefbeelden. 

  Vegetaties, namelijk: 

  strand en duinen  struwelen 

  slikken en schorren  vallei- en moerasbossen 

  stilstaande wateren  eiken- en beukenbossen 

  moerassen  oude grove dennenbossen 
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  heiden en hoogveen  akkers (met zeldzame akkerkruiden) 

  graslanden  rotsachtige habitats en grotten 

  ruigten en pioniervegetaties   

       

  leefgebieden van bepaalde soorten, namelijk: 

       

  procesgestuurde natuur. Kruis hieronder het type aan en specificeer uit welke vegetaties of leefgebied van 
soorten de procesgestuurde natuur bestaat op de stippellijn daaronder. 

  mozaïeklandschap   onbeheerde climaxvegetatie  

       

 

 Beschermingsstatuut overeenkomstig het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 

 
34 Worden er doelstellingen vooropgesteld in het kader van het beschermingsstatuut overeenkomstig het 

Onroerenderfgoeddecreet? 

  ja, namelijk:       

  nee 

 

 Hoofdstuk 4: Werkplan voor de inventarisatie 

 
35 Kruis hieronder aan of het terrein al ingedeeld is in beheereenheden. 

Een beheereenheid is de kleinste eenheid van beheer, die overeenkomt met een onderdeel van het natuurterrein dat om 
ecologische of beheertechnische redenen als een aparte eenheid van beheer wordt beschouwd. 
Per beheereenheid kunnen maximaal vier actueel voorkomende vegetatietypes of natuurstreefbeelden samen worden 
genomen. U moet de bestaande beheerindeling dus eventueel aanpassen. 

  ja. Voeg een kaart toe met de indeling in beheereenheden. 

  nee. De beheerindeling zal worden opgemaakt na de goedkeuring van deel 1: Verkenning. 

 
36 Kruis hieronder aan op welke manier de verdere inventarisatie van het terrein zal worden uitgevoerd. 

Per beheereenheid wordt een standaardfiche ingevuld. Als die standaardfiche onvoldoende informatie bevat om de 
beheerdoelstellingen te kunnen formuleren, is een bijkomende inventarisatie nodig. 
De inventarisatie zelf wordt pas uitgevoerd na de goedkeuring van deel 1: Verkenning. 

  invullen van een standaardfiche per beheereenheid 

  invullen van een fiche voor kwaliteitsbeoordeling voor die beheereenheden waar Europees te beschermen habitats 
of regionaal belangrijke biotopen aanwezig zijn. 

  uitvoeren van een bijkomende specifieke inventarisatie. Kruis hieronder aan om welke inventarisatie(s) het gaat, 
en specificeer de methode en het doel op de stippellijn eronder. 

  bijkomende vegetatieopname, namelijk: 

       

  bijkomende soortenopname, namelijk: 

       

  bijkomende opnames voor inventarisatie van cultuurhistorische elementen, namelijk: 

       

  andere manier, namelijk: 
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 Hoofdstuk 5: Bekendmaking van de consultatie 

 
37 Kruis aan hoe de consultatie over het ontwerp van natuurbeheerplan zal worden aangekondigd. 

  in minstens één regionale krant 

  via de gemeentelijke informatiekanalen 

  door aanplakking op een duidelijk zichtbare manier langs een of meer toegangswegen naar het terrein in kwestie 

 
38 Waar zal het ontwerpbeheerplan tijdens de consultatieperiode ter inzage liggen? 

 secretariaat Natuurpunt: Coxiestraat 11, 2800 Mechelen 

 

 Bij te voegen documenten 

 
39 Verzamel alle bewijsstukken en bijlagen die u voor de beantwoording van vragen 1, 9, 14, 28, 29, 32 en 34 bij dit 

formulier moet voegen. 

 
40 Kruis alle bewijsstukken en bijlagen aan die u bij dit formulier voegt. 

  de nota met het overzicht van de deelnemende eigendommen (zie vraag 1) – Bijlage 1 

  een kaart met de situering van het terrein (zie vraag 9) – Bijlage 2a, 2b en 2c 

  de biologische waarderingskaart en de Natura 2000-habitatkaart voor het terrein (zie vraag 14) – Bijlage 3 en 4 

  de bodemkaart voor het terrein (zie vraag 14) – Bijlage 5 

  een kaart met de afbakening van het ruimere gebied, als het globale kader niet alleen wordt opgesteld voor de 
effectief deelnemende percelen (zie vraag 28, zie bijlage 1) 

  een plannetje met de differentiatie van de drie functies over het terrein (zie vraag 29) – Bijlage 6 

  andere kaarten, namelijk:       

  een kaart met de ruimtelijke oriëntatie van type 2, type 3 of type 4 (zie vraag 30) – Bijlage 7 

  een indicatieve kaart met lokalisatie van de natuurstreefbeelden (zie vraag 32) – Bijlage 8 

  een kaart met de indeling van het terrein in beheereenheden (zie vraag 34) 

 

 Ondertekening 

 
41 Vink hieronder aan welke verklaringen van toepassing zijn en onderteken het formulier. 

  Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

  Ik verklaar op erewoord dat ik gevolmachtigd ben door alle deelnemende beheerders om dit natuurbeheerplan, 
deel 1: Verkenning, ter goedkeuring in te dienen. 

