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SAMENVATTINGSAMENVATTINGSAMENVATTINGSAMENVATTING    
 
Het park Vordenstein is een oud kasteelpark. Het ligt ten noordoosten van de 
agglomeratie Antwerpen op het grondgebied van de gemeente Schoten. Het is eigendom 
van het Vlaamse Gewest, op een grote centrale privé-enclave na. Het is oorspronkelijk 
aangelegd in barokstijl met een sterk geometrisch drevenpatroon, hiervan resten het 
Sterbos en enkele lineaire elementen in de centrale privé-enclave. Al op het einde van de 
18de eeuw werd een romantisch deel aangelegd, het zogenaamde Engels bos, waar 
vandaag nog een opmerkelijk bos van oude grove dennen aanwezig is. Het zuidwestelijke 
gedeelte werd rond 1850 ingericht als een park in landschapsstijl naar Engels model met 
de huidige vijver, solitaire bomen en boomgroepen en inheemse bosbestanden met 
bijmenging van cultivars en exoten. Een vierde belangrijk aspect van het park is de 
oranjerie en de oranjerietuin die uit het begin van de 19de eeuw dateren. Het 
oorspronkelijke kasteel werd net na de tweede wereldoorlog afgebroken. In de privé-
enclave werd een nieuwe villa gebouwd en werd een parktuin aangelegd. Het domein 
omvatte buiten de parkdelen ook landbouwgronden. In het zuidoosten waren deze van 
oudsher onderdeel van het landgoed, in het noordwesten werden die pas begin 20ste eeuw 
bijgekocht. Ze werden bijna integraal bebost toen in de tweede helft van de 19de eeuw de 
landbouwfunctie verloren ging. 
 
De kracht van Vordenstein is dat de genoemde zones elk kenmerken dragen van hun 
specifieke aanlegperiodes. Dit geeft de mogelijkheid door een differentiatie in het beheer 
de cultuurhistorie leesbaar te maken en het park meer dan een tijdsdimensie te geven. 
Vordenstein heeft zich de voorbije decennia onderscheiden van de andere openbare 
groendomeinen in het Antwerpse omdat resoluut gekozen werd voor de wandelaar, die 
van de rust, de natuur en de parkesthetiek komt genieten. Dit hield in dat er bewust geen 
accommodatie voor sport, spel, doorgaande toeristische routenetwerken werd 
uitgebouwd en dat nu eerder beperkende gedragsregels van toepassing zijn.  
 
De natuurwaarde in het park Vordenstein is goed ontwikkeld. De oude inheemse 
bosbestanden op zandgrond zijn uitzonderlijk voor Vlaanderen. Ze bevatten veel dood 
hout, wat noodzakelijk is voor een gezond en soortenrijk bos. De dreven in het park 
bestaan voornamelijk uit inlandse eiken en beuken. De graslanden zijn door jarenlang 
beheer vrij schaal, wat de soortenrijkdom ten goede komt. 
 
Sinds 2001 loopt in Vordenstein een participatieproject met de gebruikers van het park. 
Intussen is er al meerdere jaren regelmatig overleg tussen beheerders en de 
Vriendenkring van Vordenstein. Heel belangrijk is dat gebruikers op verschillende 
manieren mee beheren in Vordenstein, door inspraak, maar ook door effectief 
beheertaken op het terrein uit te voeren, zowel in de oranjerietuin als in de bosdelen. 
 
In 2001 ontwikkelde het Agentschap voor Natuur en Bos een beheervisie inzake park- en 
groenbeheer en een beheervisie voor openbare bossen. Het Harmonisch Park- en 
Groenbeheer moet het Agentschap helpen om de parken te beheren op een manier 
waarbij zowel rekening wordt gehouden met de wensen van de gebruikers, als zorg 
gedragen wordt voor de natuur en het milieu en dit zonder de duurzaamheid van het 
groen in gevaar te brengen. Bovendien moeten de verschillende functies die een park en 
het groen vervullen, zoals de ecologische, economische, recreatieve en landschappelijke, 
samen en in evenwicht kunnen voorkomen. 
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Voorliggend beheerplan is een beheerplan volgens de principes van Harmonisch Park en 
Groenbeheer en tegelijk voor de bosbestanden in Vordenstein ook een Uitgebreid 
Bosbeheerplan volgens de Criteria Duurzaam Bosbeheer (CDB). 
 
 
De krachtlijnen voor het beheer van Vordenstein de komende jaren zijn dan ook:  
 

- het versterken van de cultuurhistorische waarden en de daarmee samenhangende 
parkesthetiek; 

- het versterken van de aanzienlijke natuurwaarden die samenhangen met oude 
bomen, oud bos en nat bos, specifieke open terrein en waterelementen; 

- passieve recreatie en gevoelige uitbreiding van de educatieve activiteiten; 
- verdere uitbouw van het medebeheer door gebruikers. 

 
 
Het park werd opgedeeld in terreineenheden: vlakvormig (bv. een bosbestand), lijnvormig 
(bv. een sectie van een dreef, een gracht), puntvormig (bv. een solitaire boom of 
bomengroep in het landschapspark). Na een doordachte afweging worden voor de 
terreineenheden de beheermaatregelen voor de komende 20 jaar in dit beheerplan 
gepland. Deze maatregelen worden ingedeeld in vier bestekken: uitvoering door eigen 
arbeiders, uitvoering door een aannemer boswerken, uitvoering door een aannemer 
tuinwerken, uitvoering door een sociale werkplaats. 
 
De visie en het beheer van de oranjerietuin werd in dit beheerplan niet grondig uitgewerkt. 
Er werden enkel randvoorwaarden (gesteld door de omgeving) in dit document 
opgenomen. Het is de bedoeling om dit in een apart project uit te werken. 
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1 IDENTIFICATIE 

1.1 Administratieve identificatiegegevens 

1.1.1 Naam en adres van het park 

Vordenstein 
Horstebaan 2-4 
2900 Schoten 
 

 

1.1.2 Eigendomstoestand van het park 

Het gehele park Vordenstein is in totaal 137ha 85a 52ca groot. Hiervan is 107ha 57a 57ca 
eigendom van het Vlaamse Gewest. 
 
Van deze 107ha 57a 57ca werd in 1980 een eerste deel van 97ha 95a 93ca aangekocht van 
de Familie de Pret die oorspronkelijk eigenaar was van het gehele park (bijlage 1.1). Dit 
met de bedoeling een einde te stellen aan het geding tussen de Familie de Pret en de 
Belgische staat en het park te verwerven (bijlage 1.2). De Belgische staat had namelijk in 
1969, tot ongenoegen van de familie, een verkavelingsvergunning van het park geschorst.  
 
De familie de Pret had voor de verkoop al enkele gedeelten verkocht aan privé-personen 
en aan een immobiliënkantoor. Ze besloten enkele gedeelten, waaronder het centrum van 
het landschapspark, in eigen bezit te houden (kaart 1.1). Het gedeelte dat in bezit is 
gebleven van de Familie de Pret is 27ha 98a 82ca groot. 
 
Later in het jaar 1980 kocht de Belgische staat nog eens 9ha 61a 64ca van het park van de 
NV Immoramskapelle (bijlage 1.3). 1ha 37a 22ca langs de Kopstraat wordt beheerd. 
Tenslotte loopt de Kopstraatbeek, een waterloop van derde categorie en dus beheert door 
de gemeente, door het domein. 
 
Een perceel in privé-bezit werd in 2004 door de heer C. Carpentier verkocht aan de 
Afdeling Bos & Groen. Het perceel bosgrond heeft een oppervlakte van 19a 50ca en is 
gelegen aan de Kopstraat ter hoogte van de Rode Beukendreef. (bijlage 1.4). 
 
Dit beheerplan geldt voor de eigendom van het Vlaamse Gewest. Door de ligging van de 
percelen van de privé-eigenaars zijn er talrijke wisselwerkingen met de percelen die 
eigendom zijn van het Vlaamse Gewest. Daarom zullen ook veel beschouwingen over de 
percelen van de privé-eigenaars in het beheerplan te vinden zijn (zie ook inleiding). 
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1.1.3 Beheer van het park 

Het beheer gebeurt door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van het Departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Het valt onder de bevoegdheid 
van de entiteit "regio Schelde-Neteland". 
 
 ANB Antwerpen 
 Gebouw Anna Bijns. 
 Lange Kievitstraat 111/113 bus 63 
 2018 Antwerpen 
 Telnr.: 03/224 62 62 
 e-mail: ant.anb@vlaanderen.be 
 website: http://www.natuurenbos.be 
 
 

1.1.4 Kadastraal overzicht 

Alle percelen zijn gelegen in de gemeente Schoten (NIS nr. 11040). Een overzicht vindt u 
in onderstaande tabel 1.1 en kaart 1.2. 
 

 

Tabel Tabel Tabel Tabel 1111....1111::::    KKKKadastraal overzicht en oppervlakten van de eigeadastraal overzicht en oppervlakten van de eigeadastraal overzicht en oppervlakten van de eigeadastraal overzicht en oppervlakten van de eigendommenndommenndommenndommen    

KadasterKadasterKadasterKadaster    OppervlakteOppervlakteOppervlakteOppervlakte    AardAardAardAard    GebruikGebruikGebruikGebruik    GewGewGewGew    BestandsnummersBestandsnummersBestandsnummersBestandsnummers    OpmOpmOpmOpm    

Afd Sec Nr ha a ca      

3 B 189k  39 99 Bos Bos P 16a  

3 B 220r  48 88 Gracht Gracht P 16a, 16b, 16c, 16d  

3 B 229h  15 40 Weg Weg P 16b, 16c  

3 B 229l  14 30 Weg Weg P 16d  

3 B 229r 1 10 0 Weg Bos P 16d  

3 B 229t  20 70 Weg Weg P 16b, 16c, 16d  

3 B 224/2l  14 15 Weg Weg P 16d  

3 B 224c  5 24 Bos Bos P 16d  

3 B 229w  79 52 Bos Bos P 16d  

3 B 229y  14 70 Weg Weg P 16c, 16b  

3 B 229a2  98 69 Bos Bos P 16c  

3 B 227d  26 37 Bos Bos P 16c  

3 B 187c 1 5 43 Bos Bos P 16b  

3 B 226h  7 70 Weg Weg P 16a, 16b 1 

3 B 189m  21 87 Bos Bos P 16a  

3 B 220t  71 98 Bos Bos P 16a, 12a  

3 B 219n  1 93 Gracht Gracht P 16a, 12a  

3 B 212k  26 9 Gracht Gracht P 16a, 12a, 12b, 12e  

3 B 212l  57 45 Weiland Weide P 12d  

3 B 214d 3 20 84 Bos Bos en weide P 12a, 12b, 12e, 12g  

3 B 229b2 1 4 80 Bos Bos P 16b, 16c  

3 B 374a  42 0 Weiland Weide P 12q  

3 B 411b  27 95 Weiland Weide P 12q  
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KadasterKadasterKadasterKadaster    OppervlakteOppervlakteOppervlakteOppervlakte    AardAardAardAard    GebruikGebruikGebruikGebruik    GewGewGewGew    BestandsnummersBestandsnummersBestandsnummersBestandsnummers    OpmOpmOpmOpm    

2 C 251a 2 2 0 Weiland Weide en parking P 12q, 12r  

2 C 252a  6 25 Weg Weg P 12q  

2 B 260e  27 50 Gracht Gracht P 4a, 4b, 1i  

2 B 265  38 90 Bos Bos P 1i  

2 B 266  80 10 Bos Bos P 1a  

2 B 267  79 80 Bos Bos P 1h  

2 B 268  78 5 Bos Bos P 1g  

2 B 269  71 40 Bos Bos P 1f  

2 B 270  71 60 Bos Bos P 1b  

2 B 271  72 25 Bos Bos P 1c  

2 B 272  67 25 Bos Bos P 1d  

2 B 273  66 60 Bos Bos P 1e  

2 B 274 1 21 25 Bos Bos P 5b  

2 B 275  93 20 Bos Pinetum P 8a  

2 B 276  22 20 Bos Bos P 9a  

2 B 277  15 55 Bos Bos P 9b  

2 B 278  93 80 Bos Bos P 9c  

2 B 279  27 45 Bos Bos P 6f  

2 B 280  31 0 Bos Bos P 6g  

2 B 281  35 90 Bos Bos P 6h  

2 B 282  34 70 Bos Bos P 6a  

2 B 283 1 21 65 Bos Bos P 2d  

2 B 284 1 14 90 Bos Bos P 2a  

2 B 286  42 55 Bos Bos P 2b  

2 B 287  91 10 Bos Bos P 2c  

2 B 288  28 30 Bos Bos P 6b  

2 B 289  26 25 Bos Bos P 6c  

2 B 291  35 60 Bos Bos P 6e  

2 B 292  34 55 Bos Bos P 6d  

2 B 293  97 60 Bos Bos P 9d  

2 B 296  68 95 Bos Bos P 3c  

2 B 297  56 0 Bos Bos P 3b  

2 B 298  17 45 Bos Bos P 3a  

2 B 299  11 50 Bos Bos P 3d  

2 B 333f  20 25 Weg Bos P 12t, 13a  

2 B 334e  66 60 Bos Bos P 13b, 10c  

2 B 338b  73 10 Bos Bos P 13b  

2 B 339 1 40 95 Bos Bos P 10c  

2 B 340  97 0 Bos Bos P 10a, 10b, 10c  

2 B 368g 2 1 70 Bos Bos P 12s, 12t, 13a  

2 B 372d 2 50 10 Park Tuin P 11a, 11b, 11c  

2 B 259c  42 70 Bos Bos P 14e  

2 B 300a/2  22 0 Bos Bos P 4b, 14e  

2 B 301  94 55 Weiland Wei P 14f  

2 B 309  66 15 Bos Bos P 7c, 14d, 14f  
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KadasterKadasterKadasterKadaster    OppervlakteOppervlakteOppervlakteOppervlakte    AardAardAardAard    GebruikGebruikGebruikGebruik    GewGewGewGew    BestandsnummersBestandsnummersBestandsnummersBestandsnummers    OpmOpmOpmOpm    

2 B 310/2 1 57 25 Bos Bos P 14e, 15e  

2 B 310  83 60 Bos Bos P 14e, 15e  

2 B 311  61 0 Bos Bos P 15e  

2 B 312  24 60 Bos Bos P 15e  

2 B 314  14 10 Bos Bos P 15d  

2 B 315  28 85 Bos Bos P 15d  

2 B 316  39 60 Bos Bos P 15d  

2 B 317  29 65 Bos Bos P 15b  

2 B 318  40 60 Bos Bos P 15b  

2 B 319  32 50 Bos Bos P 14b, 15c , 15b  

2 B 320a  47 10 Bos Bos P 14b  

2 B 322  24 75 Bos Bos P 14b  

2 B 323  70 75 Bos Bos P 14b, 15c, 15a  

2 B 324  81 30 Bos Bos P 15a, 15b, 15c, 14b   

2 B 325  82 25 Bos Bos P 15a, 15b  

2 B 326  5 95 Weg Weg P 15a  

2 B 327  73 30 Bos Bos P 14a  

2 B 328  21 90 Bos Bos P 14a  

2 B 353b  37 70 Gracht Gracht P 12m, 12q, 12o, 12s, 12r, 13a  

2 B 285a 2 3 62 Bos Bos P 4a, 1i, 1j  

2 B 264e  68 80 Bos Bos P 4a, 4b, 14e  

2 B 290l  2 96 Weg Weg P 8b  

2 B 290m  7 8 Weg Weg P 10a  

2 B 290n 9 55 43 Weg Weg P Nagenoeg alle bestanden van 

percelen 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

 

2 B 299c/2  74 35 Bos Bos P 4b, 14e  

2 B 300c  25 80 Bos Bos P 7b  

2 B 295c 1 9 20 Bos Bos P 7a  

2 B 294c  97 5 Bos Bos P 7c  

2 B 313c  97 65 Bos Bos S 15d, 15e  

2 B 260k  24 0 Gracht Gracht S 4b, 14e  

2 B 258d  31 35 Bos Bos S 14e  

2 B 302a  36 77 Weiland Weide S 14f  

2 B 333k 1 35 85 Weg Weg P 10a,10b, 10c, 13b, 15a  

2 B 331c  87 45 Bos Bos P 13b, 14a, 15a, 10c  

2 B 330e 1 17 55 Bos Bos P 13b, 14a  

2 B 329d  27 0 Bos Bos P 13b, 14a  

2 B 334f  92 7 Bos Bos P 13b  

2 B 350k 17 85 26 Bos Wei+tuin+bos P 12e, 12g, 12f, 12i, 12j, 12k, 12l, 

12m, 12n, 12o, 12p, 12s, 12t, 

13a, 11b, 11c 

 

2 B 354  1 15 Bergplaats Paviljoen P 12i  

2 B 372e  1 80 Serre Serre P 11a  

2 B 371c  1 85 Huis Huis P 11a  

2 B 371d  4 90 Bergplaats Oranjerie P 11a  
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KadasterKadasterKadasterKadaster    OppervlakteOppervlakteOppervlakteOppervlakte    AardAardAardAard    GebruikGebruikGebruikGebruik    GewGewGewGew    BestandsnummersBestandsnummersBestandsnummersBestandsnummers    OpmOpmOpmOpm    

2 B 372c   15 Bergplaats Gebouw P 11b  

2 B 357b  21 60 Bergplaats Arbeiderslokaal P 12k  

2 B 348b  48 29 Vijver Vijver P 12g, 12i, 12k  

2 B 332c 4 98 50 Bos Bos P 8b, 10a, 10b, 10c, 15a, 15b  

2 B 342b 1 2 30 Bos Bos P 5a  

2 B 342c  23 50 Bos Pinetum P 8b  

2 B 330b  29 50 Bos Bos P 13b  

2 B 308e  19 50 Bos Bos S 14c 2 

2 B 308m 3 93 35 Bos Bos S 14c, 15c, 15d, 15e, 14d, 14f  

2 B 290f  11 43 Weg Weg P 14b, 14c, 15d, 15c, 15b  

2 B 307a  29 35 Bos Bos S 14b, 14c  

Gewestplanbestemmingen P: parkgebied 

    S: speelbos of speelweide 

Opmerking  1: erfdienstbaarheid naar privé-eigendom (zie  paragraaf 1.3.1 op p. 10) 

    2: aangekocht in 2004 

 
De kadastrale oppervlakte is 105ha 37a 89ca wat verschilt van de gemeten oppervlakte1. 
 

 

1.1.5 Administratieve en geografische situering 

Vordenstein ligt op het grondgebied van de gemeente Schoten, provincie Antwerpen. 
 
Het domein wordt begrensd door de Parklaan in het noorden, de Peerdsbosbaan in het 
westen, de Horstebaan in het zuidwesten, de Kopstraat in het zuiden en zuidoosten en de 
Eksterdreef in het noordoosten. 
 
Vordenstein bevindt zich tussen de volgende coördinaten: 
 
 4° 29' 00'' en 4° 30' 30'' OL 
 51° 15' 20'' en 51° 16' 05" NB 
 
In Lambertcoördinaten is dit:  
 
 O-W : van 158000 meter tot 159700 meter 
 N-Z : van 216200 meter tot 217400 meter 
 
 

                                                   
1
 Van de meeste gebieden bestaat enerzijds een kadastrale oppervlakte en anderzijds een gemeten 
oppervlakte. Rond 1834 werden de kadastrale plannen opgemaakt. Aan elk perceel werd een oppervlakte 
toegekend. De oppervlakte werd grafisch bepaald (driehoeksmeetkunde). Wanneer er echter een 
eigendomswijziging plaatsvindt waarbij er een metingsplan bij de akte wordt gevoegd, zal de administratie 
van het kadaster de oppervlakte die vermeld wordt op het plan overnemen in zijn bescheiden. Aangezien bij 
de verkoop van Vordenstein slechts het geheel werd gemeten heeft het kadaster de individuele oppervlakten 
nooit aangepast. M.a.w. de administratie heeft alle kadastrale oppervlakten behouden en de gemeten 
oppervlakte genegeerd. 
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1.1.6 Situeringsplannen 

Zie kaart 1.5. 
 

Het Park Vordenstein ligt ten noordoosten van de agglomeratie Antwerpen op het 
grondgebied van de gemeente Schoten. Het maakt samen met het domeinbos Peerdsbos, 
het park van het Kasteel van Schoten, het Park van Brasschaat en de Horst deel uit van 
een groot openbaar groengebied. Tegen Vordenstein ligt het sportcomplex van de Zeurt 
en nog in hetzelfde invloedsgebied het recreatiedomein van Brasschaat. 
 
Al deze domeinen hebben een eigen karakter en een eigen bezoekers- en gebruikersgroep. 
 
Vlakbij liggen ook de private parken Amerloo, Calixberge,het domein La Garenne en het 
erkende natuurreservaat ’t Asbroek. Het reservaat is eigendom van de gemeente Schoten 
en wordt beheerd door Natuurpunt vzw. 
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1.2 Opmetingsplan en terreineenheden 

1.2.1 Opmetingsplan 

In 1982 is Vordenstein opgemeten door het Ministerie van Openbare Werken, dienst voor 
topografie en fotogrammetrie. Punten werden opgemeten in Lambert II coördinaten. Er 
zijn drie plannen getekend op schaal 1/1000. Sindsdien is, behalve de invulling van de 
oranjerietuin, weinig veranderd. Deze opmetingsplannen zijn in te kijken bij de beheerder. 
 
Vordenstein is door zijn grootte gemakkelijkst op kaart af te drukken en te gebruiken op 
schaal 1/2500 of schaal 1/5000. Hoewel de topografische kaart van het NGI met een 
schaal 1/10 000 weinig gedetailleerd is en uitgaat van een mesoschaal, is een beperkte 
uitvergroting voor parken die zo groot zijn als Vordenstein perfect bruikbaar als 
werkinstrument bij een beheerplan.  
 
Daarom zijn alle globale kaarten bij dit beheerplan voornamelijk getekend op de 
topografische kaart 15/4. Alle kaarten zijn beschikbaar in GIS (aangemaakt in ArcView 3.2. 
of ArcGIS). Voor specifieke zaken kan gebruik gemaakt worden van de opmetingsplannen 
uit 1982 of moeten nieuwe opmetingen gebeuren in functie van het doel. 
 
In 2008 is in het kader van de opmaak van dit beheerplan een actueel opmetingsplan 
opgemaakt en zijn de terreineenheden in Vordenstein opgemeten conform het 
Vademecum  Beheerplanning Harmonisch Park- en Groenbeheer. Op deze opmeting zijn 
de locaties en de grenzen gebaseerd van de beheereenheden die verder in dit beheerplan 
worden gehanteerd. 
 

 

1.2.2 Oppervlaktebeschrijving van terreineenheden  

In onderstaande tabel 1.2,  
 

 

 
 
 
tabel 1.3 en tabel 1.4 staan de in het Park Vordenstein voorkomende terreineenheden (cfr. 
Vademecum Harmonisch Park- en Groenbeheer) weergegeven zoals ze op kaart 1.6, kaart 
1.7 en kaart 1.8 zijn ingetekend.  
 

Tabel Tabel Tabel Tabel 1111....2222: : : : PPPPuntvormige terreineenhedenuntvormige terreineenhedenuntvormige terreineenhedenuntvormige terreineenheden in Vordenstein in Vordenstein in Vordenstein in Vordenstein    

CodeCodeCodeCode    Puntvormige terreinPuntvormige terreinPuntvormige terreinPuntvormige terrein----    

EeEeEeEenheidnheidnheidnheid    

AantalAantalAantalAantal    

56 Alleenstaande boom of heester 246 

57 Bomengroep 6 

58 Poel 12 

59 IJskelder 1 

61 Infrastructuurelement 39 
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Tabel Tabel Tabel Tabel 1111....3333: : : : LLLLijnvormige terreineenhedenijnvormige terreineenhedenijnvormige terreineenhedenijnvormige terreineenheden in Vordenstein in Vordenstein in Vordenstein in Vordenstein    

CodeCodeCodeCode    Lijnvormige terreineenheidLijnvormige terreineenheidLijnvormige terreineenheidLijnvormige terreineenheid    Lengte (m)Lengte (m)Lengte (m)Lengte (m)    

35 Dreef 10.665 

37 Geschoren haag 495 

38 Houtkant 131 

41 Natuurlijke oever van een waterpartij 875 

45 Greppel 13.013 

46 Beek 4.568 

48 Verharde weg 2.797 

52 Verhard pad 1.206 

55 Muur 438 

 

 
 

Tabel Tabel Tabel Tabel 1111....4444: : : : VVVVlakvlakvlakvlakvormige terreineenhedenormige terreineenhedenormige terreineenhedenormige terreineenheden in Vordenstein in Vordenstein in Vordenstein in Vordenstein    

CodeCodeCodeCode    Vlakvormige terreineenheidVlakvormige terreineenheidVlakvormige terreineenheidVlakvormige terreineenheid    Oppervlakte (ha)Oppervlakte (ha)Oppervlakte (ha)Oppervlakte (ha)    

1 Hakhout 1,44 

2 Middelhout 4,37 

3 Parkhout 6,94 

4 Hooghout 30,35 

5 Naaldhout 6,54 

6 Gemengd loof- en naaldhout 22,39 

8 Bosgrasland 0,58 

10 Arboretum 1,01 

13 Heesteraanplanting 1,48 

14 Gazon 0,08 

17 Hooiland 8,01 

18 Weiland  2,17 

19 Hooiweide 1,31 

20 Ruigte 1,33 

21 Heide 0,42 

23 Braakland 0,19 

24 Moestuin 1,62 

30 Vijver 0,56 

31 Gebouw 0,13 

32 Halfopen verharde parking 0,29 
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1.2.3 Terreindiversiteitsindex2 

In de studie van Cornelis en Hermy "Vaststellen van de biodiversiteit in parken van het 
Vlaamse Gewest (2001)" werden de terreineenheden en de diversiteit ervan voor 
Vordenstein bepaald.  
 
Door Cornelis en Hermy (2001) werden in Vordenstein 38 terreineenheden gekarteerd in 
het kader van hun studie “Vaststellen van de biodiversiteit in parken van het Vlaamse 
Gewest”. De berekende diversiteitsindex voor Vordenstein is 60,5% (tabel 1.5), de hoogste 
index van de onderzochte parken in de studie. 
 
Door Cornelis en Hermy (1997) werd in de studie ‘Duurzaam beheer en biodiversiteit in 
parken’ een methodiek uitgewerkt om de biodiversiteit in parken te meten. De 
voorgestelde methode vertrekt van een indeling in ‘terreineenheden’. Voor een uitgebreide 
verantwoording wordt verwezen naar dit rapport. De lijst van de terreineenheden in 
parken (bijlage 1.5) en een korte beschrijving van de methode (bijlage 1.6) vindt u in 
bijlage. 
 

 

Tabel Tabel Tabel Tabel 1111....5555: Overzicht en berekening van de terreindiversiteitsindex: Overzicht en berekening van de terreindiversiteitsindex: Overzicht en berekening van de terreindiversiteitsindex: Overzicht en berekening van de terreindiversiteitsindex (Cornelis & Hermy 2001) (Cornelis & Hermy 2001) (Cornelis & Hermy 2001) (Cornelis & Hermy 2001)    

TerreineenhedenTerreineenhedenTerreineenhedenTerreineenheden in 2001 in 2001 in 2001 in 2001    Aantal Aantal Aantal Aantal     

categorieëncategorieëncategorieëncategorieën    

DiversiteitDiversiteitDiversiteitDiversiteitssss----    

indexindexindexindex    

Verzadigingsindex Verzadigingsindex Verzadigingsindex Verzadigingsindex     

(t.o.v. max. diversiteit in parken)    

vlakvormige elementen (max. = 32) 

lijnvormige elementen (max. = 19) 

puntvormige elementen (max. = 5) 

Totaal (max. Totaal (max. Totaal (max. Totaal (max. = 56)= 56)= 56)= 56) 

22 

13 

3 

38383838 

2,03 

2,07 

0,53 

    1111,,,,92*92*92*92* 

58,5 % 

70,3 % 

33,1 % 

        60606060,,,,5 %*5 %*5 %*5 %* 

* = gewogen gemiddelde 

 

                                                   
2 Dit onderdeel is geen verplicht onderdeel van een beheerplan volgens het Vademecum Harmonisch Park- en 
Groenbeheer 
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1.3 Statutaire identiteit 

1.3.1 Interne statutaire identiteit 

Openbaar of privaatOpenbaar of privaatOpenbaar of privaatOpenbaar of privaat    
Vordenstein3 is een openbaar park. 
 
ParkreglementParkreglementParkreglementParkreglement    
Het park Vordenstein wordt drukbezocht. Waar mensen samenkomen zijn duidelijke 
regels noodzakelijk. Ze zorgen er ook voor dat het karakter van het park wordt bewaard. 
Daarom heeft het Agentschap voor Natuur en Bos een parkreglement opgemaakt (bijlage 
1.8). Dit parkreglement is op 24 april 2003 goedgekeurd door de gemeenteraad van 
Schoten. Door deze goedkeuring heeft het parkreglement het statuut van gemeentelijk 
politiereglement. Politie en ambtenaren van het Agentschap voor Natuur en Bos kunnen 
proces-verbaal opstellen bij overtredingen. 
 
Het parkreglement hangt uit aan de ingangen van het park. 
 
Niet enkel de bezoekers maar ook beheerders (bestuur), aannemers en gebruikers hebben 
de plicht zich aan een ‘etiquette’ te houden. Enkele regels staan trouwens reeds in dit 
beheerplan beschreven. Enkele belangrijke praktische zaken zijn samengebundeld in een 
intern reglement (bijlage 1.9). 
 
Deze werkwijze biedt het voordeel dat belangrijke kwesties niet vergeten worden, dat 
iedereen weet waar hij aan toe is en dat de richtlijnen gemakkelijk hanteerbaar zijn. 
 
ErfdienstbaarhedenErfdienstbaarhedenErfdienstbaarhedenErfdienstbaarheden    
Bij de verkoop van het park is bepaald dat de eigenaar van de enclave in privé-eigendom 
via perceel afdeling 3, sectie B, nummer 226h een toegang krijgt via de Peerdsbosbaan 
(kaart 1.1 en bijlage 1.1)4. De erfdienstbaarheid voor deze toegangsweg is 20 meter breed. 
 
Er zijn geen andere zakelijke of persoonlijke rechten. 
 
GebruiksovereenkomstenGebruiksovereenkomstenGebruiksovereenkomstenGebruiksovereenkomsten    
Op 8 juli 1998 werd voor de oranjerie met de Koninklijke Tuin- en Landbouwmaatschappij 
van Antwerpen (Tuinpunt) een gebruiksovereenkomst afgesloten (bijlage 1.10). Deze 
overeenkomst heeft tot doel het beheer en de educatieve uitbouw van de oranjerie te 
regelen. In november 2007 werd beslist de uitbating van de oranjerie niet meer door 
Tuinpunt te laten gebeuren. Tuinpunt blijft evenwel een belangrijke partner bij het 
organiseren van activiteiten rond de oranjerietuin. 
 

                                                   
3
 Zoals eerder in de tekst gesteld, wordt hiermee de eigendom van het Vlaams Gewest bedoeld. 
4 Uit de akte van aankoop: “Ten einde de toegang te verzekeren tot het domein Vordenstein, … , wordt een 
erfdienstbaarheid van uitwegenis gevestigd naar de Peerdsboslaan. De strook grond waarop de 
erfdienstbaarheid wordt gevestigd heeft een breedte van twintig meter …. De toegangsweg zal aangelegd en 
onderhouden worden op eigen kosten door de heer De Pret. “ 
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1.3.2 Externe statutaire identiteit 

De lijst van onderzoeksthema's is zéér uitgebreid. Enkel juridische en beleidsmatige 
aspecten die een specifieke rol spelen voor Vordenstein worden hieronder besproken. 
 
Ruimtelijke ordeningRuimtelijke ordeningRuimtelijke ordeningRuimtelijke ordening    
Op het gewestplan staat Vordenstein ingekleurd als Parkgebied en Speelbos of 
speelweide. (kaart 1.9). 
 
Er is geen APA (Algemeen Plan van Aanleg), BPA (Bijzonder Plan van Aanpak) noch RUP 
(Ruimtelijk UitvoeringsPlan) opgemaakt. Voor de inrichting, uitrusting en het gebruik van 
het koetshuis wordt na motivatie (gebonden aan het beheer van het parkgebied) steeds 
vergunning verleend. 
 
In het richtinggevend gedeelte van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van 
de gemeente Schoten is een visie opgenomen voor de (kasteel)domeinen. Het park 
Vordenstein maakt deel uit van het beleidselement ‘Kasteeldomeinen in Schoten’ (gebied 
nr. 4 in figuur 1.1). De kasteeldomeinen worden in hun eenheid behouden en volgens de 
eigenheid van het domein met woonelementen, landschappelijke waarden en toeristisch-
recreatieve elementen uitgebouwd. Bijkomende nieuwe woongelegenheden zijn niet 
toegelaten. Er is voorgesteld een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken voor de 
‘Gordel van kasteeldomeinen in Schoten’. 
 
 
Figuur Figuur Figuur Figuur 1111....1111::::    Gewenste Natuurlijke Gewenste Natuurlijke Gewenste Natuurlijke Gewenste Natuurlijke –––– Landschappelijke en Agrarische structuur in Schoten met  Landschappelijke en Agrarische structuur in Schoten met  Landschappelijke en Agrarische structuur in Schoten met  Landschappelijke en Agrarische structuur in Schoten met 

aanduiding van de beleidselementen (bron: GRS Schoaanduiding van de beleidselementen (bron: GRS Schoaanduiding van de beleidselementen (bron: GRS Schoaanduiding van de beleidselementen (bron: GRS Schoten)ten)ten)ten)    
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Het park Vordenstein is tevens aangeduid als lokaal groenelement. De gemeente stelt 
voor om het gebied te selecteren als een gemeentelijk natuurverwevingsgebied (IVON). 
    
Monumenten en landschappenMonumenten en landschappenMonumenten en landschappenMonumenten en landschappen    
De oranjerie is bij ministerieel besluit beschermd als monument (bijlage 1.11 en motivatie 
bijlage 1.12). Ook voor de bescherming van het gehele domein werden stappen genomen. 
Het is echter nooit tot een volledige bescherming gekomen. 
 
In de Landschapsatlas is Vordenstein ingekleurd als een ankerplaats wat het belang van 
het domein onderstreept: 
“Domein Vordenstein is gelegen in de gemeente Schoten ten noordoosten van de 
Antwerpse stedelijke agglomeratie. Eertijds behorende tot een uitgestrekt en 
ononderbroken groengebied, wordt het nu door de autosnelweg E19 Antwerpen-Breda, die 
de noordelijke grens uitmaakt, gescheiden van het Peerdsbos en het park van Brasschaat. 
Langs de zuidrand grenst Vordenstein aan de bewoning van Schoten, de oost- en 
westgrens worden respectievelijk gevormd door de Eksterdreef en de Peerdsbosbaan. De 
oorsprong van Vordenstein gaat terug tot in de 14de eeuw toen het werd gesticht door Jan 
van de Werve en dan ook de naam 'Hoff van de Werve' meekreeg. Het huidige park werd 
in de 18de eeuw aangelegd en kent een tweeledige structuur. De aanleg gebeurde volledig 
in functie van het kasteel met imposante dreven en een afwisseling van hoge en lage 
vegetaties. Het ene deel van het domein betreft een bosgedeelte in Franse barokstijl en 
naar een voorbeeld van het Trianon te Versailles. Het wordt gedomineerd door een 
geometrisch drevenpatroon, waarbij de oriëntatie werd gebaseerd op 1 lange 
indrukwekkende dreef, de 'Twaalfurendreef' die volgens een noord-zuidas loopt en zo een 
denkbeeldige verbinding maakt tussen de kerk van Brasschaat en de kerk van Schoten. 
Het doel van de aanleg was dat om 12 uur 's middags de schaduw van de ene stam net op 
de andere stam zou vallen. Het andere deel van het domein is een landschapspark naar 
Engels voorbeeld met een afwisseling van uitgestrekte graslanden, indrukwekkende 
boomgroepen en een vijver. Hier vindt men tevens een oranjerie met ommuurde tuin met 
een groentetuin, een insectenheuvel, een rozentuin, een bijentuin, een vijvertuin met een 
gevarieerde verzameling water- en moerasplanten, een 'vier-seizoenentuin' e.a. Van het 
oorspronkelijke kasteel, daterend uit 1540, met torens en een ophaalbrug is niets 
overgebleven. Het 2de 'Kasteel Vordenstein' dat werd opgetrokken rond 1830 betrof 
eigenlijk een luxueus landhuis en werd in 1946 gesloopt en vervangen door een moderne 
villa. De oranjerie uit het begin van de 19de eeuw, gelegen in de Engelse tuin langsheen de 
muur rond de oranjerietuin en met bijhorend hoveniershuis, is wel gespaard gebleven. 
Het betreft een statig gebouw met hoge vensters om zoveel mogelijk licht binnen te laten. 
Een gedeelte van deze oranjerie werd reeds omgebouwd tot woonhuis. De kapel van 
Horst, die teruggaat tot 1435, was tot aan de Franse Revolutie een bekende 
bedevaartsplaats, waar elk jaar een drukbezochte processie werd gehouden. De 
weloverdachte aanleg van het park, met brede dreven in geometrische vorm en de 
afwisseling van lage delen, zoals graslanden en waterpartijen, met hoge delen, gevormd 
door boomgroepen of solitaire bomen, resulteert in indrukwekkende vergezichten. 
Daarnaast omvat het domein een aantal verstrooiende, visueel aantrekkelijke en vaak 
rustgevende elementen zoals de 'heksengang' (een indrukwekkende gang van 
rododendronstruiken), een voormalig jachtpaviljoentje en de verschillende tuinen. Het 
bomenbestand van domein Vordenstein is door de aanwezigheid van verschillende zeer 
oude solitaire exemplaren, alsook enkele merkwaardige exotische soorten zeer waardevol. 
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De oude bomen en het staand en liggend dood hout in het eerder natuurlijke bosgedeelte, 
bieden bovendien ideale mogelijkheden voor roofvogels, reeën, insecten en vleermuizen.” 
 
Bos, natuur en visserijBos, natuur en visserijBos, natuur en visserijBos, natuur en visserij    
Aanwezigheid van bos 
Een groot deel van het park is bebost (kaart 1.10). De grens van het bebost gedeelte volgt 
de bestandsgrenzen. De totale oppervlakte bos is 87,31 ha. Op deze gedeelten is het 
bosdecreet integraal van toepassing. Hiervoor moet, conform de wetgeving, een 
bosbeheerplan opgemaakt worden. Aangezien deze gedeelten eigendom zijn van het 
ANB, moet een uitgebreid bosbeheerplan opgesteld worden. Daarom worden in dit 
parkbeheerplan ook de rubrieken opgenomen die noodzakelijk zijn voor de opmaak van 
een uitgebreid bosbeheerplan. In bijlage 1.13 staat in een concordantietabel aangegeven 
waar u elk verplicht hoofdstuk van het bosbeheerplan in dit parkbeheerplan kunt 
terugvinden. 
 
Een belangrijke juridische consequentie bij het kappen van bomen buiten het bebost 
gedeelte is dat een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is. Bomen binnen het 
beboste gedeelte vallen onder de regelingen van het Bosdecreet. 
 
Gewenste Natuur- en Bosstructuur - VEN - IVON 
Binnen de gewenste Natuur- en Bosstructuur staat Vordenstein aangeduid als gebied voor 
natuurverweving. Het is de bedoeling dat Vordenstein zal opgenomen worden in het 
IVON.  
 
Speciale beschermingszones 
Vordenstein ligt niet in Vogelrichtlijngebied of Habitatrichtlijngebied. 
 
Aanwezigheid van openbaar viswater 
Voor domein Vordenstein is de visserijwetgeving van toepassing. Het is niet toegelaten 
om te vissen. 
 
Integraal waterbeleid Integraal waterbeleid Integraal waterbeleid Integraal waterbeleid ----    Beheer van waterlopenBeheer van waterlopenBeheer van waterlopenBeheer van waterlopen    
Op kaart 3.22 en in tabel 1.6 zijn de waterlopen uit de Vlaamse Hydrologische Atlas 
weergegeven die van belang zijn voor de waterhuishouding in het domein Vordenstein. 
Tevens is de categorie en de verantwoordelijke beheerder weergegeven.  
 
Tabel Tabel Tabel Tabel 1111....6666: Overzicht officiële waterlopen in Vordenstein met hun categorie en verantwoordelijke beheerder: Overzicht officiële waterlopen in Vordenstein met hun categorie en verantwoordelijke beheerder: Overzicht officiële waterlopen in Vordenstein met hun categorie en verantwoordelijke beheerder: Overzicht officiële waterlopen in Vordenstein met hun categorie en verantwoordelijke beheerder    

WaterloopWaterloopWaterloopWaterloop    VHA codeVHA codeVHA codeVHA code    CategorieCategorieCategorieCategorie    BeheerderBeheerderBeheerderBeheerder    

Zuytbeek 833/67002 3 Gemeente Schoten 

Eethuisbeek (Kopstraatbeek) 103/42001 3 Gemeente Schoten 

Het domein Vordenstein is gelegen in het deelbekken Beneden Schijn. In het 
deelbekkenbeheerplan is voorgesteld te bekijken of het waterbergend vermogen in 
Vordenstein vergroot kan worden door een aangepast beheer of inrichting (actie DB 04-
05_14). Het herstel van het historische waterbeheersysteem van het gebied kan een rol 
spelen binnen deze actie van het deelbekkenbeheerplan. 
 
De verantwoordelijke beheerder voor het gedeelte van de ringgracht dat samenvalt met de 
Eethuisbeek (Kopstraatbeek) is de gemeente Schoten. Hiervoor is evenwel een 
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mondelinge overeenkomst dat ANB de ruimingen en het onderhoud van de oevers 
uitvoert en zodoende afstemt op het beheer van de rest van de ringgracht van 
Vordenstein. 
 
Andere wetAndere wetAndere wetAndere wet---- en regelgeving en regelgeving en regelgeving en regelgeving    
Vlarem 
In Vordenstein gebeuren er activiteiten die vallen onder de milieuwetgeving. Volgens 
VLAREM I zijn deze activiteiten beperkt tot klasse 3. Deze activiteiten moeten gemeld 
worden aan de gemeente. De eerste melding is gebeurd in 2005. 
 
VLAREM II stipuleert de maatregelen die moeten genomen worden bij een activiteit. 
Problemen zijn opgenomen in het hoofdstuk 3.7. Milieukwaliteit. 
 

Mestdecreet 
Door het ontbreken van een stalgebouw valt Vordenstein met 4 stuks koeien, Kempens 
Roodbont, in 2008 niet onder het Mestdecreet. 
 
Buurtwegen 
Doorheen het domein lopen geen buurtwegen (cfr. de wet van 10 april 1841 op de 
buurtwegen). 
 
Pesticidenreductie 
Het beheer van bossen en parken door het ANB gebeurt overeenkomstig de beheervisies 
die reeds voor het overgrote deel tegemoet komen aan de doelstellingen van het decreet. 
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is momenteel eerder een uitzondering.  
Er werden dan ook door het ANB slechts twee, heel specifieke, afwijkingen voorgesteld 
omdat hiervoor voor het ogenblik nog geen volwaardige alternatieven gekend zijn. Er 
werden 2 uitzonderingsmaatregelen aangevraagd. 
De eerste actie omvatte de bestrijding van agressieve exoten in bossen en parken en de 
tweede actie omvat de bestrijding van ziekten en plagen in botanische collecties en 
kwekerijen. 
 