  Ik verklaar dat ik voor alle deelnemende eigendommen beschik over het ondertekend akkoord van de eigenaar, 
de mede-eigenaars of de houders van andere zakelijke rechten op het terrein of de terreinen in kwestie , voor 
zover die personen niet dezelfde zijn als de beheerder. Voor verpachte percelen beschik ik tevens over een 
ondertekend akkoord van de pachter. 

 
 datum 

dag 
    

maand 
    

jaar 
         

 

1 2 2 0 1 81 3

Bijlage 121 Verkenningsnota 61



Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 − deel 1: Verkenning - pagina 12 van 12 

 
handtekening        

 voornaam Noah achternaam Janssen 

 

 Aan wie bezorgt u dit formulier? 

 
42 Stuur dit formulier, samen met de nodige bijlagen, met een beveiligde zending naar de provinciale afdeling van het 

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de provincie waarin het terrein ligt. De contactgegevens staan hieronder. 

 AVES Antwerpen 
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 ANTWERPEN 
T 03 224 62 62 − aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be  

AVES Limburg 
Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 HASSELT 
T 011 74 24 50 aves.lim.anb@lne.vlaanderen.be 

AVES Vlaams-Brabant 
Diestsepoort 6 bus 75, 3000 LEUVEN 
T 016 66 63 00 − aves.vbr.anb@lne.vlaanderen.be 

AVES Oost-Vlaanderen 
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73, 9000 GENT 
T 09 276 20 00 − aves.ov.anb@lne.vlaanderen.be 

AVES West-Vlaanderen 
Koning Albert I–laan 1/2 bus 74, 8200 BRUGGE (Sint-Michiels) 
T 050 24 77 40 − aves.wvl.anb@lne.vlaanderen.be 

 

 Hoe gaat het nu verder met dit eerste deel: Verkenning van uw natuurbeheerplan? 

 
43 Binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van dit formulier, bezorgt het ANB u met de post een ontvangstmelding 

met het resultaat van het volledigheidsonderzoek. Als uw natuurbeheerplan, deel 1: Verkenning,  niet volledig is, wordt 
in de ontvangstmelding vermeld welke gegevens precies ontbreken.  
Binnen een termijn van 60 dagen na de volledigheidsverklaring neemt het ANB een beslissing. Het ANB bezorgt zijn 
beslissing aan u met een beveiligde zending. 
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 Aanvraag voor de erkenning als natuurreservaat  
ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 

 In te vullen door de behandelende afdeling 

ontvangstdatum  dossiernummer 

    

 Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor de erkenning van uw terrein als natuurreservaat zoals bepaald in 
artikel 25 van het BVR van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten. U 
voegt dit formulier bij het formulier ‘Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 − deel 1: Verkenning’, als u daarin opteert voor een 
natuurbeheerplan type 4 of u kan deze aanvraag later indienen,  nadat voor het terrein al een natuurbeheerplan van 
type 3 is goedgekeurd. 

Wie vult dit formulier in? 
De indiener van het natuurbeheerplan. 

Waar vindt u meer informatie? 
Meer informatie vindt u in de handleiding natuurbeheerplan, die u kunt raadplegen op www.natuurenbos.be. 

 

 Identificatiegegevens 

 
1 Duid hieronder aan welke procedure voor de erkenning als natuurreservaat u wil volgen. 

  Ik vraag de erkenning als natuurreservaat tegelijk aan met de aanvraag voor goedkeuring van het natuurbeheerplan. 

  Er is al een goedgekeurd natuurbeheerplan van type drie.  Vul hieronder het registratienummer en de 
goedkeuringsdatum in. 

 
 registratienummer       Goedkeurings

datum: dag 

    

maand 

    

jaar 

         

 
2 Vul hieronder de naam van het natuurbeheerplan of het terrein in. 

Indien de erkenning slechts voor een deel van het terrein dat in het natuurbeheerplan is opgenomen gevraagd wordt, 
voeg een kaart toe met exacte aanduiding van de percelen, voor zover deze informatie nog niet is opgenomen in het 
natuurbeheerplan. 

 E-467 - Tienbunders 

 
3 Vul hieronder de naam van de indiener van het natuurbeheerplan in. 

De indiener van het natuurbeheerplan is de zelfde als de aanvrager voor de erkenning als natuurreservaat. 

 Natuurpunt Beheer vzw 

 

 Motivatienota  m.b.t. het toetsingskader voor de Vlaamse natuurreservaten 

 
4 Duid hieronder aan welke van de volgende vier beschrijvingen op het terrein waarvoor de erkenning als 

natuurreservaat gevraagd wordt van toepassing zijn of zal zijn na realisatie van de in het natuurbeheerplan 
beschreven beheerdoelstellingen. 

  1° een terrein waar de natuurlijke processen en dynamische interacties kunnen plaats vinden, al dan niet 
bijgestuurd door extensieve begrazing (procesgestuurde natuur). Vul vragen 5 tot 7 in. 

  2° een terrein dat bestaat uit of beheerd wordt in functie van één of meer goed ontwikkelde vegetaties, opgenomen 
in de tabel van natuurstreefbeelden voor type drie of type vier, vermeld in bijlage 3A bij het BVR 
natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten. Vul vragen 8 en 9 in. 
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  3° een terrein dat een geschikt leefgebied bevat van een lokaal belangrijke populatie of deelpopulatie van één of 
meerdere Europees te beschermen soorten, soorten die typisch zijn voor een Europees te beschermen habitat of 
van soorten waarvoor er een goedgekeurd soortenbeschermingsprogramma. Vul vragen 10 en 11 in. 

  4° een terrein met uitzonderlijk hoge biologische diversiteit die van bovenlokaal belang is, door het voorkomen van 
één of meerdere Europees te beschermen soorten, soorten die typisch zijn voor een Europees te beschermen 
habitat of van soorten waarvoor een goedgekeurd soortenbeschermingsprogramma bestaat, of van een of 
meerdere vegetaties, opgenomen in de tabel van natuurstreefbeelden voor type drie of type vier, vermeld in bijlage 
3A bij het BVR natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten. Vul vragen 12 en 13 in. 