Actie 1: bestrijding van agressieve exoten. 
Het bestrijden van agressieve exoten (Amerikaanse vogelkers) is binnen de beheervisie 
van het agentschap en bij het dagelijks beheer van de domeinbossen en de openbare 
bossen een permanent aandachtspunt.  
Uit een vroegere studie is gebleken dat een combinatie chemische/mechanische 
bestrijding de enige echte efficiënte methode is. 
In geval van een massaal voorkomen is meestal een bijkomende opvolging op dezelfde 
manier vereist. Pas in een latere fase kan de hergroei op een zuiver mechanische manier 
onder controle gehouden worden. 
Daarenboven is het manueel verwijderen van nieuw opkomende zaailingen een 
permanente zorg. 
Voor de bestrijding van aggressieve exoten werden twee uitzonderingsmaatregelen 
aangevraagd. 
 
Actie 2: bestrijding van ziekten en plagen in botanische collecties en kwekerijen.  
Het beheer van collecties is vooral relevant in het parkbeheer.  
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De instandhouding van deze collecties behoort tot het cultuurhistorisch erfgoed van de 
parken, vervult een belangrijke recreatieve functie, en draagt in de ruimste zin ook bij tot 
het in stand houden van de biodiversiteit. 
Teneinde deze collecties op een optimale manier te beheren en in stand te houden is 
momenteel nog het gebruik van bestrijdingsmiddelen vereist voor de bestrijding van 
ziekten en plagen. De onkruidbeheersing in de collecties gebeurt systematisch manueel of 
mechanisch. 
Gezien het een zeer beperkt en divers segment betreft is hier meestal geen onderzoek 
gebeurd naar de efficiëntie van mogelijke alternatieve bestrijdingsmethoden. 
Bij de zogenaamde biologische bestrijding van insecten dient daarenboven bij de 
introductie van natuurlijke vijanden rekening gehouden te worden met de mogelijke 
nadelige gevolgen op de inheemse fauna. 
 
Bij het beheer van kwekerijen is de problematiek gelijkaardig. 
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KaartmateriaalKaartmateriaalKaartmateriaalKaartmateriaal    
 
Kaart 1.1: Eigendomskaart 
Kaart 1.2: Bestandsindeling t.o.v. de kadastrale ligging 
Kaart 1.3:  Bestandsindeling t.o.v. de topokaart 
Kaart 1.4: Bestandsindeling t.o.v. de kleurenluchtfoto 
Kaart 1.5: Situeringsplan op micro-, meso- en macro-schaal 
Kaart 1.6: Vlakvormige terreineenheden in Vordenstein 
Kaart 1.7: Lijnvormige terreineenheden in Vordenstein 
Kaart 1.8: Puntvormige terreineenheden in Vordenstein 
Kaart 1.9: Gewestplan 
Kaart 1.10: Bestanden onder bosdecreet 
 

 

BijlagenBijlagenBijlagenBijlagen    
 

Bijlage 1.1: Akte van aankoop van onroerend goed tussen comparanten de Pret Roose 
de Calesberg en de Belgische staat 

Bijlage 1.2: Overeenkomst tusen de Belgische staat en de konsoorten de Pret inzake 
het domein Vordenstein te Schoten 

Bijlage 1.3: Akte van aankoop van onroerend goed tussen NV immoramskapelle en de 
Belgische staat 

Bijlage 1.4: Akte van aankoop van onroerend goed tussen C. Carpentier en het 
Vlaamse Gewest 

Bijlage 1.5: Lijst van terreineenheden in parken 
Bijlage 1.6: Methode voor het bepalen van de diversiteit uitgaande van de 

terreineenheden 
Bijlage 1.7: Dendrometrische parameters van de bosbestanden 
Bijlage 1.8: Parkreglement 
Bijlage 1.9: Intern reglement 
Bijlage 1.10: Overeenkomst oranjerie Vordenstein 
Bijlage 1.11: Ministerieel besluit houdende bescherming van monumenten, stads- en 

dorpsgezichten, bescherming van de oranjerie van het domein 
Vordenstein 

Bijlage 1.12: Motivatie van de cel Monumenten & Landschappen om de oranjerie te 
beschermen 

Bijlage 1.13: Concordantietabel HPG-beheerplan en Bosbeheerplan 
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2 PARTICIPATIE 

2.1 Inleiding: van participatie in de planning tot Vriendenkring 

Voor 2001 was er nooit sprake van een gestructureerd overleg met parkbezoekers of 
belangengroepen. In april 2001 werd in Vordenstein gestart met het project rond 
participatie in de planning van het verdere parkbeheer. Het Agentschap voor Natuur en 
Bos (voormalige Afdeling Bos & Groen) ging het engagement aan om het publiek een 
stem te geven tijdens alle fases die gepaard gaan met de opmaak van het beheerplan. 
Voor de methodische aanpak van het participatief project werd een beroep gedaan op de 
Vakgroep Menselijke Ecologie van de Vrije Universiteit Brussel.  
 
Ondertussen is gebleken dat het participatief proces niet zomaar stil te leggen was nadat 
de informatie voor het beheerplan was verzameld. Het project is ondertussen uitgegroeid 
tot een vast gegeven in het beheer. Binnen de krijtlijnen uitgezet door dit beheerplan is 
het uitwisselen van informatie, het meedenken én meehelpen een must.  
 

Figuur Figuur Figuur Figuur 2222....1111: Workshop (2001): Workshop (2001): Workshop (2001): Workshop (2001)    

 
 
De achtergrond, de objectieven, de 
grenzen en de valkuilen van het 
participatieproces werden uitvoerig 
beschreven in het rapport “Analyse 
van het participatieve proces in 
Vordenstein" (Van Herzele A., 
Hens L. en Denutte T. (2003)). Ook 
de aanpak op zich wordt uitvoerig 
besproken en geanalyseerd. 

Gegevens tot eind 2002 werden opgenomen in de studie. 
 
Een scharnierpunt binnen de participatie in Vordenstein is in ieder geval 29 juni 2002. 
Het participatieproject concentreerde zich tot dan op de planning van het beheer. De 
deelnemers die meegedacht hebben over het toekomstige beheer van het domein waren 
over het algemeen tevreden en lovend over de genomen initiatieven. Ze wensten zelfs een 
continue wisselwerking met de beheerders van Vordenstein. Die wisselwerking zagen zij 
in een vriendenkring. Het participatieproject mondde uit in een duurzame verbondenheid 
tussen beheerder en publiek. 
 
Deze Vriendenkring van Vordenstein is een OPEN groep. De kring bestaat uit mensen die 
hun interesse aangeven bij de beheerder. Ze worden uitgenodigd voor de activiteiten en 
bepalen zelf of ze deelnemen. Iedereen kan en mag meedoen wanneer het hem/haar past 
en er zijn geen verplichtingen aan gebonden. 
 
Afgesproken werd dat verschillende activiteiten, zowel rond het uitwisselen van 
informatie, het meedenken en het meehelpen bij het beheer, mogelijk zijn. De beheerder 
stuurt tot nu toe de werking van de Vriendenkring. 
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2.2 Chronologisch overzicht van de contactmomenten 

Het publiek werd actief betrokken vanaf de Dag van het Park in 2001. 
 
Voor een eerste initiatief binnen het proces werd maximaal gebruik gemaakt van de 
wervende potenties die een evenement zoals de Dag van het Park biedt. Via een 
aantrekkelijke folder werden de inwoners van Schoten en de omliggende deelgemeentes 
uitgenodigd tot de Dag van het Park in Vordenstein. Deze folder was meteen ook een 
middel om de mensen te bevragen over hun eventueel bezoek aan het park, hun opinies, 
suggesties en hun bereidheid tot samenwerking. De mensen die op de hoogte gehouden 
wilden worden, konden hun adres vermelden. 
 
De Dag van het Park (27 mei 2001) stond in het teken van het Harmonisch Park- en 
Groenbeheer. Via een uitgestippelde wandeling met infopanelen doorheen het park 
konden bezoekers kennismaken met wat Harmonisch Park- en Groenbeheer in de praktijk 
omvat. Het evenement werd ook aangegrepen als een soort van breed platform in het 
participatief proces. Er werd een combinatie van methoden toegepast om de bezoekers te 
stimuleren om hun voorkeuren, wensen en ideeën duidelijk te maken. Er werden in het 
park foto’s genomen van de plaatsen die mensen aanduidden waarbij men vertelde 
waarom die plek voor hen speciaal was. Er werd ook een ideeënbus geplaatst, op een 
kaart konden kleefbriefjes geplakt worden met commentaar, kinderen mochten 
tekeningen over het park maken. De beheerders waren ter plekke om contact te leggen 
met de bezoekers. Aan dit evenement was ook een fotowedstrijd verbonden. Een lokale 
krant (De Bode van Schoten) publiceerde een verslag van het gebeuren.  
 
Tijdens de daarop volgende maanden gebeurde de verwerking van alle materiaal die via 
de verschillende informatieverzamelende methoden werd verkregen. Aldus werd een 
inzicht verkregen in het bezoekersprofiel, de thema’s die de mensen aan het hart liggen, 
de controversen, de bereidheid van de mensen om mee te werken in de planning en/of 
het beheer. De resultaten van de bevraging werden gepubliceerd in de lokale krant.  
 
In oktober 2001 werden een twintigtal respondenten die affirmatief hadden geantwoord 
op de vraag ‘ik wil meedenken over hoe het park eruit moet zien’ en bovendien frequente 
bezoeker zijn van het park, persoonlijk uitgenodigd voor een interview in het park. Het 
was de bedoeling om een meer diepgaand beeld te krijgen van de percepties en ideeën 
van de bezoekers over bepaalde thema’s en plaatsen in het park. Deze wandeling werd bij 
alle personen op dezelfde manier doorlopen langs dezelfde karakteristieke plaatsen. Op 
die plaatsen werden dezelfde vragen gesteld.  
 
Een eerste workshop (8 december 2001) had als voornaamste doelstelling om een brede 
waaier van belanghebbenden actief te betrekken in de visievorming rond het parkbeheer. 
Er werd gewerkt met 4 themagroepjes die achteraf elk hun bevindingen voorstelden aan 
de volledige groep aanwezigen. Iedereen kon op die manier zijn bedenkingen op alle 
thema’s doorgeven. De plaatsen waar de 4 themadiscussies in groep plaatsvonden waren 
gekozen aan de hand van de knelpunten afgeleid uit de enquête, de verzamelde 
opmerkingen op de Dag van het Park en de wandelingen met frequente bezoekers. Deze 
knelpunten en/of opmerkingen betroffen vaak hetzelfde onderwerp. 
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Als “antwoord” op de eerste workshop werd er op 16 maart 2002 een tweede 
georganiseerd. Deze was tweeledig opgebouwd. In een eerste gedeelte werden de ideeën 
van Bos & Groen over het beheer van Vordenstein voorgesteld en de wijze waarop de 
aangebrachte opmerkingen uit workshop 1 verwerkt werden/zullen worden. In een tweede 
gedeelte werd een evaluatie gehouden over de participatie-initiatieven in Vordenstein. 
 
De leerlingen van het zesde leerjaar van de Sint-Cordula basisschool bezochten op 16 
april 2002 Vordenstein. Tijdens een wandeling gaven zij punten (naargelang wat ze 
“goed” en “minder goed” vonden) op verschillende plekken in het park. Achteraf gingen 
ze in groepjes aan de slag met het maken van collages. 
 

Figuur Figuur Figuur Figuur 2222....2222: Terreindiscussie (2002): Terreindiscussie (2002): Terreindiscussie (2002): Terreindiscussie (2002)    

 
Gedurende de Dag van het Park 2002 
op 26 mei was er een kleine 
tentoonstelling over het verloop en de 
realisaties van het participatief proces. 
Er werd gepolst naar mogelijke 
interesse voor en initiatieven door een 
vriendenkring. De tentoonstelling werd 
opgefleurd met verschillend materiaal 
uit de vorige initiatieven: resultaten van 

de buurtbevraging, foto’s van de fotowandeling en de collages gemaakt door kinderen van 
de Sint-Cordula basisschool. 
 
Uit die evaluatie binnen de tweede workshop bleek dat de deelnemers tevreden en lovend 
waren over de genomen initiatieven maar vooral een continue wisselwerking verwachtten 
met de beheerder. Die wisselwerking zagen zij in een soort van vriendengroep. Naar 
aanleiding van die verwachting werd op 29 juni 2002 een vergadering gehouden om te 
kijken op welke manier de Vriendenkring zich zou kunnen organiseren. Op de agenda van 
de bijeenkomst stonden het oprichten van een vast contactpunt i.v.m. het parkbeheer, een 
discussie over de initiatieven die de groep zou kunnen nemen en de rol van de groep in 
de verdere procedure van het beheerplan.  
 
Bij de start van de Vriendenkring in 2002 wilden 32 mensen op de hoogte blijven. 
Ongeveer 15 mensen zijn zéér betrokken en missen nagenoeg geen enkele activiteit. Het 
kost tijd en moeite om dit aantal op peil te houden. Een bijkomende moeilijkheid is de 
groep representatief te houden voor de "parkbezoeker". De meest actieve leden zijn naast 
parkbezoeker ook lid van natuurbehoudverenigingen wat discussies soms polariseert. 
 
De Vriendenkring is in 2005 uitgegroeid tot een vaste gesprekspartner bij alle aspecten die 
met het park te maken hebben en beschikte de Afdeling Bos & Groen over 98 adressen 
van mensen die op zijn minst op de hoogte willen blijven. De meest gemotiveerden 
helpen zelfs mee met beheeractiviteiten. De uitbreiding is er vooral gekomen na 
activiteiten waar veel volk naartoe komt zoals de tentoonstelling en infoavond met tot 
doel het kiezen van een ontwerper voor de oranjerietuin.  
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In 2007 telt de Vriendenkring 110 leden. Er is op regelmatige basis, zij het minder frequent 
dan in de periode rond 2002, terugkoppeling met de beheerders. Hieronder worden de 
verschillende activiteiten weergegeven die met de Vriendenkring werden georganiseerd tot 
mei 2008. 
 

• Enquête (april – juni 2001) 
• Acties op Dag van het Park 2001 (27 mei 2001) 
• Wandelingen (diepte-interviews) (oktober – november 2001) 
• Visieworkshop 1 (december 2001) 
• Visieworkshop 2 (maart 2002) 

Een reeks terreindiscussies had tot doel om op terrein te discussiëren over 
beheeringrepen, landschap, doelstellingen, ... samen met de beheerder. Gezien 
het domein te groot was om alles in één wandeling te doen werd het opgesplitst 
in 3 delen. Op die manier kunnen een aantal dingen op detailniveau bekeken 
worden. De eerste wandeling vond plaats in het Engels landschapsparkgedeelte. 
Tijdens de tweede terreindiscussie werd het bebost gedeelte besproken en tijdens 
de derde de oranjerietuin en de omgeving van de vijver. 

• 1ste terreindiscussie (15 september 2002) 
• 2de terreindiscussie (1 december 2002) 
• 3de terreindiscussie (16 februari 2003) 
• Dag van het Park 2003 (mei 2003) 

Op deze Dag van het Park namen drie mensen van de Vriendenkring het initiatief 
om rondleidingen voor de bezoekers te organiseren. Ze vertelden o.a. welke 
beheerwerken er werden uitgevoerd en uitgevoerd zullen worden en hoe de 
Vriendenkring werkt. 

• Uitstap Vlaams – Brabant (6 juli 2003)  
Met de Vriendenkring werd er een bezoek gebracht aan een collega in Vlaams – 
Brabant waar er een rondleiding in enkele domeinen gebeurde. Op die manier 
konden ze een aantal totaal verschillende parken zien en een ruimer 
referentiekader opbouwen. Bovendien gaf dit de mogelijkheid de mensen te 
bedanken voor hun inzet de afgelopen activiteiten en versterkte het de 
vertrouwensband tussen beheerder en "vriendenkringer". 

• Toelichting stand van zaken beheerwerken en beheerplan (22 oktober 2003) 
Tijdens dit overleg werd informatie 
gegeven over afgewerkte 
deelstudies. Deze studies vormen 
een basis om beheerplan te 
onderbouwen. Bovendien werden de 
laatste en eerstkomende 
beheerwerken besproken. 
 
 
Figuur Figuur Figuur Figuur 2222....3333: Boomplantactie 2004: Boomplantactie 2004: Boomplantactie 2004: Boomplantactie 2004    

 
• Plantactie (22 januari 2004)  

Percelen waar rododendron gerooid werd, dienden terug heraangeplant te 
worden. Dat is gebeurd samen met de leden van de Vriendenkring. Het was de 
eerste keer dat er echt om actieve inzet gevraagd werd. 
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• Bespreken toekomstige maatregelen beheerplan (juni 2004) 

Enkele keuzes van de beheerder die in het beheerplan zullen worden vastgelegd, 
werden toegelicht en besproken. 

• Vergadering: planning 2004-2005, opmaak begroting (8 juni 2004; 30 
deelnemers) 

• Vergadering: opmaak beheerplan, verruiming en werking vriendenkring, 
bespreken van mogelijkheden (29 juni 2004; 40 deelnemers) 

• Actiedag: wegnemen terug-schietende rododendronscheuten (4 juli 2004; 
ongeveer 25 deelnemers) 

• Actiedag: wegnemen terugschietende rododendronscheuten (12 september 2004; 
ongeveer 20 deelnemers) 
Rododendron schiet na verwijderen gemakkelijk terug uit overblijvende stronken. 
De Vriendenkring hielp terug opschietende rododendron verwijderen. 

• Vergadering: Bespreken voorontwerpen oranjerietuin, zoektocht naar ontwerper 
(9 maart 2005; 95 deelnemers) 

• Tentoonstelling en infoavond met tot doel het kiezen van een ontwerper voor de 
oranjerietuin (5 tot 13 maart 2005) 
De beheerder had gevraagd aan een 
aantal ontwerpers om een 
schetsontwerp te maken van een 
volledig afgewerkte oranjerietuin. 
Op een infoavond kon de 
Vriendenkring de ontwerpen 
bekijken, vragen stellen aan de 
ontwerpers en hun idee geven. 
 
Figuur Figuur Figuur Figuur 2222....4444: Presentatie voorontwerpen voor : Presentatie voorontwerpen voor : Presentatie voorontwerpen voor : Presentatie voorontwerpen voor 

de oranjerietuin 2005de oranjerietuin 2005de oranjerietuin 2005de oranjerietuin 2005    

 

• Wandeling over beheer, planning 2005-2006, bespreking werking vriendenkring (9 
april 2005; 40 deelnemers) 

• Uitsteken en verdelen van tulpenbollen (8 mei 2005) 
Uitgebloeide tulpen dienen verwijderd te worden uit de oranjerietuin. De mensen 
van de Vriendenkring komen hierbij helpen en kunnen een aantal tulpen krijgen. 

• Wandeling over beheer (18 september 2005; ongeveer 15 deelnemers) 
• Wandeling over beheer (6 mei 2006; ongeveer 25 deelnemers)  
• Actiedag heideherstel, wegnemen vergrassing (30 september 2006; ongeveer 20 

deelnemers) 
• Actiedag heideherstel, wegnemen vergrassing (22 oktober 2006; ongeveer 15 

deelnemers) 
• Wandeling over beheer, begroting 2008 (23 september 2007; 35 deelnemers) 
• Bespreking concept beheerplan (7 mei 2008; ongeveer 30 deelnemers) 
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2.3 Resultaten 

De eerste actie ‘het verspreiden van de folder met bevraging’ leverde 373 teruggestuurde 
formulieren op, waarvan 43 via e-mail. Frequentieanalyse van de factoren ‘afstand in tijd 
tussen de woonplaats en het park’, ‘de bezoekfrequentie’, ‘de leeftijdscategorie’, ‘het 
opleidingsniveau’ en ‘de gezinssamenstelling’ leverde een eerste beeld op van een aantal 
persoonsgebonden kenmerken van de geïnteresseerden in het park Vordenstein. Eén 
derde woonde op minder dan 10 minuten van het park, een kwart op 20 minuten of 
minder en één derde deed er meer dan 20 minuten over van de woonplaats naar het park. 
De meeste bezoekers zijn tussen de 35 en 80 jaar oud, waarvan de meerderheid 
aanduidde maandelijks een bezoek te brengen. Opvallend was het grote aantal 
respondenten dat meende het park nooit te bezoeken (ongeveer 1 op 5) maar toch het 
antwoordformulier terugstuurden. 
 
 

Figuur Figuur Figuur Figuur 2222....5555: Taartdiagram Frequentie van bezoek: Taartdiagram Frequentie van bezoek: Taartdiagram Frequentie van bezoek: Taartdiagram Frequentie van bezoek    

 

 
De meerderheid van de respondenten had een hogere opleiding genoten. De helft leefde 
als paar met kinderen, iets meer dan een kwart als koppel zonder kinderen; de rest zijn 
alleenstaanden zonder kinderen en een klein groepje alleenstaanden met kinderen. We 
kunnen afleiden dat kinderen deel uitmaken van de groep van parkbezoekers.  
 
Er mochten meerdere antwoorden aangekruist worden op de vraag welke aspecten van 
het park hen het meest aanspraken. Een grote meerderheid kruiste de ‘rust’ en het ‘bos’ 
aan als antwoord, gevolgd door ‘de soorten planten en dieren’, ‘het gevoel van ruimte’ en 
‘de gezonde lucht’. ‘De mooi aangelegde tuinen’ was goed voor één derde van de 
antwoorden, gevolgd door ‘de oude gebouwen’ en ‘de bloemperken’. ‘Het kijken naar de 
mensen’ en ‘het ontmoeten van anderen’ scoorden heel laag. We kunnen besluiten dat de 
bezoeker van Vordenstein vooral de stille recreant is die houdt van de natuurlijke 
omgeving. Wat betreft hun mening over het beheer vindt twee op vijf mensen dat het 
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parkgedeelte slecht is onderhouden. De beheerwijze van het bosgedeelte kan de 
meerderheid van de respondenten waarderen.  
 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 2222....6666: Staafdiagram Wat trekt u vooral aan?: Staafdiagram Wat trekt u vooral aan?: Staafdiagram Wat trekt u vooral aan?: Staafdiagram Wat trekt u vooral aan?    

 

 

Gevraagd of ze verder betrokken willen worden in het beheer van het park, antwoordde 48 
respondenten dat ze wilden ‘meedenken’. Daarna volgden een reeks effectieve 
beheerdaden: 31 duidden ‘cursus onderhoud’ aan, ‘het onderhoud van de tuinen’ sprak 27 
personen aan, ‘planten’ 26, ‘proper houden’ 22, ’snoeien’ 19. 18 antwoordden ‘toezicht’ te 
willen houden.  
 
Tenslotte volgt hier een opsomming van meningen die opvallend veel terug kwamen: 

• Het fietsverbod wordt ongeveer evenveel toegejuicht als betreurd. 
• De vraag naar een cafetaria. 
• Veel mensen vinden de paden te modderig. 
• In enkele enquêtes staat de vraag naar toegangen aan de Zeurt en aan de 

Peerdsbosbaan 
• Liefst geen spelende kinderen (geen speeltuin, geen speelbos, …). 
• Er is te weinig personeel aan het werk. Het onderhoud moet verbeteren. 
• Er moet meer toezicht zijn. 
• Er is een tekort aan banken. 
• Rododendron is te dominerend. 
• Het bos moet er zo natuurlijk mogelijk uitzien. 
• Grachten moeten beter onderhouden worden. 
• De rust moet bewaard blijven. 
• Er moet meer rond educatie gebeuren. 
• Alles moet zoveel mogelijk gelaten worden zoals het is. 
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Het gecombineerd inzetten van methoden voor het betrekken van het publiek kwam 
vooral tot uiting tijdens de Dag van het Park, een evenement met brede uitstraling. De 
bezoekers werden aangemoedigd om hun mening te uiten over bepaalde beheerzaken en 
specifieke plaatskenmerken, en suggesties aan te leveren voor het toekomstig beheer. En 
dit via de ideeënbus, de fotowandeling, de kleefbriefjes op plattegronden en de 
gesprekken tussen bezoekers en de organisatoren. Een cijfer kleven op het 
bezoekersaantal is niet mogelijk, maar de actie leverde 218 kleefbriefjes met ideeën op, 4 
ideeën zaten in de ideeënbus, 5 mensen namen deel aan de fotowedstrijd. Opvallend was 
het dat ook nog gedurende geruime tijd na de actie brieven en e-mail berichten 
aankwamen met ideeën en suggesties. 
 
Een direct positief gevolg van de gegevens die de enquête had opgeleverd was de 
mogelijkheid tot selectie van een aantal frequente bezoekers voor de ‘individuele 
wandelingen’. Het semi-gestructureerde interview liet toe dieper in te gaan op hun 
meningen over een aantal plaatsspecifieke beheerskenmerken en plaatsoverstijgende 
beheerthema’s.  
 
De mensen die via de enquête hun interesse hadden getoond voor verdere samenwerking 
kregen een persoonlijke uitnodiging voor de ‘eerste workshop’ (december 2001). De 
meeste mensen die deelnamen aan de workshop bezochten reeds vroeger al regelmatig 
het park. Uit de enquête en de bevraging tijdens de dag van het park konden een aantal 
thema's afgeleid worden die de parkbezoeker nauw aan het hart liggen. Rond deze 
thema's werd gediscussieerd. 
 
Voor de ‘tweede workshop’ in april 2002 werden dezelfde mensen uitgenodigd. In deze 
workshop werd het participatieproject overlopen en geëvalueerd en hiermee eindigde in 
principe de doelgerichte bevraging in functie van de opmaak van het beheerplan.  
 
Over de drie laatst beschreven activiteiten genomen, zijn in het totaal 49 verschillende 
personen uit de gemeenschap betrokken geweest. De resultaten geven dus een min of 
meer representatief beeld. Enkel jongeren en hun vereniging lieten het afweten. Dit is was 
ook al min of meer af te lezen uit de enquête. Jongeren komen los van het gezin weinig 
Vordenstein bezoeken. 
 
Uiteindelijk bleken een aantal kwaliteiten en pijnpunten tijdens deze laatste drie 
activiteiten steeds terug te komen. Opvallend was dat sommige zaken niet overeen 
komen met resultaten uit de enquête In grote lijnen was hier een consensus over: 
 

• Passieve recreatie geniet de voorkeur. De huidige situatie wordt als goed ervaren. 
Voor actieve recreatie zijn er voldoende alternatieven in de omgeving. Honden en 
fietsers zouden blijvend moeten geweerd worden. Hier zou meer controle op 
moeten gebeuren. 

• De participanten vinden dat meer rondleidingen noodzakelijk zijn. Het educatief 
aspect wordt verwaarloosd. Het paviljoentje zou hiervoor kunnen ingeschakeld 
worden. 

• De borden aan de ingang zijn niet duidelijk. 
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• De activiteiten die in de oranjerie georganiseerd worden door Tuinpunt zijn 
passend en dragen bij tot het bezoek aan het park. Het gebruik van het gebouw 
zou iets frequenter moeten gebeuren. Het gebouw zou vrij publiek toegankelijk 
moeten zijn en er mogen meer tentoonstellingen komen dan nu het geval is. Er 
zou eventueel ook gedacht kunnen worden aan (permanente) 
thematentoonstellingen. Die tentoonstellingen zouden wel moeten aansluiten bij 
het historische of educatieve karakter van de omgeving. 

• Er is geen vraag naar bijkomende speelmogelijkheden voor kinderen. Er is geen 
behoefte voor een bijkomende speelruimte.  

• Landschapsdiversiteit vinden de participanten héél belangrijk. De afwisseling van 
weide en hooiland wordt als prettig ervaren. De huidige invulling van het park is 
goed. Ook de verdeling tussen het landschappelijk gedeelte en het bos met 
dreven is goed. 

• Een aantal vaste wandelpaden zou benadrukt moeten worden waar het gros van 
het publiek langs zal wandelen. Daarnaast is er plaats voor een aantal 
avontuurlijke paden, die dus min of meer al wat toe gegroeid zijn, waar er nog een 
klein paadje doorloopt en waar je niet met je “zondagschoenen” moet doorlopen. 
En als laatste eventueel dat, waar nodig, dreven of paden afgesloten worden voor 
publiek.  

• Er was discussie over het behoud van minder vitale en dode bomen in dreven. 
Eigenlijk moet het kunnen, dat dood hout blijft staan, dat heeft zeker zijn waarde. 
Anderzijds vinden de bezoekers ook het veiligheidsaspect belangrijk. Het is 
misschien niet slecht op bepaalde stukken het dode hout te behouden en zelfs als 
het nodig is daar dreven tijdelijk voor af te sluiten. Als er dreven moeten gekapt 
worden omwille van het feit dat die versleten zijn, dan zouden die in 1 keer 
vervangen moeten worden. 

• Poelen, grachten en vijvers moeten gepast beheerd worden zodat er meer 
lichtinval is. 

• De rododendrons moeten in toom moeten gehouden worden. Langs de randen 
van het park moet een bufferzone behouden blijven. Alle geraadpleegde mensen 
vonden dat de heksengang moet behouden blijven. Dat is altijd een plezante weg.  

• De vrees bestaat wel dat het misschien lang duurt vooraleer er natuurlijke 
begroeiing is, en welke dat zal zijn. Kale stukken worden gevreesd omdat het 
verrassingseffect daardoor verdwijnt. 

• Ook het belang van die rododendrons voor de reeën die daar schuilen wordt 
onderstreept. Die rodo’s mogen ingetoomd worden maar stelselmatig en niet te 
bruusk ineens. 

• Er wordt ook gewezen op het gevaar voor de oprukkende adelaarsvaren en de 
Japanse duizendknoop. 

• Het onderhoud van de tuinen is belangrijk. Er is voldoende tuin in verhouding met 
de rest van het park. 

• Over de tuin bestaan er verschillende meningen. Zowel de uitbouw van een 
historische tuin als een educatieve of een klassieke tuin heeft voorstanders. De 
meeste mensen waren lovend over de moestuintjes. De waterproblemen moeten 
in ieder geval opgelost worden. De investeringen van vroeger zouden toch zoveel 
mogelijk gerespecteerd moeten worden. De oranjerietuin volledig van nul af terug 
aanleggen wordt afgewezen. 

• Er is vraag naar meer banken. 
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• Aangepaste ornamenten en sculpturen zijn enkel verantwoord als ze aansluiten bij 
het historische en landschappelijke karakter van het park. 

• De restauratie van de ingangspoorten moet zeker gebeuren. Het is een schande 
dat ze zo aftakelen. 

• Er is voldoende openbaar vervoer. De afstanden zijn echter te groot (bus tot in het 
centrum van Schoten en een tramhalte aan het kruispunt van de Horstebaan en 
de Bredabaan). 

• Er zijn voldoende ingangen. Een ingang aan de weg naar het privé-gedeelte is 
volgens sommige bezoekers wenselijk zodat het Peerdsbos gemakkelijker vanuit 
Vordenstein te bereiken is. Een minderheid is voor een nieuwe ingang aan de 
Kopstraat zodanig dat er maar een kort stuk langs de drukke provinciale weg moet 
afgelegd worden. De meerderheid denkt dat langs die ingang honden en fietsers 
het park zullen binnenkomen. Vooral omdat men hier dicht tegen de woonkern 
zit. Een ingang aan de sportvelden wordt algemeen afgewezen omdat de vrees 
bestaat dat de sporters de rust in het domein zouden gaan verstoren. 

• Een ecologische verbinding tussen de Peerdsbosbaan voor ree en kleine 
zoogdieren is gewenst. Het gedeelte achter het privé-terrein (het zogenaamde 
"reservaatje") is een stuk dat nu eigenlijk niet toegankelijk is. Er wordt gevraagd 
om dit zo te houden als garantie voor een rustplaats voor de reeën. Het naaldbos 
binnen het "reservaatje" kan best omgevormd worden tot loofbos. Een 
minderheid vindt dat het moet kunnen dat bezoekers dit deel bezoeken. 

• Zo weinig mogelijk wegen mogen nog verhard worden. 
• Toezicht is voor alle bezoekers een prioriteit. Communicatie rond bepaalde 

geboden en verboden moet in ieder geval beter. 
• Het sanitair voor gehandicapten moet bereikbaar zijn en goed aangeduid worden. 
• Er zouden eventueel enkele maatregelen kunnen genomen worden die 

soortspecifiek zijn: talud voor ijsvogel, een ingericht kelder voor vleermuizen, 
gestapeld dood hout in het bos,… 

 
De belangrijkste en duidelijkste aandachtspunten werden hier in een willekeurige volgorde 
weergegeven. Er zijn ook talrijke kleinere tips gegeven die soms direct op het terrein 
konden worden gerealiseerd (bijvoorbeeld het aanbrengen van een mat op de poort aan 
de Twaalfurendreef zodat de auto's minder zichtbaar zijn). In detail is alles uitgeschreven 
in de verslagen van de activiteiten. In ieder geval was het participatieproject een geslaagd 
initiatief. Zeker op het vlak van visievorming is er een uitstekende wisselwerking geweest 
tussen de beheerders en parkbezoekers. Het komt er nu op aan om de vertrouwensband 
te behouden en trachten om steeds meer nieuwe geïnteresseerden te betrekken zodat het 
geen gesloten vriendengroep wordt. 
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2.4 Conclusies 

De geraadpleegde bezoekers zijn in grote lijnen tevreden met het huidige uitzicht en 
profiel van het park. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien mensen van nature vaak 
behoudsgezind zijn. Bovendien trekt een park al een specifiek publiek aan dat past bij 
haar karakter. Als dit publiek bevraagd wordt, is het resultaat soms voorspelbaar. Er zijn 
dan ook duidelijke verschillen merkbaar in de resultaten van de enquête (waar ook de 
occasionele bezoekers werden geraadpleegd) en de workshops (voornamelijk met vaste 
bezoekers). 
 
De bezoekers konden toch begrijpen dat veranderingen noodzakelijk zijn. Uit de enquête 
kwamen ook knelpunten aan het licht maar geen enkel standpunt van de deelnemers staat 
lijnrecht tegenover besluiten uit de studies van andere aspecten van het park (zie 
hoofdstuk 3). Een groot deel van de duidelijke opmerkingen en problemen van het 
geraadpleegde publiek moeten dus geïmplementeerd worden in dit beheerplan. Een 
voortdurende wisselwerking met de "Vriendenkring van Vordenstein" moet ervoor zorgen 
dat concrete maatregelen binnen het kader van het beheerplan naar ieders tevredenheid 
uitgevoerd worden. 
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3 STUDIE 

3.1 Cultuurhistoriek 

3.1.1 Inleiding 

De geschiedenis van het domein klimt minstens op tot het begin van de 15de eeuw. 
Vordenstein heeft dus een rijk verleden.  
 
Over het domein doen heel wat verhalen de ronde die nooit getoetst zijn aan betrouwbare 
bronnen. Gezien de verspreiding en het eerder fragmentarische karakter van de 
historische informatie heeft de toenmalige Afdeling Bos & Groen (Agentschap voor 
Natuur en Bos) het bureau Aedicula de opdracht gegeven om relevante informatie te 
bundelen (Hebbelinck 2003). Het doel was de actuele toestand van het domein te 
verklaren door het duiden van cultuurhistorische elementen en ingrepen, die tot vandaag 
op het terrein leesbaar zijn en van onmiddellijk belang kunnen zijn in het beheer van dit 
geheel. De belangrijkste feiten en besluiten uit deze studie worden hier in het beheerplan 
overgenomen. 
 
Vooral de inrichtingswerken uit de 18de, 19de en 20ste eeuw hebben een grote weerslag 
gehad op de ontwikkeling en vormgeving van het park. Vele zijn tot vandaag leesbaar of 
herkenbaar op het terrein. Hierdoor zijn ze van belang voor het beheer van het domein.  
 
Op basis van historische kaarten en plannen kan de evolutie van het park goed gevolgd 
worden (kaart 3.1 tot en met kaart 3.12). Kaarten en plannen leveren een eerste inzage in 
het gebruik van de percelen en dus de aard van de aanwezige beplanting. Voor de studie 
van tuinen en parken is deze informatie over de driedimensionale werking en verticale 
accenten in architectuur, sculpturen en/of opgaande beplanting essentieel. Plantwijze en 
soortenrijkdom zijn echter moeilijker te achterhalen, tenzij beplantingslijsten en/of 
iconografisch materiaal (prenten, schilderijen, foto’s e.d.) voor handen zijn. Er is tot nu 
toe weinig informatie gevonden waarmee de informatie uit de beschikbare plannen en 
kaarten kan worden aangevuld. Helemaal onbekend is het beheer van het domein 
doorheen de eeuwen. Uit de aard en bestemming van de percelen kunnen slechts zeer 
algemene beheermaatregelen worden afgeleid.  
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3.1.2 Geschiedenis van de eigendomstoestand 

In bijlage 3.1 staat een chronologische lijst van eigenaars en bewoners van Vordenstein. 
Iedereen op de lijst heeft in mindere of meerdere mate zijn stempel gedrukt op het 
domein. Nicolas Van de Werve en Catharine Mickaerts stichtten de ‘Horstkapel’, de 

familie de Ayala kreeg de 
toestemming om op en rond 
het domein dreven te planten 
en bankier Daniël Thuret 
vormde het domein volledig 
om tot een echt ‘sier’park (voor 
meer informatie: Hebbelinck 
2003). Belangrijke namen die 
een grote stempel gedrukt 
hebben op de parkopbouw 
komen nog verder aan bod. 
 
 
 

Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....1111: : : : DDDDe kapel op de Horste kapel op de Horste kapel op de Horste kapel op de Horst    

 

 

De aankoop van een groot deel van Vordenstein door de Belgische staat in 1980 zal op 
termijn waarschijnlijk wel de grootste ommekeer blijken. Het park krijgt een publiek 
karakter en wordt los van historische grenzen in twee gesplitst. Deze herbestemming en 
het toevoegen van andere waarden dan de voormalig private nut- en sierwaarde zullen 
onvermijdelijk wegen op het oorspronkelijke concept van het geheel. 
 

 

3.1.3 Chronologische ontwikkeling van het park5 

De oorspronkelijke bestemming van het domein Vordenstein ligt in een ‘huis van 
plaisantie’ met bijhorende hoeves. Voor lange tijd ligt daardoor de nadruk op de 
grondgebonden rijkdom, die de eigenaars van dit buitengoed verwerven door het 
verpachten van de hoeves en de aanliggende gronden. Tot in de 16de en 17de eeuw vormen 
akkers, heiden en beemden een agrarisch landschap waar percelen omzoomd worden 
door grachten en houtkanten. Enkel in de directe omgeving van het ‘huis van plaisantie’ 
zijn tuinen aangelegd. Deze evolueren slechts geleidelijk van nutstuin naar siertuin. Pas 
vanaf de late 18de eeuw kunnen we ons dankzij historisch kaartmateriaal een duidelijker 
beeld vormen. 
 

In 1768 maakt landmeter C.Everaert uit Schoten op vraag van de prelaat van Villers een 
figuratieve kaart van de banen, straten en publieke wegen gelegen onder de parochie en 

                                                   
5
 De evolutie van de parkopbouw is voor een park zoals Vordenstein van zo'n belang dat de tekst van de 
"Historische studie Domein Vordenstein te Schoten" gemaakt door Aedicula vzw (Hebbelinck, 2003) 
praktisch integraal is overgenomen. Enkele fragmenten die minder belangrijk zijn voor parkopbouw zijn 
weggelaten. Een paar keer is de tekst herschikt en/of aangepast. Voor een overzicht van het bronnenmateriaal 
verwijzen we ook naar deze studie die inkijkbaar is op eenvoudige aanvraag bij de beheerder. 
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heerlijkheid van Schoten (kaart 3.1). Ook het hof van Vordersteyn wordt hierop 
weergegeven. Naast het poortgebouw en het kasteel, dat nu in een kleinere waterpartij 
staat, zien we op de westzijde een bijgebouw, vermoedelijk koetshuis. Aan de oostzijde 
herkennen we de locatie van het neerhof. De kasteeltuin vertoont nu een driedelige en 
regelmatige structuur, gevormd door perken, een bosquet en een watervlak gevat in een 
geknikte boog. De lange zijden van de kasteeltuin worden door een gracht afgebakend. 
Voor het eerst vinden we een voorstelling van het sterbos. Vanaf het kasteel en de tuin 
reikt één centrale dreef tot kruispunt van acht dreven.  
 

 
Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....2222: 16: 16: 16: 16dededede eeuwse toestand eeuwse toestand eeuwse toestand eeuwse toestand    

 

 
 
Tot vandaag bevinden zich, 
op het huidige privé-domein 
van de familie de Pret bij de 
aanzet van deze dreef, twee 
leeuwenfiguren met tussen 
hun klauwen de 
wapenschilden van baron van 
Nevelstein en Catharina 
Peeters, eigenaars van 
Vordenstein in de vroege 18de 
eeuw. Het is echter 
onduidelijk of deze beelden 

zich op hun originele standplaats bevinden en wat de inbreng van deze eigenaars in de 
vormgeving van het domein was. Enkele dreven uit deze ster worden verder 
doorgetrokken, maar deze kaart geeft geen nadere toelichting over de gronden ten oosten 
van de kasteeltuin. Onder de goederen van Vordersteyn worden wel 2 hoeves in de 
Kopstraat opgetekend, de ‘hoeve van ter Steeken’ en de ‘Copstraetse hoeve’ verderop. De 
gronden ten oosten van de kasteeltuin zijn dus wel eigendom maar niet opgenomen in de 
vormgeving van het domein. Bij de kapel op de Horst start een dreef in gebruik als 
processieweg, die de volledige westgrens van het domein aandoet en de verbinding maakt 
met het Peerdsbos ten noorden. Deze oude grens van het domein blijft tot vandaag 
herkenbaar op het terrein.  
 
Uiteraard dient deze situatie te worden gespiegeld aan de Kabinetskaart van de 
Oostenrijkse Nederlanden of Ferrariskaart (1771-1778) (kaart 3.2). In grote lijnen geeft 
deze kaart dezelfde situatie weer, weliswaar met enkele toevoegingen. Zo blijkt de 
kasteeltuin op de oostzijde te zijn uitgebreid met een boomgaard en drie bosquets; dit 
alles gevat binnen een tweede gracht rond de kasteeltuin. In elk van de bosquets komt een 
regelmatig patroon van paden voor. De volledige oostflank langs de kasteeltuin en de 
centrale dreef wordt ingenomen door een bos. Het sterbos is nu aanzienlijk groter en 
wordt in oostelijke richting met een tweede en kleiner sterpatroon uitgebreid. In de 
noordoost hoek van het sterbos zien we enkele percelen sparrenbos. Het gebied ten 
zuiden van het sterbos wordt door enkele dreven doorsneden. Het overgrote deel van 
deze gronden wordt hier bestemd als akkers en heiden, slechts enkele beboste percelen 
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liggen hier middenin. Deze gronden horen bij de twee hoeves die langs het tracé van de 
huidige Kopstraat worden aangeduid. 
 