 
 1° procesgestuurde natuur 

 
5 Kruis hieronder aan welk type procesgestuurde natuur er voorkomt op het terrein. 

  mozaïeklandschap ontstaan door extensieve begrazing 

  onbeheerde climaxvegetatie 

 
6 Uit welke vegetaties of leefgebied van een soort bestaat de procesgestuurde natuur of evolueert in de richting 

ervan? 
Het moet gaan om één of meerdere vegetaties opgenomen in de tabel van natuurstreefbeelden voor type drie of type 
vier, vermeld in bijlage 3A van het BVR natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten of over het 
leefgebied van een Europees te beschermen soort, van een soort die typisch is voor een Europees te beschermen habitat 
of van een soort waarvoor er een goedgekeurd soortenbeschermingsprogramma bestaat. 

       

 
7 Toon aan dat het terrein voldoende groot is om de natuurlijke processen en dynamische interacties tussen de 

aanwezige vegetaties en soorten volwaardig tot uiting te laten komen. 

       

 
 2° Goed ontwikkelde vegetatie 

 
8 Uit welke goed ontwikkelde vegetatie(s) bestaat het terrein of wordt het beheerd in functie ervan? 

Het moet gaan om één of meerdere vegetaties opgenomen in de tabel van natuurstreefbeelden voor type drie of type 
vier, vermeld in bijlage 3A van het BVR natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten.  

  9120 – Zuurminnende eiken-beukenbossen 

 9160 – Essen-eikenbossen zonder Wilde hyacint in de kruidlaag 

 6230 – Heischraal grasland  
 

 
9 Toon aan dat het terrein voldoende groot is om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de regionaal gunstige 

staat van instandhouding van de vegetatie en van de typische soorten die kenmerkend zijn voor de goed 
ontwikkelde vegetatie in kwestie.  
Zie Bijlage 3D van het BVR natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten):Minstens één van de 
vooropgestelde natuurstreefbeelden moet in één ecologisch aaneengesloten geheel gerealiseerd worden over de 
minimale oppervlakte als vermeld in de volgende opsomming: strand en duinen: 5 ha; slikken en schorren: 5 ha; 
stilstaande wateren: 0,5 ha; moerassen: 0,5 ha; heiden en hoogveen: 5 ha; halfnatuurlijke graslanden: 0,5 ha; 
soortenrijke permanente graslanden: 5 ha; ruigten en pioniervegetaties: 0,5 ha; struwelen: 5 ha; bossen: 10 ha. 

  
De bosgronden hebben een oppervlakte van ongeveer 30 ha en sluiten aan bij de gronden van Natuurpunt (reeds ter 
erkenning ingediend, referentie: Kevin Lambeets & Hans Verboven i.s.m. het beheerteam. Aug2017. Tienbunders 
(Zoutleeuw). Erkenningsdossier.), dewelke op zich meer dan 25 ha bos vormen. In totaal ontstaat zo een 
bossencomplex van >50ha. 
De (heischrale) graslanden hebben een aaneengesloten oppervlakte van 2 ha en betreffen unieke graslanden voor de 
streek met grote populatie Liggende vleugeltjesbloem, Mannetjesereprijs, Blauwe knoop (grootste populatie van de 
streek), Tandjesgras, Bleke zegge, Muizenoor en andere typische heischrale soorten, zowel van de natte als vochtige 
variant. 
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 3° Geschikt leefgebied van een lokaal belangrijke populatie van een soort  

 
10 Voor welke soort is het terrein een geschikt leefgebied? 

Het moet gaan over het leefgebied van een Europees te beschermen soort, van een soort die typisch is voor een 
Europees te beschermen habitat of van een soort waarvoor er een goedgekeurd soortenbeschermingsprogramma 
bestaat.   

       

 
11 Toon aan dat het terrein voldoende groot is om goed kansen te bieden voor de instandhouding van het leefgebied 

en van de soorten in kwestie, alsook om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de regionaal gunstige staat van 
instandhouding van deze soorten.  

       

 
 4° Terrein met uitzonderlijk hoge biologische diversiteit 

 
12 Welke vegetaties of soorten, die ervoor zorgen dat het terrein een uitzonderlijk hoge biologische diversiteit heeft, 

die van bovenlokaal belang is, komen er voor op het terrein? 
Het moet gaan om één of meerdere vegetaties opgenomen in de tabel van natuurstreefbeelden voor type drie of type 
vier, vermeld in bijlage 3A van het BVR natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten of over een of 
meerdere Europees te beschermen soorten, soorten die typisch zijn voor een Europees te beschermen habitat of soorten 
waarvoor er een goedgekeurd soortenbeschermingsprogramma bestaat. 

       

 
13 Toon aan dat het terrein voldoende groot is om voldoende kansen te bieden voor de instandhouding van de 

uitzonderlijk hoge biologische diversiteit. 

       

 

 Criteria m.b.t. de landbouwwaarde  

 
14 Ligt het terrein geheel of gedeeltelijk in agrarisch gebied of landschappelijk waardevol agrarisch gebied en niet in 

Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied of Ramsargebied ? 

  ja. Ga naar vraag 15. 

  nee. Ga naar vraag 16. 