Als belangrijkste ingreep in 18de eeuw geldt ontegensprekelijk de aanplanting van het 
sterbos. Het op grote schaal in cultuur brengen van woeste gronden door de aanplanting 
van dergelijke bosparken is kenmerkend voor de 18de-eeuwse bosbouwpolitiek van de 
Oostenrijkse Nederlanden. Opmerkelijk door hun regelmatige vormgeving, die aansluit 
op de vorm en structuur van de kasteeltuin, dienen deze waranden echter eerst en vooral 
een economisch nut. Naast de reeds aanwezige landbouwactiviteit, maken vanaf nu ook 
bosbouw en houtwinning deel uit van de geoogste rijkdom. Voor de beplantingskeuze 
gaat de voorkeur hierbij uit naar waardevolle loofhoutsoorten voor de dreven, 
gecombineerd met aanplantingen van hak- of schaarhout in de bestanden. 
 
Een olieverfschilderij in de privé-collectie van de familie de Pret, geeft een eerste indruk 
van het park Vordenstein in deze periode (figuur 3.3). 
 

 
Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....3333: 18: 18: 18: 18ddddeeee    eeuwse toestandeeuwse toestandeeuwse toestandeeuwse toestand    

 
 
Het doek correspondeert in 
grote lijnen met de 
toestand zoals 
weergegeven op de 
Ferrariskaart. Het laat de 
toestand zien tussen 1778 
en voor 1787. Zo zien we 
het volledige parkbos tot de 
grens van de huidige 
Parklaan en Eksterdreef, 
alsook de bosquets op de 
oostzijde. Ook het 
grachtenpatroon volgt het 
tracé op de Ferrariskaart. 

Nieuw is evenwel de voorstelling van het classicistische kasteel en de inrichting van de 
bijhorende tuin, in het bijzonder ter hoogte van het boogvormige watervlak. Zo toont het 
schilderij naast een alternerende reeks van bol- en kegelvormige snoeivormen bij de oever 
van de vijver, ook een verhoogde portiek rond het geheel. Het scherm dat aldus ontstaat, 
ondersteunt tussen twee pijlers het perspectief vanuit het kasteel en de tuin in de 
hoofddreef van het sterbos. In het bosquet vinden we voorts nog een centraal accent en 
een klein paviljoentje op de oostzijde. Voor de hagen van dit bosquet staan aan beide 
zijden beelden opgesteld in de as van de padenstructuur en de zichtlijn vanuit het kasteel. 
Een hek tussen pijlers en een brug leiden terug naar het voorplein. 
 
De ‘Caerte figuratief van ’t Casteel van Voordestyn met de annexe hovingen, wateringen, 
sterren, dreven, wandelingen, bosschen met pachthoeven ende landen’ werd in 1787 door 
de landmeter P.Stijnen opgemaakt (kaart 3.3). Ze maakt deel uit van een reeks van drie, 
allen van de zelfde hand en datum, die het volledige bezit van Maria Theresia Peeters 
barones Van de Werve en van Schilde in kaart brengen. Twee van de drie kaarten zijn ons 
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slechts bekend uit beschrijving, maar gelukkig behelst het bewaarde plan de kern van dit 
bezit, namelijk het kasteel van Vordenstein met de kasteeltuin en het sterbos, alsook één 
aanliggende hofstede met bijhorende gronden. De zone ten zuiden van het sterbos is 
vrijwel zeker in het bezit van dezelfde eigenares. Voor de toedracht van de twee percelen 
land die zich tussen de kasteeltuin en het sterbos bevinden, wordt immers verwezen naar 
de index van de tweede kaart in deze reeks. Dit doet vermoeden dat deze laatste de 
tweede hoeve met aanpalende gronden in de Kopstraat behelst. Dit betekent dat deze 
zuidzijde eveneens in gebruik is als landbouwgebied en als dusdanig niet opgenomen is 
in de vormgeving van het domein.  
 
De verklaring bij dit plan laat toe de verschillende delen van het domein in detail te 
bekijken. De ‘bascoer’ wordt gevormd door een poortgebouw, de remise aan de westzijde, 
een boomgaard op de oostzijde en noordelijk het kasteel, dat toegankelijk is via een brug 
over de waterpartij. De vormgeving van de kasteeltuin correspondeert met de voorgaande 
beschrijvingen. Opmerkelijk is echter de uitdrukkelijke vermelding van ‘tirassen’, die 
wellicht verwijzen naar de vijver met portiek achteraan. Achter de boomgaard vinden we 
een bosquet met waaiervormig drevenpatroon en vervolgens ‘de clijn Sterre met dreven 
en wandelin(g)’ met daarin drie open kamers. Dit laatste bosquet biedt ook toegang tot 
een ‘Engels bosch met mast’ met daarin een kronkelend pad, dat de verbinding maakt 
tussen de kasteeltuin en de zuidgrens van het sterbos. Wat hier een nieuw element is, 
blijkt later echter een experiment van tijdelijke duur te zijn. Het is een voorafspiegeling 
van latere evoluties. De volledige kasteeltuin wordt door water omgeven. Twee 
hofgrachten verbinden het kasteel en de waterpartij achteraan. Een gracht vertrekt bij het 
poortgebouw, sluit bij de kleine ster aan op het eerste watercircuit en volgt dan verder de 
zuidgrens van het park tot bij een poel in het Engelse bos. Deze poel is met hoge 
waarschijnlijkheid de poel die momenteel ligt tussen de Magnoliagang en de 
Heksengang. 
 
Dit plan geeft ook de toenmalige omvang en structuur van het sterbos weer. Alle dreven 
van de beide sterren worden doorgetrokken tot een volledig raster, waarbij vrijwel alle 
percelen worden aangeduid als bos met dreven. De noordgrens van het sterbos wordt 
gevormd door een boskant met gracht, die mogelijk gevoed wordt door de Zuytbeek. Het 
rondpunt in de zuidoost hoek van dit patroon wordt beschreven als ‘den bergh met mast 
beplant’. Een ingetekend pad laat vermoeden dat deze heuvel ook toegankelijk was. Op de 
oostzijde sluit het sterbos aan op de akkers van de naburige pachthoeve. Dit geldt ook 
voor de twee percelen aan de voet van de berg, waardoor de indruk ontstaat dat deze 
heuvel mogelijk boven het bos uitstak, wat een opmerkelijk perspectief zou opleveren. Het 
aandeel land dat bij de hoeve hoort, levert aan deze zijde van het domein een open ruimte 
op. Zo is er nabij de berg ook een ‘sterre sonder dreven’. Slechts enkele partijen in de 
noordoostelijke hoek worden aangeduid als mastbos, naast de uitdrukkelijke vermelding 
van een ‘eijcken schaerbosch’ en een ‘berckenbosch’. 
 
De meerwaarde van dit plan ligt vooral in de opgave van de aard en bestemming van de 
verschillende percelen. Dit geeft enerzijds een nieuwe kijk op de driedimensionale werking 
van het geheel. Denken we dan vooral aan het onderscheid tussen de open 
landbouwgebieden en de gesloten bospartijen, maar ook aan het ogenschijnlijke detail als 
dat van de berg van Vordenstein.  
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Tot de aanvang van de 19de eeuw is het sterbos van Vordenstein een duidelijk afgebakend 
en dicht beplant parkbos. Het bos ligt geïsoleerd in een open gebied gevormd door zowel 
de kasteeltuin en de gronden ten westen hiervan als de volledige zuidoost flank van het 
domein.  
 
Uit de oudere geschiedenis van Vordenstein blijkt dat ondanks de meer riante inrichting 
van dit buitenverblijf, de oorsprong van dit goed als landbouwsite blijft doorwegen. Toch 
spreken de rijkdom en luister van Vordenstein als ‘huis van plaisantie’ meer tot de 
verbeelding. In die mate zelfs dat ook Vordenstein, net als zovele andere 18de-eeuwse 
domeinen, toegeschreven wordt aan het ontwerptalent van André Le Nôtre. Meer dan één 
bron neemt zonder veel historische kritiek de stelling over als zou Vordenstein door een 
leerling van Le Nôtre ontworpen zijn en geïnspireerd zijn op de tuinen van het Trianon te 
Versailles. Deze associatie is in hoofdzaak te wijten aan de regelmatige, classicistische 
vormgeving van het park die men gemakshalve als Frans aanduidt. Voor een nadere 
toeschrijving of vergelijking met wie of wat dan ook ontbreekt het de geschiedenis van 
Vordenstein echter aan details.  
 
Bij aanvang van de 19de eeuw komt Vordenstein in handen van de Nederlandse bankier 
Daniël Thuret, een gefortuneerd en ondernemend zakenman. In de volgende eeuw zal 
hierdoor de aanblik van het regelmatige park van Vordenstein grondig wijzigen, zowel 
door enkele duidelijke uitbreidingsfasen als in de inrichting en vormgeving van het terrein. 
Een eerste belangrijke stap is al te merken op het primitief kadastraal perceelplan van 1818 
(kaart 3.4).  
 
Het gebied ten zuiden van het sterbos wordt van nu af aan nauwer bij de vormgeving van 
het parkgebied betrokken. Enerzijds door de uitbreiding van de kasteeltuin in oostelijke 
richting, anderzijds door de inrichting van een weide en een moestuin. Beide met 
bijhorende bebouwing en nabij de zuidgrens van het domein ter hoogte van de vroegere 
Kopstraat. De Kopstraat krijgt in een latere fase plaatselijk een zuidelijker traject.  
 
Tussen 1787 en 1818 krijgt de moestuin zijn huidige locatie. Hoewel hier twee 
bouwvolumes ingetekend staan, wordt slechts één daarvan als gebouw bestemd. Wellicht 
is dit de eerste aanzet van de oranjerie. In oppervlakte correspondeert deze moestuin 
grosso modo met de huidige omvang van de oranjerietuin. Het is echter onduidelijk of 
deze site ook volledig ommuurd is, daar meerdere paden/hekken op de westzijde toegang 
verlenen tot dit gebied.  
 
Anders dan vandaag worden de west- en zuidzijde van de moestuin afgebakend door een 
gracht die aansluit op de waterloop vanaf het poortgebouw en vervolgens samenvloeit 
met de Kopstraatbeek. Ten noorden van deze moestuin vinden we een omhaagde weide 
met wat wellicht een stalling hoort te zijn. Dit bouwvolume zal verder op de eeuw volledig 
verdwijnen. Dit weiland en de nieuwe moestuin, die deel uitmaken van de lustgrond van 
het kasteeldomein sluiten onmiddellijk aan op de dreven, wegen, het bouwland en de 
hakhoutpercelen van de aanpalende hoeves in de Kopstraat. 
 
De meest opvallende ingreep is hier uiteraard de nieuwe vormgeving en uitbreiding van 
de kasteeltuin. In deze fase krijgt het park zijn eerste landschappelijke aanleg. Het 
experiment van het kleine Engelse bos uit de late 18de eeuw wordt verlaten voor de aanleg 
van een noemenswaardige ‘jardin anglais’ op een belangrijker plaats; de hoofdtuin van het 
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domein. Daartoe wordt de waterspiegel van het kasteel gedempt en worden zowel de 
boogvormige vijver als de oostelijke binnengrachten integraal hertekend. Waar de gracht 
aan de westgrens van het domein bewaard blijft, wordt de tegenoverliggende gracht 
opgeheven om twee gescheiden vijvers te vormen. In de bocht van de nieuwe vijver duikt 
voor het eerst ook een paviljoen op met zicht op een brug. Het regelmatige patroon van 
paden in de perken en het bosquet wordt vervangen door een bochtig parcours.  
 
Ondanks deze nieuwe vormgeving leeft de oude regelmatige structuur van de kasteeltuin 
met aansluiting op het sterbos hier nog door. Zo is er een duidelijke relatie tussen de 
nieuwe waterpartijen en voorgaande situatie van grachten, watervlakken en beekloop en 
blijft de rechthoekige basisvorm van de kasteeltuin ook hier nog steeds leesbaar. Met 
uitzondering van een klein gebouwtje nabij het kasteel en de remise blijft ook de 
bebouwing ongewijzigd; zelfs het kleine paviljoen uit het 18de-eeuwse bosquet wordt 
weerhouden. Het sterbos blijft ten opzichte van het plan van 1787 ongewijzigd. Dit 
kadastraal perceelplan suggereert wel dat op vier hoekpunten van het sterbos alsook bij 
de ‘berg’ cirkelvormige haagstructuren voorkomen. 
 
Met behulp van de aanduiding der bestemmingen op het plan van 1818 en de eerste 
kadastrale legger van 1834 kan de aard van alle percelen binnen het domein in kaart 
worden gebracht (kaart 3.5). Andermaal blijkt de vrijwel volledige zuidzijde van het 
domein open bouwland te zijn. Net als op het plan van 1787 blijkt dit ook de bestemming 
te zijn van twee grote percelen die tussen de kasteeltuin en het sterbos gelegen zijn. De 
structuur van het sterbos blijft grotendeels gerespecteerd; alleen lijkt het land in ‘de sterre 
zonder dreven’ aan de voet van de ‘berg’ nu ook door bos ingepalmd. Alle bospercelen 
worden aangeduid als hakhout. In de noordoost hoek van het domein en op een smalle 
strook lager in de Kopstraat vinden we dezelfde partijen mastbos als voorheen. 
 
Voor de onmiddellijke omgeving van het kasteel buiten het eigenlijke domein moeten we 
beroep doen op de aansluitende kadastrale perceelplannen voor de sectie B (eerste en 
derde blad) en de sectie C (eerste blad). De afbakening van het eerste en tweede blad van 
sectie B blijkt op het terrein een weg te zijn, die in de Atlas van de buurtwegen (1847, 
chemin nr. 25bis) omschreven wordt als ‘Chemin de servitude de celui dit Horstebaen à 
celui dit Peerdsboschstraet’. Deze Eyaertstraat is de dreef die al sinds de 18de eeuw de 
westgrens van het domein vormt en deel uitmaakt van de oude processieweg vanaf de 
kapel op de Horst naar het Peerdsbos. De gronden ten westen van deze weg zijn 
aanvankelijk in eigendom van de heer Van Immerseel, maar worden omstreeks het tweede 
kwart van de 19de eeuw verkocht aan Daniël Thuret, die ze vervolgens zal overdragen aan 
zijn schoonzoon Jacques Charles Louis Joseph de Pret. Uit de plannen in deze atlas blijkt 
dat deze gronden in een eerste fase gebruikt worden om het domein aan deze westzijde 
met een smalle strook uit te breiden. Daartoe wordt de oude hofgracht met een brede 
bocht tot de nieuwe grens verlegd. Op de zuidzijde van het kasteeldomein blijft de situatie 
voorlopig ongewijzigd en sluit de Eyaertstraat aan op de Horstebaan, Kopstraat en het 
tracé van de Kopstraat beek. In deze toestand vinden we Vordenstein terug op de kaart 
van Vandermaelen (ca. 1850) (kaart 3.6). Deze kaart bevestigt overigens de situering van 
het gesloten bos ten opzichte van open agrarisch gebied binnen het domein. In detail 
blijkt ook de ‘jardin anglais’ gedeeltelijk uit bos te bestaan en worden de aanpalende 
aanplantingen als mastbos aangeduid. 
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Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....4444: : : : BBBBrug over waterpartijrug over waterpartijrug over waterpartijrug over waterpartij 
 
 
Bij Koninklijk Besluit door Willem I 
van 1827 krijgt Daniël Thuret, die 
tevens ook burgemeester van 
Schoten is, ook de kapel op de Horst 
in zijn bezit. Sinds grondige 
herstellingswerken in 1835 is deze 
kapel tot vandaag in gebruik als privé-
kapel en begraafplaats van de 
eigenaars van Vordenstein. Van bij 

het ontstaan van het domein van Vordenstein bevindt deze kapel zich echter buiten het 
kasteeldomein, aan de overzijde van de Kopstraat, bij de aansluiting met de Horstebaan. 
Het volstaat om de percelen achter de kapel te kopen en de Kopstraat met de 
gelijknamige beek te verleggen, om de kapel op de Horst in te lijven in het kasteeldomein. 
In één zelfde moeite wordt ook het Kleynveld, aan de overkant van het oude tracé van de 
Kopstraat geannexeerd, waardoor het domein aan deze zuidzijde aanzienlijk wordt 
uitgebreid.  
 
Tegelijkertijd wordt ook het pas aangelegde landschapspark herbekeken en voor een 
tweede maal landschappelijk hertekend. De kern van het nieuwe park wordt gevormd door 
een breed uitgesponnen vijver. De oude oostelijke slotgracht wordt opnieuw geopend en 
verbindt de twee, aanvankelijk gescheiden, vijvers. Een uitloper van deze waterpartij 
vervolgt in oostelijke richting tot bij de poel die nog dateert van het eerste experiment.  
 
Deze nieuwe oeverlijn wordt op het terrein zo goed als zeker door een bijzondere 
beplanting begeleid. Het kleine paviljoentje uit het 18de-eeuwse bosquet houdt andermaal 
stand en krijgt nu water aan zijn voet, net als het tweede paviljoen in de bocht van de 
vijver. Bij deze herinrichting wordt ook zeker één brug nabij de ‘leeuwendreef’ over de 
nieuwe vijver voorzien (deze brug bevindt zich momenteel op het domein van de Pret).  

De gracht op de westzijde sluit naadloos aan op de 
nieuwe meanders van de Kopstraatbeek en het domein 
krijgt twee nieuwe toegangen met monumentale hekken 
zoals we ze vandaag kennen. Op stilistische basis worden 
deze hekken in de inventaris van het bouwkundige 
erfgoed ‘Bouwen door de eeuwen heen’ als 18de-eeuws 
aangeduid, wat erop kan wijzen dat zij bij deze heraanleg 
verplaatst werden. 
Al deze werken werden administratief vastgelegd in een 
kadastrale mutatieschets van 1852.  
 
 
Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....5555: : : : BBBBeeld Leeuwkensdreef eeld Leeuwkensdreef eeld Leeuwkensdreef eeld Leeuwkensdreef     
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Er wordt in deze jaren ook heel wat gebouwd en verbouwd. Zo krijgt het kasteel een 
nieuwe vorm en wordt het oude poortgebouw gedeeltelijk afgebroken en vernieuwd. Het 
bestaande gebouw op de plaats van de huidige oranjerie krijgt een nieuw, aanleunend 
bouwvolume, dat later in de kadastrale legger omschreven wordt als huis en oranjerie. 
Ten noorden van deze moestuin, nabij de vroegere weide met stal, duiken twee 
bouwvolumes op. Wellicht ligt hierin de basis voor het latere koetshuis met stallen (zie 
mutatieschets van 1868). Later blijkt dat ook op deze hoogte een brug over de nieuwe 
vijver komt. Dichter bij het sterbos komt op het open bouwland de boswachterwoning 
met hoenderhof. Eén van de dreven van het sterbos schijnt verlengd tot bij deze woning.  
 
Uit briefwisseling van Eulalie de Pret Thuret blijkt dat tussen 1850 en 1852 inderdaad 
werken aan de gang zijn op het domein, waarbij meermaals de naam van de architect 
Schadde wordt vermeld. Schrijnwerkers, metsers en steenhouwers zijn in de weer, ook in 
de tuin. Zo is er sprake van een citerne (zonder plaatsaanduiding), ‘le mur des fesans’ en 
wordt het terrein voor het boswachtershuis en onder de bomen geëffend. Door de zachte 
winter is de opbrengst ijs uit de (nieuwe?) ijskelder eerder gering. Mogelijk kan deze 
vermelding in verband worden gebracht met de resten van wat vermoedelijk een ijskelder 
was. Tot vandaag liggen die resten in de dichte beplanting achter het koetshuis en de 
stallen verscholen. De ligging ervan verwijst naar een ijskelder maar de vorm eerder naar 
een beerput. 
 
Er bestaat onduidelijkheid over de oorsprong en het gebruik. Volgens verklaringen van de 
vroegere kasteelhovenier, na de aankoop, werd de ijskelder gebruikt om beer op te slaan, 
die geleverd werd uit de stad Antwerpen. De beer zou gebruikt zijn in de tuin en het park. 
Dit gebruik was vrij algemeen. In Schilde was een grote beerput aan de Turnhoutsebaan. 
Hier werd beer aangevoerd met de goederentram en van daaruit verder verkocht aan 
landbouwers. (Halte Schilde-putten nu jeugdhuis) 
 
Mogelijks is de ijskelder omgebouwd tot citerne of beerput. De citerne ligt in een heuvel, 
typisch voor een ijskelder. 
 
In terreineenheid V17/12f/01 ligt nog een kelder afgedekt met een blauw hardsteen.( In de 
nabijheid van de vaas).De kelder is waarschijnlijk een restant van het vroegere kasteel. 
Deze kelder heeft een tongewelf. 
 
In V17/12m/01 ligt naast de groep coniferen een waterput. 
 
Het is kenschetsend dat in diezelfde periode ook de oude hoeve in de Kopstraat wordt 
afgebroken. Dit is te zien op een mutatieschets van 1852. Van oudsher was Vordenstein 
verbonden met deze pachthoeve en tot de 19de eeuw was land- en bosbouw een prioriteit 
voor de eigenaars van dit ‘huis van plaisantie’. Maar bankiers en zakenlui als Thuret en de 
Pret hebben andere bronnen van inkomsten, waardoor het economische nut van hun 
domein achterhaald lijkt. Rijkdom wordt van nu af aan vertaald in de sierwaarde en 
omvang van het park. Dit uiterlijk vertoon maakt daarbij handig gebruik van een 
gevarieerde architectuur in neostijlen en een botanische rijkdom in de beplanting. Om 
diezelfde reden worden wellicht gedurende deze eerste helft van de 19de eeuw de 
Pontische rododendron en azalea op het domein ingebracht.  
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Als samenvatting voor deze bouw- en aanlegfase is er de Popp-kaart (ca.1865) (kaart 3.7). 
Deze kaart geeft zo goed als dezelfde toestand weer als de mutatieschets van 1852. Onder 
de nieuwe bebouwing vinden we hier ook een woning met bijgebouw op de hoek van de 
Eksterdreef en de Kopstraat. Een mutatieschets van 1864 toont hoe gelijktijdig met de 
bouw van dit huis de hoek van de gracht wordt afgesneden en van een brug wordt 
voorzien. Ook de gracht in de Eksterdreef werd verlegd en verbreed. Water omringt nu 
vrijwel volledig het domein, met uitzondering van de noordelijke helft van de Eyaertstraat 
op de westzijde. 
 
Nu de kapel opgenomen is in het parkdomein en nog louter door de bewoners van 
Vordenstein wordt gebruikt, blijft het onduidelijk of de Eyaertstraat als (semi-) publieke 
weg in gebruik is. De mutatieschets van 1852, noch de Popp-kaart geven hierover 
uitsluitsel. Ook Jacques Charles Louis Joseph de Pret twijfelt kennelijk aan het nut van 
deze weg. Zeker als ook het terrein aan de overzijde van deze straat in zijn bezit is en dit 
het laatste potentiële uitbreidingsgebied voor het park blijkt te zijn. De Technische Dienst 
van de gemeente Schoten beschikt in dit verband over een plan uit 1865 dat voorziet in 
een nieuwe weg en westgrens voor het domein. Het voorgestelde tracé valt samen met de 
huidige Peerdsbosbaan en doorsnijdt daarbij gronden van zowel de heer de Pret en als 
van de baron van Havre, eigenaar van het naburige domein de List. Deze straat staat, 
echter zonder straatnaam, reeds afgebeeld op de Popp-kaart en uit de perceelnummering 
blijkt dat deze grenswijziging reeds kadastraal werd opgemeten. Dit is de laatste 
noemenswaardige uitbreidingsfase in de evolutie van het domein Vordenstein, waarbij het 
geheel zijn huidige omvang krijgt. Andermaal zal blijken hoe bouwland en hakhout 
moeten plaats maken voor de uitbreiding en verfraaiing van het park.  
 
Van noord tot zuid wordt de volledige westzijde van het domein herzien. Kadastrale 
schetsen uit de jaren ‘70 van de 19de eeuw geven aan hoe in de noordwestelijke hoek van 
het domein achtereenvolgens een oude weg wordt opgeheven, een hoeve gesloopt wordt 
en hoe de verschillende percelen tot één geheel worden samengevoegd (mutatieschetsen 
van 1871, 1875 en 1879).  
 
Na de verbouwing en uitbreiding van het koetshuis en de stalling ten noorden van de 
moestuin wordt in 1872 de oude remise ten westen van het kasteel afgebroken (te zien in 
mutatieschetsen van 1868 en 1872). Ter vervanging van dit gebouw, dat in zijn oudste 
kern minstens tot de 18de eeuwse toestand van Vordenstein teruggaat, wordt in 1883 een 
omvangrijke nieuwbouw opgetrokken. De nieuwbouw staat bekend als de remise of 
stalling op de Horst.  
 
Al die tijd bevinden zich nabij de kapel en het poortgebouw van Vordenstein een oude 
brouwerij, een waterput en een woning. Sinds de aanleg van de nieuwe Peerdsbosbaan 
werden die op hun beurt bij het domein ingelijfd. 
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Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....6666: : : : DDDDe grote stalling of remise op de Horste grote stalling of remise op de Horste grote stalling of remise op de Horste grote stalling of remise op de Horst    

 
  
Als in 1883 de nieuwe remise in gebruik wordt genomen kan ook deze overbodige 
bebouwing worden gesloopt. Na de afbraak van het oude poortgebouw, volgen in 1889 en 
1891 de beide volumes van de brouwerij. Ook de oranjerie is andermaal aan de beurt. In 
de oostelijke muur wordt een klein bijgebouwtje opgenomen, in de kadastrale legger 
vermeld als een ‘backhuys’ (mutatieschets van 1880, het is onduidelijk wat de juiste 
functie is van dit ‘backhuys’ en of er enig verband is met het kleine gebouwtje dat zich 
vandaag aan deze zijde buiten de oranjerie bevindt) en drie jaar later worden naast de 
oranjerie serres bijgebouwd. Zelfs het paviljoentje uit het 18de-eeuwse bosquet schijnt een 
opknapbeurt en kadastrale nummering te krijgen (mutatieschets van 1898). Tenslotte 
verbouwt Gaston Arnold de Pret in 1879 de laatste hoeve in de Kopstraat (nl. ’t Stedeken) 
tot een klooster en meisjesschool.  
 
Aan het einde van de 19de eeuw is park Vordenstein een riant residentieel verblijf dat van 
elke link met zijn verleden ontdaan is. De regelmatige, 18de-eeuwse aanéénschakeling van 
bascour met poort en remise, kasteel en achterliggende tuin met het parkbos in het 
verlengde hiervan werd integraal weggegomd. Niets herinnert hier nog aan de hoeves en 
landbouw van weleer. Het bos reikt tot de huidige grenzen van het domein. Oude hoeves 
werden gesloopt ofwel herbestemd om de menslievendheid of sociale status van de 
eigenaar in de verf te zetten. Met uitzondering van een enkel weiland aan de rand van het 
domein beperkt de open ruimte zich tot vandaag tot het parkgebied nabij het kasteel en 
de omgeving van de moestuin. Door deze ontwikkeling van open ruimte tot gesloten 
volume krimpt het bouwland dat als een soort buffer tussen de kasteeltuin en het sterbos 
lag.  
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De militaire kaart van 1906 (kaart 3.8) toont de totale inrichting van het domein bij de 
start van de 20e eeuw. Vanaf de toegang bij de kapel komt onmiddellijk het kasteel in 
beeld. Links van deze toegang bevindt zich het nieuwe koetshuis of de stallingen op de 
Horst. Het park reikt nu tot bij de verlegde gracht op de westzijde. Ten noorden hiervan 
blijkt het jongste parkgebied (kant nieuwe Peerdsbosbaan) in verbinding te staan met het 
sterbos. Een nieuwe dreef haaks op de noord-zuid as verbindt dit deel met de 
overliggende zijde van het domein. Naast twee bruggen over de centrale vijver zien we op 
de zuidoostzijde één pad dat vanaf de oranjerie en het koetshuis met de stallen deze 
volledige zijde ontsluit tot bij de woning op de hoek van de huidige Eksterdreef en de 
Kopstraat. Op dit traject sluiten ook de dreven en landwegen van de moestuin en de oude 
hoeves aan, die op hun beurt verlengd of verlegd worden om het drevenpatroon van het 
sterbos uit te breiden. Zo wordt 
ondermeer de hedendaagse 
Rodebeukendreef verlengd, 
waardoor de weg, die eertijds tot de 
hoeve in de Kopstraat leidde, 
ondergeschikt raakt en momenteel 
niet meer te zien is op het terrein. 
 
 
 
 
Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....7777: Zuidelijke gevel van het kasteel : Zuidelijke gevel van het kasteel : Zuidelijke gevel van het kasteel : Zuidelijke gevel van het kasteel 

met siemet siemet siemet siertrtrtrtuin op de voorgronduin op de voorgronduin op de voorgronduin op de voorgrond    

 
 
De meest opvallende nieuwigheid is het doortrekken van de zogeheten 12-urendreef tot bij 
de Kopstraat. Een lokaal verhaal wil dat in deze dreef, die op kaart in één rechte lijn de St.-
Cordula kerk van Schoten met de St.-Antonius kerk van Brasschaat verbindt, de basis ligt 
voor de aanleg en oriëntatie van het sterbos. Ze zou bovendien haar naam danken aan het 
feit dat ze noord-zuid georiënteerd is, waardoor om 12.00u zonnetijd de schaduwen van 
de bomen in elkaars verlengde liggen. Zonder afbreuk te willen doen aan deze stelling, 
moeten we er toch op wijzen dat het rondpunt op deze dreef tot en met de 19de eeuw als 
eindpunt van het sterbos fungeert en dat de berg van Vordenstein hier letterlijk en 
figuurlijk voor iets tussen zit. Het nieuwe circulatiepatroon toont overigens verschillende 
oplossingen voor de kruispunten in het sterbos, wisselend naar schaal en dus ook 
beplanting, en al dan niet voorzien van een centraal element. Twee noordelijke hoeken 
krijgen een naaldboom centraal, ‘de berg’ lijkt een omvangrijk en beplant rondpunt en ten 
zuidwesten van de tweede ster wordt een nieuw knooppunt benadrukt. 
 
Voor de inrichting van de kasteeltuin kunnen we terugvallen op een stel prentkaarten en 
oudere foto-opnamen. Bij gebrek aan nadere details gaan we ervan uit dat deze illustraties 
uit het begin van de 20ste eeuw dateren. Het merendeel van deze prenten toont de 
zuidelijke voorgevel van het kasteel, voorzien van een uitspringend middenrisaliet waar 
een halfronde portiek toegang verleent.  
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Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....8888: Zuidelijke gevel van het kasteel met siertuin op de voorgrond: Zuidelijke gevel van het kasteel met siertuin op de voorgrond: Zuidelijke gevel van het kasteel met siertuin op de voorgrond: Zuidelijke gevel van het kasteel met siertuin op de voorgrond    

 
Na de verschillende uitbreidingen en de afbraak van het poortgebouw is aan deze zijde 
plaats vrijgekomen voor een rijk gestoffeerde voortuin. Deze siertuin is opgevat als een 
symmetrisch geheel van perken, paden, beelden en andere ornamenten. Zo vinden we 
centraal een grote vaas op sokkel, staan aan beide zijden van de tuin levensgrote figuren 
op voetstukken geplaatst en komen in de perken kleine bustes of hermen voor. De 
levensgrote figuren stellen de voor deze context gebruikelijke goden voor. In het 
fotoarchief van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel vinden we 
ondermeer de fraaie gedaantes van Venus, Amphitrité, Bacchus en Jupiter met de adelaar.  

Een Diana met een jachthond en de groep met 
Perseus en Andromeda schijnen, zowel naar 
uitvoering als in het materiaalgebruik van een andere 
kwaliteit te zijn. In de tuin vinden we een 
mozaïekbeplanting van éénjarigen in de corbeilles en 
een plate-bande of boord van buxus en rozen. Als 
verticale elementen staan enkele kleine snoeivormen 
en kuipplanten uit de oranjerie uitgezet. Door het 
veelvuldig in beeld brengen van deze zuidzijde groeit, 
terecht of onterecht, de indruk dat aan de inrichting 
van de zonnige voortuin de meeste aandacht werd 
besteed. Over de inrichting van de noordzijde van 
deze kasteeltuin hebben we nauwelijks een idee. De 
centrale zicht wordt hier echter gemaakt door de vista 
op de vijver en de centrale ‘leeuwendreef’. 
 
 
Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....9999: Standbeeld Diana met jachthond: Standbeeld Diana met jachthond: Standbeeld Diana met jachthond: Standbeeld Diana met jachthond    
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Na de Eerste Wereldoorlog erft Joseph Rene Xavier de Pret Roose de Calesberg 
Vordenstein. Volgende tekst laat aanvoelen hoe het domein op dat moment beleefd werd:  
‘(…) Voici l’entrée monumentale du Vordenstein, avec la cour d’honneur (…) le domaine 
lui-même qui est de toute beauté, tant par son étendue, que par la richesse botanique et 
forestière de ses plantations et par l’ordonnancement général du domaine. Tracées pour 
la majeure partie en forme d’étoffes et de lignes géométriques, les avenues se 
concentrent et se dispersent tour à tour, produisant des effets magiques. Comme sous 
bois, on y rencontre en masse une végétation exubérante de rhododendrons atteignant 
jusque trois et quatre mètres de hauteurs, taillés parfois comme des murailles de 
verdures ou de fleurs, ou formant aussi un tracé labyrinthe. (…)’. 
 
Informatie over de interbellumperiode op Vordenstein is uitermate schaars hoewel er 
aanwijzingen zijn dat ook nu het één en ander gebeurt in het park6. Mutatieschetsen 
geven andermaal werkzaamheden aan op de westzijde van het park. Zo worden nieuwe 
dreven aangeplant in de noordwestelijke hoek van het domein (mutatieschets van 1934) 
wordt het water vanuit de oude gracht in een nieuwe bedding naar de grens met de 
Peerdsbosbaan geleid (mutatieschets van 1939) en wordt de Kopstraatbeek achter de 
remise omgeleid (mutatieschets van 1940). Net voor het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog wordt het domein aldus van een volledige ringgracht voorzien, die gevoed 
wordt door de Zuytbeek en de Kopstraatbeek. Een verhaal wil dat bij het graven van deze 
ringgracht langs de noordwest grens van het domein de uitgegraven aarde tot twee 
heuvels achteraan in het sterbos werd opgeworpen.  
 
In juni 1936 gaat in Vordenstein ‘eener Groote Bloemententoonstelling’ door, ingericht 
door de Koninklijke Maatschappij van Tuinbouwkundigen van België. Een kleine brochure 
naar aanleiding van deze tentoonstelling vermeldt niet zonder enige trots de ‘breede 
lanen bezoomd met eeuwenoude beuken en eiken’, de ‘indrukwekkende massa’s 
rhododendrons onder wier groene gewelven de wandelaar lommer en frischheid wacht’, 
‘de purperen mastbossen die doen denken aan de droomerige schoonheid der 
landschappen onzer Kempen’ en de ‘tallooze zeldzame plant- en boomsoorten, door de 
opeenvolgende geslachten met zorg en liefde saamgebracht’. 
 
In 1939 valt deze botanische rijkdom ook de leden van de ‘Vereniging tot behoud van 
Natuur- en Stedeschoon’ op. Het verslag van hun bezoek aan Vordenstein vermeldt dan 
ook uitdrukkelijk enkele merkwaardige bomen die tot vandaag op het terrein aanwezig 
zijn. Zo zijn er de ‘drie prachtige linden, met aan den voet, menigvuldige waaiervormig 
uitgeschoten arm’ en de ‘stoere machtige eiken, drie eeuwen oud’. Ze wandelen onder 
meer door ‘den welverzorgden boomgaard en moestuin’ waar ze ook ‘het mooie 
rotstuintje met vijvertje’ bemerken. ‘Achter de orangerie wordt het bosch ingegaan langs 
overwelfde wegeltjes, doorheen een doolhof van een onontwarbaar bosch van 
honderdjarige rhododendrons boomstruiken’; ‘aan ‘t einde van dezer struikgewas-tunnels, 
een idyllieke poel (vermoedelijk de poel aan de Magnoliagang) omzoomd door planten, 
boomen en uiterst dikke hooge naaldboomen, in amphitheater’. 
 

                                                   
6 Er bestaan foto’s van Vordenstein uit de jaren 1920 (zie Bijlage 3.7). Deze foto’s zijn in het bezit van de 
boswachter van de familie De Pret. Het ANB zal proberen deze foto’s in te scannen en later toe te voegen aan 
dit document. 



 
 
 
 
 
 
 

Beheerplan Vordenstein  817700/R/873092/Mech 

Definitief beheerplan - 43 - 25 mei 2009 

Tot en met de Militaire kaart van 1934 (kaart 3.9) laat niets vermoeden dat twee 
segmenten van het sterbos geopend worden voor de aanplanting van een collectie 
coniferen. Dit pinetum, dat wel aangeduid staat op de topografische kaart van 1950 (kaart 
3.10), houdt wellicht ook verband met een heel stel omvangrijke coniferen die zich tot 
vandaag aan de zuidrand van het domein en in de omgeving van de oranjerie bevinden. 
 

 

FiFiFiFiguur guur guur guur 3333....10101010: Kasteel Vordenstein (zuid: Kasteel Vordenstein (zuid: Kasteel Vordenstein (zuid: Kasteel Vordenstein (zuid---- en oostgevel) voor de afbraak en oostgevel) voor de afbraak en oostgevel) voor de afbraak en oostgevel) voor de afbraak    

 

Na de Tweede Wereldoorlog wordt wat rest van het kasteel na jaren van bezetting 
gesloopt. Ter vervanging komt er een ruimere villa die verder van de zuidgrens van het 
domein verwijderd is. In ruil voor wellicht meer rust en comfort kiest de familie de Pret 
weliswaar een locatie die buiten de historische kern van het domein ligt (mutatieschets 
van 1947). Wat nauwelijks tachtig jaar eerder een hakhoutbos was, wordt nu de site voor 
het ‘nieuwe’ Vordenstein. Het nieuwe landschapspark krijgt vorm, de tuin is verdwenen 
en het tracé van de wegen werd aangepast. 
 
Ter voorbereiding van de aanleg van de E19 wordt door het Ministerie van Openbare 
Werken een uiterst gedetailleerde topografische kaart opgemaakt, die de toestand van het 
domein in de late jaren ’60 weergeeft tot op het niveau van de individuele bomen (kaart 
3.11). Zo herkennen we de dreef van de 18de-eeuwse kasteeltuin, de centrale dubbele dreef 
van het sterbos of de begeleidende beplanting langs de vijver. Globaal bekeken blijkt het 
park grotendeels dichtgegroeid. Open gebieden vinden we nog op de plaats van de 
voormalige kasteeltuin en nabij de nieuwe villa. De percelen rond de nieuwe villa waren 
voor de tweede wereldoorlog bebost. Verder vinden we nog open gebieden in en achter de 
oranjerie en moestuin en in enkele percelen nabij de boswachterwoning en de woning op 
de hoek van de Eksterdreef met de Kopstraat. Met even veel details vinden we al het water 
op het domein weergegeven, van de ringgracht, over de vijver met twee bruggen tot en 
met het grachtenpatroon in het sterbos. De oranjerie blijkt twee serres rijker; de stallingen 
op de Horst nabij de kapel, nog weergegeven op de topografische kaart van 1950, zijn 
verdwenen. Enkele brokstukken (natuursteenfragmenten van pijlers) van deze remise 
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werden bij werkzaamheden bovengehaald. Ze liggen langs het wandelpad in het weiland 
V18/12e/01. Weinig herinnert hier nog aan het kasteel van weleer. 
 
In december 1964 wordt door de gemeente Schoten voor 97ha van Vordenstein een 
verkavelingvergunning afgeleverd. Omdat er veel protest is wordt die echter in 1969 bij 
Koninklijk Besluit vernietigd. Wat volgt wordt een jarenlange gerechtelijke procedure die in 
1976 leidt tot een veroordeling van de Belgische Staat. Een definitieve beslissing komt er 
pas nadat de Staat een overeenkomst sluit met de familie de Pret voor de aankoop van het 
domein (bijlage 1.1 en bijlage 1.2). Na deze aankoop in 1980 behoudt de familie de Pret op 
het domein nog ca. 30 hectaren in eigendom. Een enclave van 25 hectaren die midden in 
het park ligt en door de nieuwe eigenaar omringd wordt, omvat naast de villa met tuin en 
bijgebouwen ook de boswachterwoning en het hoenderhof. De aankoopakte wijst ook de 
kapel op de Horst en twee woningen in de, inmiddels gedeeltelijk verkavelde, Kopstraat 
toe aan de familie de Pret. De afbakening van dit privé-gebied, zoals vastgelegd in deze 
akte, houdt echter geen rekening met de aard en/of beplanting ter plaatse, laat staan met 
de historische achtergrond van het domein. Zo delen beide eigenaars de vele zichten, 
enkele dreven en een vijver. De erfdienstbaarheden in de aankoopakte regelen de toegang 
tot het private domein. Bij de Peerdsbosbaan werd daarom in de vroege jaren ’80 een 
nieuwe toegang aangelegd naar een ontwerp van Jacques Wirtz. Twee vazen uit het 
landschapspark werden aan de ingang van het privé-gebied van de familie de Pret 
geplaatst. Sinds de aankoop en opdeling van het domein kent elk gebied een eigen 
beheer, tot nu toe zonder veel onderling overleg. 
 
Wanneer we samenvattend de verschillende uitbreidingsfasen van het domein op een 
rijtje zetten blijkt hoe Vordenstein zich doorheen de tijd in wijzerzin ontwikkelt. Met de 
aanplanting van het sterbos in de 18de eeuw kent de historische kern van Vordenstein een 
eerste grote toename in noordelijke richting. De aanleg van het Engelse bos in de late 
18de eeuw vormt de aanzet van een nieuwe uitbreiding in oostelijke richting. Deze trend 
wordt in de 19de eeuw verder gezet door de heraanleg van de kasteeltuin en de inrichting 
van de moestuin met oranjerie. Door het verleggen van de Kopstraat en de gelijknamige 
beek wordt omstreeks 1850 de volledige zuidgrens verlegd en komt de kapel in het 
domein te liggen. In een laatste fase na 1865 krijgt het parkgebied zijn huidige westgrens 
nabij de Peerdsbosbaan. Na de Tweede Wereldoorlog wordt dit gebied tevens de locatie 
voor het nieuwe Vordenstein. De inrichting en aanplanting van deze westzijde is dus 
duidelijk van recentere datum wat ook op het terrein zichtbaar is.  
 
De Provincie Antwerpen heeft in de loop van de jaren 1980 een periode het beheer van het 
domein op zich genomen. De Belgische staat had het domein weliswaar gekocht, maar 
het bleef onbeheerd en afgesloten. De Provincie nam dan het beheer op zich en opende 
het park voor het publiek. 
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3.1.4 Indeling volgens periode 

Stijl van een parkStijl van een parkStijl van een parkStijl van een park    
In kaart 3.13 wordt getracht structuren in te kleuren zodat in één oogopslag duidelijk 
wordt welke historische elementen nog zichtbaar zijn en hoe het domein zich 
ontwikkelde. In onderstaande figuur 3.11 wordt dit herleid tot afgelijnde zones waarvan de 
globale aanleg van het huidige voorkomen uit één periode dateert en die zich ook op het 
terrein onderling onderscheiden. Deze ruwe werkschetsen moeten echter gerelativeerd 
worden. Deze informatie werd overgenomen van kaarten die niet allemaal hetzelfde doel 
hadden en daarom niet hetzelfde afbeelden. Principe is wel dat het weergegeven jaartal 
het tijdstip is wanneer deze structuur of zone in oorsprong de eerste maal op kaart is 
weergegeven. U moet dus wel in het achterhoofd houden dat het ingekleurde element dus 
zeker ouder is. De inkleuring is schetsmatig gebeurd. 
 