 
15 Kruis hieronder aan wat van toepassing is. 

  De gronden hebben een actuele hoge natuurwaarde en zijn weinig geschikt voor normaal landbouwgebruik. De 
erkenning als natuurreservaat tast de agrarische structuur niet aan. 
Opmerking: Het gaat slechts op 3 percelen die deels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied liggen (totale 
oppervlakte ongeveer 1,5 ha) dewelke al decennia lang bebost zijn. 

  De gronden zijn in het kader van een goedgekeurd ruilverkavelingsplan of een goedgekeurd richtplan van een 
landinrichtingsproject aangewezen voor een hoge actuele of potentiële natuurwaarde en lage landbouwwaarde. De 
erkenning als natuurreservaat tast de agrarische structuur niet aan. 

  anders, namelijk:  

       

 

 Ondertekening 

 
16 Vink hieronder aan welke verklaringen van toepassing zijn en onderteken het formulier. 

  Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

Bijlage 121 Verkenningsnota 65



Aanvraag erkenning natuurreservaat - pagina 4 van 4 

  Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van de vestiging van de erfdienstbaarheid tot algemeen nut, vermeld in 
artikel 16quater decies, §2, van het decreet van 21 oktober 1997. 

  Ik verbind me ertoe om uiterlijk dertig dagen vóór het einde van de looptijd van het natuurbeheerplan, een 
aanvraag tot goedkeuring van een nieuw natuurbeheerplan voor het natuurreservaat bij het Agentschap voor 
Natuur en Bos in te dienen. 

 
 datum 

dag 
    

maand 
    

jaar 
         

 

 
handtekening        

 voornaam Noah achternaam Janssen 

 

 Aan wie bezorgt u dit formulier? 

 
17 Voeg dit formulier bij deel I verkenning van uw ontwerp-natuurbeheerplan of, indien er voor het terrein al een 

natuurbeheerplan type 3 is goedgekeurd: Stuur dit formulier, samen met de nodige bijlagen, met een beveiligde zending 
naar de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de provincie waarin het terrein ligt. De 
contactgegevens staan hieronder. 

 AVES Antwerpen 
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 ANTWERPEN 
T 03 224 62 62 − aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be  

AVES Limburg 
Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 HASSELT 
T 011 74 24 50 − aves.lim.anb@lne.vlaanderen.be 

AVES Vlaams-Brabant 
Diestsepoort 6 bus 75, 3000 LEUVEN 
T 016 66 63 00 − aves.vbr.anb@lne.vlaanderen.be 

AVES Oost-Vlaanderen 
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73, 9000 GENT 
T 09 276 20 00 − aves.ov.anb@lne.vlaanderen.be 

AVES West-Vlaanderen 
Koning Albert I–laan 1/2 bus 74, 8200 BRUGGE (Sint-Michiels) 
T 050 24 77 40 − aves.wvl.anb@lne.vlaanderen.be 

 

 Hoe gaat het nu verder met uw aanvraag voor erkenning als natuurreservaat? 

 
18 Het ANB verleent aan de minister een advies over de aanvraag. De minister neemt een beslissing over de aanvraag tot 

erkenning als natuurreservaat, na de beslissing van het ANB over de goedkeuring van het natuurbeheerplan.  
 

1 3 1 2 2 0 1 8
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Verkenningsnota Tienbunders (eigendommen Mevr. Claude Pardon) 

 

 Natuurpunt Beheer vzw  1 

Bijlage 1: nota met overzicht deelnemende eigendommen – ontwerp van deze verkenningsnota 
 

Gemeente Afdeling Sectie Nummers Oppervlakte 
(ha) 

Aankoopsubsidie Eigenaar Opmerking 

Zoutleeuw 5 A 22/A 0.7079 

NVT 
Mevr. Claude 
Pardon 

/ 

Zoutleeuw 5 A 22/L 0.1610 

Zoutleeuw 5 A 24/A 0.4299 

Zoutleeuw 5 A 25/A 1.3486 

Zoutleeuw 5 A 27/E 0.1336 

Zoutleeuw 5 A 27/F 0.5184 

Zoutleeuw 5 A 28/C 3 0.0979 

Zoutleeuw 5 A 54/E 0.9725 

Zoutleeuw 5 A 54/L 1.7809 

Zoutleeuw 5 A 57 0.2959 

Zoutleeuw 5 A 59/B 3.2140 

Zoutleeuw 5 A 59/C 3.1282 

Zoutleeuw 5 A 59/E 0.3464 

Zoutleeuw 5 A 59/F 0.2939 

Zoutleeuw 5 A 60 0.2535 

Zoutleeuw 5 A 61 0.0841 

Zoutleeuw 5 A 62/A 1.2461 

Zoutleeuw 5 A 62/C 0.1775 

Kortenaken 1 B 121 3.7220 

Kortenaken 1 B 122 0.4104 

Kortenaken 1 B 125 0.5488 

Kortenaken 1 B 126 1.3360 

Kortenaken 1 B 128/A 4.7212 

Kortenaken 1 B 128/C 1.4341 

Kortenaken 1 B 128/E 0.1425 

Kortenaken 1 B 129 2.1813 

Kortenaken 1 B 130/D 0.8187 

Kortenaken 1 B 131 0.5760 

Kortenaken 1 B 133/B 0.5051 

Kortenaken 1 B 135/G 1.7403 

Kortenaken 2 A 287/N 0.1814 

Totale oppervlakte (ha): 32.536 
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  Natuurpunt Beheer vzw 2 

Percelen binnen Globaal kader (ingediend in erkenningsdossier op 20/10/2017 met ref: E-467 - Kevin Lambeets & Hans Verboven 
i.s.m. het beheerteam. Aug2017. Tienbunders (Zoutleeuw): 
 
 