Kaart 3.13 en figuur 3.11 kunnen dus beschouwd worden als syntheses van de ontwikkeling 
en opbouw van het parkdomein. Voor meer duiding moet natuurlijk worden uitgaan van 
de oorspronkelijke kaarten. 
 
Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....11111111: : : : Afgelijnde zones in Vordenstein op basis van de ontstaansgeschiedenisAfgelijnde zones in Vordenstein op basis van de ontstaansgeschiedenisAfgelijnde zones in Vordenstein op basis van de ontstaansgeschiedenisAfgelijnde zones in Vordenstein op basis van de ontstaansgeschiedenis    
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Volgende kaarten zijn in de opbouw van de samenvattende kaarten betrokken: 
 

• 1775:  Kaart van Villers en Ferrariskaart 
• 1787: Schets naar de 'Caerte figuratief van 't Casteel van Voordestyn' opgemaakt 

door P. Stijnen 
• 1818:  Primitief kadastraal perceelplan 
• 1852:  Kadastrale mutatieschets na omleggen van de Kopstraatbeek 
• 1865:  Popp-kaart 
• 1906:  Militaire kaart 
• 1950:  Topografische kaart 

 
 
Uit kaart 3.13 blijkt dat er nog duidelijke sporen zijn van enkele markante fasen in de 
geschiedenis van Vordenstein. Niettegenstaande er praktisch continue kleinere en/of 
grotere werken zijn uitgevoerd kunnen vijf perioden afgebakend worden, die zich uiten in 
de zonering in figuur 3.11: 
 

•  Midden 18de eeuw: Aanleg van een sterbos dat aansluit in vorm en structuur op de 
toenmalige classicistische kasteeltuin. Van de vroegere kasteeltuin zijn de vijver 
(later aangepast om te passen in het landschapspark) en de zijarm hiervan tot het 
paviljoentje (vroegere oostkant van de gracht rond de tuin) de laatste relicten. De 
oude dreef Eyaertstraat die tussen de Horstkapel en de huidige noorduitgang aan 
de Parklaan loopt vormde de westgrens van deze structuur. De Leeuwensdreef de 
diagonaal van de grote ster die op het kasteel gericht was. De dreef van 't Stedeke 
die nu deels Azaleagang is, maar grotendeels verdwenen is, liep van buiten deze 
structuur dwars er doorheen. 

•  Einde 18de eeuw (ca. 1780): Aanleg van een bos in een vroege landschapsstijl 
(“Engels bos met mast”) in de zone rond de huidige Heksengang en 
Magnoliagang. De poel tussen deze twee wegen is nog een relict. De begrenzing 
hiervan op de kaarten is onduidelijk, maar op het terrein heeft dit deel een unieke 
bosstructuur. 

•  Begin 19de eeuw (ca. 1815): Eerste heraanleg in landschappelijke stijl van de 
oorspronkelijke kasteeltuin en de gronden ten oosten hiervan. (Landschapspark). 
Rond deze tijd wordt ook de moestuin omgevormd tot een oranjerie met 
ommuurde tuin. 

•  Halfweg 19de eeuw (ca. 1850): Tweede heraanleg in landschappelijke stijl met 
uitbreiding naar het zuiden toe met graslanden en varentuin. (Landschapspark) 

• Tweede helft 19de eeuw (na 1850): Bebossingen op landbouwgrond in het zuiden 
en oosten, parallel aan de Kopstraat en in het noordwesten. Landbouwcrisissen 
en stopzetten van de boerderij het Stedeken en de boerderij aan het noordelijke 
uiteinde van de Steyaertstraat. 

• Begin 20ste eeuw (na WO I): Uitbreiding van het domein in het noordwesten met 
deze Bebossingen op landbouwgrond 

•  Midden 20ste eeuw: Hersituering van het hoofdgebouw wat een heraanleg van de 
open ruimte rondom de nieuwe villa. (Villatuin) 
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Karakter of genre van het parkKarakter of genre van het parkKarakter of genre van het parkKarakter of genre van het park    
Het domein telt dus zones uit verschillende periodes met eigen stijlkenmerken en is 
daarom een gemengd park te noemen. Het sterbos is een typisch voorbeeld van een 
traditioneel, geometrisch parkbos uit het ancien régime (formes régulières). Ook de 
uitgestrekte oranjerietuin was op zijn hoogtepunt een schoolvoorbeeld van traditionele 
geometrische aanleg. Het Engelse bos (eind 18de eeuw) en het het landschapspark met 
zijn zuidelijke uitbreiding (begin en half 19de eeuw) zijn aangelegd in zuivere 
landschappelijke stijl (formes irrégulières).  
 
De 19de eeuwse uitbreidingen en aanpassingen in het domein Vordenstein vertonen een 
groots, nobel karakter. Het grootse, nobele karakter van een park slaat op de 
uitgestrektheid van de grasvelden en de aanplantingen, de boom- en heestergrootte, de 
compositie van kleuren en texturen, de grootte van de constructies, de hiërarchie en de 
respectievelijke breedtes van de wegen en de omvang en de aard van de materialen. 
 
De bomengroepen zijn veelal gemengd en de struikmassieven en bomengordel zijn 
homogeen. De bomen en heesters uit de oorspronkelijke aanplantingen zijn van 1ste 
grootte7.  
 
 

                                                   
7
 Bomen van eerste grootte worden hoger dan 12 m. Deze klasse bevat zowel bomen die 15 m hoog worden als bomen die 
35 m halen). Voorbeelden zijn valse acacia, zomereik, gewone beuk, grootbladige linde, enz. (ANB 2008) 
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3.1.5 Parkopbouw 

Architecturale opbouwArchitecturale opbouwArchitecturale opbouwArchitecturale opbouw    
Zoals in de voorgaande hoofdstukken beschreven heeft elke periode in de geschiedenis 
van Vordenstein zijn stempel gedrukt op het huidige uitzicht. Het domein is als het ware 
organisch gegroeid en komt, misschien bewonderenswaardig genoeg, over als één geheel. 
 
De kasteelsite was tot en met de tweede wereldoorlog het hart van het park. Een imposant 
volume van vier bouwlagen hield tot die tijd de achterliggende tuin en het parkbos 
verborgen. Van hieruit is het park gegroeid en historisch gezien het belangrijkste 
uitzichtpunt. Voor de bouw van de nieuwe villa met bijgebouwen ging de keuze echter 
naar een andere locatie in een jonger gebied, buiten de historische kern van het domein. 
Nadat ten slotte ook de grote remise op de Horst werd gesloopt, herinnert hier niets meer 
aan het voormalige kasteel van Vordenstein. Enkel een kelder en een waterput aan de 
huidige coniferengroep en wat verspreide brokstukken zijn na goed zoeken nog op het 
terrein te vinden. 
 
Het verwijderen van deze twee omvangrijke gebouwen heeft grote gevolgen voor de 
leesbaarheid van de historische parkstructuur. Deze zone mist hierdoor volume en 
oriëntatiepunten. Ook iedere relatie met de rest van dit domein, in bijzonder het 
achterliggende sterbos, ontbreekt. Al maakt de inplanting en vormgeving van de nieuwe 
villa geen gebruik van de historische structuur van het domein, voor bezoekers vandaag is 
het zicht op dit gebouw één van de weinige bakens in deze ruimte. Eén vaas staat 
momenteel ongeveer op de plaats van het gesloopte kasteel. 
 
Doordat het kasteel en de remise verdwenen, trekken de andere gebouwen op het domein 
als van nature de aandacht van de waarnemer. Vandaag zijn belangrijke zichtlijnen: 
 

• vanuit of naar paviljoentje over de vijver, 
• naar de oranjerie vanuit de omliggende graslanden, 
• de perspectieven in de dreven 
• het uitzicht vanuit de hoofdingang (poort aan de ringracht tegenover Den Horst) 

 
Het overgrote deel van de nog aanwezige bebouwing dateert uit het midden van de 19de 
eeuw. Het belangrijkste gebouw dat zich nog op het domein bevindt is de oranjerie met 
bijhorende tuin. De oranjerie is een beschermd monument (bijlage 1.10 en bijlage 1.11) en 
werd in 1993-1994 gerestaureerd. Volgens de kaarten is er voor 1800 geen oranjerie 
aanwezig. Hoezeer dit bouwtype ook met de 18de eeuwse wooncultuur verbonden is, voor 
Vordenstein vinden we pas op het primitief plan van 1818 een eerste aanduiding daartoe. 
Pas op de mutatieschets van 1852 vinden we de oranjerie met aanleunende 
hovenierswoning in zijn actuele vorm weergegeven. Verdere uitbreidingen van dit volume, 
met een stookplaats en serres dateren dus allen uit de tweede helft van de 19de eeuw. 
Omstreeks 1900 werd de binnenindeling tussen de hovenierswoning en de oranjerie 
gewijzigd.  
 

Rond de inrichting en het gebruik van de oranjerietuin is nog minder gekend. Op basis 
van het beschikbare kaartmateriaal kan slechts een heel algemeen beeld worden 
geschetst. Het kadasterplan van 1818 toont hoe bij de eerste inrichting deze moestuin 
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langs drie paden en minstens één toegang langs de westzijde bereikbaar was. Langs 
diezelfde zijde was ook een gracht voorzien aansluitend op de Kopstraatbeek. De 
overliggende zijde lijkt van een gesloten ommuring te zijn voorzien. Achter de twee 
gebouwen op de noordzijde sluit deze moestuin schijnbaar aan op twee percelen weiland.  
 
In 1852 zijn ook in de tuin grote ingrepen gebeurd. De volledige noordzijde blijkt hier 
ommuurd en voorzien van vier toegangen, telkens geflankeerd door pijlers. Zowel op de 
west- als op de oostzijde vinden we nu een ommuring waar aan beide einden van 
eenzelfde pad telkens één toegang met pijlers voorzien is. In de zuidelijke muur tegenover 
de oranjerie bevindt zich aan het einde van een centraal pad één breed hek tussen pijlers. 
De Kopstraatbeek, die vroeger juist aan de grens van de tuin liep, houdt een zuidelijker 
tracé aan. In twee hoeken vormt deze ommuring een boog. De noordwest hoek vertoont 
op plan een dubbele afbakening, waar in 1880 een ‘backhuys’ wordt voorzien. Voor 
wijzigingen in de inrichting van de moestuin na 1880 vinden we geen aanwijzingen in het 
kadasterarchief. Kaartmateriaal toont wel hoe de 12 plantvakken (2x6) van de eerste tuin 
worden uitgebreid met zes perken (2 x 3) aan beide zijden van de oranjerie. Met 
uitzondering van de westzijde van de oranjerie waarin de late 19de eeuw serres worden 
bijgebouwd, blijft deze vormgeving alvast tot het midden van de 20ste eeuw gehandhaafd. 
Vermoedelijk in de jaren ’30 van de 20ste eeuw wordt hier ook een rotstuin aangelegd. 
Vandaag is deze moestuin de locatie voor een oranjerietuin naar ontwerp van de 
voormalige Afdeling Bos & Groen (Agentschap voor Natuur en Bos).  
 
In 2003 is de restauratie van het vroegere koetshuis afgerond. Dit gebouw duikt in zijn 
oorspronkelijke vorm op in 1852. In 1868 werd het verbouwd en uitgebreid tot zijn huidige 
omvang. Ten noordwesten van het koetshuis, aan de overkant van de gracht, zijn resten te 
vinden van wat mogelijk een ijskelder was. Op het openbaar domein staat ook het enige 
bewaarde paviljoen, dat zich sinds 1818 in de bocht van de vijver bevindt. Bouwfysisch 
onderzoek van dit paviljoen kan wellicht meer duidelijkheid brengen over de originele 
functie en de zichtbare verbouwingen. 
 
De hiërarchie binnen de weginfrastructuur is de laatste eeuw sterk veranderd. De 
basisvormgeving van de waterpartij met begeleidende beplanting en bruggen, de twee 
toegangen en het daaraan verbonden padentracé zijn integraal te herleiden tot de 
landschappelijke inrichting van het park in de tweede helft van de 19de eeuw. Het 
herlokaliseren van de centrale woning, het opdelen en deels openbaar maken van het park 
waren hier zwaar wegende ingrepen. De ingang aan de kapel en de ingang aan de hoek 
van de Horstebaan en de Kopstraat waren sinds de heraanleg van het landschapspark het 
belangrijkst. De wegen die hieruit vertrokken zijn bijna volledig hertekend. Enkel de weg 
aan de hoek van de Horstebaan en de Kopstraat staat op de militaire kaart van 1906 
(kaart 3.8). Die weg loopt via de oranjerie en het Koetshuis naar de woning op de hoek 
van de Eksterdreef en de Kopstraat. Alle wegen die rond de vijver liepen zijn in onbruik 
geraakt. 
 

De wegen in het stervormige bosgedeelte zijn integraal bewaard gebleven. Over de 
hiërarchie binnen de wegen is niet veel gekend. Van breedte en opzet zijn ze, op 
uitzondering van de Leeuwkensdreef na, alle gelijkwaardig (zie drevenbeheerplan, voor de 
dreefnamen zie kaart 3.14). Men kan vermoeden dat de huidige Leeuwkensdreef, de Rode 
Beukendreef en de Twaalfurendreef belangrijke assen waren.  
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De Heksengang en Magnoliagang 
lopen door het vroeg-landschappelijk 
gedeelte. Ze zijn pas ingetekend op de 
kaart van 1950. Slechts het gedeelte van 
de 't Stedekensdreef tussen deze 
voornoemde "gangen" is tegenwoordig 
nog duidelijk zichtbaar. 
 

 

 

 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....12121212: De Heksengang: De Heksengang: De Heksengang: De Heksengang    

 

 

 

Groene opbouwGroene opbouwGroene opbouwGroene opbouw    
Waar het patroon van het sterbos sinds de 18de eeuw, op enkele verlengde dreven na, 
nauwelijks wijzigingen onderging wordt de kasteeltuin om de haverklap aan een nieuwe 
stijl aangepast. Deze verschillen in aard, gebruik en dus ook beheer laten zich wellicht het 
duidelijkst lezen in de beplanting.  
 
Het sterbos wordt van oudsher gevormd door een beperkte keuze van waardevolle 
loofhoutsoorten als gewone beuk, Hollandse linde en zomereik voor de dreven, 
gecombineerd met aanplantingen van hak- of schaarhout. Tot de 20ste eeuw blijft 
naaldhout in dit gebied beperkt tot enkele percelen mastbos. De meest omvangrijke en 
vermoedelijk oudste bomen blijken veelal beuken te zijn. Dit betekent echter niet dat het 
sterbos van bij de aanvang met beuken was beplant; laat staan dat deze beuken 18de-
eeuwse exemplaren zouden zijn. De verschillende drevenprofielen en -breedtes, de 
wisselende boomsoorten van zowel eik (zomereik, Amerikaanse eik) als beuk (gewone en 
Rode beuk) alsook hun variërende omvang tonen aan dat grote delen van dit sterbos 
doorheen de 19de en 20ste eeuw ten gelde werden gemaakt en heraangeplant zijn. Het 
parkbos is alles behalve een uniform, ééntonig of statisch geheel. Hetzelfde geldt ook 
voor de kruispunten in het sterbos. Hun orde van belangrijkheid wisselt doorheen de 
historiek van het domein. Dit betekent dat ook hun inrichting, schaal en beplanting sterk 
verschillend kan zijn gaande van de 18de-eeuwse ‘berg met mast’ over de hagencirkels op 
het plan van 1818 tot de knooppunten met een centraal accent zoals een individuele 
boom, Kalmia-beplanting of de vazen vandaag.  
 
In de kasteeltuin vinden we vrijwel alle merkwaardige bomen en kampioenen die 
Vordenstein rijk is, en waaronder zich ook enkele bijzondere naaldhout exemplaren 
bevinden. Hun locatie in de zichtlijn van het kasteel, langs de oeverlijn van de vijver, nabij 
het paviljoen of op de wandeling naar de oranjerie wijzen op een beplantingskeuze waar 
sinds het midden van de 19de eeuw de nadruk op de uiterlijke verschijningsvorm en 
sierwaarde van de beplanting ligt en niet op een economische meerwaarde. In een meer 
recente periode werden om gelijkaardige redenen twee segmenten van het sterbos 
geopend voor de aanleg van een pinetum. Deze coniferencollectie moet samen worden 
gezien met een clump van naaldbomen uit dezelfde periode in het landschapspark. 
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Zowel de bomen in de dreven van het sterbos als de bomen van het pinetum en het 
landschapspark worden geïnventariseerd. De informatie hierover kan u vinden in 
paragraaf 3.3. 
 
In de vroege 19de eeuw werden ook de Pontische rododendron en de azalea op 
Vordenstein binnengebracht. Spontaan verwilderd in zowel kasteelpark als sterbos 
genieten deze van een bijzondere waardering. Ze worden beschouwd als typisch voor de 
streek van de Kempen en eigen aan het karakter van een parkbos. Hierdoor is Vordenstein 
zonder ‘heksengang’ zo goed als ondenkbaar geworden. Het volledig dichtgroeien van de 
aanwezige beplanting is wel een probleem. Het drevenpatroon van het sterbos en de 
accenten in de beplanting van de kasteeltuin verdwijnen in een dichte massa (zie ook 
paragraaf 3.3.7). 
 

WaterelementenWaterelementenWaterelementenWaterelementen    
Voor elke fase in de stijlgeschiedenis van Vordenstein ligt in de vormgeving van het water 
de spil van een nieuw ontwerp. Reeds in de 16de eeuw was het huis van Vordenstein door 
water omgeven en van grachten voorzien. In de 18de-eeuwse kasteeltuin vormen de 
architectuur van het park en het water één regelmatig geheel. De waterspiegel rond het 
kasteel, de hofgrachten als begrenzing en de boogvormige vijver waarover de vista het 
sterbos induikt, vormen het skelet van dit geheel. Wat volgt in de geschiedenis van deze 
kasteeltuin is het stapsgewijs hertekenen en verlengen of het dempen en opnieuw openen 
van deze drie waterelementen. In elke fase en tot vandaag kan dan ook een duidelijke 
relatie worden gelegd met deze 18de-eeuwse basisstructuur. Niet toevallig ligt vandaag wat 
rest van de ‘idyllieke’ poel uit de jaren 1930 op dezelfde plek als de poel van het 18de-
eeuwse Engelse bos. Een gelijkaardige vaststelling geldt ook voor de ringgracht van het 
domein. Reeds in de 18de eeuw vinden we op de noord- en zuidgrens van het domein 
grachten, respectievelijk gevoed door de Zuytbeek en de Kopstraatbeek. Naarmate het 
domein zich in wijzerzin uitbreidt, worden beide grachten verlengd, verbonden tot zelfs 
verlegd om uiteindelijk net voor de Tweede Wereldoorlog in de noordwest hoek van het 
domein de ring volledig te sluiten. Op plan- en kaartmateriaal zijn de verschillende 
stappen in de vormgeving van het water duidelijk te volgen. 
 
Op de Atlas van de Waterlopen na, levert deze historische analyse echter weinig 
informatie op over de waterhuishouding van het domein. Over de praktijk van het 
opstuwen van water of het aanvoeren van water uit het Kanaal Dessel-Schoten is op 
kaarten of in documenten niets terug te vinden. Tot eind de jaren 1970 werd kanaalwater 
door een hevel in de Zeurtbeek gebracht en door stuwen over de grachten en vijver in het 
domein verdeeld. Deze stuwen en de vaste drempel in het noordwesten worden in 2008 
gerestaureerd. 
 
Zowel de beplanting (elzenbroekbossen) als het microreliëf wijzen op een waterrijke 
bodem, waar van oudsher een samenhangend beheer van greppels, grachten, sloten, 
beken, poelen en vijvers het vele water onder controle houdt. Eerder een teveel aan water 
lijkt de vormgeving en historiek van dit domein te voeden. Nogal wat dreven in het 
sterbos vertonen bijvoorbeeld een specifiek profiel, waarbij met behulp van 
afwateringsgrachten de dreven droog werden gehouden. Problemen van wateroverlast 
vandaag, onder meer in de oranjerietuin, zijn mogelijks mede veroorzaakt door het 
dempen van oude grachten.  
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De rabatstructuur in het noordoosten van het sterbos loopt door een aantal dreven heen. 
Deze dreven hebben dan geen langsgrachten. Dit doet vermoeden dat hier vóór de aanleg 
van het sterbos al een nat bos of hooiland aanwezig was (bestanden 3b en 3c). 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Beheerplan Vordenstein  817700/R/873092/Mech 

Definitief beheerplan - 53 - 25 mei 2009 

3.1.6 Tuinornamentiek 

Tot de vormgeving en inrichting van het domein horen ook de beelden, vazen, bruggen en 
poorten die Vordenstein verfraaiden.  
 
Op het publiek toegankelijke deel van het domein bevinden zich vandaag nog vijf vazenvazenvazenvazen 
die tot de oorspronkelijke inrichting van het domein behoorden en die we op stilistische 
basis allen dateren uit de 18de eeuw. Voor geen enkel van deze exemplaren is de originele 
standplaats bekend. Momenteel staat één van de vijf historische vazen in het 
landschapspark. Er ontbreekt echter een klein stukje aan de bovenkant van deze vaas. 
Twee vazen staan aan de ingang van het privé-gedeelte van de familie de Pret. De overige 
twee vazen staan in het sterbos (kaart 3.24). 
 

 
Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....13131313: Historische : Historische : Historische : Historische 

vazen vazen vazen vazen     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Twee vazen zijn herkenbaar in de tuin onmiddellijk bij het kasteel op de foto Francois, 
Merxem (figuur 3.7) Op de top van de vazen stond (waarschijnlijk) een gestileerde 
bloemknop (zie foto 084 in bijlage 3.7).  
 
De twee monumentale toegangspoortentoegangspoortentoegangspoortentoegangspoorten verdienen een aparte vermelding. Ze dateren uit 
de tweede landschappelijke aanlegfase van het park omstreeks 1852. De poorten staan op 
de historische bruggen over de ringgracht (figuur 3.14). Samen met het huidige 
padentracé uit grotendeels dezelfde periode ontsluiten zij het volledige kasteeldomein. 
Op stilistische basis worden ze in de inventaris van het bouwkundige erfgoed ‘Bouwen 
door de eeuwen heen’ echter als 18de-eeuws aangeduid. Dit kan erop wijzen dat zij bij de 
heraanleg verplaatst werden. Op het schilderij in bezit van de familie de Pret blijkt immers 
dat ook de 18de-eeuwse tuin van Vordenstein van hekken was voorzien. Hoe dan ook zijn 
beide toegangen essentieel voor de betreding en ervaring van het historisch domein. In 
2008 worden beide poorten met hun brug gerestaureerd. 
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Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....14141414: Smeedijzeren poort: Smeedijzeren poort: Smeedijzeren poort: Smeedijzeren poort    

 
 
De kolom in de rozentuin is een latere toevoeging. De smeedijzeren waterput aan de 
achterzijde van de oranjerie komt oorspronkelijk uit het landschapspark. Vermoedelijk 
stond deze nabij de Kapel bij de verdwenen brouwerij. 
 
Het terras van de oranjerie werd verfraaid met vier halfverheven beeldhouwwerken. Deze 
zijn aan de vroegere eigenaar de Pret gegeven na de verkoop van het domein.  
Op figuur 3.7 zijn ook twee van deze gestileerde figuren herkenbaar. 
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3.2 Beleving en gebruik 

3.2.1 Eigenheid 

Domein Vordenstein is een parkgebied van regionaal belang en gelegen in een stedelijke 
omgeving op een boogscheut van Antwerpen. Ten opzichte van andere openbare parken 
in de omgeving is het er rustig vertoeven. 
 
Er is een grote afwisseling aan terreineenheden zoals graslanden met bomengroepen, 
Engels bos, sterbos met dreven, grachten, poelen en taluds. Ook de verhouding tussen 
open (zoals het landschapspark) en gesloten ruimte (zoals de sterbosstructuur) kent 
voldoende variatie.  
 

 

 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....15151515: : : : BBBBereikbaarheid ereikbaarheid ereikbaarheid ereikbaarheid van Vordenstein van Vordenstein van Vordenstein van Vordenstein metmetmetmet de auto de auto de auto de auto    
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3.2.2 Aantrekkingskracht 

BereikbaarheidBereikbaarheidBereikbaarheidBereikbaarheid    
Met het openbaar vervoer kan men via het Station Antwerpen-Centraal Vordenstein 
bereiken. Neem bus 601 op de Rooseveltplaats te Antwerpen en stap af in Schoten aan de 
Borkelstraat.  
 
Tramlijn 3 brengt je tot aan de terminus op de Bredabaan (aan de Carrefour). Dan is het 
ongeveer 25 min. stappen langs de Horstebaan om de ingang van Vordenstein te 
bereiken. 
 
In de nabijheid van Vordenstein zijn er veilige fiets- en wandelpaden voorzien. Aan elke 
ingang vindt men een fietsenstalling. 
 
Met de wagen neemt men de autosnelweg E19 Brussel-Antwerpen, richting Breda. Om 
vervolgens afrit 5 (Merksem-Schoten-Kleine Bareel) te nemen. De Bredabaan volgen tot 
aan de eerste lichten. Daar links afslaan tot aan de 3de straat links waar zich de parking 
bevindt. (zie figuur 3.15) 
 
De parking biedt plaats aan ongeveer 100 wagens. Er zijn plaatsen voorbehouden voor 
personen met een handicap en een extra brede parkeerplaats voor rolstoelgebruikers. 
 
Er zijn fietsparkings aan de hoek van de Horstebaan en de Kopstraat en op de parking.  
 
 
VeiligheidVeiligheidVeiligheidVeiligheid    
Toezicht en bewaking gebeuren door de beheerwachter van het ANB en de wijkagent. Er is 
geen dienstwoning voor de beheerwachter op het domein. 
De conciërge (wonend in de oranjerie), de arbeiders en ook de leden van de vriendenkring 
spelen een belangrijke rol op vlak van sociale controle.  
 
Om de fysieke veiligheid te waarborgen kan de beheerder beslissen het domein volledig 
ofwel voor een deel af te sluiten voor het publiek. Dit bijvoorbeeld bij te hoge 
windsnelheid of bij werkzaamheden. 
Er wordt op toegezien dat het staand dood hout of andere bomen de veiligheid van de 
wandelaars niet in het gedrang brengen.  
 
 
FunctiesFunctiesFunctiesFuncties    
De functies die Vordenstein vervult zijn zeer divers. Naast de belangrijkste zoals de 
ecologische, cultuurhistorische en recreatieve functies komt ook de educatieve functie aan 
bod.  
 

1. Ecologisch 
Vordenstein levert een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen en in stand houden van 
natuurwaarden. Er heeft zich een eigen waardevolle fauna en flora gevestigd. Het park 
kent een structuurrijk bosbestand en een afwisseling van graslanden, enkele waardevolle 
en oude bomen en veel dood hout. De grote diversiteit aan terreineenheden komt ten 
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goede aan de soortenrijkdom van het park. Daardoor kent Vordenstein een hoge 
biodiversiteit. 
 

2. Cultuurhistorisch 
Vordenstein is een oud kasteelpark. Het werd aangelegd in barokstijl met een sterk 
geometrische drevenstructuur. De huidige drevenstructuur is ook terug te vinden op de 
kaart van Ferraris opgemaakt van 1771 tot 1778. 
Op de plaats van het afgebroken kasteel en rond de villa werd het park omgevormd tot 
een park in landschapsstijl naar Engels model met de huidige vijver en groepen 
solitairbomen. De oranjerie en oranjerietuin werd gebouwd en aangelegd omstreeks 1800. 
Het oranjeriegebouw werd in 1991 beschermd als monument.  
 

3. Recreatief 
Door zijn aanleg als kasteelpark heeft Vordenstein een eigen aard met zowel waardevolle 
natuur- als parkelementen. Het park is enkel toegankelijk voor stille recreatie. Mensen 
komen naar het gebied om te genieten van een rustige omgeving, om aan natuurbeleving 
te doen, zich te bezinnen, voor de geleide wandelingen, tentoonstellingen,…  
 

4. Educatief 
De gerestaureerde oranjerie en de oranjerietuin bieden naast de mogelijkheid de oude 
tuinbouw te tonen, zoals die gebeurde in de kasteeltuinen, tevens de mogelijkheid aan 
natuureducatie te doen in de ruime betekenis van het woord. 
Na de openstelling werd de oranjerie gerestaureerd en wordt de oranjerietuin uitgebouwd 
tot een tuin-, tuinbouw- en natuureducatieve tuin.  
Infopanelen geven informatie bij natuur en beheer en in de oranjerie en in de tuin zijn er 
educatieve projecten zoals bvb. de kruidentuin, … 
 

5. Botanisch 
In Vordenstein zijn er ook verschillende collecties, zeldzame boomsoorten, … die een niet 
onbelangrijke botanische functie vervullen.  
 

6. Wetenschappelijk 
Op wetenschappelijk vlak lopen momenteel weinig studies maar (bijkomend) onderzoek 
naar bijvoorbeeld nachtvlinders of genetisch materiaal van zeldzame plantensoorten is 
wel gewenst.  
 

7. Economisch 
Voor de economische functie: zie volgende paragraaf 3.2.3.  
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3.2.3 Opbrengst 

De directe economischeeconomischeeconomischeeconomische functie van het park zoals de financiële opbrengst van de 
houtverkoop e.d. is beperkt.  
 
 
Tabel Tabel Tabel Tabel 3333....1111::::        VerkochVerkochVerkochVerkochte hoeveelheden hout tussen 2003 en 2008te hoeveelheden hout tussen 2003 en 2008te hoeveelheden hout tussen 2003 en 2008te hoeveelheden hout tussen 2003 en 2008    

jaarjaarjaarjaar    typetypetypetype    aantal lotenaantal lotenaantal lotenaantal loten    hoeveelheid houthoeveelheid houthoeveelheid houthoeveelheid hout ( ( ( (m³m³m³m³))))    

2003 openbaar 1 416,00 

2003 brandhout 10 76,00 

2004 brandhout 10 139,00 

2005 uit de hand 1 170,00 

2005 openbaar 2 550,00 

2006 brandhout 12 112,00 

2007 brandhout 23 173,00 

2008 brandhout 20 230,00 

2008 openbaar 1 391,00 

2008 uit de hand 1 13,23 

 
De verkoop aan professionelen betrof vooral dreefbomen. De houtverkoop aan 
particulieren heeft als voordeel dat er weinig schade aangebracht wordt door 
materiaalgebruik. Daarnaast is er ook weinig schade voor de natuur. Het brengt geen 
extra kost of tijd met zich mee voor de overheid. Dit versterkt ook de betrokkenheid van 
omwonenden en het begrip voor beheermaatregelen waarbij bomen worden gekapt. 
 
Ook de indirecte economische functie mag niet over het hoofd gezien worden. Enerzijds 
betekent een groengebied in de omgeving welvaart voor de horecazaken in de buurt en 
woningen krijgen een meerwaarde. Anderzijds is de indirecte economische opbrengst 
door captatie van fijn stof van de E19 essentieel in de regio Antwerpen. 
 
Een groenelement in de omgeving heeft ook positieve gevolgen voor het algemeen welzijn 
van de omwonenden en de bezoekers. Dit gegeven wordt meestal onderschat. 
 
Er zijn geen inkomsten van jacht of visserij. 
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3.2.4 Infrastructuur 

Bij de openstelling van Vordenstein is bewust gekozen voor een minimale infrastructuur. 
Bezoekers komen wandelen en genieten van de rust, de ruimte en het groen.  
 

Elementen zoals een speelplein of cafetaria zijn niet 
gewenst in het domein omdat deze niet in de 
doelstellingen passen en een geheel ander publiek 
aantrekken.  
 
Voor infrastructuurelementen zoals de toegangspoorten 
en de vazen: zie ook paragraaf 3.1.6. Tuinornamentiek. 
 
De elf ‘Bourgondische kinderen’ van Willem 
Vermandere waren tijdelijk te bewonderen in het 
landschapspark (figuur 3.16). 
 
 
 
 
Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....16161616::::    Beeldhouwwerk Willem VermandereBeeldhouwwerk Willem VermandereBeeldhouwwerk Willem VermandereBeeldhouwwerk Willem Vermandere    

 
 
VoorzieningenVoorzieningenVoorzieningenVoorzieningen    
Alle nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit, telefoon, … en dergelijke zijn aanwezig. 
De nutsleidingen worden op kaart 3.27 weergegeven (Nato leiding, grondwaterwinning, 
gasleiding onder Varentuin, kabeldistributie Stedekensdreef, waterleiding De Pret). Er is 
naast de oranjerie een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (32 I.E.) voorzien die alle 
afvalwater van de oranjerie en het koetshuis volledig zuivert. Het gezuiverde water wordt 
geloosd in de gracht rond de oranjerietuin. Het regenwater van de oranjerie en het 
koetshuis gaat naar de regenwaterput met overvloei in de vijver. 
 
Sanitaire voorzieningen voor bezoekers zijn te vinden in de inkomhal van het 
oranjeriegebouw. De arbeiders hebben aparte voorzieningen in het koetshuis. 
 
Er komen in totaal 44 banken voor waarvan drie verschillende types kunnen 
onderscheiden worden. In het bosgedeelte en het landschapspark vindt men naast het 
‘Velopa-model’ ook het oudere model door de Provincie Antwerpen geplaatst (zie kaart 
3.24). In de oranjerietuin staan negen stuks van het ‘Teak model’ met FSC-certificaat. 
 
 
Gebouwen Gebouwen Gebouwen Gebouwen     
Het koetshuiskoetshuiskoetshuiskoetshuis wordt als opslagruimte, verblijf- en werkplaats voor de arbeiders gebruikt. 
Er zijn plannen om hier een wachterswoning in te richten.  
 

In 2003 is de restauratie van het vroegere koetshuis afgerond. Dit gebouw duikt in zijn 
oorspronkelijke vorm op in 1852. In 1868 werd het verbouwd en uitgebreid tot zijn huidige 
omvang. Oorspronkelijk waren de tien bogen van dit gebouw als volgt verdeeld: twee 
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bogen links voor een woning, zes centrale bogen poorten en twee bogen rechts voor een 
woning. In de loop der jaren is de woning rechts met één boog uitgebreid, waarschijnlijk 
wegens plaatsgebrek. Bij de restauratie in 2003 werd de verdeling als volgt: de eerste boog 

links werd een poort met daarachter het 
atelier, dan twee bogen voor een 
wachterswoning, vier centrale bogen 
bleven poorten en drie bogen rechts 
werden lokalen voor de arbeidersploeg. 
In de toekomst wordt de meest linkse 
poort waarschijnlijk opnieuw 
opgenomen in de linkse woning. 
 
 
Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....17171717: Het koetshuis: Het koetshuis: Het koetshuis: Het koetshuis    

 
 
Aan de overkant van de koer staan twee bakstenen hoekgebouwen waartussen zich een 
open stalling bevond met een asymmetrisch dak. Dit zal ook in de toekomst zo hersteld 
worden. 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....18181818::::    DDDDeeee    oranjeriemuuroranjeriemuuroranjeriemuuroranjeriemuur    

 
 

 
De muur De muur De muur De muur rond de oranjerietuin is op de 
zuidzijde onderbroken. De muur bevat 
acht toegangspoorten. De muur is zowel 
aan de binnenzijde als aan de 
buitenzijde voorzien van haken voor de 
bevestiging van een lattenwerk voor 
leifruit. 
 
 
Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....19191919: Zuidelijke g: Zuidelijke g: Zuidelijke g: Zuidelijke geeeevel van het vel van het vel van het vel van het 

oranjeriegebouworanjeriegebouworanjeriegebouworanjeriegebouw    

 
 
Het oranjeriegebouworanjeriegebouworanjeriegebouworanjeriegebouw doet dienst als 
conciërgewoning en tentoonstelling- of 
polyvalente ruimte. Er is op de eerste 
verdieping ook een vergaderruimte en 
een bureau voorzien. Van het originele 
verwarmingssysteem dat vroeger 
gebruikt werd kan men nog elementen 
zoals de roosters terugvinden.  

De gerestaureerde oranjerie en de oranjerietuin bieden naast de mogelijkheid de oude 
tuinbouw te tonen, zoals die gebeurde in de kasteeltuinen, tevens de mogelijkheid aan 
natuureducatie te doen in de ruime betekenis van het woord.  
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Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....20202020: Noordelijke gevel oranjeriegebouw: Noordelijke gevel oranjeriegebouw: Noordelijke gevel oranjeriegebouw: Noordelijke gevel oranjeriegebouw    

 
 
 
Oranjerieën zijn typische bouwwerken, 
die in de 17de en de 18de eeuw opgericht 
werden in de kasteelparken. Ze dienden 
om de oranjebomen en andere niet- 
winterharde planten te overwinteren. In 
deze periode werd zeer veel geld en 
aandacht besteed aan het verzamelen 
en pronken met nieuwe planten. 
 
De kasteelhoveniers waren vaklieden, die tuinbouw en tuinkunst op topniveau 
uitoefenden. De kasteelhoveniers droegen hun kennis over binnen de familie of binnen 
hun groep. Zo treffen we binnen de verschillende kastelen ook hoveniers, die met elkaar 
verwant zijn. De kasteelheren wedijverden met elkaar in het tonen van de mooiste 
groenten, bloemen en planten. Regelmatig werden tentoonstellingen ingericht. Tal van 
tuin- en hofbouwmaatschappijen werden opgericht door de kasteelheren.  
 
Op de bibibibijenhal jenhal jenhal jenhal is er een groendak. Groendaken zorgen niet alleen voor een mooier 
uitzicht, ze hebben ook een gunstige invloed op het stadsklimaat. Groendaken milderen 
de omgevingstemperatuur en de temperatuur in het gebouw. Ze slaan regenwater op, 
produceren zuurstof en verschaffen levensruimte voor planten en dieren. Ook 
gevelbegroeiing draagt hiertoe bij. 
 
In de gerestaureerde muurserresmuurserresmuurserresmuurserres kan het kweken van druiven, perzik, enz… terug een 
beeld geven van het vroegere gebruik. Het aanplanten van een beperkt aantal fruitbomen 
in leivorm kan een beeld geven van het vroegere gebruik en een gangbare teeltmethode in 
die tijd en is één van de voornaamste redenen voor het ommuren van de tuin. 
 
De aluminiumserre is gebouwd op de originele serremuur en in dezelfde vorm als een 
versleten serre in Pitch Pine met kleine ruitjes. Deze geschilderde houten serre was niet 
meer onderhoudbaar. De gietijzeren steunstukken werden in de nieuwe bovenbouw 
verwerkt. Deze serre had nog een duplicaat. Deze serre werd bij de aankoop van het 
domein afgebroken door de vroegere eigenaar en verplaatst naar een ander domein.  
 
 
Op de grens tussen de terreineenheden V18/12e/01 en V03/12b/01 staat een schuilhok 
voor de koeien. Hoewel het Kempens Roodbont winterhard is en in feite geen schuilplaats 
nodig heeft, eist de publieke opinie toch dat er een schuilplaats voorzien wordt. Het 
schuilhok is opgebouwd in vrije blokhutstijl met rondhoutblokken van de lorken uit het 
voormalige bestand in V03/12b/01. Voor het lorkenbestand in 12b gerooid werd, stond 
daarin een schuilhok. 
 

In 14d, op de grens met grasland 14f, staat een houten stal (V31/14/01) in vervallen 
toestand. Het is een voormalige paardenstal. Het gebouwtje heeft een dak van 
merkwaardige, schelpvormige dakpannen. 
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Sinds 1818 bevindt zich in de bocht 
van de vijver het enige bewaarde 
paviljoen (V31/12i/01). Meer 
onderzoek zou kunnen uitwijzen 
wat de eigenlijke functie van het 
paviljoentje was. Opmerkelijk aan 
het achthoekige bakstenen 
gebouwtje zijn de dichtgemetselde 
gaten onderin de muren (zie ook 
foto 063 in bijlage 3.7. 
 

 
Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....21212121: paviljoentje: paviljoentje: paviljoentje: paviljoentje 

 
 
Wegen en bruggenWegen en bruggenWegen en bruggenWegen en bruggen 
Van de bruggen over de vijver situeert zich slechts één op het toegankelijk gedeelte. 
Kaartmateriaal en resten ter plaatse tonen aan hoe aanvankelijk een brugbrugbrugbrug dichter bij het 
koetshuis met de stallen gelegen was. Het huidige exemplaar verleent toegang tot het 
enige bewaarde paviljoen.  
 
In het noorden van Vordenstein, in 16d, werd recent een brug in beton en baksteen 
gemaakt over de gracht langs de oude Peerdsbosbaan. Deze brug werd gelegd om perceel 
16 bereikbaar te maken vanop de omringende wegen, meer bepaald via de noordelijke 
dienstingang tot de Parklaan. Door de aanleg van deze brug werd ook een rondgang voor 
wandelaars mogelijk rondom de privé-enclave (blauwe lus). 
 
Volgende types wegen worden onderhouden in Vordenstein: 

- dolomietweg zware draagkracht (rode lus, ringpad); 
- bosweg zwaar verkeer (12-urendreef); 
- dolomietwegen normale draagkracht; 
- overige boswegen. 
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3.2.5 Gebruik en gebruikers 

Vooral als het mooi weer is vertoeven veel wandelaars en joggers op het domein. Een 
groot deel van de bezoekers is gepensioneerd. Groepen met rolstoelgebruikers bezoeken 
regelmatig het park maar ook ouders met kinderwagens en natuurliefhebbers zijn trouwe 
bezoekers. Ze appreciëren de stilte; de rust en de natuurwaarden van het domein. 
Jongeren van 5 tot 25 jaar bezoeken verhoudingsgewijs minder Vordenstein. 
 
Er is ook duidelijk een verschil te merken in jaargetijden. Zo zijn er meer recreanten in de 
herfst en in de lente. In het weekend is het bezoekersaantal hoger, vooral ’s zondags. 
 

Enkele buurtbewoners zijn héél frequente bezoekers van het park. Maar ook enkele 
bewoners van omliggende gemeenten (Brecht, Antwerpen, Wijnegem, …) hebben hun 
hart aan Vordenstein verloren. Ze schrikken er niet voor terug meermaals per week enkele 
kilometers te rijden. 
Speciale activiteiten zoals bvb. plantenbeurzen, geleide wandelingen en tentoonstellingen 
weten veel bezoekers te waarderen, ook mensen uit de ruimere regio van Antwerpen. 
 