Gemeente Afdeling Sectie Nummers Oppervlakte 
(ha) 

Aankoopsubsidie Eigenaar Opmerking 

Zoutleeuw 5 A 69/C 5.1390 Aangevraagd Natuurpunt Beheer vzw - 

Zoutleeuw 5 A 27/C 0.4200 Aangevraagd Natuurpunt Beheer vzw - 

Zoutleeuw 5 A 453/B 6.1585 Aangevraagd Natuurpunt Beheer vzw - 

Zoutleeuw 5 A 67/A 1.5650 Aangevraagd Natuurpunt Beheer vzw - 

Zoutleeuw 5 A 453/A 1.5631 Aangevraagd Natuurpunt Beheer vzw - 

Zoutleeuw 5 A 69/D 1.5360 Aangevraagd Natuurpunt Beheer vzw - 

Zoutleeuw 5 A 44/C 11.5300 Aangevraagd Natuurpunt Beheer vzw - 

Totale oppervlakte (ha): 27.9116 
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Bijlage 1.3: Deelnemende percelen 

Gemeente Afdeling Sectie Nummers Oppervlakte (ha) Ambitieniveau Eigendom Beheer 
Zoutleeuw 5 A 22/A 0,7079 

Type 2 

Mevr. Claude Pardon 

Mevr. Claude Pardon 

Zoutleeuw 5 A 22/L 0,1610 
Zoutleeuw 5 A 24/A 0,4299 
Zoutleeuw 5 A 25/A 1,3486 
Zoutleeuw 5 A 27/E 0,1336 
Zoutleeuw 5 A 27/F 0,5184 
Zoutleeuw 5 A 28/C 3 0,0979 
Zoutleeuw 5 A 54/L 1,7809 
Zoutleeuw 5 A 57 0,2959 

Type 4 Natuurpunt Beheer vzw. 

Zoutleeuw 5 A 59/B 3,2140 
Zoutleeuw 5 A 59/C 3,1282 
Zoutleeuw 5 A 59/E 0,3464 
Zoutleeuw 5 A 59/F 0,2939 
Zoutleeuw 5 A 60 0,2535 
Zoutleeuw 5 A 61 0,0841 
Zoutleeuw 5 A 62/A 1,2461 
Zoutleeuw 5 A 62/C 0,1775 
Zoutleeuw 5 A 54/E 0,9725 
Kortenaken 1 B 121 3,7220 
Kortenaken 1 B 122 0,4104 
Kortenaken 1 B 125 0,5488 
Kortenaken 1 B 126 1,3360 
Kortenaken 1 B 128/A 4,7212 
Kortenaken 1 B 128/C 1,4341 
Kortenaken 1 B 128/E 0,1425 
Kortenaken 1 B 129 2,1813 
Kortenaken 1 B 130/D 0,8187 
Kortenaken 1 B 131 0,5760 
Kortenaken 1 B 133/B 0,5051 
Kortenaken 1 B 135/G 1,7403 
Kortenaken 2 A 287/N 0,1814 
Totale oppervlakte (ha): 33,5081 

Bijlage 13 Deelnemende percelen 78



Bijlage 161 79



Bijlage 1631 80



Bijlage 164 81



Bijlage 212 82



Bijlage 2141 83



Bijlage 2142 84



Bijlage 2143 85



Bijlge 2144 86



Bijlage 2145 87



Bijlage 2146 88



Bijlage 2147 89



Bijlage 2211 90



Bijlage 2212 91



Natuurbeheerplan Tienbunders Bijlage 2.2.2 

1 
 

Bijlage 2.2.2: Soortenlijst fauna 
 
Onderstaande tabel geeft alle soorten waargenomen binnen het Ruimer Globaal Kader van 
het gebied Tienbunders in de periode 1980-2020. 
 
Soortgroep Nederlandse naam Franse naam Wetenschappelijke naam 
Bijen, 
wespen en 
mieren 

Ananasgalwesp - Andricus foecundatrix 
Tamme-kastanjegalwesp - Dryocosmus kuriphilus 

Kale rode bosmier 
Fourmi rousse 
des bois Formica polyctena 

Hoornaar Frelon 
européen Vespa crabro 

Dag-
vlinders 

Dagpauwoog Paon du jour Aglais io 
Kleine vos Petite Tortue Aglais urticae 
Oranjetipje Aurore Anthocharis cardamines 
Koevinkje Tristan Aphantopus hyperantus 

Landkaartje 
Carte 
géographique Araschnia levana 

Bruin blauwtje Collier de 
corail Aricia agestis 

Kaasjeskruiddikkopje Hespérie de 
l'alcée Carcharodus alceae 

Boomblauwtje Azuré des 
nerpruns Celastrina argiolus 

Eikenpage Thècle du 
chêne 

Favonius quercus 

Citroenvlinder Citron Gonepteryx rhamni 
Kleine parelmoervlinder Petit Nacré Issoria lathonia 

Boswitje Piéride de la 
moutarde Leptidea sinapis 

Bruin zandoogje Myrtil Maniola jurtina 
Groot dikkopje Sylvaine Ochlodes sylvanus 
Koninginnenpage Machaon Papilio machaon 
Bont zandoogje Tircis Pararge aegeria 

Groot koolwitje Piéride du 
chou Pieris brassicae 

Klein geaderd witje Piéride du 
navet Pieris napi 

Klein koolwitje Piéride de la 
rave Pieris rapae 

Gehakkelde aurelia Robert-le-
diable 

Polygonia c-album 

Zwartsprietdikkopje Hespérie du 
dactyle 

Thymelicus lineola 

Atalanta Vulcain Vanessa atalanta 
Distelvlinder Belle Dame Vanessa cardui 
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Overige 
geleed-
potigen 