 
Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....22222222: : : : BBBBezoekers ezoekers ezoekers ezoekers tijdens detijdens detijdens detijdens de Dag van het  Dag van het  Dag van het  Dag van het 

Park 2005Park 2005Park 2005Park 2005    

 

 

 

Veel verenigingen maken gebruik van 
het park om hun activiteiten te 
organiseren. Denk maar aan Tuinpunt, 
VMPA, Natuurpunt, compostmeesters, 
Gemeente Schoten, … 
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3.2.6 Toegankelijkheid 

Juridische toegankelijkheidJuridische toegankelijkheidJuridische toegankelijkheidJuridische toegankelijkheid    
Vordenstein is overdag open. ‘s Nachts is het park gesloten. De openingsuren variëren in 
de loop van het jaar en worden aangegeven bij de ingangen van het park (zie ook bijlage 
1.8 Parkreglement). De volgende openingsuren worden in de loop van het jaar 
aangehouden: 
 
1 mei tot 1 september:  Van 8 uur tot 21 uur 
1 september tot 1 november Van 8 uur tot 19 uur 
1 november tot 1 maart  Van 8 uur tot 17 uur 
1 maart tot 1 mei  Van 8 uur tot 19 uur 
 
Bij noodsituaties kan het park afgesloten worden. Bijvoorbeeld bij windsnelheden vanaf 
70 km/u wordt het bosgedeelte afgesloten en bij snelheden vanaf 90 km/u wordt het 
volledige domein afgesloten. 
 
Fietsen en motorvoertuigen mogen niet gebruikt worden door bezoekers in het park. Ook 
honden en andere huisdieren zijn niet toegelaten op het domein, zelfs niet aan de 
leiband. Enkel de paden mogen betreden worden.  
 
 
Fysieke toegankelijkheidFysieke toegankelijkheidFysieke toegankelijkheidFysieke toegankelijkheid    
Historisch gezien is de hoofdingang van het domein de ingang aan de Horstkapel met 
historische toegangspoort. Deze wordt enkel gebruikt als dienstingang wegens het drukke 
verkeer op de Horstsebaan.  
De toegang tot het park kan gebeuren langs vijf ingangen. De ingang langs de houten 
brug aan de parking wordt het drukst gebruikt door wandelaars. Vanaf deze ingang is ook 
de oranjerie vlot te bereiken. 
De ingang op de hoek van de Kopstraat en de Horstebaan was de rechtstreekse 
verbinding van het kasteel naar het centrum van Schoten. Deze ingang is enkel 
toegankelijk voor wandelaars. Langs de Peerdsbosbaan werd een servitudeweg aangelegd 
naar het privé-eigendom de Pret. Deze weg biedt ook de mogelijkheid de rondweg te 
bereiken en de verbinding te maken met het Peerdsbos. Langs de Kopstraat, op het einde 
van de twaalfurendreef werd een zuidelijke diensttoegang gemaakt, langs de Parklaan, in 
de noordoosthoek van bestand 16d werd een noordelijke diensttoegang gemaakt. Beide 
toegangen wordt enkel gebruikt voor zwaar dienstverkeer, bv. voor bosexploitatie (zie 
kaart 3.24). 
 
Er zijn drie wandelingen aangeduid op de kaart en bewegwijzerd aan de hand van paaltjes. 
De korte wandeling van 1 km wordt aangeduid met witte paaltjes. De ‘rode’ wandelroute 
op het ringpad is 3,5 km. Dit ringpad is goed begaanbaar en dus ook toegankelijk voor 
kinderwagens en rolstoelen. De blauwe paaltjes duiden de wandelroute van 4 km aan (zie 
kaart 3.24). 
 
Het ringpad is volledig verhard met gestabiliseerd dolomiet. Dit is enerzijds nodig voor 
het transport, zowel toelevering als werkzaamheden. Anderzijds biedt het voor bezoekers 
met een kinderwagen of rolstoel een aangename wijze om van het domein te genieten. De 
andere wegen zijn niet verhard (kaart 3.25). 
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Visuele en communicatieve toegankelijkheidVisuele en communicatieve toegankelijkheidVisuele en communicatieve toegankelijkheidVisuele en communicatieve toegankelijkheid    
Op het terrein zijn verschillende infoborden aanwezig met een plattegrond van het 
domein, bepaalde voorwaarden i.v.m. betreding van het park (parkreglement), informatie 
over toekomstige activiteiten of werken (zie kaart 3.24). 
 

De informatieverstrekking aan het 
publiek verloopt via brochures. Ook via 
de website van het Agentschap voor 
Natuur en Bos is informatie te vinden.  
(http://www.natuurenbos.be) 
 
 
 
 
 

Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....23232323: : : : IIIInfobordennfobordennfobordennfoborden 

 

 

Educatieve voorzieningenEducatieve voorzieningenEducatieve voorzieningenEducatieve voorzieningen    
In de oranjerietuin zijn er al educatieve voorzieningen zoals de thematuinen, de bijenhal, 
de kruidentuin, …. Indien de tuin wordt heringericht, worden deze dan ook verder 
uitgebreid.  
 
Jaarlijks zijn er ook wisselende tentoonstellingen zowel in de tuin als in de oranjerie zelf, 
dit in samenwerking met de Koninklijke Tuin- en Landbouw Maatschappij van Antwerpen, 
kortweg Tuinpunt. 
 
Verder zijn er drie uitgestippelde wandelroutes, op regelmatige basis begeleide 
wandelingen en naar jaarlijkse gewoonte allerhande activiteiten op de ‘Dag van het Park’. 
 
 
Ecologische voorzieningenEcologische voorzieningenEcologische voorzieningenEcologische voorzieningen    
De muizenruiter op het domein dient als onderkomen voor allerhande knaagdieren, 
waaronder muizen. Daardoor hebben uilen en andere vogelsoorten, die voor voedsel op 
muizen zijn aangewezen, gedurende strenge winters een betere overlevingskans. De ruiter 
moet geplaatst worden in een geschikte biotoop voor muizen, niet te ver verwijderd van 
de broedplaats van de uil. Het zijn min of meer replica’s van hooimijten maar met een 
veel steviger constructie. De muizenruiter vraagt echter een blijvend onderhoud (bijvullen 
hooi en graan). 
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3.3 Biotiek 

3.3.1 Typering van de beplanting 

Het onderzoek van de biotiek kan eindeloos zijn en kan volgens verschillende inzichten 
benaderd worden. Dit kan afhangen van het voorwerp zelf (cultuurlijk of natuurlijk) of van 
het standpunt van de onderzoeker (ecologisch, bosbouwkundig, tuinbouwkundig,…). In 
dit hoofdstuk worden de voor Vordenstein belangrijkste invalshoeken uitgewerkt. Voor dit 
beheerplan werd de methodiek gebruikt, beschreven in het vademecum beheerplanning 
(uitgave 2004).  
 
Het volledige park is verdeeld in terreineenheden (kaart 1.6 tot en met kaart 1.8) en 
bestanden (kaart 1.3). Beide zijn gemakkelijke methoden om groenobjecten op het terrein 
te duiden. Ze vertonen, als vanzelfsprekend, duidelijke overeenkomsten. Een lijst van de 
terreineenheden kan men vinden in bijlage 1.5, een beschrijving van de bosbestanden in 
bijlage 1.7. 
 
De belangrijke terreineenheden wordt in dit hoofdstuk besproken. In een poging om dit 
veelomvattende hoofdstuk te structureren worden de objecten als volgt ingedeeld: 
 

• cultuurlijke vegetatie; 
• natuurlijke of halfnatuurlijke vegetatie. 
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3.3.2 Cultuurlijke vegetatie 

Een cultuurlijke vegetatie omvat alle groen dat door mensen bewust is aangeplant. 
Hoewel dit niet de hoofdbedoeling is, kunnen dergelijke vegetaties wel een belangrijke 
natuurwaarde hebben. 
 

3.3.2.1 Oranjerietuin 

Rond de oorspronkelijke inrichting en het gebruik van de oranjerietuin is weinig bekend. 
Op basis van het beschikbare oude kaartmateriaal kan slechts een heel algemeen beeld 
worden geschetst. In de tuin werden hoogstwaarschijnlijk groenten, fruit, bloemen en 
andere nutsplanten gekweekt in functie van de behoeften van de "kasteelheer". Bovendien 
probeerden grootgrondbezitters elkaar te overtreffen met de mooiste, grootste en meest 
zeldzame planten. In deze periode werd dan ook zeer veel geld en aandacht besteed aan 
aankoop en verzorging. De kasteelhoveniers waren vaklieden, die tuinbouw en tuinkunst 
op topniveau uitoefenden. In de muren van de tuin vindt men bijvoorbeeld nog talrijke 
ankers terug waartegen raamwerk hing om fruitbomen tegen te leiden. 
 
Op historisch kaartmateriaal zijn enkele plantvakken te zien waartussen brede paden 
liepen. Over de detailinrichting is weinig 
bekend. Mogelijk was de inrichting beperkt 
tot functioneel aangelegde bedden met 
paadjes tussen die eventueel verhard 
werden met kiezels. In de jaren ’30 wordt 
hier ook een rotstuin aangelegd.  
 
Toen het domein in 1980 aangekocht werd 
was de gehele tuin erg verwilderd. Op een 
heel klein gedeelte werden nog groenten en 
bloemen opgekweekt. Verder groeiden er 
fruitbomen en waren populieren 
aangeplant. Op enkele fruitbomen na zijn 
deze zaken verdwenen. De authentieke 
muurserres zijn gerestaureerd maar worden 
momenteel niet ingeschakeld in het 
tuingebeuren. 
 
Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....24242424: : : : DahliaDahliaDahliaDahlia---- en Tulpententoonstelling,  en Tulpententoonstelling,  en Tulpententoonstelling,  en Tulpententoonstelling, 

voorjaar en zomer 2005voorjaar en zomer 2005voorjaar en zomer 2005voorjaar en zomer 2005    

 
 
Vandaag is deze moestuin de locatie voor enkele thematuinen naar een voorontwerp van 
het Agentschap voor Natuur en Bos. Na afweging en wegens het ontbreken van 
historische gegevens werd door de vroegere afdeling Bos en Groen geopteerd de tuin een 
moderne invulling te geven. In een eerste fase werden de populieren verwijderd, werden 
de poorten uitgegraven en de poorten, hekwerken en muren gerestaureerd. In het 
voorontwerp werd van in het begin rekening gehouden met participatie en met de 
mogelijkheid van het inrichten van kleinschalige evenementen. Dit voorontwerp is voor 
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drievierde uitgevoerd met deelontwerpen. Soms gewijzigd, soms integraal. Een aantal 
tuinen hadden te lijden onder de problemen met de bodemwaterhuishouding.  
 
Door het graven van de poel buiten de tuin en het uitdiepen van de grachten in de 
varentuin is het waterprobleem sterk verminderd. Door het leggen van drainering in de 
hoofdpaden en het middenplein kan wateroverlast in natte perioden waarschijnlijk 
kleinschalig opgelost worden. 
Meer informatie over de waterhuishoudingsproblemen in de oranjerietuin is te vinden in 
paragraaf 3.4.5 (hydrologie). 
 
Uit het bodemonderzoek (zie bijlage 3.4) blijkt bovendien dat er een tekort aan humus 
(teellaag) is in de moestuin en de voormalige rozentuin. Daarnaast is er plaatselijk, in de 
voormalige rozentuin, een probleem met bodemcompactie. Het probleem van de natte 
plantvakken in de voormalige rozentuin werd deels opgelost door het verhogen van de 
plantvakken binnen de buxusomranding.  De beheerder besliste de investeringen sinds 
2007 de stop te zetten om voorgaande problemen in één beweging op te lossen.  
 
Er is een ontwerpopdracht voorzien voor de herinrichting van de oranjerieopdracht (zie 
bijlage 3.6). Onderstaande gegevens geven dus slechts indicatief de huidige situatie weer. 
 
In enkele tuinen waar de vaste planten verdwenen zijn worden eenjarige planten, 
aangeplant volgens een bepaald thema, getoond.  
 
Recent werd tegen een deel van de muren van de oranjerietuin leifruit aangeplant . Uit de 
lengte van de tuinmuren (binnen- en buitenkant) waar nog muurhaken te vinden zijn, 
blijkt dat Vordenstein vanuit historisch perspectief een geschikte locatie is om een 
leifruitcollectie uit te bouwen. 
 
Ondanks voorgenoemde problemen liggen de uitgevoerde delen van de oranjerietuin er 
de laatste jaren er florissant bij. De talrijke bezoekers van de oranjerie zijn lovend over het 
uitzicht en de invulling van de tuin. Dit is te danken aan de inzet van de arbeiders, de 
goede uitvoering door de huidige aannemer en zeer goede samenwerking met Tuinpunt 
voor de inrichting van de thematentoonstellingen.  
 
 
Achtergrond bij het voorontwerp van de oranjerietuinAchtergrond bij het voorontwerp van de oranjerietuinAchtergrond bij het voorontwerp van de oranjerietuinAchtergrond bij het voorontwerp van de oranjerietuin    
Natuur in steden en verstedelijkte gebieden wijkt sterk af van deze in natuurreservaten. 
Planten en dieren die hier willen overleven moeten aangepast zijn aan veelal sterk 
wisselende omstandigheden en uitgesproken menselijke invloeden. Zelfs zonder 
menselijke ingrepen is er echter toch natuur in steden aanwezig. Zeldzame dieren en 
planten kunnen er voorkomen. Maar algemeen krijgt de natuur slechts een zeer beperkte 
plaats toebedeeld en zelden de kans om er zich ongestoord te ontwikkelen. 
 
Door meer natuur in de buurt te brengen, wordt natuur weer een dagelijkse belevenis, niet 
iets waar we ons ver moeten voor verplaatsen. 
Iedereen kan bijdragen om meer natuur in onze omgeving te brengen, door de natuur 
meer ruimte en tijd te gunnen in de steden, door een aangepast milieu te creëren of door 
een ecologisch beheer te voeren. 
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Steden vertonen een zeer specifiek klimaat gekenmerkt door een hogere temperatuur en 
een drogere lucht. Deze verschillen zijn te wijten aan de grote bebouwde oppervlakte, 
weinig begroeiing en menselijke activiteiten zoals verwarming en verkeer.  
Plantengroei heeft een belangrijke positieve invloed op dit stedelijke klimaat. Planten 
zorgen voor verdamping en het vasthouden van water, dat anders direct afgevoerd wordt 
via de riolering. Beplante oppervlakten warmen ook veel minder op. 
 
Als we een luchtfoto van een stad bekijken zien we de tuinen een echte lappendeken 
vormen met een groot natuurlijk potentieel. Zeer veel huizen hebben een eigen tuin. 
Tuinen maken dan ook een belangrijk deel uit van het groenareaal. De natuurwaarde van 
een tuin hangt echter sterk af de aanleg en van het onderhoud door de tuinbezitter. 
 
Informatie en sensibilisatie van de tuinbezitter voor het aanleggen en natuurvriendelijk 
onderhouden van hun tuin is een belangrijke taak van de overheid. 
 
In de oranjerietuin werd in het ontwerp naast de vroegere functie, moestuin en tuin van 
het kasteel, voornamelijk rekening gehouden met de functie tuin- en natuureducatie. 
Participatie is een belangrijk gegeven. 
 
 
ThematuinenThematuinenThematuinenThematuinen    
In de vijvertuin wordt van dichtbij een collectie water- en moerasplanten getoond en 
wordt een hoogveen en moeras aangelegd. De aanwezigheid van water geeft aan de tuin 
een extra dimensie. Een vijver zorgt niet alleen voor veel leven maar wordt over het 
algemeen ook esthetisch sterk gewaardeerd.  
 

Vissen en amfibieën 
gaan niet samen in een 
vijver van een beperkte 
omvang. Alle inheemse 
vissen, ook de kleine 
stekelbaarsjes, eten 
amfibieënlarven. Er 
werd dus een duidelijke 
keuze gemaakt geen 
vissen in de vijver uit te 
zetten. 
 
 
Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....25252525: De vijvertuin: De vijvertuin: De vijvertuin: De vijvertuin    

 
 
In de moestuin wordt een grote diversiteit van groenten, ook oude en minder 
gebruikelijke soorten aangeplant. De moestuinen worden beheerd en onderhouden in 
nauwe samenwerking met Tuinpunt. De moestuinen zijn tevens een voorbeeld van 
participatie. De tuintjes worden ter beschikking gesteld aan geïnteresseerde liefhebbers. 
Deze beplanten en onderhouden de tuintjes. ANB stelt samen met Tuinpunt jaarlijks een 
aantal zaden van minder gekende groenten ter beschikking van de tuiniers. Er moet een 
verplicht minimum van deze groenten in de tuintjes geplant worden. Onderhoud gebeurt 
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door de tuiniers. De opbrengst is voor de tuiniers. Er zijn ook gemeenschappelijke 
activiteiten. Een viertal werkvergaderingen (in orde maken van de composthopen enz..), 

binnenbrengen van de 
plantenlijsten, ‘oogstfeest’ enz … 
 
 
 
 
Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....26262626: : : : De De De De moestuin moestuin moestuin moestuin     

 
 
 
 
 

 
 
De kruidentuin omvat een collectie kruiden voor divers gebruik. Onderverdeeld in 
keukenkruiden, verfkruiden, geneeskrachtige kruiden, likeurkruiden en heksenkruiden. Een 
groot deel van de keukenkruiden behoort tot de familie van de schermbloemigen en van 
de lipbloemigen. De planten van deze families bevatten dikwijls aromatische en 
etherische oliën. Deze planten zijn zeer aantrekkelijk voor insecten en vlinders. De 
oorspronkelijke lijst van de kruidentuin is opgenomen in bijlage 3.8. 
 
Tabel Tabel Tabel Tabel 3333....2222::::    Overzicht van deOverzicht van deOverzicht van deOverzicht van de huidige huidige huidige huidige tijm tijm tijm tijm---- en muntsoorten in de oranjerietuin en muntsoorten in de oranjerietuin en muntsoorten in de oranjerietuin en muntsoorten in de oranjerietuin    

TijmTijmTijmTijmsoortensoortensoortensoorten    MuntMuntMuntMuntsoortensoortensoortensoorten    

Thymus 'Duftkissen' Mentha cervina  

Thymus doerfleri 'Bressingham' Mentha cervina 'Alba' 

Thymus 'Doone Valley' Mentha longifolia Buddliea Mint Group 

Thymus 'Hartington Silver' Mentha spicata 'Maroccan' 

Thymus herba-barona 'Caraway' Mentha suavolens ' Variegata' 

Thymus herba-barona 'Lemon scented' Mentha x gracilis 'Variegata' 

Thymus longicaulis Mentha x piperita 'Black Spearmint' 

Thymus pseudolanuginosus Mentha x piperita 'May' 

Thymus serpyllum  Mentha x piperita 'Mitcham' 

Thymus serpyllum Cocinaeus group Mentha x piperita 'Reverchonii' 

Thymus serpyllum 'Elfin' Mentha x piperita F.citrata 'Lavender' 

Thymus serpyllum 'Pink Chintz' Mentha x piperita f. citrata 'Eau de Cologne' 

Thymus serpyllum 'Vey' Mentha x piperita f. citrata 'Chocolata' 

Thymus serpyllum 'Albus' Mentha x piperita f. citrata 'Orange' 

Thymus vulgaris 'Compactus'  

Thymus vulgaris 'Silver Posy'  

Thymus x citriodorus 'Aureus'  

Thymus x citriodorus 'Golden King'  

Thymus x citriodorus 'Bertram Anderson'  

Thymus x citriodorus 'Lemon Supreme'  

Thymus x citriodorus 'Silver Queen'  

Thymus x citriodorus 'Villa Nova'  
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In de noordwestelijke hoek van de oranjerietuin werd een vierseizoenentuin voorzien. 
 
Een aantrekkelijke tuin, met sterke planten en bloemen in elke maand van het jaar vormen 
de basis van de vierseizoenentuin op Vordenstein. Naast vele bloemen zijn ook bladeren, 
bessen, takken, stammen en vormen belangrijk. 
 
In de seizoenentuin staan meer dan 200 verschillende plantensoorten die allemaal 
bijdragen aan een tuin die een jaar rond mooi en interessant is. Voor elk seizoen is een 
tuinkamer voorzien. In de lentekamer bloeien helleborus en vergeet-me-nietjes tussen de 
vele bolgewassen.  
 
Het aanbod voor een zomertuin is uiteraard veel groter. Planten met een natuurlijk 
voorkomen groeien hier bij elkaar en creëren zo een rustige en natuurlijke sfeer. En door 
het gebruik van nectarrijke planten wordt de zomerkamer druk bezocht door vlinders, 
bijen en andere insecten. 
 
In de herfstkamer bloeien de laatste vaste planten zoals asters en sedum. Heesters en 
bomen tonen hun prachtige herfstkleuren in rood, oranje en geel. Bessen en zaaddozen 
trekken hier de aandacht, zowel van de bezoeker als van verschillende soorten vogels. 
 
In de wintertuin groeien vele sneeuwklokjes tussen groenblijvende heesters, 
winterbloeiers en ongewone vaste planten met aantrekkelijk blad. Op een zonnige dag 
geurt de kamer ook naar zoete kamperfoelie of frisse toverhazelaar. 
 
Pril geel en groen (maart – april – mei) 
Elk jaar komt er ergens halfweg maart een dag waarbij de lente opeens zijn intrede doet. 
Traag maar zeker wordt de zon warmer, worden de hagen groener en het ochtendconcert 
luidruchtiger. Op die ene vroege lentedag ontdek je dat de wereld opnieuw wakker is en 
een nieuw tuinseizoen begint. 
 
De eerste narcissen staan in bloei. Narcissus ‘Jenny’ is een van de beste. Deze Engelse 
soort bloeit wat later dan de gewone soorten met lichtgele bloemen. Narcissus ‘Thalia’ 
behoort tot de Triandrus-groep en heeft kleine, heerlijk geurende bloemen. De bloemen 
zijn ook wat belvormig, met achteruitgeslagen kelkblaadjes. Het is een gemakkelijke 
narcis die onder heesters en bomen kan verwilderen. 
 
Een van de laatste opvallende voorjaarsbloembollen is het lenteklokje of Leucojum 
aestivum. Het lijkt een beetje op een sneeuwklokje, alleen wordt de plant zeker 50 cm 
hoog. De witte, hangende bloemen hebben op elk bloemblaadje een opvallende groene 
vlek.  
 
In de voorjaarstuin werd ook gezorgd voor warme en opwindende plekken met frisgroen 
en geel, oranje en rood. Begin april staat Euphorbia robbiae in bloei. Deze wolfsmelk past 
uitstekend bij blauwbloeiende bolgewassen. Hier staan ze in combinatie met de spaanse 
boshyacint, lage Chionodoxa luciliae en vele bosanemonen. Een veel hogere 
wolfsmelksoort is Euphorbia ‘Fireglow’, weliswaar een zomerbloeiende soort, maar in de 
lentetuin vooral gebruikt omwille van de intens oranjerode stengels en knoppen.  
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En wie heeft nog nooit van Paonaea mlokosewitschii gehoord, de veelbesproken, maar 
onuitspreekbare wilde pioen uit de Kaukasus. De schitterende, lichtgele bloemen 
verschijnen eind april, zijn zeker 10 cm groot, maar blijven slechts een paar dagen mooi. 
Het blad van deze schoonheid is blauwgroen berijpt en blijft veel langer genietbaar. Ook 
geel bloeit Paeonia lutea var ludlowii, een heester uit de eikenbossen van Tibet. Met een 
hoogte van minstens twee meter, is deze struik meer dan de moeite waard. 
 
Geranium phaeum of donkere ooievaarsbek is een van de vroegst bloeiende soorten van 
dit populaire geslacht. Alleen van deze soort bestaan er tientallen cultivars in wit, roze, 
violet en paars. Een recente introductie is ‘Samobor’, een in het Kroatië gevonden vorm 
met donkere vlekken op het blad. Aan de noordzijde van de tuin staat een grote groep 
witbloeiende Geranium phaeum ‘Album’.  
 
Lamium orvala ‘Album’ is een ongewone vorm van de dovenetel. Na verloop van tijd 
vormt de plant een mooie pol frisgroen blad en bloeit in het voorjaar met kransen 
spierwitte bloemen.  
 
Een lentetuin zonder geur is ondenkbaar. Bij de gebruikte vaste planten en bollen zijn er al 
een paar, maar de heerlijkste en sterkste geuren komen van heesters. Osmanthus delavayi 
of schijnhulst is een compacte, wintergroene struik. Het donkergroene blad is vrij klein en 
getand en lijk wat op hulstblad. De witte bloemen verschijnen in april en geuren bijzonder 
zoet.  
 
De viburnums hebben misschien wel de beste voorjaarsgeur, zoet en met een kruidige 
toets. Viburnum x burkwoodii is wintergroen, heeft glimmend blad en wordt ongeveer 2 m 
hoog. Trosjes met witte bloemen verschijnen in april. Viburnum carlesii is bladverliezend, 
maar met mooier en interessanter blad; grijsgroen in de zomer en mooi verkleurend in de 
herfst. De heerlijk geurende bloemen verschijnen ook wat later, zo rond half mei. In knop 
zijn ze lichtroze, tijdens de bloei meestal wit. 
 
Zomers geweld (juni – juli – augustus) 
Juni is een van de mooiste, rijkste en levendigste momenten van het jaar. Het groen is 
nog fris, en vaste planten bloeien uitbundig.  
 
In juli verandert de tuin nogmaals. Het frisgroene verdwijnt en maakt plaats voor stevige 
en harde kleuren. Warme en koele tinten contrasteren met elkaar. In de warme border eist 
de zwartbladige vlier (Sambucus nigra ‘Black beauty’) alle aandacht op. Op die bijna-
zwarte achtergrond springen de felle kleuren van Crocosmia ‘Lucifer’ naar voor. 
Crocosmia of montbretia is een knolvormende vaste plant met sierlijk blad en opvallende 
bloemen. 
 
Persicaria amplexicaulis ‘Summerdance’ vult dit schema aan. Deze nieuwe vorm heeft 
felrode bloemen die van juni tot aan de vorst verschijnen.  
 
De roze vorm van deze Persicaria of duizendknoop leidt de overgang naar de zachtere, 
koelere kleuren in. Even lang bloeiend als de rode en de witte is dit misschien een van de 
beste vaste planten voor de tuin. Past bijna overal bij, groeit goed en bloeit uitbundig en 
lang.  
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Hetzelfde kan je eigenlijk zeggen over de vaste plant van het jaar 1992. Toen al een van de 
favorieten, maar elk jaar steeds meer in trek. De lichtblauwe bloemetjes van Calamintha 
nepeta ssp. nepeta verschijnen vanaf juni en zorgen de hele zomer en nazomer voor een 
frisse kleur. Ook bijen en vele andere insecten genieten van deze steentijm. Een ervan is 
de blauwe muntkever die zich aan het frisgeurende blad tegoed doet. Absoluut geen 
probleem voor de plant, en een prachtig insect om bezoekers en kinderen mee te 
verrassen. 
 
Strobilanthes atropurpureus is een ongewone plant in de zomertuin. De sierlijke bloemen 
groeien aan ijle trossen en hebben een heldere paarsblauwe kleur. In de blauwpaarse hoek 
bloeien ook monnikskap (Aconitum carmichaelii wilsonii), Aster, Salvia en Geranium. Een 
van de betere soorten met blauwe bloemen is Geranium ‘Brookside’.  
 
Een superplant voor droge en zonnige standplaats is de zeedistel of Eryngium. De soort 
die hier gebruikt wordt is Eryngium alpinum 'Jos Eijking', een rijkbloeiende hybride met 
staalblauwe bloemen en prachtig blad. De distelachtige bloemen vormen een mooi 
contrast met de omringende planten en versterken de natuurlijke uitstraling van de tuin.  
 
Tot dezelfde familie van de schermbloemigen behoort ook het Zeeuws knoopje. Astrantia 
major ‘Shaggy’ is een vorm met grote, opvallende bloemenschermen. De bloem lijkt op 
een speldenkussen waarop honderden kleine bloempjes staan, omgeven door een kring 
schutbladen in groen, wit en roze.  
 
Een opvallende bodembedekker is de gouden marjolein (Origanum vulgare 'Thumble's 
Variety'). Dit compact groeiend kruid heeft geelgroene blaadjes en witte bloemen en 
contrasteert mooi met de omringende beplanting. Deze ‘Thumble’s Variety’ is te 
verkiezen boven de ‘Aureum’ die bij felle zon vaak bruin wordt. 
 
Ook Origanum laevigatum 'Herrenhausen' groeit uitbundig in de zomertuin. Deze soort 
heeft  blauwgroene blaadjes die lekker geuren en perfect passen bij de donkere bloemen. 
In bijna dezelfde kleur bloeien de Amerikaanse rudbeckia’s, Echinacea purpurescens 
'Rubinstern'. En als contrast groeien er ook een paar witbloeiende soorten tussen. 
 
Herfstig bruin (september – oktober – november) 
De laatste vaste planten komen nu tot volle wasdom. Miscanthus 'Malepartus' bereikt de 
twee meter en ontplooit stilaan de roodbruine bloeipluimen. Polygonum amplexicaule - 
schuchter aan de bloei begonnen in juli - schittert nu in alle hevigheid en ook steentijm 
(Calamintha nepeta ssp. nepeta), Sedum en Eupatorium zorgen voor rijke nazomerbloei. 
En terwijl bladkleuren zich verdiepen, bessen en zaaddozen rijpen, worden de kleuren van 
de herfstbloeiers zachter. Roze, geel, purper, paars en grijs voeren nu de hoofdtoon.  
 
In de middencirkel groeien vaste planten met een natuurlijk karakter. Laag bij de grond 
bloeit  Sedum spectabile 'Herbstfreude', een goed ingeburgerde vaste plant, maar nog 
steeds een van de gemakkelijkste en mooiste herfstbloeiers. Miscanthus sinensis 
'Yakushima Dwarf' is een vrij laag blijvende Miscanthus of prachtriet. Met z’n anderhalve 
meter bakent deze sierlijke herfstbloeier de middencirkel af.  
 
Overal rijzen Verbena bonariensis als skeletten uit de andere planten. De vierkantige 
stengels hebben weinig blad en bloeien op de top met trossen paarsblauwe bloemen. Het 
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is net die ongewone vorm die de plant én de tuin een eigen karakter geeft, een verrassing 
in een anders wat saaie en doodse periode. Helaas is het een kortlevende plant, maar een 
die zichzelf gelukkig goed uitzaait. 
 
Een bijzondere plant in de najaarstuin is Vernonia crinita. Een    schitterende najaarsplant 
voor achterin de border of als solitair, met perfect rechtopstaande stengels en diep 
purperen bloemen in schermen.    Leucanthemella serotina is een zeer laat bloeiende aster 
met witte margrietvormige bloemen....    
     
Liriope mag eigenlijk in geen enkele tuin ontbreken. Deze vaste plant hoort bij de 
leliefamilie, heeft grasachtig blad, groeit op quasi elke grond en kan goed tegen droogte 
en schaduw. In het najaar bloeit ze daarenboven prachtig, met blauwpaarse aren. Liriope 
muscari 'Big Blue' heeft de dikste en grootste bloemen.  
 
Aan deze rijkgedekte tafel doet een vlucht insecten zich te goed.. Vlinders, bijen, 
zweefvliegen en spinnen delen in de feestvreugde van de herfsttuin.  
 
Een opvallende en exotisch ogende heester is de Leycesteria formosa of Himalaya-
kamperfoelie. De witte bloemen zitten verscholen in prachtige trossen wijnrode 
schutbladen. Na de bloei groeien de zaden uit tot zwartglimmende bessen. De bladeren 
zijn ruw en niet echt attractief, maar als ze bij de eerste vorst afvallen, blijven grasgroene 
stengels stevig rechtop staan en zorgen zo voor een mooi winterbeeld.  
 
Later op het seizoen tooien het krentenboompje (Amelanchier lamarckii 'Ballerina') en 
Euonymus europaeus 'Red Cascade' zich met prachtig rood en oranje blad. Arum italicum 
groeit onder deze struiken en toont zich in dit jaargetijde met opvallend rode bessen.  
 
Winters groen en wit (december – januari - februari ) 
Veel groenblijvende heesters worden gebruikt om structuur en vorm te geven aan de tuin. 
In het groeiseizoen vallen ze minder op, maar nu, wanneer bloemen en bladverliezende 
heesters weinig te bieden hebben, komen ze tot hun recht. Eenmaal die groene vormen 
een plaats hebben gekregen, brengen een aantal specifieke planten kleur en leven in de 
wintertuin. 
 
Roze, paars en wit zijn de voornaamste kleuren in de winter. Gelukkig zijn er ook een paar 
geel bloeiende planten om voor wat warmte en sfeer te zorgen. Jasminum nudiflorum of 
de winterjasmijn mag eigenlijk in geen enkele tuin ontbreken. Ze heeft een lang 
bloeiseizoen, van november tot april en combineert gemakkelijk met diverse andere 
winterbloeiers.  
 
Toverhazelaars brengen animo in de tuin. Van dichtbij lijken de bloemen op 
zeeanemonen, lichtgeel en groot in Hamamelis ‘Pallida’ en oranjerood in ‘Orange Peel’. 
Op een zonnige dag verspreiden ze ook een heerlijk frisse geur.  
 
Heestervormige kamperfoelies hebben kleine, onopvallende bloemen maar zorgen voor 
een zoet parfum in de wintertuin. Lager bij de grond bloeit Sarcococca hookeriana var. 
humilis met kleine geelgroene bloemen tussen glimmend blad.  
 



 
 
 
 
 
 
 

Beheerplan Vordenstein  817700/R/873092/Mech 

Definitief beheerplan - 75 - 25 mei 2009 

Nog méér geur komt van Viburnum x bodnantense. In de tuin staan twee verschillende 
cultivars. De oude vorm ‘Dawn’ bloeit met intens roze bloemen en ’Charles Lamont’ 
bloeit in een fijnere roze kleur. De x in een botanische naam wijst altijd op een kruising. 
Zo is deze Viburnum x bodnantense het resultaat van de kruising tussen Viburnum farreri 
en Viburnum grandiflorum.  
 
Geen enkele wintertuin is compleet zonder de winterbloeiende kers, Prunus subhirtella 
‘Autumnalis’. De bloei begint in november, en eindigt met een spectaculaire bloei in het 
voorjaar. Tussendoor komen op warmere dagen ook steeds nieuwe bloemen open. Als 
extraatje heeft deze sierkers ook mooie bast en een prachtige herfstverkleuring.  
 
Naast bloemen en bast, zorgen bessen voor een aangename winterverrassing. Vooral de 
bloeiende vorm van klimop bepaalt het winterbeeld in sommige tuinen. Na de bloei 
verschijnen donkergroene bestrosjes die later zwart verkleuren. Van de struik-klimop of 
Hedera helix 'Arborescens' bestaat ook een cultivar met oranjerode bessen, 'Poetica 
Arborea', die hier voor een belangrijk deel vorm geeft aan de tuin. 
 
De bodem onder de Hamamelis wordt bedekt door winteraconiet, Eranthis hyemails. Hun 
bloemen lijken wat op gele boterbloemen met een groene rand er om heen. Ze verschijnt 
in zachte winters al in januari, maar is het mooist in februari.  
 
Heel apart is de combinatie van sneeuwklokjes en zwart gras. Deze laatste is eigenlijk 
geen gras, maar een plant uit de leliefamilie. Officieel heet ze trouwens Ophiopogon 
planiscapus 'Nigrescens'. De plant wordt niet hoger dan vijftien tot twintig centimeter. In 
mei en juni bloeit ze met kleine, wat onopvallende, lila bloemen. En later op het jaar 
draagt ze ook nog glimmende, zwarte bessen. 
 
De vierseizoenentuin zet aan tot het uitproberen van insectenvriendelijke en mooie 
plantencombinaties in de eigen  tuin 
 
De vierseizoenentuin werd gerealiseerd met steun van BTA of de Bedrijfsgroep 
Tuinaannemers Antwerpen vzw 
 
 
Verder is ook een vlinder- en insectenheuvel en een bijentuin ingericht, waar naast een 
bijenhal ook aandacht besteed wordt aan solitair levende bijen en hommels. Deze tuinen 
tonen hoe, ook met gekweekte planten of in combinatie met wilde planten, een tuin 
insecten- en vlindervriendelijk kan ingericht worden en een uitstekende habitat kunnen 
vormen voor veel ongewervelde dieren. Voor meer gegevens over de bijenhal zie paragraaf 
3.2.4 (Infrastructuur). 
 
 
Vurige tuin 
Naast de vijvertuin werd een tuin aangelegd en beplant met vaste planten in vurige tinten. 
Een zogenaamde hot border. Er werd tevens aandacht geschonken aan planten met 
mooie bladvormen. De tuin is bewandelbaar op een pad in gebakken straatstenen. De 
hoekpunten zijn geaccentueerd met blokken in graniet. 
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Tabel Tabel Tabel Tabel 3333....3333::::        Plantenlijst’ Vurige tuin’Plantenlijst’ Vurige tuin’Plantenlijst’ Vurige tuin’Plantenlijst’ Vurige tuin’    

NaamNaamNaamNaam    NaamNaamNaamNaam    

Acanthus 'Hungaricus' Helianthemum 'Henfield Brilliant' 

Acanthus 'Morning candle' Helianthus decapetalus 'Capenoch Star' 

Achillea 'Feuerland' Hemerocallis 'Bumble Bee' 

Aconitum carmichaelii 'Arendsii' Iberis sempervirens 'Snowflake' 

Agapanthus (funnel) 'Black Panta'® Kniphofia 'Royal Standard'  

Agastache 'Black Adder' Kniphofia 'Uvaria Nobilis' 

Alchemilla mollis Leucanthemum 'Gruppenstolz' 

Anemone hybrida(x) 'Haspen Abundance' Lobelia 'Queen Victoria' 

Artemisia ludoviciana 'Valerie Finis' Lupinus 'The Pages' 

Artemisia smidthiana 'Nana' Lythrum salicaria 

Artemisia stelleriana 'Bougton Silver' Onopordum tauricum 

Aster lateriflorus 'Horizontalis' Papaver orientale 'Marcus Perry' 

Astilbe chinensis 'Pumila' Persicaria amplexicaulis 'Summerdance' 

Calamintha nepeta nepeta Phlox 'Orange Perfection' 

Campanula punctata 'Pantaloons'® Phlox 'Red Riding Hood 

Chelone obliqua Rheum 'Ace of Hearts' 

Coreopsis grandiflora 'Walcoreop' Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' 

Coreopsis tripteris 'Mostenveld' Rudbeckia nitida 'Herbstsonne' 

Cynaria cardunculus Rudbeckia 'Takao' 

Datisca cannabina Salvia nemerosa 'Heumanarc'® 

Delphinium (belladona) 'Atlantis' Salvia nemerosa 'Ostfriesland' 

Dicentra exima 'Stuart Boothman' Scabiosa caucasica 'Stafa' 

Echinacea 'CBG Cone 3® (Mango) Sedum 'Purple Emperor' 

Erigeron 'Karvinskianus' Sedum reflexum 

Eupatorium maculatum 'Glutbal' Sedum spathulifolium 'Purpureum' 

Euphorbia characias 'Black Pearl' Sempervivum gemengd 

Euphorbia characias 'Wulfenii' Silphium perfoliatum 

Geranium 'Gerwat' Tradescantia andersoniana 'Rubra' 

Helenium 'Moerheim Beauty' Veronica longifolia 'Blauriesin' 

 
 
In het zuidoostelijke gedeelte van de oranjerietuin werd in het voorontwerp een 
bessentuin voorzien. Deze tuin kan alsnog probleemloos ingevoegd worden. 
 
In het midden gedeelte van de tuin werden de hagen en de leilindes uitgevoerd. Deze tuin 
wordt momenteel gebruikt voor het aanplanten van de dahliacollectie. 
 
De dahliacollectie op Vordenstein werd gestart in 2005 met de Zomertentoonstelling 
‘Dahlia’s in de kijker’ op Vordenstein. 
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3.3.2.2 Varen- en schaduwtuin 

De varen- en schaduwtuin toont hoe een tuin ingericht kan worden zonder het rooien van 
het bestaande bomenbestand. Onder de struiken en naast de paden kan zich een 
kruidlaag ontwikkelen of aangeplant worden. Bladeren worden enkel op de paden 
opgeruimd en afgevoerd. Onder de struiken en tussen de varens vormen ze een 
waardevolle strooisellaag, noodzakelijk voor het bodemleven en tal van insecten. 
 

3.3.2.3 Pinetum (coniferentuin) 

 
Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....27272727: : : : Het Het Het Het pinetumpinetumpinetumpinetum    

 

Het pinetum is een coniferentuin met een verzameling 
bomen van de geslachten Picea, Chamaecyparis, Thuja en 
vormverwante geslachten (terreineenheid V10/08a/01). Via 
mondelinge overlevering weten we dat de aanleg van het 
pinetum in twee delen gebeurd is. Tussen 1950 en 1965 
werden door de familie de Pret coniferen aangeplant. In de 
tweede fase werd door de latere beheerder, de Provincie 
Antwerpen, overschotten van het arboretum te Kalmthout 
aangeplant. Het bestand ligt in het oorspronkelijke sterbos, 
maar is mogelijk altijd een problematische bebossing 
geweest. Op de kaart van de Ferraris zijn in deze omgeving 

heidevlekken aangegeven en ook de bomen in de dreven in dit gedeelte groeien slechts 
matig. De bodemvegetatie in het pinetum is droog heischraal. 
 

3.3.2.4 Opbouw en elementen Landschapspark - solitaire bomen / boomgroepen 

 
Zeldzame en/of waardevolle bomen, heesters, … 
Oude en merkwaardige bomen groeien 
in Vordenstein naast nieuwe 
aanplantingen en zorgen zo voor een 
interessant geheel.  
 
Vroeger werden dikwijls merkwaardige 
bomen in kasteeltuinen aangeplant. 
Deze bomen werden dan vooral in de 
nabijheid van het kasteel geplant met de 
bedoeling de bezoekers te imponeren.  
 
Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....28282828:::: B B B Bomengroep in landschapsparkomengroep in landschapsparkomengroep in landschapsparkomengroep in landschapspark    
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Enkele belangrijke daarvan zijn: 
 

• Zwarte den (Pinus nigra): De zwarte den ter hoogte van het paviljoentje is een 
kampioenboom, het is de dikste zwarte den van België met een omtrek van 4,50 
m en een hoogte van 35 m. 

• Japanse notenboom (Ginkgo biloba) 
• Crataegus monogyna ‘albomarginata’: Hij is wel het dikste exemplaar van de 

zeldzame variëteit Crataegus monogyna ‘albomarginata’ die wordt gekenmerkt 
door de opvallende witte bladranden. 

• Linde (Tilia sp.): De lindes in het landschapspark van Vordenstein zijn vaak 
meerstammig. De stammen van de meerstammige lindes zijn eigenlijk de 
uitgegroeide waterloten. Bij de oudste exemplaren aan de vijver zou het evenwel 
mogelijk zijn dat hier meerdere bomen in één plantgat werden gezet om dit effect 
te bekomen. 

• Opmerkzaam in het park zijn de grote oude exemplaren van de gewone 
vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia), de Vaantjesboom (Davidia involucrata), de 
Trompetboom (Catalpa bignonioides) en Ierse taxus (Taxus baccata ‘fastigiata’).  

• De zeer zeldzame Quercus x leana is een natuurlijke kruising van de dakspaaneik 
en de blikeik (Quercus velutina). Het exemplaar in Vordenstein is helaas 
aangetast door schimmels en is afgebroken. Er wordt geprobeerd om door middel 
van stekken de oude boom te vermeerderen. 

• Verschillende groepen varenbeuken (Fagus sylvatica ‘Aspleniifolia’) 
• prachtige groep van Magnolia’s  

 
De waardevolle elementen worden verder besproken onder paragraaf 4.1. 
 