Iepenknobbelmijt  - Aceria campestricola 
Viervlekwielwebspin Epeire carrée Araneus quadratus 

Wespenspin  
Argiope 
fasciée Argiope bruennichi 

Herfststrooiselspin  - Cicurina cicur 
Gewone Bostrechterspin  - Coelotes terrestris 
Zwarte kogel  - Glomeris marginata 

Kelderpissebed Cloporte 
brillant 

Oniscus asellus 

Mospissebed Cloporte des 
mousses 

Philoscia muscorum 

Ruwe pissebed Porcellion 
rude 

Porcellio scaber 

Voorjaarshooiwagen  - Rilaena triangularis 
Paars drieoogje 
(pusillus) Cloporte nain Trichoniscus pusillus 

Paars Drieoogje 
onbekend 

 - 
Trichoniscus 
pusillus/provisorius/alemannicu
s 

Kevers Tienstippelig 
lieveheersbeestje 

Coccinelle 
à  10 points Adalia decempunctata 

Zevenstippelig 
lieveheersbeestje 

Coccinelle 
à  sept points Coccinella septempunctata 

Roestbruine kniptor  - Elater ferrugineus 
Bosmestkever  - Geotrupes stercorosus 

Meeldauw-
lieveheersbeestje 

Grande 
coccinelle 
orange 

Halyzia sedecimguttata 

Zwarttip-Smalboktor Lepture fauve Paracorymbia fulva 
Libellen Blauwe glazenmaker Aeschne 

bleue Aeshna cyanea 

Grote keizerlibel Anax 
empereur Anax imperator 

Platbuik Libellule 
déprimée 

Libellula depressa 

Nacht-
vlinders 

Bruine herfstuil Xanthie 
ferruginée 

Agrochola circellaris 

Piramidevlinder Pyramide Amphipyra pyramidea 
Gamma-uil Gamma Autographa gamma 
Kolibrievlinder Moro-Sphinx Macroglossum stellatarum 

Sprink-
hanen Bruine Sprinkhaan 

Criquet 
duettiste Chorthippus brunneus 

Gouden Sprinkhaan 
Criquet des 
clairières Chrysochraon dispar 

Zuidelijk Spitskopje Conocéphale 
commun Conocephalus fuscus 
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 Bramensprinkhaan Decticelle 
cendrée Pholidoptera griseoaptera 

Krasser Criquet des 
pà¢tures Pseudochorthippus parallelus 

Greppelsprinkhaan Decticelle 
bariolée Roeseliana roeselii 

Gewoon Doorntje Tétrix 
forestier 

Tetrix undulata 

Grote Groene 
Sabelsprinkhaan 

Grande 
Sauterelle 
verte 

Tettigonia viridissima 

Vliegen Kervelgitje  - Cheilosia pagana 
Hommelwoudzwever  - Criorhina ranunculi 
Meidoornrozetgalmug  - Dasineura crataegi 

Brandnetelbladgalmug Galle de 
l'Ortie 

Dasineura urticae 

Beukengalmug  - Mikiola fagi 

Robiniagalmug 
Cécidomyie 
gallicole du 
robinier 

Obolodiplosis robiniae 

Hulstvlieg 
Mineuse des 
feuilles de 
Houx 

Phytomyza ilicis 

Stadsreus Volucelle 
zonée 

Volucella zonaria 

Wantsen en 
Cicaden Bessenwortelluis 

Puceron de 
l'orme et du 
groseillier 

Eriosoma ulmi 

Iep-grasluis Galle de 
l'Orme 

Tetraneura ulmi 

Vogels Havik Autour des 
palombes 

Accipiter gentilis 

Sperwer 
Épervier 
d'Europe Accipiter nisus 

Staartmees 
Mésange 
à  longue 
queue 

Aegithalos caudatus 

Veldleeuwerik Alouette des 
champs 

Alauda arvensis 

Gierzwaluw Martinet noir Apus apus 
Buizerd Buse variable Buteo buteo 

Boomkruiper Grimpereau 
des jardins 

Certhia brachydactyla 

Groenling 
Verdier 
d'Europe Chloris chloris 

Houtduif Pigeon ramier Columba palumbus 

Bijlage 222 94



Natuurbeheerplan Tienbunders Bijlage 2.2.2 

4 
 

 Zwarte Kraai Corneille 
noire Corvus corone 

Pimpelmees Mésange 
bleue Cyanistes caeruleus 

Grote Bonte Specht Pic épeiche Dendrocopos major 
Middelste Bonte Specht Pic mar Dendrocoptes medius 
Kleine Bonte Specht Pic épeichette Dryobates minor 
Zwarte Specht Pic noir Dryocopus martius 
Geelgors Bruant jaune Emberiza citrinella 

Roodborst Rougegorge 
familier 

Erithacus rubecula 

Torenvalk Faucon 
crécerelle 

Falco tinnunculus 

Vink Pinson des 
arbres 

Fringilla coelebs 

Keep 
Pinson du 
nord Fringilla montifringilla 

Gaai 
Geai des 
chênes Garrulus glandarius 

Spotvogel 
Hypolaà¯s 
ictérine Hippolais icterina 

Boerenzwaluw Hirondelle 
rustique Hirundo rustica 

Kuifmees Mésange 
huppée Lophophanes cristatus 

Kruisbek Bec-croisé 
des sapins Loxia curvirostra 

Zwarte Wouw Milan noir Milvus migrans 
Rode Wouw Milan royal Milvus milvus 

Grauwe Vliegenvanger Gobemouche 
gris Muscicapa striata 

Koolmees Mésange 
charbonnière Parus major 

Wespendief Bondrée 
apivore 

Pernis apivorus 

Fazant Faisan de 
Colchide 

Phasianus colchicus 

Tjiftjaf Pouillot 
véloce 

Phylloscopus collybita 

Fitis Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 
Groene Specht Pic vert Picus viridis 