3.3.2.5 Dreven 

De kern van het huidige drevenstelsel is het oudste aspect dat nu nog duidelijk 
herkenbaar is van het domein. Reeds op de oudste kaarten is het karakteristieke patroon 
te onderscheiden (zie paragraaf 3.1 (Cultuurhistoriek)). 
 
Bomen die er stonden vanaf de aanleg zijn natuurlijk niet meer terug te vinden. Er zijn 
reeds enkele generaties bomen volgens dit patroon aangeplant. Het is onbekend welke 
boomsoorten vroeger gebruikt zijn bij aanplanting. Toch kan verondersteld worden dat 
aan de onderlinge configuratie weinig veranderd is. Op kruispunten van dreven is de 
positionering van de bomen zeer doordacht. Dit strakke patroon is gelukkig niet verloren 
gegaan. Bij heraanplanten zijn de bomen dus steeds op dezelfde plaats ingeplant. Het is 
dan ook van het grootste belang deze plaatsen en verbanden niet uit het oog te verliezen 
dit bijvoorbeeld op de hoeken, ronde punten, ... 
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Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....29292929,: Resp,: Resp,: Resp,: Respectievelijk deectievelijk deectievelijk deectievelijk de boswachtersdreef, rode beukendreef en 12 boswachtersdreef, rode beukendreef en 12 boswachtersdreef, rode beukendreef en 12 boswachtersdreef, rode beukendreef en 12----urendreef urendreef urendreef urendreef     

 

 
 
Om een duidelijk zicht te krijgen op de kwaliteit en de karakteristieken van de dreven zijn 
ze in de herfst van 2002 en het voorjaar van 2003 voor een eerste keer geïnventariseerd. 
In 2007 volgde een tweede inventarisatieronde. Een algemeen aanvaarde methodiek die 
werkbaar is in de praktijk bestaat niet. Een goed voorbeeld staat beschreven in het 
drevenbeheerplan van Wortel-kolonie. Het nadeel is dat een beschrijving van elke 
individuele boom niet terug te vinden is. Daarom werd voor Vordenstein deze methodiek 
aangepast en geperfectioneerd. Alle gegevens werden in een databank gebracht zodat de 
resultaten met de computer kunnen geanalyseerd worden. 
 
De dreven (en de wegen in het algemeen) hebben in Vordenstein geen officiële naam. 
Daarom werd aan elke dreef (en weg) een nummer toegekend (kaart 3.14). Gezien zo'n 
nummer een abstract gegeven is werd voor het gemak aan elke dreef een naam 
gekoppeld. In enkele gevallen waar dit mogelijk is, werd een naam gekozen die iets zegt 
over de ligging van de dreef. Het begin, verloop en eindpunt van een dreef is een 
kunstmatig gegeven en is arbitrair bepaald met respect voor de configuratie van de 
dreven. 
 
 Voorbeeld : dreefnummer 14 : Boswachtersdreef 
 
Een dreef is verdeeld in secties die ook elk een nummer kregen. Dit sectienummer werd 
overgenomen bij de codering van de terreineenheid “dreef”(L35) (kaart 1.7). Een sectie is 
meestal een stuk tussen twee kruispunten. Soms is een sectie ook begrensd door een 
ander gegeven (einde van de eigendom van het Vlaamse Gewest, einde van de dreef, …). 
De secties zijn genummerd van noord naar zuid. Dreven die een oost-west verloop 
hebben zijn, hebben secties die genummerd zijn van west naar oost. Elke sectie 
(dreefstukje) kan dus geduid worden door twee getallen. 
 
 Voorbeeld : sectienummer 14.2 : tweede sectie van de Boswachtersdreef 
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De bomen binnen een sectie worden op dezelfde manier genummerd. Ze worden dus ook 
genummerd van noord naar zuid (of van west naar oost).  
 
De bomen die links staan krijgen een L voor hun nummer, de bomen rechts een R. Zoals 
hiervoor gesteld begint een dreef (en sectie) in het noorden of westen (bij oost-west 
verloop). Links of rechts wordt bepaald als men vanaf het begin van de dreef in de dreef 
kijkt. 
 
 Voorbeeld : boom 14.2.L05 : 5de boom op linkerkant van sectie 14.2 
 

Een probleem zijn de "dubbele" dreven d.w.z. de dreven met twee rijen bomen langs elke 
kant. Om de structuur van de gegevens te behouden is er voor gekozen de middelste twee 
rijen een sectienummer te geven en de buitenste twee rijen een volgend sectienummer te 
geven. 
 
Per boom wordt de boomsoort, omtrek, conditie en het al dan niet voorkomen van holtes 
genoteerd. Indien de bomen acuut gevaarlijk zijn en daarom moeten gekapt worden, 
wordt dit aangeduid. Aanvullend kunnen opmerkingen gegeven worden. 
 

De omtrek wordt genoteerd in centimeter en is gemeten op borsthoogte. De conditie 
wordt geduid met een cijfer van 1 tot 5. 
 

• 5 : In optimale gezondheid 
• 4 : Een eerste vitaliteitverlies is zichtbaar 
• 3 : Kwijnend 
• 2 : Bijna dood 
• 1 : Afgestorven of verdwenen 

 
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde conditie van de 
dreefbomen binnen eenzelfde dreefsectie. 
 
Tabel Tabel Tabel Tabel 3333....4444::::    Overzicht gemiddelde condities van de dreefbomen in de dreefsectiesOverzicht gemiddelde condities van de dreefbomen in de dreefsectiesOverzicht gemiddelde condities van de dreefbomen in de dreefsectiesOverzicht gemiddelde condities van de dreefbomen in de dreefsecties    

DreefnummerDreefnummerDreefnummerDreefnummer    DreefnaamDreefnaamDreefnaamDreefnaam    DreefsectieDreefsectieDreefsectieDreefsectie    

Conditie Conditie Conditie Conditie 

2002200220022002    

Conditie Conditie Conditie Conditie 

2007200720072007    

ConditieConditieConditieConditie----

veranderingveranderingveranderingverandering    

1 Oude dreef Totaal 2,7 /  

  1 2,9 /  

  2 2,1 /  

  3 3,0 /  

  4 2,3 /  

  5 3,3 /  

  6 2,0 /  

2 Eyndedreef Totaal 3,9 3,9 + 

   1 4,0 4,2 + 

   2 3,8 3,8 - 

3 Verloren dreef Totaal 3,6 3,4 - 

   1 3,6 3,3 - 

   2 3,6 3,5 - 

4 Westerdreef Totaal 2,6 3,1 + 
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DreefnummerDreefnummerDreefnummerDreefnummer    DreefnaamDreefnaamDreefnaamDreefnaam    DreefsectieDreefsectieDreefsectieDreefsectie    

Conditie Conditie Conditie Conditie 

2002200220022002    

Conditie Conditie Conditie Conditie 

2007200720072007    

ConditieConditieConditieConditie----

veranderingveranderingveranderingverandering    

   1 2,8 2,8 + 

   2 2,5 3,3 + 

5 Oude westelijke Ommegang Totaal 2,6 3,9 + 

   1 3,1 3,2 + 

   2 2,6 2,7 + 

   3 1,4 4,7 + 

   4 2,9 4,5 + 

   5 1,2 4,4 + 

   6 2,9 4,5 + 

   7 2,6 3,0 + 

   8 3,8 4,0 + 

6 Voor-dreef Totaal 3,4 3,2 - 

   1 3,0 2,9 - 

   2 3,3 2,8 - 

   3 4,1 4,0 - 

   4 4,3 4,9 + 

   5 2,3 1,3 - 

7 Twaalfurendreef Totaal 3,3 3,0 - 

   1 4,3 4,0 - 

   2 3,7 3,2 - 

   3 3,5 2,9 - 

   4 2,2 2,2 - 

   5 2,2 4,7 + 

   6 3,9 2,9 - 

   7 3,3 2,7 - 

   8 3,3 2,6 - 

8 Na-dreef Totaal 3,2 2,8 - 

   1 2,5 2,7 + 

   2 3,9 3,2 - 

   3 2,5 2,2 - 

   4 3,5 2,9 - 

9 Oude oostelijke ommegang Totaal 3,1 / ? 

   1 2,7 2,6 - 

   2 4,0 3,3 - 

   3 3,4 / ? 

   4 2,9 / ? 

10 Nieuwe ommegang Totaal 3,3 2,9 - 

   1 3,2 2,7  

   2 3,4 3,3  

11 Oude noorddreef Totaal 2,4 4,0 + 

   1 3,6 3,5 - 

   2 3,0 3,2 + 

   3 1,0 / ? 

   4 2,0 5,0 + 

   5 1,4 4,5 + 

12 Gregorio de Ayaladreef Totaal 3,2 3,0 - 
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DreefnummerDreefnummerDreefnummerDreefnummer    DreefnaamDreefnaamDreefnaamDreefnaam    DreefsectieDreefsectieDreefsectieDreefsectie    

Conditie Conditie Conditie Conditie 

2002200220022002    

Conditie Conditie Conditie Conditie 

2007200720072007    

ConditieConditieConditieConditie----

veranderingveranderingveranderingverandering    

   1 3,5 3,2 - 

   2 3,3 3,0 - 

   3 3,6 3,5 - 

   4 2,9 3,1 + 

   5 2,5 2,5 + 

13 Nieuwkasteeldreef Totaal 3,4 3,6 + 

   1 3,3 2,9 - 

   2 2,6 2,1 - 

   3 3,5 2,9 - 

   4 2,9 2,6 - 

   5 3,2 3,0 - 

   6 1,6 2,3 + 

14 Boswachtersdreef Totaal 4,1 3,9 - 

   1 4,9 5,0 + 

   2 4,9 4,9 - 

   3 4,7 5,0 + 

   4 3,5 3,0 - 

   5 3,4 3,2 - 

   6 3,3 2,8 - 

15 Korte dreef Totaal 3,0 4,5 + 

   1 3,3 4,6 + 

   2 3,7 4,4 + 

   3 2,5 4,5 + 

   4 2,8 4,5 + 

16 Leeuwkensdreef Totaal 3,4 / ? 

   1 4,2 4,1 - 

   2 4,2 3,9 - 

   3 2,6 / ? 

   4 2,8 / ? 

17 Rode Beukendreef Totaal 3,4 / ? 

   1 4,3 3,8 - 

   2 3,4 3,4 + 

   3 3,8 fout ? 

   4 2,8 / ? 

   5 2,8 / ? 

   6 3,1 2,9 - 

18 Familie van de Werve dreef Totaal 2,5 3,5 + 

   1 2,7 3,0 + 

   2 1,9 3,3 + 

   3 3,2 3,6 + 

   4 1,9 4,6 + 

    gemiddeldegemiddeldegemiddeldegemiddelde        3,13,13,13,1    3,43,43,43,4    + 

/ Onvolledige of ontbrekende gegevens 

 
Algemeen kan bemerkt worden dat ten opzichte van de toestand in 2002-2003, de 
gemiddelde conditie van de dreefbomen in 2007 is verbeterd. Een overzicht van de 
conditie per boom in opgenomen in bijlage 3.2. 
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Holtes, gevaar en al of niet te kappen zijn aangeduid met J (Ja) of N (nee). Eventuele 
beschrijving van de holtes kan bij opmerkingen meegegeven worden. 
 
Bij de opmerkingen moet vooral gelet worden op gevaarlijke situaties (dode takken, 
zwammen, …), broedgelegenheden, bijzondere kwaliteiten, vorm, … Vooral in de Familie 
van de Wervedreef zijn in 2007 een groot aantal dode bomen geïnventariseerd. 
 
Bomen die op kruisingen staan behoren in principe tot twee secties. Deze bomen zijn 
tweemaal geïnventariseerd en staan dus bij twee secties. De bomen worden enkel geteld 
bij de meest noord-zuid georiënteerde dreef en zijn hier aangeduid met de letter P (van 
prioritair). 
 
Ook de sectie in zijn geheel is bekeken. De dreefbreedte en de afstand tussen de bomen is 
opgemeten. In de drevendatabank is de lengte van de dreef via een geografisch 
informatiesysteem (ArcView 3.2) bepaald en is dus niet tot op de meter correct. Op basis 
van de gegevens van het nieuwe opmetingsplan kan de dreeflengte geactualiseerd 
worden. In de tabel 1.3 is de totale lengte van de dreven bepaald op basis van het nieuwe 
opmetingsplan (2008). 
 
Verder werden beschreven: 
 

• Aanwezigheid van een dreefgracht 
• Begroeiing op de weg tussen de bomen 
• Bezetting aan Rododendron 
• Configuratie van de bomen (overeenstaand, geschrankt, ...) 
• Enkele of dubbele dreef 
• Algemene opmerkingen 

 
Het is inherent aan een inventarisatie dat de resultaten snel verouderen. Een storm kan in 
één klap het werk dat in de inventarisatie gestoken is teniet doen. Het is slechts als deze 
inventarisatie op geregelde tijdstippen herhaald wordt dat de resultaten echt interessant 
worden. Hierbij moet rekening gehouden worden dat minstens 2059 bomen overlopen 
moeten worden. Daarom wordt het volgende schema opgelegd: 
 

• Eén keer per jaar: dreefbomen beoordelen op gevaar (liefst in september - oktober 
omdat dan aantastingen van zwammen het duidelijkst zijn) 

• Om de drie jaar: inschatten van de conditie, uitwendige kenmerken van de boom 
beschrijven (opmerkingen, holten), beschrijven van de toestand van de sectie,…dit 
kan best gebeuren in juli –augustus. 

• Om de zes jaar: volledige inventarisatie (inclusief omtrekken, gemiddelde 
dreefhoogte, …) 

• Jonge bomen elk jaar controleren (boombanden, opkronen, steunpalen, …) 
 
Het voordeel van het digitaal wegschrijven van de gegevens is dat op een zéér eenvoudige 
manier statistieken en overzichten kunnen worden gegenereerd die ook in bijlage 3.2 te 
vinden zijn.  
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3.3.3 Collecties 

3.3.3.1 Rododendron 

 
Deze collectie is gestart in 2007 en is bedoeld als opstart voor de rododendroncollectie. 
 
Tabel Tabel Tabel Tabel 3333....5555: Overzicht Rododendron: Overzicht Rododendron: Overzicht Rododendron: Overzicht Rododendron----collectiecollectiecollectiecollectie    

NaamNaamNaamNaam    

Rhododendron arborescens 

Rhododendron atlanticum 

Rhododendron schlippenbachii 

Rhododendron vaseyi 

Rhododendron viscosum 

 

3.3.3.2 Camellia 

 
De Camelia-collectie bevindt zich in de Varentuin. De collectie isopgestart in 2007 en is 
bedoeld als opstart voor de Camelia-collectie. 
 
Tabel Tabel Tabel Tabel 3333....6666: Overzicht Camellia: Overzicht Camellia: Overzicht Camellia: Overzicht Camellia----collectiecollectiecollectiecollectie    

NaamNaamNaamNaam    

Camellia japonica ’Higo’  Asahi-no-minato 

Camellia japonica ‘Higo’  Mangetsu 

Camellia japonica ‘Higo’  Kobai 

Camellia japonica ‘Higo’  Shintsukasa 

Camellia japonica ‘Higo’  Hino Maru 

Camellia japonica ‘Higo’ Gosho Zakura 

Camellia japonica  Kiokko 

Camellia japonica  Kirin no homare 

Camellia japonica  Oki- no-nami 

Camellia japonica  White Nun 

Camellia japonica  Silver Waves 

Camellia sasanqua  Navajo 

Camellia sasanqua  Kanjiro 

Camellia sasanqua  Cleopatra 

Camellia sasanqua  Flores de Lago Maggiore 

Camellia sasanqua  Plantation Pink 

Camellia sasanqua  Hino de Guma 

 
Camellia sasanqua 
De C. sasanqua is een herfstbloeier met meestal enkelvoudige of half gevulde bloemen. 
Japan is zijn thuisbasis. Hij staat graag in volle zon. Eens uitgebloeid staat hij vaak vol 
met zwarte zaadjes, deze kan men uitpersen en leveren thé olie of licht welriekende olie 
van super kwaliteit op. Sommige soorten zijn ook welriekend. 
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Camellia Japonica Higo 
Over de C. Japonica Higo zijn de meningen verdeeld. De meesten beschouwen de Higo 
als een C. Japonica, anderen denken dat het een hybride is, een kruising tussen C. 
Japonica en C. rusticana. De C. Japonica Higo is gekenmerkt door zijn grote enkele bloem 
met middenin, als een knop, een bos van gele meeldraden. Hij is genoemd naar de oude 
Japanse provincie Higo, thans Kumamoto prefectuur, gelegen op het zuiderse eiland 
Kyushu. De C. Japonica Higo was er het symbool van de krijgsedelen of Samoerai. De 
planten (bloemen) werden geheimzinnig en angstvallig beschermd. Pas na een paar 
decennia worden de Camellia japonica Higo’s ook buiten de eigen provincie verhandeld. 
 
Camellia Japonica 
De C. Japonica geldt als de meest gekende en verspreide soort. Zijn oorsprong gaat terug 
tot Japan, maar ook in China en Korea als Taiwan komt hij in het wild voor. Er zijn meer 
dan 30.000 ondersoorten en variëteiten van de C. Japonica en zijn hybriden. De plant 
bloeit in de vroege lente. Ze komt voor in het subtropische Taiwan, maar ook in de bittere 
koude bergen van Noord-China. 
 

3.3.3.3 Dahliacollectie 

 
Tabel Tabel Tabel Tabel 3333....7777: Overzicht Dahliacollectie: Overzicht Dahliacollectie: Overzicht Dahliacollectie: Overzicht Dahliacollectie    

NaamNaamNaamNaam    NaamNaamNaamNaam    
ANDRIES ORANGE AS HEIRLOOM BORDER 
ANDRIES WONDER HONEY 
APRICOT STAR HONKA 
ARABIAN NIGHT HOT LIPS 
ARNHEM IMPERIALES 
ASPEN JAN VAN SCHAFFELAAR 
AUTUMN FAIRY JEAN MARIE 
BABY FONTENAU JOWEY LINDA 
BABYLON RED JULIO 
BALLEGO'S GLORY KARMA MAARTEN ZWAAN 
BEERTJE KEY WEST 
BELLELAINE KOBE 
BISHOP OF LLANDAFF LATEST FLAME 
BISHOP'S CHILDREN LAVENDER PRICE 
BISHOP'S SELECTION LINZ 
BOKAY LISANNE 
BOLERO MARKET JOY 
BORDER PRINCESS MIA VAN CAUWELAERT 
CALIMERO MISSING LINK 
CANARY FUBUKI MISTER FRANS 
CARRIBEAN FANTASY MOMBA 
CLAIRE DE LUNE MOONLIGHT SONATA 
CLASSIC MASQUERADE MY LOVE 
COLINEA NATAL 
CONTRASTE NEW AGE 
DAHLSTAR PINK EYE NUIT D'ÉTÉ 
DAHLSTAR YELLOW ONBEKEND 
DE GROENGIDS ORIENTAL DREAM 
DELIGHT HONEY PARK PRINCESS 
DELIGHTING GLOW PEARL OF HEEMSTEDE 
DEUIL DU ROI ALBERT PICARA 
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NaamNaamNaamNaam    NaamNaamNaamNaam    
DIAMANT PINK GIRAFFE 
DRAGON BLOOD PLAYA BLANCA 
DUETT POOH 
ELENA POTGIETER 
ELISABETH HAMMETT PRÉFÉRENCE 
ELLEN HAUSTON PRIDE OF BELGIUM 
EVELINE PURPINKA 
EXPLOSION PURPLE GEM 
EXTASE REBECCA'S WORLD 
FASCINATION RED CUP 
FATA MORGANA ROXY 
FINKENS GARTEN SAMOURAI 
FIREWORKS MIXED SHOOTING STAR 
FLEUREL SIEMEN DOORENBOS 
FUNNY FACE SNEEZY 
GALLERY ART DECO SNOWFLAKE 
GALLERY ART NOUVEAU SPARTACUS 
GALLERY BELLINI SUNNY GLOW 
GALLERY COBRA SWEETHEART 
GALLERY LEONARDO TARTAN 
GALLERY MATISSE TEXAS 
GALLERY PABLO THOMAS A.EDISON 
GALLERY RIVERA TWILIGHT TIME 
GALLERY SINGER VAL ST.LAMBERT 
GALLERY VINCENT VANDENBERGHE'S PRIMEUR 
GARTENWUNDER VUURVOGEL 
GELBER VULKAN WHITE ASTER 
GLOW WHITE SWANN 
GRACILIS YELLOW STAR 
HAMARI SAVRON ZORRO 
HARZFEE ZUTA 
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3.3.4 Gradiënten 

Een belangrijke abiotische gradiënt die doorwerkt in de vegetatie ligt in het sterbos.  
 
De hoger gelegen percelen 8, 9 en de zuidwestelijke helft van 6 zijn in de zomer erg droog 
en een onderliggend substraat verhindert diepe doorworteling. De boomgroei is hier 
eerder traag, jong plantsoen slaat moeilijker aan en oude bomen takelen sneller af. Net 
ten noorden en oosten hiervan ligt een slenk met vochtige tot natte gronden (van 15e en 
15d over 7c naar percelen 3, 2 en de noordelijke helft van 1. Hier is het voor beuken weer 
net te nat, terwijl hier naast zomereik zwarte els, grauwe abeel en gewone es heel goed 
groeien.  
 
De overduidelijke landschappelijke gradiënt van het heel open deel bij de poort aan de 
Horst (landschapspark) naar het bosrijke gesloten deel in het noorden en oosten 
domineert de landschappelijke beleving van Vordenstein. 
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3.3.5 Natuurlijke of halfnatuurlijke vegetatie 

3.3.5.1 Bodemvegetatie 

De biologische waarderingkaart (kaart 3.16) van Vordenstein geeft ons weinig bijkomende 
informatie over specifieke natuurwaarden. Het park is in zijn geheel gekarteerd als 
biologisch waardevol met de aanduidingen Kpk (kasteelpark) en Hp (soortenarm 
permanent cultuurgrasland) en Hp+(soortenarm permanent cultuurgrasland met relicten 
van halfnatuurlijke graslanden). 
 
In 2001 werkte het laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap van de Katholieke 
Universiteit Leuven het rapport "vaststellen van de biodiversiteit in parken van het 
Vlaamse Gewest af (Cornelis en Hermy 2001, zie ook paragraaf 1.2.2). Om 
biodiversiteitsindicatoren te bepalen werden in 108 proefvlakken van 100 m² de bomen en 
de struiken en in 541 proefvlakken van 4 m² de kruidlaag geïnventariseerd. Alle 
voorkomende hogere plantensoorten werden genoteerd, samen met hun bedekking, 
geschat volgens de tiendelige schaal van Londo. Voor bomen en struiken werd dus 1 % 
van de totale parkoppervlakte geïnventariseerd. De kruidachtige vegetatie werd op 0,02 % 
van de oppervlakte geïnventariseerd. 30 % van deze proefvlakken werden verdeeld over de 
lijnvormige elementen en 70 % over de vlakvormige. Dit betekent dat relatief veel 
proefvlakken in de lijnvormige elementen lagen, maar deze elementen (wegbermen, 
oevers, enz.) herbergen vaak de meeste soorten. Het aantal proefvlakken werd gelijkmatig 
verdeeld in verhouding tot het aandeel van de verschillende vlak- of lijnvormige 
terreineenheden. Binnen elke terreineenheid werden de proefvlakken willekeurig gekozen. 
Meer informatie over de methodiek is te lezen in de desbetreffende studie. 
 
218 verschillende hogere planten zijn teruggevonden in de proefvlakken. De gedetailleerde 
resultaten zijn ook terug te vinden in de studie en werden in een databank ingebracht 
zodat gemakkelijk statistieken en zoekopdrachten kunnen uitgevoerd worden. In bijlage 
3.3 zijn de ruwe resultaten terug te vinden. 
 
De inventarisaties gebeurden in functie van een biodiversiteitonderzoek. Ze zijn zéér 
interessant maar over het algemeen als dusdanig niet rechtstreeks bruikbaar in een 
beheerplan. De gegevens kunnen echter wel gebruikt worden als basis voor een typologie 
en vegetatiekartering8.  
 
Haskoning (2003) verwerkte de opnames met TWINSPAN. TWINSPAN is een 
programma dat opnames en soorten rangschikt zodat gelijkaardige opnames in dezelfde 
groep terechtkomen. De zes basisgroepen bekomen uit de statistische analyse van de 
opnames in Vordenstein met TWINSPAN zijn de volgende: 

                                                   
8
 In de technische richtlijnen van Afdeling Bos & Groen (Agentschap voor Natuur en Bos) voor het opmaken 
van een uitgebreid bosbeheerplan van 2003 wordt een andere methode gehanteerd om vegetatiegegevens te 
verzamelen. Het zou echter spijtig zijn om de resultaten van het onderzoek van het laboratorium voor Bos, 
Natuur en Landschap van de Katholieke Universiteit Leuven niet te gebruiken. Volgens de technische 
richtlijnen zouden de vegetatieopnames moeten gebeuren volgens de Braun-Blanquet methode en dit in 
proefvlakken van 16 m x 16 m. Naargelang de heterogeniteit worden 1 à 2 proefvlakken per ha vooropgesteld. 
De proefvlakken die gehanteerd zijn bij het biodiversiteitonderzoek zijn veel kleiner (4 m²) en geïnventariseerd 
volgens de tiendelige schaal van Londo. Anderzijds werden 541 proefvlakken van 4 m² bekeken d.w.z. 5 
proefvlakken per hectare. 
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• GROEP 1: Adelaarsvaren. Deze groep bevat 37 opnames. De opnames worden alle 

gedomineerd door adelaarsvaren. Er zijn weinig planten in de ondergroei 
aanwezig, ook rododendron komt bijna niet voor. 

 
• GROEP 2: Rododendron en adelaarsvaren.... Beide soorten domineren alle 

opnamen uit deze groep. Als boom- en struiksoorten komen voornamelijk ruwe 
berk en braam voor. Deze opnames liggen voornamelijk op de grens van gebieden 
waar één van beide soorten dominant is (overgang groep 1 en groep 3). 

 
• GROEP 3: Rododendron met beperkte ondergroei.... Deze groep omvat de meeste 

opnames, 230. Hier komt praktisch geen adelaarsvaren voor en rododendron is 
sterk dominant. De onderbegroeiing is zwak ontwikkeld en komt slechts in kleine 
bedekkingen voor. Het gaat hier om wijfjesvaren, pitrus en bochtige smele. Deze 
soorten komen in minder dan 10% van de opnames voor. Deze groep komt in 
grote oppervlakten voor. 

 
• GROEP 4: Rododendron met rijke ondergroei.... 74 opnames bevinden zich in deze 

groep. De groep wordt nog steeds gedomineerd door rododendron en pitrus. 
Andere veel voorkomende soorten zijn: wijfjesvaren, valse salie, braam, 
pijpenstrootje, gewoon struisgras en grote brandnetel. Verder komen ook nog 
zwarte els, biezeknoppen, ijle zegge, grote wederik, gladde witbol, fioringras, 
bochtige smele en watermunt voor. Deze ondergroei wijst dus op een nattere 
vegetatie. Deze groep is meestal lintvormig ontwikkeld langs paden maar vooral 
langs grachten. 

 
• GROEP 5: Bochtige smele groep. In deze groep komt bochtige smele frequent 

voor. In min of meer grote bedekkingen komen valse salie, Amerikaanse vogelkers 
en gewone braam voor. De bochtige smele groep komt voornamelijk in de 
bosbestanden onder naaldbomen voor of lijnvormig langs wegen. Ook in gekapte 
vlaktes schiet deze soort hoog op. 

 
• GROEP 6: Grasland en ruigtekruiden groep.... Deze groep telt 112 opnames, de 

meeste opnames komen voor in graslanden. De dominante soort is gestreepte 
witbol. Verder komen grote brandnetel, gewoon struisgras, greppelrus, fioringras, 
straatgras, hondsdraf en kruipende boterbloem algemeen voor. Verschillende 
soorten komen alleen in deze groep voor. 

 
Deze types werden door Haskoning gebruikt en in het veld verder verfijnd en gekarteerd. 
Dit veldwerk vond plaats tussen juni en augustus 2003. Een belangrijke nuance bij de 
kaart en bij de typologie is dat tussen 2002 en 2008 grootschalige bestrijding van 
rododendron werd en wordt uitgevoerd. Dit zorgde uiteraard voor belangrijke 
verschuivingen in het voorkomen van de groepen. Er is geen gebiedsdekkende kartering of 
heropname van de vegetatieproefvlakken gebeurd in de laatste 5 jaar. De ontwikkeling van 
de bodemvegetatie in bestanden waar rododendron bestreden werd, is nochtans erg 
belangrijk. Daarom wordt in paragraaf 4.4.2.3 een monitoringsplan voorgesteld om deze 
ontwikkelingen op te volgen. 
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Zowel in het bosgedeelte als in de graslanden werden enkele kwadranten uit de 
biodiversiteitstudie opnieuw gekarteerd. Voornamelijk kwadranten waar door 
beheermaatregelen (voornamelijk verwijderen van rododendron) veranderingen zouden 
kunnen opgetreden zijn werden herbekeken.  
 
Daar de kruid- en struiklaag van het bosgedeelte gekenmerkt werd door dominantie van 
soorten (adelaarsvaren, rododendron, bochtige smele, …), werd vooral aandacht besteed 
aan grenzen van vegetatie en aan kenmerkende soorten. Binnen de groepen bekomen uit 
de gegevens van de biodiversiteitstudie, werden aparte perceeltjes met een bepaalde 
dominante of kenmerkende soort vleksgewijs ingekleurd. (vb. pijpenstrootje, scherpe 
zegge, pitrus, gele lis, valse salie, brandnetel, …).  
 
Voor deze kartering werd gebruik gemaakt van een GPS (GIS-backpack) om de grenzen te 
bepalen. Kaart 3.17 toont het eindresultaat. 
 
 
GROEP 1: Adelaarsvaren 
Voornamelijk in het noordoosten en het zuidwesten komen percelen voor gedomineerd 
door adelaarsvaren (bijna de volledige bestanden 16b, 16c, 16d, 4a en 4b en gedeelten van 
16a, 5a en 2d). De boomlaag kan zowel uit naald- als loofbomen bestaan.  
 
Binnen bosgemeenschappen heeft adelaarsvaren zijn optimum in het Quercion robori-
petraeae (Zomer- en wintereikverbond onder de klasse der eiken- en beukenbossen op 
voedselarme grond). Bossen die worden gedomineerd door adelaarsvaren worden in dit 
verbond ondergebracht in Fago-Quercetum subassociatie pteridietosum. Er komen weinig 
andere vaatplanten voor. De adelaarsvaren breidt uit door middel van zijn wortelstokken. 
 
GROEP 2: Rododendron en adelaarsvaren 
Plaatsen waar rododendron en adelaarsvaren samen voorkomen zal u op vegetatiekaart 
weinig terugvinden (kleine delen van bestanden 12k en 10b) omdat het op het terrein niet 
veel over grote oppervlaktes terug te vinden is. Meestal domineert of adelaarsvaren of 
rododendron. De opnames binnen de biodiversiteitsstudie die naar dit type verwijzen 
liggen dan ook vaak op de grens van twee oppervlaktes met vegetaties gedomineerd met 
adelaarsvaren of rododendron. 
 
GROEP 3: Rododendron met beperkte ondergroei en GROEP 4: Rododendron met rijke 
ondergroei 
De oorspronkelijke groepen 3 en 4 werden tijdens de veldkartering samengenomen. 
Meestal werd er onder rododendron geen ondergroei aangetroffen (groep 3). Groep 4 
(rododendron met veel ondergroei) uit de kartering van de KULeuven komt meestal voor 
langs wegen of dreven en langs grachten of greppels (lijnen). De kenmerkende soorten 
zijn scherpe zegge, pitrus, rietgras, pijpenstrootje, valse salie, braam, …. Als deze soorten 
over een voldoende grote oppervlakte toch voorkwamen werden ze apart gekarteerd. 
 
De boomlaag boven de rododendrondominantie bestaat meestal uit eiken en beuken. Dit 
type wordt beschouwd als een derivaatgemeenschap van het Quercion robori-petreae 
(Zomer- en wintereikverbond onder de klasse der eiken- en beukenbossen op zure, 
voedselarme, droge tot vochtige gronden). Derivaatgemeenschappen ontstaan in bossen 
die worden gedomineerd door verwilderde of aangeplante exoten. Het betreft hier de 
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derivaatgemeenschap Rhododendron ponticum. De standplaatsen worden gekenmerkt 
door een geringe beschikbaarheid van nutriënten en een voornamelijk neerwaartse 
waterbeweging, wat tot uiting komt in podzolering. 
 
De plaatsen waar onderbegroeiing ontbreekt zijn meestal pas vrijgemaakt van 
rododendron. Enkel in de bestanden 10c en 13a is het ontbreken van onderbegroeiing toe 
te schrijven aan de homogene bovenetage van beuk. 
 
GROEP 5: Bochtige smele groep 
Dominantie van bochtige smele kan voorkomen aan de rand van of onder naaldbos 
(dennenbossen) of loofbos. Dominantie van bochtige smele is kenmerkend voor Betulo-
Quercetum roboris subassociatie deschampsiumtosum (Bochtige smele-rijk Berken-
Eikenbos). Bochtige smele kan ook massaal voorkomen op kapvlakten. 
 
In heischrale graslanden (Nardetea) kan onder invloed van verdroging, verzuring en/of 
eutrofiëring een soortenarme en door grassen gedomineerde begroeiingen ontstaan. De 
rompgemeenschap Deschampsia flexuosa- (Nardetea/Calluno-Ulicetea) bestaat uit dichte 
begroeiingen van bochtige smele in een heidelandschap op plaatsen waar zich ruwe 
humus ophoopt. Deze grashaarden van bochtige smele bieden slechts weinig ruimte voor 
andere soorten, enkel pijpenstrootje is een geduchte concurrent. Door plaggen of 
begrazing met koeien kan het gras worden teruggedrongen en heide of heischraal 
grasland terugkeren. 
 
De percelen met dominantie van bochtige smele komen in het studiegebied voor in 
bestanden 9c, 15d, 15b en 8a en 8b, nagenoeg overal onder naaldbos of op kapvlaktes. 
 
GROEP 6: Grasland en ruigtekruiden groep 
De graslanden zijn door Haskoning meer gedetailleerd gekarteerd om meer onderscheid 
te krijgen in de oorspronkelijke groep 6. In juni 2003 werden er vegetatieopnames 
gemaakt en werd de abundantie met behulp van de Londo-schaal ingeschat. Ook werden 
er enkele detailopnamen gemaakt. De bekomen gegevens werden opnieuw verwerkt met 
TWINSPAN. Er worden vier groepen onderscheiden waarvan twee verschillende types 
grasland en twee types ruigte. 
 
In een groep opnames zijn de meest voorkomende grassoorten reukgras, schapegras en 
glanshaver. Schapegras is differentiërend ten opzichte van het andere graslandtype. 
Andere veel voorkomende soorten zijn veldbies, mannetjesereprijs, schapezuring, 
grasmuur en witte klaver. Deze graslanden komen voor op de armere standplaatsen. In 
het studiegebied komen ze voor in bestand 12m, 12p, 12f, 12d en het westelijke deel van 
12q.  
 
In de literatuur komen deze graslanden het best overeen met de rompgemeenschap 
Agrostis capilaris-Hypochaeris radicata van de struisgrasorde. Deze rompgemeenschap 
komt voor bij verschraling van eertijds bemeste soortenarme graslanden op zandgrond 
waarbij 'schrale' grassen zoals Agrostis capillaris en Festuca toenemen. In hoeverre een 
kruidenrijk grasland tot ontwikkeling komt, hangt af van substraat en beheer. De 
vegetatie-ontwikkeling kan lang blijven hangen in een soortenarm Agrostis-Festuca 
stadium. Op zandgrond kan deze vertraging van successie worden doorbroken door 
afplaggen van de voedselrijke bovenste bodemlaag. Om vervilting tegen te gaan is een 
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regelmatig maaibeheer met afvoer van maaisel nodig. Zo krijgen ook kruiden, waaronder 
voornamelijk rozetplanten met een beperkte levensduur zoals biggekruid, een 
vestigingskans. Dit type ligt reeds dicht bij een botanisch doeltype. 
 
In een duidelijk te onderscheiden andere groep is de dominerende grassoort gestreepte 
witbol maar ook gewoon struisgras, ruw beemdgras en geknikte vossestaart komen 
frequent voor. Andere soorten zijn kruipende boterbloem (dominant), moeraswalstro, 
pitrus, paardebloem, brandnetel, gewone hoornbloem, hondsdraf en veldzuring.  
 
Dit type kan vergeleken worden met de in de literatuur beschreven RG Holcus lanatus-
Lolium perenne [Molinio-Arrhenatheretea] (Schaminée (1996)). Deze vegetatie komt voor 
op iets rijkere zandgrond dan bovenstaand type, bovendien zijn deze gronden iets 
vochtiger. Constante soorten in dit type zijn gestreepte witbol en kruipende boterbloem, 
maar ook gewone hoornbloem en veldzuring. In Vordenstein komt het andere gras uit de 
naamgeving (engels raaigras) minder voor en heeft reeds plaats gemaakt voor meer 
schrale soorten zoals gewoon struisgras en rood zwenkgras. 
 
Graslanden 12e, 12g, 12j, 12o, 12l, 12p, 14f, en het oostelijk deel van 12q vallen hieronder. 
Dit type ligt nog verder verwijderd van het botanische doel. 
 
Aan de hand van bovenstaande gegevens werd ook de BWK-kaart verfijnd. De BWK-
typering voor het bosgedeelte in Vordenstein wordt bepaald door de aanwezige 
boomsoorten. Hoofdzakelijk komt eiken-berkenbos (qb) voor. Verder zijn er zuurdere 
eikenbossen (qs), elzenbossen (vn) en loofboomaanplanten. De naaldbossen worden 
geklasseerd onder aanplant van grove den met ondergroei van struiken en bomen 
(ppmb), van grassen (ppmh) of met lage ondergroei (ppms). De graslanden van het 
witboltype vallen voor de BWK onder een soortenarm permanent cultuurgrasland of een 
permanent cultuurgrasland met relicten van natuurlijke graslanden ( Hp en Hp*). De 
graslanden met schapegras zijn graslanden op zure, arme droge bodem (Ha). Het 
landschapspark op zich is gekarteerd als kasteelpark (kpk). 
 

3.3.5.2 Flora: Aandachtsoorten en Rode Lijstsoorten 

In het biodiversiteitrapport wordt melding gemaakt van twee Rode Lijstsoorten. Het gaat 
hier over de met uitsterven bedreigde soort ijle rus (Juncus tenageia) die werd gevonden 
in de Twaalfurendreef in sporen die gemaakt waren tijdens een exploitatie en over de 
bedreigde soort gele kamille (Anthemis tinctoria) in de oranjerietuin. 
 
Ijle rus werd niet teruggevonden tijdens latere karteringen, noch tijdens andere 
werkzaamheden in het bos. Deze soort is een weinig concurrentiekrachtig plantje dat zich 
enkel kortstondig kan handhaven op pionierssituaties. De soort is dan ook sterk 
afhankelijk van micro-biotopen zoals plagplekken, karrensporen en door vee opengetrapte 
plaatsen. Gele kamille is ingezaaid in een bloemenrijk mengsel voor de bijentuin. 
 
In het grasveld in het zuidwesten van het studiegebied, nabij kapel Den Horst, werd 
Koningsvaren (Osmunda regalis) gevonden. Ook ten zuiden van de oranjerie tuin staan 
enkele exemplaren. Deze soort is potentieel bedreigd. Ook klein glidkruid (Scutellaria 
minor) werd in de biodiversiteitsstudie gevonden maar werd niet weergevonden tijdens 
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later veldwerk. Deze plant komt tegenwoordig vooral in bossen voor op halfbeschaduwde 
en schaars begroeide plaatsen, aan greppelkanten, vochtige paden en zandwegen. 
 
Orchideeën werden ooit al waargenomen in de buurt van de populieren (zuidelijke punt 
van V03/12k/05).  
 
Er mag niet uit het oog verloren worden dat in kasteelparken sommige soorten werden 
aangeplant en dus niet van nature er voorkomen. 
 
Paddenstoelen, mossen en lichenen 
In Vordenstein gebeuren regelmatig "paddenstoelentochten". De lijsten zijn opvraagbaar 
bij de beheerder.. De Koninklijke Antwerpse Mycologische Kring doet af en toe 
doelgerichte excursies.  
 
Uit deze gegevens blijkt dat heel wat soorten terug te vinden zijn. In het bosgedeelte 
vormt liggend en staand dood hout, een ideale voedingsbodem. Er zijn ook heel wat oude 
bomen.  
 
Uit gegevens van Natuurpunt Antwerpen bleek dat er in 2002 twee vrij zeldzame soorten 
gevonden werden nl. fluweelelfenbankje (Trametes pubescens) en zwavelmelkbekerzwam 
(Pseudoplectania michelii). Ook de minder algemene soort toefige labyrinthzwam 
(Abortiporus biennis) werd aangetroffen. In de herfst van 2003 werd de blanke 
champignonparasol (Leucoagaricus leucothites) gevonden. 
 
Een beperkende factor is de rododendron, die door zijn massale aanwezigheid het bos 
verarmt. 
Rododendron is zelfs nog een groter probleem voor mossen en lichenen. Mossen werden 
reeds begin de jaren tachtig van de vorige eeuw onderzocht door Theo Arts. Wegen en 
dreven werden niet zo intensief belopen en bereden als nu en hierop had zich dikwijls een 
rijke mosflora ontwikkeld. Ook op de bomen, muren, arduin en grachtkanten was de 
"soortenoogst" rijk.  
 
In totaal werden 107 mossoorten, waarvan 80 bladmossen en 27 levermossen 
geïnventariseerd, waarvan verschillende zeldzame. De aard van de aangetroffen soorten 
duidt op een zure, mineraalarme bodem met overgangen naar voedselrijker substraat en 
naar vochtige dan wel droge toestanden (Berken-Zomereikenbossen, droge heide, …). 
 
De heer Arts voorspelde in die tijd al een achteruitgang door intensievere betreding. 
Mossen zijn hier heel gevoelig voor. In 2003, ongeveer 20 jaar later, werd dit bevestigd 
door onderzoek van o.a. Juul Slembrouck. In deze studie wordt als bijkomende oorzaken 
van de achteruitgang ook de invasie aan rododendron en de verstoorde waterhuishouding 
aangegeven. Enkele graslanden (deze van het witboltype) zijn midden de jaren 1980 
gescheurd en bemest. Eén eerder kalkminnende soort is ook verdwenen. Hier wordt het 
stoppen van de aanvoer van kalkhoudend kanaalwater als mogelijke oorzaak vermeld.  
 
Door de aanleg van dolomiet werden wel enkele nieuwe pioniers op kalkrijke verstoorde 
gronden teruggevonden, die in de studie van Arts niet terug te vinden waren. Ook in de 
ondertussen aangelegde oranjerietuin zijn enkele nieuwe soorten te vinden. 
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Tijdens ditzelfde onderzoek werd voor de eerste keer ook een inventaris van de lichenen 
of korstmossen opgemaakt. Er zijn zestig soorten gevonden, wat vrij veel is, en dit heeft te 
maken met de diversiteit van de aanwezige substraten. Geen enkele soort is echter 
zeldzaam. 
 

3.3.5.3 Bosinventarisatie 

De beschrijving van de bestandskenmerken en bosbouwkundige opnames van Vordenstein werden uitgevoerd 

door de opnameploeg van ANB tussen 2003 en 2008. Daarbij werd in de bestanden met een ondoordringbare 

ondergroei van rododendron telkens een proefvlak opgenomen in het jaar na de bestrijding. Dit is erg 

belangrijk om het beeld dat uit onderstaande cijfers naar voren komt te kunnen begrijpen. 

 
Binnen Vordenstein zijn 82 bestanden afgebakend (107,26 ha) waarvan er 63 onder de 
definitie van bos vallen volgens het Bosdecreet (87,31 ha). Dit is weergegeven op kaart 
1.10. De algemene en de dendrometrische beschrijving hieronder betreft uitsluitend de 63 
bestanden over 87,31 ha die onder het Bosdecreet vallen en waarvoor dit beheerplan de 
invulling vormt van een uitgebreid bosbeheerplan conform de Criteria Duurzaam 
Bosbeheer en conform de Beheervisie van ANB voor openbare bossen. 
 

BestandskenmerkenBestandskenmerkenBestandskenmerkenBestandskenmerken    
Bestand 14f is opgenomen als open plek (<3 ha) in het bosgedeelte. Voor de bestanden 
onder het Bosdecreet is er een bosbouwopname gebeurd en een algemene beschrijving, 
behalve voor de open plekken. 
 
Onderstaande tabellen en figuren werden gegenereerd uit de Bosdat-databank (ANB). In 
deze databank zitten de meetgegevens van 71 cirkelvormige, geneste proefvlakken, die 
genomen zijn op representatieve plaatsen in de bosbestanden rond een punt dat op kaart 
werd vastgelegd. Door in de toekomst op dezelfde punten opnieuw te meten, kan de 
evolutie van het bos in de tijd gevolgd worden. 
 
Tabel 3.8 tot en met tabel 3.10 geven de verdeling weer over bestandstype, mengingstype 
en leeftijdsklasse voor de bosbestanden over 87,31 ha. 
 

Tabel Tabel Tabel Tabel 3333....8888: Verdeling van de oppervlakte over bestandstypes : Verdeling van de oppervlakte over bestandstypes : Verdeling van de oppervlakte over bestandstypes : Verdeling van de oppervlakte over bestandstypes     

BestandstypeBestandstypeBestandstypeBestandstype    Oppervlakte (ha)Oppervlakte (ha)Oppervlakte (ha)Oppervlakte (ha)    OppervlakteOppervlakteOppervlakteOppervlakte    (%)(%)(%)(%)    

Loofhout > 80% 49,44 56,6 

Loofhout 50-80% 7,76 8,9 

Naaldhout 50-80% 19,88 22,8 

Naaldhout > 80% 8,11 9,3 

Open ruimtes 1,86 2,1 

Te bebossen 0,26 0,3 

 

De bossen worden gedomineerd door loofhoutbestanden (57%) en 
grovendennenbestanden met een menging van meer dan 20% loofhout (23%). De 
oppervlakte open plek is erg beperkt (2,1%) en betreft in hoofdzaak bestand 14f, een door 
bos ingesloten weiland in het uiterste oosten van Vordenstein met een natuurgericht 
beheer (poel, botanisch gericht maairegime en mantel en zoom in ontwikkeling). Dit komt 
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door de aard van Vordenstein waarbij de open ruimtes geconcentreerd zijn in het 
landschapsparkgedeelte, dat door zijn oppervlakte open ruimte niet onder het Bosdecreet 
valt.  
 
 
 
Tabel Tabel Tabel Tabel 3333....9999: Verdeling van de oppervlakte over mengingstypes : Verdeling van de oppervlakte over mengingstypes : Verdeling van de oppervlakte over mengingstypes : Verdeling van de oppervlakte over mengingstypes     

MengingstypeMengingstypeMengingstypeMengingstype    Oppervlakte (ha)Oppervlakte (ha)Oppervlakte (ha)Oppervlakte (ha)    OppervlakteOppervlakteOppervlakteOppervlakte    (%)(%)(%)(%)    

Stamsgewijs gemengd 67,86 77,7 

Groepsgewijs gemengd 6,57 7,5 

Homogeen (ongemengd) 10,36 11,9 

nvt9 2,51 2,9 

 
Het overgrote deel van de bosbestanden is gemengd en heeft een stamsgewijze menging 
(78%). De homogene bestanden (12% van de bosoppervlakte) betreffen een beukenbos in 
13a, dennenbestanden 14a en 9c en enkele elzenhakhoutbestanden zoals 15d. 
 

Tabel Tabel Tabel Tabel 3333....10101010: Verdeling van de oppervlakte volgens leeftijdsklasse : Verdeling van de oppervlakte volgens leeftijdsklasse : Verdeling van de oppervlakte volgens leeftijdsklasse : Verdeling van de oppervlakte volgens leeftijdsklasse     

LeeftijdsklasseLeeftijdsklasseLeeftijdsklasseLeeftijdsklasse    Oppervlakte (ha)Oppervlakte (ha)Oppervlakte (ha)Oppervlakte (ha)    Oppervlakte Oppervlakte Oppervlakte Oppervlakte (%)(%)(%)(%)    

Ongelijkjarig 76,10 87,2 

 1-20 0,95 1,1 

21-40 3,18 3,6 

Niet bepaald 4,95 5,7 

nvt 2,13 2,4 

 
87 % van de totale oppervlakte zijn ongelijkjarige bestanden. Het betreft in Vordenstein 
steeds bosbestanden met daarin oude bomen waarvan de leeftijd > 80 jaar is, maar niet 
nauwkeurig bepaald werd. 
 

Tabel Tabel Tabel Tabel 3333....11111111: Vergelijking bestandstype en leeftijdsty: Vergelijking bestandstype en leeftijdsty: Vergelijking bestandstype en leeftijdsty: Vergelijking bestandstype en leeftijdstype (in procent)pe (in procent)pe (in procent)pe (in procent)    

type/ leeftijdtype/ leeftijdtype/ leeftijdtype/ leeftijd    GelijkjarigGelijkjarigGelijkjarigGelijkjarig    OngelijkjarigOngelijkjarigOngelijkjarigOngelijkjarig    Tweevoudig hooghoutTweevoudig hooghoutTweevoudig hooghoutTweevoudig hooghout    nvtnvtnvtnvt    

Loofhout >80% Loofhout >80% Loofhout >80% Loofhout >80%     2,7 52,4 1,5  

Loofhout Loofhout Loofhout Loofhout 50505050----80% 80% 80% 80%      8,9   

Naaldhout 50Naaldhout 50Naaldhout 50Naaldhout 50----80%80%80%80%         22,8   

Naaldhout > 80%Naaldhout > 80%Naaldhout > 80%Naaldhout > 80%        6,2 3,1   

Open plek, Te BebossenOpen plek, Te BebossenOpen plek, Te BebossenOpen plek, Te Bebossen       2,4 

 
In tabel 3.11 is er een overzicht weergegeven van de voorkomende bestandstypes en de 
leeftijdsklassen. 52% van de bosbestanden bestaat uit ongelijkjarig loofhout en 23% uit 
ongelijkjarig naaldhout met menging van loofhout. 9 % van de bestanden bestaan uit 
ongelijkjarig loofhout met bijmenging van loofhout en het homogene naaldhout (ook 9%) 
is voor een deel gelijkjarig en voor een deel ongelijkjarig. 
 
BoomsoortensamenstellingBoomsoortensamenstellingBoomsoortensamenstellingBoomsoortensamenstelling    

                                                   
9 Niet Van Toepassing 
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In elk proefvlak van de bosinventarisatie werden drie verschillende lagen beschouwd: de 
zaailingen (hoogte lager dan 2 m), de struiklaag (hoogte hoger dan 2 m en een omtrek 
gemeten op 1,5 m hoogte kleiner dan 20cm), de boomlaag (alle bomen met een omtrek 
op 1,5m hoogte van meer dan 20 cm). Door gegevens van alle bestanden samen te 
analyseren, werd de samenstelling van het ‘gemiddelde bestand’ bekomen. Dit bestaat 
niet reëel op het terrein, maar geeft een statistisch onderbouwd beeld van het ganse 
bosgedeelte.  
 
Tabel Tabel Tabel Tabel 3333....12121212:::: Stamtal van de zaailingen en verdeling over de boomsoorten Stamtal van de zaailingen en verdeling over de boomsoorten Stamtal van de zaailingen en verdeling over de boomsoorten Stamtal van de zaailingen en verdeling over de boomsoorten    

Boomsoort Boomsoort Boomsoort Boomsoort     Aantal/haAantal/haAantal/haAantal/ha    % aandeel% aandeel% aandeel% aandeel    

Amerikaanse vogelkers 464 10,4 

Berk (G) 123 2,8 

Beuk 4 0,1 

Den (G) 61 1,4 

Esdoorn (G) 2618 58,5 

Grove den (Gewone den) 107 2,4 

Pontische rododendron 949 21,2 

Spar (G) 16 0,4 

Sporkehout (Vuilboom) 38 0,9 

Wintereik 6 0,1 

Zomereik 74 1,7 

Zwarte els 14 0,3 

totaaltotaaltotaaltotaal    4474447444744474    100100100100    

 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....30303030::::    Stamtalverdeling van de zaailingen over de soortenStamtalverdeling van de zaailingen over de soortenStamtalverdeling van de zaailingen over de soortenStamtalverdeling van de zaailingen over de soorten. (Deze grafiek moet genu. (Deze grafiek moet genu. (Deze grafiek moet genu. (Deze grafiek moet genuanceerd worden. anceerd worden. anceerd worden. anceerd worden. 

eeeesdoorn en Amerikaanse vogelkers komen lokaal massaal voor.)sdoorn en Amerikaanse vogelkers komen lokaal massaal voor.)sdoorn en Amerikaanse vogelkers komen lokaal massaal voor.)sdoorn en Amerikaanse vogelkers komen lokaal massaal voor.)    
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De zaailingen werden hoofdzakelijk als natuurlijke verjonging gekarteerd. De meest 
massaal verjongende boomsoorten in het bosgedeelte van Vordenstein zijn esdoorn 
(58%), Pontische rododendron (21%) en Amerikaanse vogelkers (10%) (tabel 3.12 en 
figuur 3.30). 
 
Statistisch blijkt slechts 1% van het stamtal van de verjonging aanplantingen te betreffen. 
Dat komt enerzijds door het pas sinds een decennium hervatten van 
verjongingsmaatregelen in bestanden en anderzijds doordat natuurlijke verjonging, als ze 
optreedt, vaak veel hogere dichtheden oplevert dan redelijkerwijze mogelijk is bij 
aanplanting. De aanplantingen van een tiental jaar geleden komen veeleer tot uiting in de 
struiklaag (zie verder) omdat de planten intussen meer dan 2 m hoog zijn. 
 
 
Tabel Tabel Tabel Tabel 3333....13131313: Stamtal van de struiklaag: Stamtal van de struiklaag: Stamtal van de struiklaag: Stamtal van de struiklaag en verdeling over de boomsoorten en verdeling over de boomsoorten en verdeling over de boomsoorten en verdeling over de boomsoorten    

BoomsoortBoomsoortBoomsoortBoomsoort    Stamtal/haStamtal/haStamtal/haStamtal/ha    AandeelAandeelAandeelAandeel    %%%%        

Pontische rododendron 43 45,0  

Sporkehout (Vuilboom) 10 10,5 aanplant 

Berk (G) 7 7,1  

Beuk 6 5,7 aanplant 

Grove den (Gewone den) 9 9,3  

Haagbeuk 4 3,8 aanplant 

Wilde lijsterbes (Gewone lijsterbes) 4 4,3 aanplant 

Wintereik 7 7,2 aanplant 

Spaanse aak (Veldesdoorn) 1 1,0 aanplant 
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Tamme kastanje 2 1,9  

Wilg (G) 1 1,0  

Zwarte els 2 2,5  

krenteboompje (G) 1 0,8  

totaaltotaaltotaaltotaal    97979797    100,0100,0100,0100,0        

 
 
Naarmate de zaailingen ouder worden en deel gaan uitmaken van de struiklaag, 
verdwijnen esdoorn en Amerikaanse vogelkers uit beeld (tabel 3.13 en figuur 3.31). Deze 
soorten worden actief aangepakt bij beheer of zijn zich slechts recent beginnen verjongen.  
 
Rododendron blijkt de belangrijkste struiksoort in de bosbestanden van Vordenstein te 
zijn. Dit is echter het beeld van 2004, midden in de campagne van terugdringen van 
Pontische rododendron in het bosgedeelte van Vordenstein (zie figuur 3.31), intussen is 
over aanzienlijke oppervlakte de struiklaag van rododendron teruggedrongen. Het 
soortenpallet in de struiklaag blijkt redelijk gevarieerd als rododendron niet beschouwd 
wordt. Dit heeft vooral te maken met aanplantingen die het laatste decennium zijn 
gebeurd en waarbij soorten als wintereik (7%), beuk (5%), haagbeuk (4%), wilde lijsterbes 
(gewone lijsterbes) (2%) tamme kastanje (2%) en Spaanse aak (1%) binnen rasters zijn 
geplant. Volgens de inventarisatie betaat inderdaad 33 % van de exemplaren in de 
struiklaag uit kunstmatige verjonging. De spontane verjonging in de struiklaag betreft 
vooral grove den en berk. 
 
 
Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....31313131: Stamtalverdeling van de struiklaag over de boomsoorten: Stamtalverdeling van de struiklaag over de boomsoorten: Stamtalverdeling van de struiklaag over de boomsoorten: Stamtalverdeling van de struiklaag over de boomsoorten    
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Tabel Tabel Tabel Tabel 3333....14141414: Verdeling van stamtal, grondvlak en volume over de hoofdboomsoorten : Verdeling van stamtal, grondvlak en volume over de hoofdboomsoorten : Verdeling van stamtal, grondvlak en volume over de hoofdboomsoorten : Verdeling van stamtal, grondvlak en volume over de hoofdboomsoorten     

BoomsoortBoomsoortBoomsoortBoomsoort    

Stamtal Stamtal Stamtal Stamtal     

((((aaaaantal/ha)antal/ha)antal/ha)antal/ha)    

Grondvlak Grondvlak Grondvlak Grondvlak     

(m²/ha)(m²/ha)(m²/ha)(m²/ha)    

Volume Volume Volume Volume     

((((m³/ha)m³/ha)m³/ha)m³/ha)    

Grove den (Gewone den) 54 7,3 75,5 

Zomereik 51 6,7 72,0 

Berk (G) 149 5,3 45,4 

Beuk 5 2,8 32,7 

Zwarte els 96 1,6 9,6 

Lork (G) 7 0,8 8,1 

Tamme kastanje 6 0,8 5,7 

Corsikaanse den 5 0,6 8,1 

Amerikaanse vogelkers 4 0,3 2,5 

Gewone esdoorn 4 0,1 0,3 

Pontische rododendron 2 0,0 0,0 

Fijnspar 1 0,1 1,3 

Overige 5 0,9 8,2 

 
 
 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....32323232: Stamta: Stamta: Stamta: Stamtallllverdeling van de boomlaag over de boomsoortenverdeling van de boomlaag over de boomsoortenverdeling van de boomlaag over de boomsoortenverdeling van de boomlaag over de boomsoorten    
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Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....33333333: Grondvlakverdeling van de boomlaag over de boomsoorten: Grondvlakverdeling van de boomlaag over de boomsoorten: Grondvlakverdeling van de boomlaag over de boomsoorten: Grondvlakverdeling van de boomlaag over de boomsoorten    

 

Zoals te zien is in tabel 3.14 zijn naast het stamtal, vooral het grondvlak en het volume 
indicatieve parameters voor de beoordeling van de bestanden. Het grondvlak van een 
boom is de som van de oppervlakte van alle doorsnedes op 1,5 m van alle boomstammen. 
 
Omdat de doorsnede van een stam een betrouwbare indicatie geeft voor de omvang van 
zijn kroon (dikke bomen hebben grote kronen), is het grondvlakaandeel (figuur 3.33) een 
betere indicatie voor het aandeel in de kroonlaag dan het stamtal. 
 
Zo komt berk algemeen en in behoorlijke aantallen voor zowat alle bosbestanden van 
Vordenstein. Het gaat echter om een cohorte van berken die zich schijnbaar een 30 à 40 
jaar geleden heeft gevestigd en nu in het bovenscherm zijn ingegroeid, maar vaak kleine 
kronen houden temidden oudere bomen van soorten met meer concurrentiekracht. Die 
berken hebben als het ware de gaatje gevuld die in die periode in de oudere bestanden 
ontstaan waren. Hun stamtal per ha is gemiddeld wel erg hoog (38% van het “gemiddelde 
bestand”), maar omdat ze niet breed uitgroeien is hun grondvlakaandeel maar matig 
(20% van het “gemiddelde bestand”). 
 
Bij zwarte els die in (oude) hakhoutbestanden optreedt, is dit effect nog veel sterker. De 
stoven in die hakhoutbestanden dragen talrijke, maar eerder dunne stammen (25% van 
het gemiddelde stamtal, minder dan 2% van het grondvlak. 
 
Het bosbeeld in de bosbestanden (buiten de dreefbomen!) van Vordenstein wordt 
gedomineerd door dikkere bomen van grove den, zomereik en beuk. Dat blijkt uit hun 
grote grondvlakaandeel ten opzichte van hun beperkter stamtalaandeel. Tussen deze 
hoofdboomsoorten staan intiem gemengd de berken en daarnaast ook lorken en tamme 
kastanjes en overige soorten. Corsikaanse den is geconcentreerd in één bestand (7a) en 
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Fijnspar staat her en der groepsgewijze in de bestanden (bv. in een hoekje in bestand 10c 
en delen van 13a) . 
 
Mede omdat Grove den als een inheemse boomsoort wordt beschouwd is het aandeel 
inheemse soorten erg groot: ca. 95% van het gemiddelde bestandsgrondvlak in 
Vordenstein (tabel 3.14). Het aandeel bestanden met een inheemse bovenetage bedraagt 
64% en met een dominantie van inheemse soorten in de bovenetage zelfs 88% (tabel 
3.15).  
 
 
Tabel Tabel Tabel Tabel 3333....15151515: Inheems ka: Inheems ka: Inheems ka: Inheems karakter van de bosbestandenrakter van de bosbestandenrakter van de bosbestandenrakter van de bosbestanden    

InheemsInheemsInheemsInheems\\\\ExootExootExootExoot    Aandeel inheems Aandeel inheems Aandeel inheems Aandeel inheems     

in het grondvlakin het grondvlakin het grondvlakin het grondvlak    

Homogeen Homogeen Homogeen Homogeen     

/gemengd/gemengd/gemengd/gemengd    

Opp Opp Opp Opp 

(ha)(ha)(ha)(ha)    

OppOppOppOpp    

(%)(%)(%)(%)    

ExootExootExootExoot    <20 %<20 %<20 %<20 %        1,8 2 

Exoot/InheemsExoot/InheemsExoot/InheemsExoot/Inheems    20202020----50 %50 %50 %50 %        5,8 6 

Inheems/ExootInheems/ExootInheems/ExootInheems/Exoot    50505050----90 %90 %90 %90 %        21,6 24 

InheemsInheemsInheemsInheems    >90 %>90 %>90 %>90 %        56,19 64 

        gemengdgemengdgemengdgemengd    34,3 39 

        homogeenhomogeenhomogeenhomogeen    21,9 25 

nvtnvtnvtnvt            1,9 2 

 
De Criteria Duurzaam Bosbeheer vragen te streven naar bestanden met een inheemse én 
gemengde boomlaag. Op dit ogenblik voldoet 39% van de bosbestanden daaraan. 
Opmerkelijk is wel dat het aandeel homogene bestanden volgens tabel 3.15 (dit is 
berekend uit de gegevens van de proefvlakken die ongeveer 500 m² beslaan, en voor heel 
zware bomen 1.000 m²) hoger is dan volgens tabel 3.9 (dit is berekend uit een visuele 
inschatting door de opnameploeg voor het ganse bestand). Op het ogenblik van de 
inventarisatie werd het zicht en de toegankelijkheid voor het leggen van proefvlakken in 
heel wat bestanden verhinderd door de onderetage van rododendron. Dit heeft de 
resultaten zeker beïnvloed. 
 
Er is ook een schijnbare discrepantie tussen tabel 3.15 en figuur 3.33. Uit het “gemiddelde 
bestand” voor Vordenstein blijkt dat de inheemse boomsoorten 87% van het grondvlak 
innemen. Toch ligt slechts 64% van de bestandsoppervlakte in inheemse bestanden. In 
heel wat bestanden is een klein aandeel exoten stamsgewijze doorgemengd (lorken, 
tamme kastanjes, fijnsparren, Amerikaanse eiken, enkele zware rododendrons in de 
onderetage). Zodra het aandeel van die exoten in een proefvlak boven 10% uitkomt, wordt 
het bestand ingedeeld als Inheems/Exoot. Voor 19 van de 21,6 ha in deze categorie ligt 
het aandeel inheemse soorten in het grondvlak tussen 80 en 90%. Het gaat om 10c, 12i, 
12k, 12r, 13a en 13b. Het gaat om bestanden in het Engels bos, het landschapspark en de 
zone bebossing van landbouwgrond. 
 
In 10c (Engels bos) komt onder de ijle boomlaag van grove den en beuk een ijle 
onderetage van lage, maar vrij zware Tamme kastanjes voor en ook verspreid lorken 
aanwezig zijn. 12i (landschapspark) omvat een gemengd bestand van heel oude, zware 
zomereiken en beuken, met enkele zware Amerikaanse eiken en rond het paviljoentje de 
zwarte den. In 12k rondom het koetshuis staat robinia en ook Amerikaanse eik in het bos 
van zomereiken en beuken. De Varentuin (12r) omvat naast (gecultiveerde) beuken ook 
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solitaire Amerikaanse eiken. Bestand 13a is een blok beukenbos en een blok 
zomereikenbos, met lokaal daarin Amerikaanse eik. Bestand 13b omvat verspreid lorken, 
fijnsparren en Amerikaanse eiken, maar is grotendeels een bestand van zomereik, berk en 
zwarte els. 
 
Voor bestanden 10c, 12i, 12k en 12r is de gedoseerde bijmenging van exoten een wezenlijk 
cultuurhistorisch aspect. Voor 13a en 13b is dit niet het geval. 
 
Deze 19 ha met een bijna-inheems karakter opgeteld bij de 56 ha inheemse bestanden 
levert 75 ha of ongeveer 85% van de bosoppervlakte die hier beschouwd wordt (87,31 ha). 
Die grootte-orde stemt meer overeen met het beeld van het “gemiddeld bestand” in 
figuur 3.33. 
 
Dendrometrische gegevensDendrometrische gegevensDendrometrische gegevensDendrometrische gegevens    
De spreiding van de hoofdboomsoorten en leeftijdsklassen over de bestanden is 
weergegeven in kaart 3.18. In bijlage 1.7 worden de dendrometrische gegevens per 
bestand opgelijst. Hieronder worden deze gegevens besproken op bosniveau. 
 
De beboste bestanden (dus zonder open plekken) binnen het bosdecreet te Vordenstein 
worden gekenmerkt door een gemiddeld stamtal van 389 per ha, een grondvlak van 27 m² 
per ha en een volume van 270 m³ per ha.  
 
Het staand dood hout heeft een gemiddeld stamtal van 47 per ha, een grondvlak van 1,8 
m² per ha en een volume van 18 m³ per ha (tabel 3.16). Dit is meer dan 6% van het totale 
bestandsvolume (dood en levend) en bovendien is 10 m³ (60%) van het dode hout zeer 
dik dood hout.  
 
 
Tabel Tabel Tabel Tabel 3333....16161616: Gemiddelde hoeveelheden per ha van staa: Gemiddelde hoeveelheden per ha van staa: Gemiddelde hoeveelheden per ha van staa: Gemiddelde hoeveelheden per ha van staannnnd dood hout in de bosbestandend dood hout in de bosbestandend dood hout in de bosbestandend dood hout in de bosbestanden    

BoomsoortBoomsoortBoomsoortBoomsoort    OOOOmtrekmtrekmtrekmtrek----    StamtalStamtalStamtalStamtal    GrondvlakGrondvlakGrondvlakGrondvlak    VolumeVolumeVolumeVolume    

    klasseklasseklasseklasse    per haper haper haper ha    m² per ham² per ham² per ham² per ha    m³ per ham³ per ham³ per ham³ per ha    

ZomereikZomereikZomereikZomereik    zeer dik 2 0,39 4,4 

Tamme kastanjeTamme kastanjeTamme kastanjeTamme kastanje    zeer dik 2 0,24 2,9 

Grove den (Gewone den)Grove den (Gewone den)Grove den (Gewone den)Grove den (Gewone den)    zeer dik 1 0,19 2,1 

lork (G)lork (G)lork (G)lork (G)    zeer dik 0 0,03 0,5 

BeukBeukBeukBeuk    zeer dik 0 0,03 0,3 

berk (G)berk (G)berk (G)berk (G)    zeer dik 0 0,02 0,2 

Grove den (Gewone den)Grove den (Gewone den)Grove den (Gewone den)Grove den (Gewone den)    dik 3 0,24 2,4 

berk (G)berk (G)berk (G)berk (G)    dik 3 0,16 1,5 

ZomereikZomereikZomereikZomereik    dik 1 0,07 0,7 

spar (G)spar (G)spar (G)spar (G)    dik 1 0,04 0,5 

Corsikaanse denCorsikaanse denCorsikaanse denCorsikaanse den    dik 1 0,05 0,5 

berk (G)berk (G)berk (G)berk (G)    dun 17 0,20 1,3 

ZomereikZomereikZomereikZomereik    dun 9 0,09 0,5 

Amerikaanse vogelkersAmerikaanse vogelkersAmerikaanse vogelkersAmerikaanse vogelkers    dun 4 0,02 0,1 

Zwarte elsZwarte elsZwarte elsZwarte els    dun 3 0,02 0,1 

Tamme kastanjeTamme kastanjeTamme kastanjeTamme kastanje    dun 1 0,01 0,0 
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TOTAALTOTAALTOTAALTOTAAL        47 1,80 18,1 
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3.3.6 Fauna 

Zoogdieren 
Er is nog geen gericht onderzoek gebeurd naar zoogdieren. Vos, ree, konijn, mol, bruine 
eekhoorn, egel, bruine rat en verschillende (vleer)muizensoorten komen voor. In het 
verleden hebben natuurliefhebbers melding gemaakt van haas, muskusrat, bunzing, 
hermelijn en wezel. In 2004 werd een dood exemplaar van de bunzing en van de wezel in 
het park aangetroffen. 
 
Soms wordt er in Vordenstein een vos waargenomen. Op verschillende plaatsen zijn 
reeds vossenburchten en uitwerpselen van vossen teruggevonden.  
 
Reeën en konijnen zorgen regelmatig voor vraat- en/of veegschade. Konijnen moeten met 
man en macht uit de oranjerietuin gehouden worden. Plaatsen waar bosverjonging 
gewenst is, moeten uitgerasterd worden. De reestand wordt geschat tussen de 10 en de 
20 wat eerder te hoog dan te laag is. 
 
Waarschijnlijk komen meerdere soorten vleermuizen voor. De vele holle bomen vormen 
een ideale schuilplaats (mogelijke winter- en zomerkolonies). In de toekomst zou een 
vleermuizenonderzoek nuttig kunnen zijn. Het zou nuttig zijn dat de kelder nabij het 
koetshuis wordt ingericht als overwinteringsplaats voor vleermuizen. 
 
Voor de extensieve begrazing van de weides in het park werd gekozen voor kempisch- 
roodbonte runderen. Dit is een oud landras dat verdwenen is uit de hedendaagse 
landbouw. Door het in stand houden van dit oud landras vervullen ze ook een educatieve 
functie.  
 
Reptielen 
In Vordenstein is enkel de hazelworm (Anguis fragilis) al waargenomen.  
 

Amfibieën 
In Vordenstein komen 6 soorten amfibieën voor: 

• alpenwatersalamander 
• bruine kikker 
• gewone pad 
• groene kikker 
• kleine watersalamander 
• vinpootsalamander 

 
Vinpootsalamander is een zeldzame soort in Vlaanderen. Ze werden voornamelijk 
waargenomen in de vijvertuin in de oranjerie (Maarten Geens). 
 
Vogels 
In het voorjaar van 2000 werden in Vordenstein 37 soorten broedvogels waargenomen. 
Ook de koekoek werd gehoord in het domein. In 1994 werden ook Tuinfluiter, Groenling, 
Buizerd, Sperwer, Turkse tortel en IJsvogel waargenomen. Groenling, Ransuil en 
Tuinfluiter broeden nog sporadisch en wellicht is ook de Sperwer nog een broedvogel. Dit 
verschilt van jaar tot jaar. 
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Uit verslagen van vogelliefhebbers kunnen we opmaken dat voor 1994 
hoogstwaarschijnlijk ook Fitis, Boerenzwaluw, Grauwe vliegenvanger, Zwarte roodstaart, 
Gekraagde roodstaart, Wespendief en Boomvalk broedden. Het verdwijnen van deze 
broedgevallen kan worden toegeschreven aan het feit dat er steeds minder rustplaatsen 
zijn. Zowel op het domein Vordenstein als in de ruime omgeving ervan is de 
"recreatiedruk" toegenomen. Mogelijk is dit één van de oorzaken van het minder 
voorkomen van een aantal soorten.  
 
In het voorjaar van 2005 werd regelmatig een ijsvogel waargenomen rond de vijver. 
Waarschijnlijk broedt hij in het privaat gedeelte van Vordenstein. 
 
Opvallend is wel dat de vijf soorten inheemse spechten alle vijf voorkomen. Dit kan 
verklaard worden door het hoge aantal oude dikke bomen in structuurrijk loofbos. 
 
Tabel Tabel Tabel Tabel 3333....17171717: Broedvogels in Vordenstein (inventarisatie 2000): Broedvogels in Vordenstein (inventarisatie 2000): Broedvogels in Vordenstein (inventarisatie 2000): Broedvogels in Vordenstein (inventarisatie 2000)    

Boomklever 

Boomkruiper 

Bosuil 

Ekster 

Fazant 

Gaai 

Goudhaantje 

Groene specht 

Grote bonte specht 

Grote lijster 

Heggemus 

Holenduif 

Houtduif 

Kauw 

Kleine bonte specht 

Koolmees 

Kuifmees 

Mandarijneend  

Matkopmees 

Meerkoet 

Merel 

Middelste bonte specht 

Pimpelmees 

Roodborst 

Spreeuw 

Staartmees 

Tjiftjaf 

Torenvalk 

Vink 

Vlaamse gaai 

Waterhoen 

Wilde eend 

Winterkoning 

Zanglijster 

Zwarte kraai 

Zwarte mees 

Zwarte specht 

Zwartkop 

 
 
Vissen 
Er is nog geen gestructureerd onderzoek gebeurd naar de aanwezigheid van vissoorten in 
Vordenstein. In 1995 is een deel van de vijver elektrisch afgevist en werd één snoekje 
gevangen. Ook in 2004 werd slechts één snoek en twee baarzen gevangen. De 
draadafsluiting in de vijver tussen privé en openbaar gedeelte van het park en de stuwen 
zijn mogelijk barrières voor grotere vis.  
 
De rondgracht is nooit onderzocht. Aan de kant van de Parklaan zitten grote (30 cm) 
karpers (ca. 20 à 30 exemplaren) die zorgen voor troebel water (nadelig voor flora en 
ongewervelden). De waterkwaliteit van de Kopstraatbeek is niet optimaal. De Zeurtbeek 
daarentegen is een zijbeek van de Laarse beek. Deze beek heeft een zeer goede 
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waterkwaliteit, vooral ter hoogte van het Peerdsbos, en hierin komen zeldzame vissoorten 
voor zoals de kleine modderkruiper en de rivierdonderpad.  
 
Vissen zwemmen vaak stroomopwaarts naar nieuwe voedselgronden en naar hun 
paaiplaatsen. Enkele stuwen en duikers tussen Vordenstein en de Laarse beek vormen 
hierbij een hindernis.  
 

Ongewervelden 
Het onderzoek van ongewervelden in zijn algemeenheid is ondoenbaar. Daarom werd het 
onderzoek gericht op nacht- en dagvlinders.  
 
Tijdens gerichte terreinbezoeken in 1999 en 2000 werden in totaal 17 soorten dagvlinders 
waargenomen. Deze soorten zijn momenteel niet bedreigd in Vlaanderen. 
 

TTTTabel abel abel abel 3333....18181818: Waargenomen dagvlinders: Waargenomen dagvlinders: Waargenomen dagvlinders: Waargenomen dagvlinders    

Atalanta 

Bont zandoogje 

Boomblauwtje 

Bruin zandoogje 

Citroenvlinder 

Dagpauwoog 

Distelvlinder 

Gehakkelde aurelia 

Groot dikkopje 

Groot koolwitje 

Klein geaderd witje 

Klein koolwitje 

Kleine vos 

Kleine vuurvlinder 

Landkaartje 

Oranje zandoogje 

Zwartsprietdikkopje 

 

Enkele enthousiaste amateur-onderzoekers bestuderen reeds meer dan tien jaar 
nachtvlinders. Een decennium geleden werd dit onderzoek getrokken door Guido De Prins 
en Theo Garrevoet. Momenteel is de taak voornamelijk overgenomen door Adriaan 
Peeters. 
 
In Vordenstein zijn al meer dan 260 verschillende soorten waargenomen, waaronder 
enkele zéér zeldzame, zowel op provinciaal, Belgisch en internationaal vlak. 
 
Eupithecia egenaria bijvoorbeeld, waarvan de rups leeft op lindebloesems is een grote 
zeldzaamheid. Andere zoals Hypena crassalis (nog waargenomen in 2004, zie afbeelding 
3.31), Rhodometra sacraria, Thera britannica, Semiothisa signaria, Cerastis leucographa, 
Orthosia miniosa, Xanthia aurago (nog waargenomen in 2004, zie figuur 3.34), e.a. zijn 
niet courant. 
 
Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....34343434: Bosbessnuituil (: Bosbessnuituil (: Bosbessnuituil (: Bosbessnuituil (Hypena crassalisHypena crassalisHypena crassalisHypena crassalis) en Saffraangouduil () en Saffraangouduil () en Saffraangouduil () en Saffraangouduil (Xanthia auragoXanthia auragoXanthia auragoXanthia aurago))))    
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Onderzoek naar nachtvlinders is héél interessant gezien er een vrij duidelijke binding is 
met bepaalde waardplanten en de waargenomen soorten een beeld geven van de 
biotopen die aanwezig zijn.  
 
Meestal worden de nachtvlinders gevangen met behulp van kwikdamplampen die veel 
UV-straling uitzenden en een wit laken. De vlinders worden aangetrokken en gaan 
tenslotte op dit laken zitten. 
 
Uit het gamma van verschillende soorten blijkt dat Vordenstein rijk is aan zéér 
verschillende biotopen. Er komen naast de te verwachten "bossoorten" ook bewoners van 
zandgronden, heidegebieden voor en zelfs vochtminnende soorten. 
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3.3.7 Probleemsoorten 

In Vordenstein zijn vijf plantensoorten en vijf diersoorten een (potentieel) probleem. 
Hoewel dit een subjectief oordeel is worden ze hieronder in volgorde van belang specifiek 
voor het domein Vordenstein weergegeven en besproken.  
 

• Pontische rododendron (Rhododendron ponticum) 
• Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) 
• Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) 
• Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 
• Japanse duizendknoop (Polygonum cuspidatum) 
• Konijn (Oryctolagus cuniculus) 
• Mol (Talpa Europaea) 
• Ree (Capreolus capreolus) 
• Woelmuis (Myodes glareolus of Clethrionomys glareolus) 
• Karper (Cyprinus carpio) 

 
Voor het publiek staat de rododendron vooral bekend om de prachtige bloemen die elk 
jaar in mei verschijnen. Hij werd vanaf de 18de eeuw om die reden veelvuldig aangeplant. 
(zie ook hoofdstuk 3.1 Cultuurhistoriek)  
 
Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....35353535:::: luchtfoto van de bestanden in  luchtfoto van de bestanden in  luchtfoto van de bestanden in  luchtfoto van de bestanden in 

perceel 1perceel 1perceel 1perceel 1    

 
De groenblijvende massieven waren 
aantrekkelijke landschapsopbouwende 
elementen en een schuilplaats voor het 
wild. De "wilde" rododendron 
(Rhododendron ponticum) voelt zich 
goed thuis op arme, zure, natte 
zandgrond. Op deze gronden ontwikkelt 
hij zich tot een agressieve plant die 
grote oppervlaktes koloniseert. Andere 
planten maken geen kans meer. Dit fenomeen is de eerste keer onderkend op de Britse 
eilanden, waar door het milde, vochtige klimaat de uitzaaiing en kieming nog massaler is 
dan op het Europese vasteland. Momenteel worden veel vroegere kasteeldomeinen in de 

Antwerpse Kempen met deze 
problematiek geconfronteerd. 
 
Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....36363636: B: B: B: Bestrijding van Pontische estrijding van Pontische estrijding van Pontische estrijding van Pontische 

rododrododrododrododendron endron endron endron     

        

 
Het voortbestaan van het bebost 
gedeelte, zoals het nu is, wordt door 
deze plant bedreigd. De bosbestanden 
zijn op een heel aantal plaatsen aan 
verjonging toe. maar de dichte, 
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ondoordringbare, altijd groene massieven beschaduwen de bodem in die mate dat 
verjonging onmogelijk wordt. 
 
Het succes van rododendron is als volgt te verklaren: 
 

• De plant produceert veel zaad dat op een effectieve wijze wordt verspreid. 
Gelukkig daalt de kiemkracht van het zaad snel. 

• Rododendron verdraagt slechte klimatologische condities en groeit op 
verschillende bodems zoals bijvoorbeeld zure en vochtige bodems. 

• Rododendron is schaduwtolerant. 
• De plant loopt gemakkelijk terug uit na kapping. Vegetatieve vermenigvuldiging 

verloopt zeer vlot. 
• De plant wordt niet gegeten door grazers. 
• Rododendron wordt weinig aangetast door ziekten of plagen bvb. Phytopthora 

ramorum, bloemknoprot(Botritis), … 
 
Op kaart 3.19 staat de verspreiding van rododendron weergegeven voor december 2002. 
De toestand is dramatisch. In januari 2003 is begonnen met de bestrijding van de 
rododendron. Een tweede stuk werd in september 2003 aangepakt. Grote blokken werden 
in deze twee fasen en in de volgende fasen tot 2008 rododendronvrij gemaakt. Dit met 
respect voor het eindbeeld (kaart 4.2). Het is namelijk niet de bedoeling dat de plant 
volledig verdwijnt. Hij moet wel onder controle gehouden worden zodat andere planten 
terug een kans krijgen. 
 
Adelaarsvaren komt momenteel slechts sporadisch in Vordenstein voor en vormt 
momenteel geen groot probleem (zie kaart 3.20). De plant vormt echter een groot 
potentieel gevaar. De plant kan op korte termijn terreinen koloniseren als meer licht de 
bosbodem kan bereiken. Bestanden waar rododendron verwijderd is, kunnen snel 
begroeid worden door adelaarsvaren. Enerzijds is adelaarsvaren een indicator voor oud 
bos maar de plant vormt wel degelijk een probleem naar verjonging toe in parken. 

 
Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....37373737: : : : TTTTe behouden adelaarsvarene behouden adelaarsvarene behouden adelaarsvarene behouden adelaarsvaren    

 
 
Adelaarsvaren is één van de meest 
wijd verspreide vaatplanten ter 
wereld. Net als andere 
kosmopolitische sporenplanten heeft 
zij dit areaal zonder hulp van de 
mens opgebouwd (in tegenstelling 
met de meeste kosmopolitische 
zaadplanten). De vestiging van 
adelaarsvaren hangt vaak samen met 
het uitlogingsproces van de bodem. 
De plant komt alleen tot volle 

wasdom op kalk- en voedselarme grond die - mede dankzij de varen zelf - grote 
hoeveelheden ruwe humus bevat. De plant vestigt zich dus in een vroeg stadium van de 
bosontwikkeling en breidt zich uit naarmate de bodem ouder en zuurder wordt. Nadat de 
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plant in de zomer alle licht onderschept, vergaan de bladeren in de winter heel langzaam 
tot een voedselarm en voor veel planten giftig bodembestanddeel. Jonge boompjes 
kunnen hierin niet kiemen. In Nederland is de kieming van adelaarsvaren onder een 
scherm van bomen wel onder naald- maar niet onder loofbos waargenomen. 
Adelaarsvaren in loofbos impliceert gelijktijdige kieming van de bomen en de varens of de 
varen heeft zich gevestigd na een bosbrand.  
 

De gevreesde Amerikaanse vogelkersAmerikaanse vogelkersAmerikaanse vogelkersAmerikaanse vogelkers komt in Vordenstein voor in de bestanden 14a en 
14b (aan beide zijden van de Twaalfurendreef nabij de Kopstraat) en is tevens verspreid 
over heel de hofgracht. Hier staan, soms vrij grote exemplaren dicht tegen elkaar. Hij 
verjongt zich kennelijk weinig en vormt dus tot nu toe geen probleem. Hierbij kan 
dezelfde bemerking gemaakt worden als bij adelaarsvaren. Gezien de ecologische 
eigenschappen van Amerikaanse vogelkers zal verspreiding echter nooit zo snel gebeuren.  
 
Het gevaar bij Gewone esdoornGewone esdoornGewone esdoornGewone esdoorn is van een geheel andere orde. Gewone esdoorn zaait zich 
gemakkelijk uit en kan van onder de schaduw van andere bomen uitgroeien en deze 
beconcurreren. Vooral Zomereik en Wintereik kunnen hiervan hinder ondervinden en een 
asymmetrische kroon ontwikkelen en in het extreme geval zelfs afsterven. Gewone 
esdoorn komt vooral voor rond het paviljoentje en het koetshuis. In mindere mate heeft 
hij zich ook verspreid over de bospercelen. 
 
Japanse duizendknoopJapanse duizendknoopJapanse duizendknoopJapanse duizendknoop komt op acht plaatsen voor: aan de bijenhal in de oranjerietuin, 
aan het driehoekige pleintje tussen oranjerie en koetshuis (aan de Catalpa), aan het 
pinetum, boven het pinetum in 5a, in het dennenbestand 10a en in 14b, 14a, 13a en 12b. 
Deze soort wordt enkel in de tuin actief bestreden want ze vormt daar de grootste 
bedreiging. Tot nu toe zonder succes. Afdekken, wortelstokken uittrekken en bespuiten 
waren niet afdoende. De inspanningen zullen echter doorgezet moeten worden. 
Op de andere twee plaatsen wordt gehoopt dat het maaibeheer en de beschaduwing van 
de bomen de verspreiding van de soort tegengaan. 
 

KonijnenKonijnenKonijnenKonijnen vreten aan vrijwel alle jonge aanplantingen, zowel van kruidige planten als van 
houtige gewassen. Ondanks uitgebreide rasterwerken rond oranjerietuin en varentuin 
geraken ze makkelijk in de varentuin en sporadisch in de oranjerietuin. De schade aan 
cultivars is erg groot. 
 