Glanskop Mésange 
nonnette 

Poecile palustris 

Heggenmus Accenteur 
mouchet 

Prunella modularis 
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Vuurgoudhaan 

Roitelet 
à  triple 
bandeau 

Regulus ignicapilla 

Goudhaan 
Roitelet 
huppé Regulus regulus 

Houtsnip 
Bécasse des 
bois Scolopax rusticola 

Boomklever Sittelle 
torchepot Sitta europaea 

Spreeuw Étourneau 
sansonnet Sturnus vulgaris 

Zwartkop Fauvette 
à  tête noire Sylvia atricapilla 

Tuinfluiter 
Fauvette des 
jardins 

Sylvia borin 

Winterkoning Troglodyte 
mignon 

Troglodytes troglodytes 

Merel Merle noir Turdus merula 

Zanglijster Grive 
musicienne Turdus philomelos 

Grote Lijster Grive draine Turdus viscivorus 
Reptielen 
en 
amfibieën 

Bruine Kikker 
Grenouille 
rousse Rana temporaria 

Zoogdieren Ree Chevreuil 
européen 

Capreolus capreolus 

Laatvlieger Sérotine 
commune 

Eptesicus serotinus 

Egel Hérisson 
d'Europe 

Erinaceus europaeus 

Haas Lièvre 
d'Europe 

Lepus europaeus 

Steenmarter Fouine Martes foina 
Wezel Belette Mustela nivalis 

Bunzing Putois 
d'Europe 

Mustela putorius 

Watervleermuis 
Murin de 
Daubenton Myotis daubentonii 

Baard / Brandts 
Vleermuis 

Murin 
à  moustaches 
/ de Brandt 

Myotis mystacinus/brandtii 

Franjestaart Murin de 
Natterer 

Myotis nattereri 

Bosvleermuis 
Noctule de 
leisler Nyctalus leisleri 
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Konijn Lapin de 
garenne Oryctolagus cuniculus 

Gewone 
Dwergvleermuis 

Pipistrelle 
commune Pipistrellus pipistrellus 

Rode Eekhoorn Ecureuil roux Sciurus vulgaris 

Mol 
Taupe 
d'Europe 

Talpa europaea 

Vos Renard roux Vulpes vulpes 
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Bijlage 2.2.3: Soortenlijst mycoflora 
 
Onderstaande tabel geeft alle paddenstoel-soorten waargenomen binnen het Ruimer Globaal 
Kader van het gebied Tienbunders in de periode 1980-2020. 
 

Nederlandse naam Franse naam Wetenschappelijke naam 
Giftige weidetrechterzwam Clitocybe blanchi Clitocybe rivulosa 
Lila gordijnzwam   Cortinarius alboviolaceus 
Vermiljoenhoutzwam   Pycnoporus cinnabarinus 
Violetgroene russula   Russula ionochlora 
Witte bultzwam   Trametes gibbosa 
Hoekig schorsschijfje   Diatrype disciformis 
Gewoon fluweelpootje Collybie à  pied 

velouté 
Flammulina velutipes 

Spitse knotszwam   Clavaria falcata 
Reuzenzwam Polypore géant Meripilus giganteus 
Winterhoutzwam   Polyporus brumalis 
Okergele korrelhoed   Cystoderma amianthinum 
Grote molenaar   Clitopilus prunulus 
Jodoformrussula   Russula turci 
Kleine berkenrussula   Russula nitida 
Roodbruine schijnridderzwam   Lepista flaccida 
Sneeuwzwammetje Hygrophore blanc Hygrocybe virginea 
Kruidige melkzwam   Lactarius camphoratus 
Fijngeschubde aardtong   Geoglossum fallax 
Vorkplaatrussula   Russula heterophylla 
Purperbruine mycena   Mycena purpureofusca 
Rupsendoder   Cordyceps militaris 
Parelamaniet   Amanita rubescens 
Grofplaatrussula   Russula nigricans 
Kasseienkogelzwam   Annulohypoxylon cohaerens 
Mycenaparasiet   Spinellus fusiger 
Gewone fopzwam Clitocybe laqué Laccaria laccata 
Piekhaarzwammetje   Crinipellis scabella 
Beukenrussula   Russula fellea 
Varenstreepzwam   Rhopographus filicinus 
Graskleefsteelmycena sl, incl. 
Dennenkleefsteelmycena 

  Mycena epipterygia sl, incl. 
epipterygioides 

Kogelwerper   Sphaerobolus stellatus 
Gewone hertenzwam Plutée couleur de 

cerf 
Pluteus cervinus 

Plooivlieswaaiertje   Plicaturopsis crispa 
Geringd breeksteeltje   Pholiotina arrhenii 
Gele trilzwam Trémelle 

mésentérique 
Tremella mesenterica 

Oranjebloesemzwam   Hebeloma sacchariolens 
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Slanke anijstrechterzwam   Clitocybe fragrans 
Gele wasplaat sl, incl. Oranje 
wasplaat 

  Hygrocybe chlorophana 

Roze berkenrussula   Russula betularum 
Brandnetelvulkaantje   Leptosphaeria acuta 
Kleine stinkzwam Satyre des chiens Mutinus caninus 
Sierlijke franjehoed Psathyrelle gracile Psathyrella corrugis 
Geweizwam Xylaire du bois Xylaria hypoxylon 
Gewone melksteelmycena   Mycena galopus var. 

galopus 
Geel hoorntje   Calocera cornea 
Gele korstzwam Stérée hirsute Stereum hirsutum 
Tweekleurige fopzwam   Laccaria bicolor 
Draadknotszwam   Macrotyphula juncea 
Vroeg eekhoorntjesbrood   Boletus reticulatus 
Porseleinzwam   Oudemansiella mucida 
Eikhaas   Grifola frondosa 
Grijze slanke amaniet Amanite vaginée, 

Grisette 
Amanita vaginata 

Gewoon elfenbankje Tramète versicolore Trametes versicolor 
Witte kluifzwam   Helvella crispa 
Gewone Glimmerinktzwam Coprin micacé Coprinus micaceus 
Bitterzoete melkzwam   Lactarius subdulcis 
Ivoorkoraaltje   Ramariopsis kunzei 
Grijsbruine grasmycena   Mycena aetites 
Grauwe barsthoed   Dermoloma cuneifolium 
Kokosmelkzwam Lactaire à  odeur de 

noix de coco 
Lactarius glyciosmus 

Dadelfranjehoed   Psathyrella spadicea 
Zwartgroene melkzwam   Lactarius necator 
Gele knolamaniet (var. citrina)   Amanita citrina var. citrina 
Zwarte melksteelmycena   Mycena galopus var. nigra 
Platte tonderzwam Ganoderme aplani Ganoderma lipsiense 
Oranje aderzwam   Phlebia radiata 
Grijze buisjeszwam Polypore brà»lé Bjerkandera adusta 
Paarse schijnridderzwam Pied bleu Lepista nuda 
Oranjegeel trechtertje Omphale bibelot Rickenella fibula 
Witsteelfranjehoed Psathyrelle 

hydrophile 
Psathyrella piluliformis 

Paarsharttrechtertje   Rickenella swartzii 
Knotsvoettrechterzwam   Clitocybe clavipes 
Bruine ringboleet   Suillus luteus 
Parelstuifzwam   Lycoperdon perlatum 
Papierzwammetje Mérule papyracée Meruliopsis corium 
Roodsteelfluweelboleet sl   Xerocomus chrysenteron sl 
Oorzwammetje (G)   Crepidotus 
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Gewoon elfenschermpje   Mycena pura 
Gele Knotszwam   Clavulinopsis helveola 
Fopelfenbankje   Lenzites betulinus 
Asgrauwe koraalzwam   Clavulina cinerea 
Stinkende trechterzwam   Clitocybe foetens 
Bruinsnedemycena Mycène à  arête olive Mycena olivaceomarginata 
Sterspoorsatijnzwam   Entoloma conferendum 
Rode korstkogelzwam   Hypoxylon rubiginosum 
Spekzwoerdzwam   Phlebia tremellosa 
Roestvlekkenzwam   Collybia maculata 
Kastanjeboleet   Xerocomus badius 
Houtknoopje   Cudoniella acicularis 
Levermelkzwam   Lactarius hepaticus 
Oranjerode stropharia   Leratiomyces ceres 
Tengere beukentaailing   Marasmius setosus 
Sombere honingzwam   Armillaria ostoyae 
Zwavelmelkzwam   Lactarius chrysorrheus 
Gewone zwavelkop Hypholome en 

touffes 
Hypholoma fasciculare 

Gewone viltkop   Inocybe dulcamara 
Geringde ridderzwam Tricholome ceinturé Tricholoma cingulatum 
Echte honingzwam Armillaire couleur de 

miel 
Armillaria mellea 

Zwartpurperen russula   Russula undulata 
Gewoon vuurzwammetje   Hygrocybe miniata 
Oorlepelzwam   Auriscalpium vulgare 
Geelwitte russula   Russula ochroleuca 
Gerimpelde korstzwam   Stereum rugosum 
Kleverige aardtong   Geoglossum glutinosum 
Nevelzwam Clitocybe nébuleux Clitocybe nebularis 
Narcisridderzwam   Tricholoma sulphureum 
Gewone berkenboleet Bolet rude Leccinum scabrum 
Ziekenhuisboomkorst   Cerocorticium confluens 
Smakelijke russula   Russula vesca 
Gewone Botercollybia   Collybia butyracea var. 

asema 
Botercollybia   Collybia butyracea 
Vliegenzwam Amanite tue-

mouches 
Amanita muscaria 

Populiermelkzwam   Lactarius controversus 
Geribbelde trechterzwam   Clitocybe costata 
Brandnetelklokje   Calyptella capula 
Rimpelende melkzwam   Lactarius tabidus 
Witte taailing   Marasmius epiphyllus 
Groene glibberzwam   Leotia lubrica 
Doolhofzwam   Daedalea quercina 
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Grauwe amaniet   Amanita excelsa 
Oranje druppelzwam   Dacrymyces stillatus 
Gele knolamaniet   Amanita citrina 
Verblekende knotszwam   Clavulinopsis luteoalba 
Blauwgrijze schorsmycena   Mycena pseudocorticola 
Papilrussula   Russula coerulea 
Scherpe collybia   Gymnopus peronatus 
Berijpte russula   Russula parazurea 
Verblekende russula   Russula exalbicans 
Stinkmycena Mycène chlorée Mycena leptocephala 
Goudvliesbundelzwam   Pholiota adiposa 
Scherpe schelpzwam   Panellus stipticus 
Roodbruine slanke amaniet   Amanita fulva 
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