Reeën vreten niet alleen aan jonge bomen en planten in het bosgedeelte en de iets 
beschuttere plaatsen in het landschapspark, de bokken vegen ook aan allerlei verjonging. 
Het plaatsen van rasters in het bosgedeelte blijkt wel efficiënt te zijn om verjonging 
mogelijk te maken. Zwarte els is de enige inheemse soort die relatief gemeden wordt. 
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3.4 Bodem en hydrologie 

3.4.1 Bodemprofiel 

In Vordenstein dagzoomt zand dat afgezet is in het kwartair. Volgens de geologische kaart 
van Antwerpen (Geologische Dienst van België) is deze zandige afzetting 1 tot 8 meter 
dik. Dit zand is vochtig tot nat. In het zuiden is de grond iets droger dan in het noorden 
en het oosten.  
 
Over het grootste deel komen matig natte tot natte lemige zandgronden of zandgronden 
voor. Dit met een duidelijke humus of/en ijzer B horizont of een diepe antropogene 
humus A horizont. Lokaal zou in de diepte een leem bodemtextuur voorkomen. De 
bodem is plaatselijk sterk verstoord. Dit is logisch gezien de infrastructuurwerken die in 
de loop van de geschiedenis zijn gebeurd. Op kaart 3.21 wordt de bodemkaart afgebeeld. 
 
De volgende symbolen worden aangehouden: 
 
Textuurklasse: 
SSSS    lemig zandbodem: matig voedselarm 

ZZZZ    zand : voedselarm tot zeer voedselarm 

 
Drainageklasse: 
aaaa    zeer droog 
bbbb    droog 
cccc    matig droog 
dddd    matig nat 
eeee    nat 
 
Profielontwikkeling 
ffff met zwakke humus en/of ijzer B horizont 
gggg    met duidelijke humus en/of ijzer B horizont 
mmmm met diep antropogene humus A – horizont 
pppp zonder profielontwikkeling 
 
Varianten van moedermateriaal of profielontwikkeling 
mmmm    met ijzerrijke bovengrond (moerasijzererts) 
zzzz    fijner of zwaarder wordend in de diepte 
(g)(g)(g)(g) antropogeen beïnvloed 
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3.4.2 Chemische bodemvruchtbaarheid 

De chemische bodemvruchtbaarheid werd onderzocht door de Bodemkundige Dienst van 
België (Bries et al 2003). De beslissing om deze studie uit te voeren werd genomen in het 
licht van de problemen met de vitaliteit van het bomen in Vordenstein. 
 
Op 65 bodemstalen werd de standaardgrondontleding uitgevoerd, evenals de actuele 
minerale stikstofreserve bepaald: 

• bepaling van pH,  
• koolstof,  
• gehalten aan P, K, Mg, Ca en Na, gemeten in het ammoniumlactaat-extract 
• ammoniakale stikstof en nitraat-stikstof 

 
Op een aantal zones/locaties werd eveneens een bodemstaal genomen voor de analyse 
van de korrelverdeling (granulometrie). De analyse van de korrelverdeling bevestigt de 
classificatie volgens de bodemkaart. De bodems zijn ontwikkeld op een zand tot lemig 
zand textuur. 
 
Een samenvatting van de chemische analyseresultaten zijn terug te vinden in bijlage 3.4.  
 
Hieruit kan opgemaakt worden dat vooral de toestand in het bosgedeelte problematisch 
is. Voor "natuurlijke" bossen vormt een lagere bodemvruchtbaarheid niet onmiddellijk 
een probleem voor de vitaliteit van het bos. Bij een te sterke afwijking komt de vitaliteit 
van het bos wel in gedrang. Uit de analyseresultaten en de toestand van het bosgedeelte 
blijkt dat de bodemvruchtbaarheid een probleem vormt voor het behoud van het bos 
zoals het zich historisch heeft ontwikkeld (d.w.z. met soorten zoals Zomereik en Gewone 
beuk). 
 
De pH of zuurheidsgraad van de bouwlaag in het bos is overal zuur tot sterk zuur (pH 3,3 
tot 4,4). Vooral voor de loofbomen stelt zich hier een duidelijk probleem van te zure 
bodems. Bij een hoge zuurheidsgraad komen grote hoeveelheden aluminium en mangaan 
vrij in de bodemoplossing. Deze stoffen kunnen toxisch werken. Zo zal aluminium 
verbindingen aangaan met fosfaat en vervolgens neerslagen op en in de wortel. 
 
De resultaten van de percelen waar ook de tweede (30-60 cm) en de derde bodemlaag 
(60-90 cm) werd bemonsterd tonen dat de pH van de bouwlaag nog lager is dan de pH 
van de onderliggende bodemlagen. Dit wijst op een uitgesproken verzuring van de 
bouwlaag wat waarschijnlijk veroorzaakt wordt door de jarenlange begroeiing door 
rododendron.  
 
De humusvoorraad in de bouwlaag in het bebost gedeelte (weergegeven als procent 
koolstof) wordt als normaal beoordeeld. De bodemvoorraad aan opneembare elementen 
P, K en Mg (AL.-extract) is overal lager dan de streefzone. Voor een bestaand bosbestand 
moeten deze cijfers genuanceerd worden. Een kleine hoeveelheid opneembare elementen 
vormt zeker geen probleem voor een vitaal bosbestand. Maar vooral in combinatie met 
een lage pH, leidt dit tot een zeer beperkte beschikbaarheid van plantenvoedingsstoffen. 
De gehalten aan extraheerbare calcium liggen op een zeer laag niveau. Bomen en struiken 
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kunnen dan ook moeilijk calcium opnemen. De hoeveelheid minerale stikstof vormt geen 
probleem. 
 
Belangrijk is om op te merken dat secundaire effecten zoals droogte (bijvoorbeeld 
tengevolge van daling grondwatertafel) in combinatie met de gebrekkige chemische 
bodemvruchtbaarheid een belangrijke invloed kan hebben op de vitaliteit van het 
bosbestand.  
 
De graslanden zijn tot ongeveer eind de jaren tachtig van de vorige eeuw bemest. Begin 
de jaren negentig zijn de graslanden, behalve deze die aangeduid zijn als bestand 12f, 12m 
en 12s gescheurd en nog eens bemest. Dit komt duidelijk naar voor indien de pH's en de 
voedingstoestand van de verschillende graslanden vergeleken worden. Het humusgehalte 
van de niet gescheurde graslanden is na al die jaren nog duidelijk hoger. 
 
In de tuin is het humusgehalte van de bodem op de verschillende percelen overwegend 
tamelijk laag tot laag. Ook de reserves aan minerale stikstof op het tuingedeelte liggen op 
een relatief laag niveau. Door de jarenlange bemesting met calcium- en fosforrijke 
meststof is de pH en het fosforgehalte op de meeste plaatsen in de tuin te hoog. 
 

In 10c wordt sinds 2003 een bekalkingsexperiment met een rasterfactor uitgevoerd door 
de beheerders. De effecten op vegetatieontwikkeling (onder andere spontane verjonging 
van bomen) worden bekeken. Er is geen opvolging hiervan vanuit een wetenschappelijke 
instelling. 
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3.4.3 Verstoringen van de bodem 

Op de bodemkaart is reeds aangegeven dat de bodem is verstoord. Dit is voornamelijk 
het geval in het landschapspark en de oranjerie. Hier zijn in het verleden heel wat werken 
gebeurd zoals het bouwen en afbreken van gebouwen, het aanleggen en verleggen van 
vijvers en beken, … (zie ook paragraaf 3.1.3). In het landschapspark levert dit, ook gezien 
het bodemgebruik, geen problemen. 
 

De problemen situeren zich vooral in de oranjerietuin. Sinds de oorspronkelijke aanleg 
van de tuin is er heel wat grondverzet gebeurd waardoor problemen zijn ontstaan met de 
waterhuishouding. Dit grondverzet is gedeeltelijk gereconstrueerd in de studie 
"Onderzoek van de waterhuishouding binnen de oranjerietuin van het domein 
Vordenstein" die is uitgevoerd door de Bodemkundige Dienst van België (BDB, 2003).  
 
Uit deze studie blijkt dat door dit grondverzet de doorwortelbare ruimte in de oostelijke 
helft van de tuin heeft gereduceerd tot 10 à 15 centimeter door het afgraven van de 
teelaarde. De teelaarde in het westelijke deel van de tuin daarentegen is op sommige 
plaatsen meer dan een meter dik. De natuurlijke afvoer van regenwater in de tuin is klein 
waardoor er zich bij regenval zéér snel waterproblemen voordoen (winter). Anderzijds 
heeft de zandgrond van nature een klein vochthoudend vermogen waardoor de grond snel 
uitdroogt. Tijdens de zomer daalt de grondwatertafel tot minstens 120 cm onder het 
maaiveld. Deze factoren maken dat vooral in het oostelijke gedeelte van de tuin groei van 
vele planten moeilijk is. 
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3.4.4 Vervuilde bodems 

Uit het onderzoek rond de vervuilingsgraad van het slib uit vijver en ringgracht, bleek een 
algemeen hoog niveau van zware metalen (o.a. cadmium), hoger dan de 
bodemsaneringsnorm (Bodemkundige Dienst van België). Onmiddellijk bleek ook dat de 
terrestrische bodems in Vordenstein ook een dergelijk hoog niveau van zware metalen 
hebben. Dit schijnt een algemeen fenomeen in de Antwerpse Kempen te zijn. 
Het slib werd opgebracht in 12b om de structuur en de ontwatering van het slib te 
verbeteren. De abiotische omstandigheden in 12b wijken daardoor nu sterk af van die in 
de rest van Vordenstein, waar alle gronden zure zandgronden zijn 
 
In 12d blijkt door herhaalde auto-ongevallen in de bocht van de Horstebaan een 
olievervuiling te zijn ontstaan. Deze schijnt echter langzaam te verdunnen. 
 
Een aantal stortjes van de vorige eigenaars her en der in Vordenstein werden recent 
geruimd. 
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3.4.5 Hydrologie  

Er gebeuren opmetingen van de grondwaterstand in een uitgebreid peilbuizenmeetnet 
(zie kaart 3.23). De gegevens worden tweewekelijks sinds 2002 bijgehouden. Vanaf 2006 
worden de gegevens maandelijks opgemeten. De gegevens zijn tot nogtoe niet verwerkt. 
De gegevens zijn raadpleegbaar bij de beheerder. 
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3.4.6 Drainage en irrigatie 

Zowel de beplanting (els, broekbossen) als het microreliëf in het domein wijzen op een 
waterrijke bodem, waar van oudsher een samenhangend beheer van greppels, grachten, 
sloten, beken, poelen en vijvers het vele water onder controle houdt. Eerder een teveel aan 
water lijkt de vormgeving en historiek van Vordenstein te voeden. Nogal wat dreven in het 
sterbos vertonen bijvoorbeeld een specifiek profiel, waarbij de dreven met behulp van 
afwateringsgrachten werden droog gehouden. 
 
De ringgracht werd waterhoudend gemaakt door de Kopstraatbeek op te nemen in het 
zuiden, maar vooral door een inlaatsysteem om via een inlaatconstructie op het kanaal en 
de Zeurtebeek water op de ringgracht te laten. Door een afgemeten systeem van stuwen 
en drempels werden secties van hoog naar laag vol water gezet. Dit wordt uitgebreid 
behandeld onder paragraaf 3.5.1.  
 
Er werd voor de oranjerietuin een drainagestudie uitgevoerd (Bodemkundige Dienst van 
België, 2003). Het opnieuw openen van een langsgracht aan de zuidrand van de 
oranjerietuin heeft de drainage al verbeterd, maar de winternatte en de zomerdroogte 
blijft een hypotheek leggen op de mogelijkheden van de tuin. 
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3.5 Hydrografie 

3.5.1 Waterlopen 

Vordenstein ligt in het Benedenscheldebekken. Alle waterlopen en grachten in en buiten 
het domein wateren dus af naar de Schelde (kaart 3.22) 
 
De hydrografie van Vordenstein is heel ingewikkeld en is in de loop van de geschiedenis 
sterk door de mens bepaald en gestuurd geweest. Het grachtenstelsel zoals het nu is, 
staat weergegeven op kaart 3.22. De belangrijkheid van de gracht is ingeschat en staat op 
de kaart weergegeven. Indien het grachtenstelsel vergeleken wordt met bodemkaart dan 
valt het op dat het dichtste grachtenpatroon te vinden is op de plaatsen waar de bodem 
het natst is (drainageklasse e) (kaart 3.21). 
 
Rond het domein loopt een gracht die ook grotendeels de natuurlijke grens van het park 
vormt. De grachten van het domein monden hierin uit. De belangrijkste gracht binnen het 
domein ontspringt aan de weide in het uiterste oosten van het domein en mondt uit in de 
vijver op de privé-enclave. Op deze kronkelende gracht takken alle dreefgrachten aan die 
gegraven zijn in het bosgedeelte van het park. Een tweede belangrijke gracht ontspringt 
aan de Magnoliagang en loopt achter het koetshuis waar ze begint te verbreden tot de 
centrale vijver. Alle water uit deze twee grachten loopt dus via de vijver naar de rondgracht 
aan de Peerdsbosbaan in het westen van domein. 
 
Op de rondgracht zijn enkele "panden" te onderscheiden, die van elkaar gescheiden zijn 
door stuwen of drempels. In het zuiden wordt de ringgracht gevormd door de 
Kopstraatbeek, een waterloop van derde categorie In het noorden, op de hoek van de 
Parklaan en de Eksterdreef, stroomt de Zeurtbeek, ook een waterloop van derde categorie, 
voor een honderdtal meter langs het domein. Tenslotte is er nog een 
uitstroommogelijkheid op de hoek van de Peerdsbosbaan en de Horstebaan, langs de 
brede baangracht. 
 
Met behulp van de stuwtjes die ook op de grachten binnen het domein staan en de drie 
beken kan het water in bijna het gehele domein verdeeld en geregeld worden. Tot in de 
jaren zeventig werd in de zomer zelfs water uit het Kanaal van Dessel naar Schoten via de 
Zeurtbeek in het domein gestuwd om te verhinderen dat ringgracht en vijver droog 
kwamen te staan. Dit via een hevel aan het kanaal die spijtig genoeg verdwenen is. De 
belangrijkste constructies op de grachten van het domein zijn op kaart 3.23 weergegeven. 
Type en drempelhoogte zijn aangegeven waar relevant. 
 
De kaart maakt duidelijk dat het mogelijk is om het waterpeil actief te beheren door het 
zetten van balken in de stuwtjes en het aftappen van de Zeurtbeek. Indien gewenst kan 
het water van de Zeurtbeek langs de Kopstraatbeek of de straatgracht langs de 
Horstebaan afgevoerd worden. Deze laatste mogelijkheid is waarschijnlijk gecreëerd om 
de nabij gelegen domeinen, die in de 19de eeuw eigendom waren van dezelfde familie, van 
water te voorzien. Een deel van de mogelijkheden om het peil van de vijver te sturen zijn 
evenwel verdwenen gezien op de privé-enclave een gracht10 gedempt is.  

                                                   
10
 De rondgracht van het "oude" Vordenstein is rond 1990 gedempt. Deze gracht die van de huidige 

rondgracht in de vijver loopt vormde vroeger de grens van het domein. 



 
 
 
 
 
 
 

Beheerplan Vordenstein  817700/R/873092/Mech 

Definitief beheerplan - 119 - 25 mei 2009 

 
De laatste jaren is enkel gebruik gemaakt van de stuwen om in de zomer zoveel mogelijk 
water in het domein te houden. Dit gebeurde echter niet consequent en met weinig 
overleg. Om dit te verhelpen werden op enkele belangrijke punten peillatten gehangen 
(kaart 3.23). Om de invloed op het grondwater mee te nemen zijn er ook 11 peilbuizen 
geplaatst (kaart 3.23). Alle peilen worden maandelijks opgemeten. 
 
De waterschommelingen in Vordenstein zijn van nature groot (meer dan 1 meter). In het 
kwartair, zoals eerder aangehaald, is een dik pakket zand afgezet dat in de zomer sterk 
ontwatert (zand heeft een klein waterhoudend vermogen). Het effect van de vroeger 
toegepaste irrigatie moet dus diep in het domein voelbaar geweest zijn. Gezien het water 
snel in de ondergrond verdwijnt, vereist irrigatie in de zomer een betrekkelijk grote en 
bijna continue watertoevoer. 
 
 
Overzicht ruimingswerkenOverzicht ruimingswerkenOverzicht ruimingswerkenOverzicht ruimingswerken    
De eerste ruiming gebeurde in 2003 (sectie noord). Vervolgens werd in 2004  de 
westelijke sectie (ongeveer landschapspark), in 2005 de noordoostelijke sectie (rest 
sterbos) en dan in 2006 de zuidwestelijke (voornamelijk "productiebos") geruimd. Op die 
manier werden ongeveer vier gelijke werkvolumes (en kosten) aangepakt. Op vier jaar zijn 
de interne grachten geruimd. In 2007 is de buitengracht en de vijver geruimd.  
Dit betekent dat op vijf jaar waren alle ruimingen doorgevoerd werden.  
 
Tabel Tabel Tabel Tabel 3333....19191919::::    Overzicht ruimingswerkenOverzicht ruimingswerkenOverzicht ruimingswerkenOverzicht ruimingswerken    

JaarJaarJaarJaar    SectieSectieSectieSectie    OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    

2003 Noord Sterbos ter hoogte van de Leeuwkensdreef 

2004 West Ca. landschapspark 

2005 Noordoost Rest Sterbos 

2006 Zuidwest Productiebos 

2007  Buitengracht en vijver 

 
Oorspronkelijk idee is om om de 7 jaar te ruimen (toch zeker de interne grachten). Dit wil 
zeggen 5 jaar om te ruimen, daarna twee jaar besteden aan onderhoud van gebouwen en 
constructies. Zo houden we de onderhoudskost constant. 
  
Uit de evaluatie van deze manier van werken, bleek het kraanwerk te ruw. Daarom wordt 
in dit beheerplan jaarlijks handmatig ruimen voorgesteld, zeker nu de eerste grove 
ruiming uitgevoerd is (deze eerste ruiming kon onmogelijk handmatig gebeuren). 
Hierdoor vermijden we schade, te brede profielen, afschuinen oevers en teveel echt slib. 
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3.5.2 Chemische waterkwaliteit 

In 2003 werd door de Bodemkundige Dienst van België de bodemwaterkwaliteit en de 
oppervlaktewaterkwaliteit onderzocht aan de hand van 10 waterstalen waarop een aantal 
parameters werden bepaald. Voor een uitvoerige bespreking en de resultaten van de 
bemonstering wordt verwezen naar het desbetreffende rapport dat ter beschikking is bij 
de beheerder. 
 
De grondwaterkwaliteit was in 2003 zeer goed, plaatselijk licht zuur. De richtwaarden en 
natuurgerichte streefwaarden binnen de basiskwaliteitsnormen voor de oppervlaktewaters 
op het domein worden gehaald. Waters in de buurt van het domein halen deze niet altijd. 
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3.5.3 Poelen 

Over het domein verspreidt ligt een tiental poelen. Sommige zijn verbredingen van 
bestaande grachten, andere liggen middenin bestanden (Kaart 3.23). Van deze laatste 
wordt verteld dat het bomputten zijn. Dit is niet met zekerheid te achterhalen.  
 
De poelen waren, vóór het domein eigendom werd van de Belgische staat, sterk verland. 
Sindsdien zijn enkele poelen minstens één keer sterk geruimd. Er zijn geen gegevens over 
hun oorspronkelijke grootte. 
 
De poelen in Vordenstein zijn talrijk aanwezig. Ze verschillen sterk van grootte, leeftijd, 
lichtinval en structuur, diepte. Het beheer dient dan ook afgestemd te worden naargelang 
de situatie. Om het beheer op een overzichtelijke manier uit te schrijven zijn de poelen in 
3 groepen verdeeld. Dit op basis van de beheersgeschiedenis, ligging en de structuur van 
de poelen. Er zijn ook enkele kleine plassen aanwezig die in de zomermaanden volledig 
droogvallen. Deze worden niet in beschouwing genomen. Op kaart 3.23 is de locatie van 
de poelen weergegeven. Daarbij is met een kleurcode de toegankelijkheid aangeduid/ of 
de poelen door de bezoekers bezocht kunnen worden.  
 
De poelen van Vordenstein hebben geen visbestand. Na de ruiming van de ringgracht en 
de vijver werd al wel een sterke toename van de visstand waargenomen. De afwezigheid 
van deze groep predators in de geïsoleerde poelen, zorgt voor een extra gunstige situatie, 
voor amfibieën en macroinvertebraten. Het is dan ook aangewezen dit zo goed mogelijk 
te houden.  
De waarde van de aanwezige poelen mag niet onderschat worden. Zij herbergen een 
goede voedselbron (groot aantal larven van vliegende insecten) voor de vleermuizen en 
een rijke verzameling van roofinsecten (libellen, wantsen en torren). Verder vervullen de 
poelen de rol als kraamkamer voor de amfibieën in het park. 
 
De indeling van volgende groepen gebeurde op basis van de Systematiek van natuurtypen 
voor Vlaanderen-Stilstaande wateren (Haskoning (2003)).  
 
GROEP 1GROEP 1GROEP 1GROEP 1    
Groep 1a karakteriseert zich hoofdzakelijk door (half)schaduw, geringe waterdiepte en 
kleine oppervlakte. De poelen bevinden zich steeds in de bosbestanden. De meeste zijn 
recent aangelegd/opnieuw uitgraven of geruimd. Uitzonderingen zijn poel 3 (P58/07a/03) 
en 14 (P58/01f/14). Een goed ontwikkelde moeraszone ontbreekt. Het water is matig 
helder tot helder maar heeft wel een duidelijke geelbruine tot soms zwarte verkleuring als 
een gevolg van de tanninezuren van de humusrijke omgeving.  
 
Natuurtypering:  
Knolrus-veenmos ionenarm type: poel 8 (P58/14e/08) 
Pitrus-Wolfspoot ionenarm type: poel 5 (P58/10b/05) 
Andere poelen zijn een soortenarme afgeleide van het Waterviolier – gewoon kranswier 
ionenrijk watertype met overgang naar het eutrofere Kroos-schedefonteinkruid ionenrijk 
watertype. 
Opmerkelijk is de aanwezigheid van mogelijk naaldwaterbies in poelen 3 (P58/07a/03), 10 
en (P58/02d/10) 11 (P58/01b/11).  
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Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....38383838: Poel nr.: Poel nr.: Poel nr.: Poel nr.5 (P585 (P585 (P585 (P58/10b/05/10b/05/10b/05/10b/05)))) aan de  aan de  aan de  aan de 

magnoliagangmagnoliagangmagnoliagangmagnoliagang    

 

 
 
In Groep 1b zijn poelen verzameld die 
zich eveneens in de bosbestanden 
bevinden maar een veel rijkere 
vegetatiesamenstelling hebben in 
vergelijking met de vorige groep. 
Momenteel bevinden ze zich vaak aan 
de rand of in een open plek van het 

bestand. Ze werden alle reeds enkele jaren eerder geruimd dan de vorige groep.  
Waterviolier – gewoon kranswier ionenrijk watertype : poel 1 (P58/02b/01) 
Overgang naar Kroos-schedefonteinkruid ionenrijk watertype : poel 4 (P58/14c/04) 
 
GROEP 2GROEP 2GROEP 2GROEP 2    
Groep 2 bestaat uit poelen die zich buiten de bosbestanden bevinden en in volledige zon 
gelegen. Het zijn eerder verbredingen van de gracht dan een poel (vooral poel 9 
(P58/12p/09)). Hierdoor zal er (mogelijk 's winters en na hevige regenval) een lichte 
stroming aanwezig zijn welke migratie van organismen, planten en een beweging van 
organische depositie (welke de concentratie van voedingstoffen en humuszuren zal 
beïnvloeden) tot gevolg heeft. Poel 9 (P58/12p/09) is pas in 2002 aangelegd/geruimd en 
zijn momenteel nog bijzonder soortenarm. De poel 7 (P58/14f/07) (aangelegd en deels 
beplant in 1999) daartegen is de plantenrijkste poel van allemaal. Aanwezig watertype in 
poel 7 (P58/14f/07): Waterviolier – gewoon kranswier ionenrijk watertype Te verwachten 
watertype in andere poelen: Waterviolier – gewoon kranswier ionenrijk watertype met 
mogelijk overgang naar rijker Kroos-schedefonteinkruid ionenrijk watertype 
 
Groep 3Groep 3Groep 3Groep 3    
Hier zijn de grote ringgracht en de grote vijver in geplaatst. Beide zijn oude elementen. De 
grote vijver kan al op de oudste kaarten van het domein teruggevonden worden. Verdere 
gemeenschappelijke kenmerken zijn de ruimingsachterstand, de relatief grote diepte, de 
steile oevers en het troebele karakter van het water. De vegetatie is matig soortenrijk en 
gekenmerkt door voedselminnende soorten zoals wolfspoot, gele lis, watermunt, gele 
plomp.  
Dit watersysteem behoort tot het Waterlelie-gele plomp ionenrijk watertype 
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3.6 Reliëf 

Vordenstein is zo goed als vlak. In het oosten is de hoogte iets meer dan 10,00 meter 
TAW, in het westen ongeveer 7,50 meter TAW. Dit is dus 2,50 meter hoogteverschil op 
ongeveer 1,5 kilometer. Het terrein helt vrij regelmatig af naar het westen. Op kaart 3.28 
staan de hoogtelijnen ingekleurd. Hierop staan ook de nauwkeurig ingemeten hoogtes 
van de peilbuizen. 
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3.7 Milieukwaliteit 

Er is een reductieplan i.v.m. pesticidengebruikpesticidengebruikpesticidengebruikpesticidengebruik van toepassing voor het domein. Er 
worden geen pesticiden gebruikt behalve voor de bestrijding van Amerikaanse Vogelkers 
en voor de ziektebestrijding van collecties in de oranjerietuin. De dolomietwegen in de 
tuin worden met behulp van een brander onderhouden.  
 
Binnen de oranjerie worden er organische meststoffenmeststoffenmeststoffenmeststoffen gebruikt, voornamelijk voor het 
onderhouden van de collecties zoals de Dahlia’s. 
 
Kempens rood-bonte runderen begrazen delen van het landschapspark. Het ging in 2007-
2008 om 4 runderen die frequent verplaatst worden tussen de beheereenheden 12e, 12h, 
12s en 12l. 
 
Het groenafvalgroenafvalgroenafvalgroenafval van de rododendronbestrijding of andere werken wordt afgevoerd door de 
aannemer. Het regulier afval van de arbeiders wordt gecomposteerd aan het ‘stortje’ in 
13b. Snoeiafval wordt versnipperd en als strooisel verwerkt in de bestanden. Ander afval 
wordt gesorteerd en afgevoerd. 
 
De vuilvuilvuilvuilnisnisnisnisbakkenbakkenbakkenbakken zijn verwijderd in 1999 en sindsdien is er weinig of geen zwerfvuil in 
Vordenstein. 
 
In kader van integraal waterbeintegraal waterbeintegraal waterbeintegraal waterbeleidleidleidleid is een kleinschalige waterzuivering voorzien. 
Regenwater wordt gescheiden en gaat deels naar de hofgracht. Er wordt vooral 
regenwater, dan grondwater en ook nog voor een klein deel leidingwater gebruikt. 
 
Vordenstein ligt naast de autosnelweg Antwerpen- Breda. Overal in het park is geluid van 
de voertuigen op de E19 te horen. In 2003 is de koker waarin de HST rijdt ten noorden van 
de E19 afgewerkt. Hierdoor is de geluidsoverlastgeluidsoverlastgeluidsoverlastgeluidsoverlast nog toegenomen. Het geluid van het 
verkeer op de E19 botst tegen deze muur en wordt naar Vordenstein teruggekaatst. 
 
Ook is er visuele en geluidshinder in bepaalde delen ten zuiden en ten zuidoosten van het 
park (aan de Kopstraat) waar het drukke verkeer voorbijkomt. Nochtans is het de 
bedoeling dat Vordenstein een park is waar de mensen tot rust kunnen komen. Daarom 
worden luidruchtige activiteiten uit het park geweerd. Enkel het noodzakelijke lawaai dat 
nu éénmaal inherent is aan sommige beheerwerken wordt getolereerd. 
 
Specifieke stiltezones zijn niet afgebakend. 
 
Er zijn geen gegevens bekend over mogelijke lichthinderlichthinderlichthinderlichthinder. 
 
De energieenergieenergieenergie----efficiëntieefficiëntieefficiëntieefficiëntie van de gebouwen is heel laag. In het kader van de 
energieprestatieregelgeving zal voor de gebouwen een energieprestatiecertificaat worden 
opgemaakt. Energie-gegevens zijn in dit beheerplan dus niet verwerkt. 
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3.8 Omgeving 

3.8.1 Gebruik 

Het Park Vordenstein ligt binnen een groene gordel die de noordoostelijke rand vormt van 
de agglomeratie Antwerpen. De basis van deze groene rand wordt gevormd door een 
aantal domeinen, die samen meer dan duizend hectare groot zijn. Tot na de tweede 
wereldoorlog waren ze in handen van enkele grootgrondbezitters.  
 
Enkele domeinen (De List, Amerlo,…) zijn in de jaren ’60 van de 20ste eeuw deels of 
volledig verkaveld. Ze zijn wel nog herkenbaar omdat de oppervlakte van de kavels groot 
is. De andere domeinen zijn in privé-bezit gebleven (voorbeeld La Garenne, Calixberge) of 
hebben een openbaar karakter zoals het park van het Kasteel van Schoten en het park van 
Brasschaat. Op de Zeurt bevindt zich nu het gelijknamige gemeentelijke sportcomplex. 
 
Op vijf kilometer in vogelvlucht bevindt zich het Rivierenhof, beheerd door de Provincie 
Antwerpen. Dit park, dat ook gelegen is in de rand rond Antwerpen, is een openbaar park 
met regionale uitstraling. 
 
Al deze openbare domeinen hebben een eigen karakter en een eigen bezoekers- en 
gebruikersgroep. Het Peerdsbos is drukbezocht door fietsers, ruiters, cafébezoekers, 
joggers, wandelaars,… en is eigenlijk een plaats waar mensen in een groene omgeving 
komen sporten. Ook in het Rivierenhof neemt actieve recreatie een belangrijke plaats in 
maar is het aanbod meer gediversifieerd (vissen, tennis, verschillende manifestaties…). 
De verschillende activiteiten worden ook vanuit het beheer gestructureerd. De 
gemeenteparken van Schoten en Brasschaat zoals bvb. het Cogelspark hebben eerder een 
locale uitstraling. 
 
Vlakbij ligt ook het erkende natuurreservaat ’t Asbroek. Het reservaat is eigendom van de 
gemeente Schoten en wordt beheerd door Natuurpunt vzw. 
 
Vordenstein vervult dan ook een specifieke rol binnen het aanbod in de omgeving. 
 
Verbindingen met nabijgelegen openbare domeinen zijn momenteel niet uitgewerkt. De 
brug over de E19 (tussen Vordenstein en het Peerdsbos) op de Peerdsbosbaan werd 
normaal gezien in 2003 en 2004 naar aanleiding van de aanleg van de HST-verbinding 
aangepast tot een passage voor wild, fietsers en voetgangers. In 2008 is dit project nog 
steeds niet gerealiseerd.  
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3.8.2 Landschap 

Plaats van het park binnen de tuinPlaats van het park binnen de tuinPlaats van het park binnen de tuinPlaats van het park binnen de tuin---- en landschapsculturele structuur en relatie tot  en landschapsculturele structuur en relatie tot  en landschapsculturele structuur en relatie tot  en landschapsculturele structuur en relatie tot 
omgevingomgevingomgevingomgeving    
Langs de E19 liggen op korte afstand een aantal kasteelparken (zie ook paragraaf 3.8.1). 
Deze parken werden opgebouwd rond een kasteel. Niet zelden werd rond een domein een 
rondgracht gegraven. Het waren dus aparte entiteiten met een vergelijkbare structuur. De 
vroegere kasteelheren trachtten elkaar te overklassen maar tegelijkertijd beïnvloeden ze 
elkaar. Een landschapspark met in de periferie een bebost gedeelte komt in vele domeinen 
terug. De grote oranjerietuin en het intacte, grote sterbos zijn echter unieke structuren die 
in geen ander domein terug te vinden zijn. 
 
Ondanks de ontwikkeling van het park als entiteit rond het kasteel waren er belangrijke 
functionele bindingen tussen de domeinen en de woonkernen. Deze hebben dikwijls te 
maken met de historiek van het park, onder meer als landbouwbedrijf (zie ook paragraaf 
3.1).  
 
Toch lijkt de enige echte randvoorwaarde vanuit de omgeving waaraan een architecturaal 
ontwerp is opgehangen het oude tracé van de Peerdsbosbaan. Dit is meteen een van de 
oudste structuren van het domein en het vormde de noordwestgrens van het eigendom 
tot in de 20ste eeuw.  
 
Een minder zichtbaar, maar wel fysiek belangrijke structuur die doorloopt vanuit en naar 
de omgeving is het grachtensysteem (zie paragraaf 3.5.1). Vanuit het kanaal werd water 
van de rondgracht via een ingenieus systeem "doorgegeven" aan andere domeinen, 
waaronder de Horst. 
 
Vordenstein komt echter de laatste dertig jaar steeds meer geïsoleerd te liggen. Door de 
aanleg van de E19, de verkaveling van enkele kasteeldomeinen en de uitbreiding van de 
bebouwing binnen de gemeente Schoten krijgt Vordenstein steeds meer het karakter van 
een op zich staande landschapsstructuur in een voorstedelijk gebied. 
 
Landschappelijke kwaliteit van het park op zich Landschappelijke kwaliteit van het park op zich Landschappelijke kwaliteit van het park op zich Landschappelijke kwaliteit van het park op zich     
De groei van het park tot wat het nu is, en de verschillende fasen die kunnen herkend 
worden in de huidige zonering, is beschreven in paragraaf 3.1.  
 
Het zijn vooral plotse en duidelijke ingrepen die de mensen bezorgd maken. Het is 
duidelijk dat het uitzicht en de landschappelijke structuur op een geleidelijke manier 
veranderd zijn. Voor de Tweede Wereldoorlog kregen natuurlijke processen weinig kans. 
Het park bleef strikt onderhouden volgens de traditie van de romantiek waarin de natuur 
getoond werd op een manier die de mens zelf als perfect aanvoelde. Ondanks het speelse 
uitzicht vereiste dit een duidelijke orde zodat spontane processen weinig kans kregen. Na 
de Tweede Wereldoorlog viel het beheer door een gebrek aan geld en mankracht 
grotendeels stil. Na de aankoop door de Belgische staat zijn werken gebeurd om het park 
terug toegankelijker te maken en het belangrijke cultuurhistorische patrimonium te 
vrijwaren. 
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3.8.3 Biotiek 

Plaats van het park binnen de groenstructuur Plaats van het park binnen de groenstructuur Plaats van het park binnen de groenstructuur Plaats van het park binnen de groenstructuur ---- relatie met de omgeving op het vlak van  relatie met de omgeving op het vlak van  relatie met de omgeving op het vlak van  relatie met de omgeving op het vlak van 
bibibibiotiekotiekotiekotiek    
De eerder beschreven keten van (vroegere) kasteelparken langs de E19 duidelijk te 
herkennen. Het is een groene long tussen Brasschaat en Schoten. Toch ligt dit gebied vrij 
geïsoleerd en is het intern nog een aantal maal doorsneden. 
 
De versnippering binnen het randstedelijk gebied waarin Vordenstein zich bevindt is 
groot. Als grote structuren kunnen vernoemd worden: 
 

• Kanaal Schoten-Kwaadmechelen 
• Albertkanaal 
• Bebouwd gebied van Schoten, Merksem en Brasschaat 
• E19 en HST-spoorweg 

 
Deze versnippering komt de migratie van dieren die niet kunnen vliegen niet ten goede. 
Een klein pluspuntje is misschien dat de verruigde bermen van de lijnvormige structuren 
een verbinding kunnen vormen tussen de groene stapstenen. 
 
Er kan worden verondersteld dat er weinig migratie is van dieren die niet op een paar 
vleugels kunnen betrouwen, in zoverre dat het geen cultuurvolgers11 zijn (zoals ratten en 
tegenwoordig ook al de vos). Uitwisseling tussen de verschillende populaties is 
waarschijnlijk eerder een toevalligheid. De konijnenpopulatie in Vordenstein bijvoorbeeld 
blijft dikwijls gespaard van plagen terwijl op andere plaatsen het aantal konijnen 
terzelfdertijd gedecimeerd is. 
 
 
 

                                                   
11 Een cultuurvolger is een organisme dat bij zijn verspreiding gebruikmaakt van de mogelijkheden die de 
mens het biedt. In het geval van dieren hoort hier ook bij dat ze weinig angst voor de mens hebben. 
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KaartmateriaalKaartmateriaalKaartmateriaalKaartmateriaal    
 

Kaart 3.1: Kaart van Villers (1768) 
Kaart 3.2: Ferrariskaart (1771-1778) 
Kaart 3.3: Schets naar de ‘Caerte figuratief van ’t Casteel van Voordenstyn’ (1787) 
Kaart 3.4: Primitief kadastraal perceelplan (1818) 
Kaart 3.5: Primitief kadastraal perceelplan met aanduiding van percelen bouwland 

en mastbos (1818) 
Kaart 3.6: Kaart van Vandermaelen (1850) 
Kaart 3.7: Kadasterplan door Popp (ca. 1865) 
Kaart 3.8: Militaire kaart (1906) 
Kaart 3.9: Militaire kaart (1934) 
Kaart 3.10: Topografische kaart (1950) 
Kaart 3.11: Topografische kaart van het ministerie van openbare werken (1966) 
Kaart 3.12: Topografische kaart (1983) 
Kaart 3.13: Ruwe datering historische structuren 
Kaart 3.14: Naam en nummers van wegen en dreven 
Kaart 3.15: Boomsoort in de dreven 
Kaart 3.16: Biologische waarderingskaart 
Kaart 3.17: Vegetatiekaart 
Kaart 3.18: Boomsoorten in bestanden 
Kaart 3.19: Verspreiding en bestrijding van rododendron in de bosbestanden 
Kaart 3.20: Verspreiding en bestrijding van adelaarsvaren 
Kaart 3.21: Bodemkaart met hydrografie en bestandsindeling 
Kaart 3.22: Waterlopen VHA en intern grachtenstelsel 
Kaart 3.23: Constructies op waterlopen en grachten, peilbuizen en –latten, poelen in 

park Vordenstein 
Kaart 3.24: Wandelroutes, ingangen, zitbanken, gebouwen en constructies, 

ornamenten en infoborden in park Vordenstein 
Kaart 3.25: Wegen en paden 
Kaart 3.26: Rasters 
Kaart 3.27: Infrastructuur: Leidingen en kabels 
Kaart 3.28: Reliëf 
 
 
BijlagenBijlagenBijlagenBijlagen    
 
Bijlage 3.1: De eigenaars en bewoners van Vordenstein 
Bijlage 3.2: Dreefinventarisatie 
Bijlage 3.3: Resultaten van de inventarisatie van de proefvlakken voor Vordenstein 

binnen de studie ‘Vaststellen van de biodiversiteit in parken van het 
Vlaamse Gewest’ van Cornelis en Hermy (2001) 

Bijlage 3.4: Resultaten van de chemische bodemanalyse 
Bijlage 3.5: Synoptische tabellen 
Bijlage 3.6: Ontwerp herinrichting oranjerietuin 
Bijlage 3.7: Oude foto’s Vordenstein 
Bijlage 3.8: Oorspronkelijke plantenlijst van de kruidentuin 
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4 BEHEERVISIE EN BEHEERPLAN 

4.1 Waardering bepalen 

Hier worden de belangrijkste aanwezige waarden, knelpunten en potenties besproken. 
Ook is een aftoetsing aan de Criteria Duurzaam Bosbeheer (CDB) hierin opgenomen. De 
waardering is een weerslag van de resultaten van de enquête (2001), de signalen van de 
enthousiaste frequente bezoekers en de beheerders. Er is evenwel geen recente algemene 
bevraging meer geweest van het publiek. De onderstaande waardering is dus niet formeel 
getoetst aan mensen die Vordenstein nog niet kennen of aan mensen die bewust niet 
naar Vordenstein komen. 
 
De waarderingstabel is opgenomen in bijlage 4.1. 
Voor de waardering van de dreven wordt verwezen naar de conditiestaatmeting (zie 
paragraaf 3.3.2.5 en bijlage 3.2) 
 
 

4.1.1 Absoluut waardevol 

De volgende elementen zijn waardevol en dus zeker optimaal te behouden of verder te 
ontwikkelen. 
 

4.1.1.1 Statuut 

De laatste jaren werden voor alle beheeringrepen (wegenaanleg, grachtenonderhoud, …) 
de nodige vergunningen en adviezen ingewonnen. Er zijn geen belangrijke zaken op basis 
van conformiteit aan wet- en regelgeving en beleidsplannen. Naar de toekomst toe is het 
aanhouden van deze werkwijze dan ook belangrijk. 
 
Het beheer van Vordenstein gebeurt conform alle criteria onder principe 1 van de CDB: De 
beheerder moet bij het beheer van zijn bos alle wetten die in het Vlaamse Gewest van 
toepassing zijn, respecteren. 
 

4.1.1.2 Cultuurhistoriek 

De grote waarde van het park is dat het sinds de Eerste en vooral Tweede Wereldoorlog 
relatief weinig veranderd is in een snel veranderende omgeving. Dit gevoel van 
"authenticiteit" en vaste waarde in de omgeving is voor de mensen belangrijk. 
 
Elk van de onderscheiden zones (zie paragraaf 3.1.4) die in zijn huidige verschijningsvorm 
duidelijk refereert aan een bedoelde aanleg uit een specifieke historische periode is 
absoluut waardevol. Het sterbos, het Engels bos, de oranjerie (tuin en gebouw), het 
landschapspark (tweede fase). De bebossingen van landbouwgronden getuigen minder 
van een architecturaal plan achter de aanleg, maar eerder van een rationele bebossing van 
marginale landbouwgrond, zoals gebruikelijk over grote oppervlaktes in de Kempen na 
1850. Dit maakt deze zones cultuurhistorisch minder uitzonderlijk of waardevol. 
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Alle historische gebouwen en constructies in Vordenstein zijn absoluut waardevol: 
oranjeriegebouw met bijgebouwen, oranjerietuin met tuinmuren, koetshuis, poorten en 
afsluitingen, de poortbruggen aan de Horst en aan de Kapel en het paviljoen. 
 
Vordenstein is volledig omringd door een ringgracht (op 12s en de parking na, getuige van 
een historische uitbreidingsfase). Bovendien lopen weinig of geen patronen en structuren 
binnen de entiteit Vordenstein (openbare en private gedeelten samen) extern door. De 
suggestie dat de twaalfurendreef gericht was op kerktorens van omliggende dorpskernen 
is historisch niet correct. Zelfs de dreef die ten noorden in het verlengde van de 
twaalfurendreef ligt (woonwijk tegen E19) is veel recenter dan het drevenpatroon in het 
sterbos. Enkel de oude Peerdsbosdreef zou ter hoogte van 16d en 1i, 1j naar het noorden 
doorgelopen zijn, vooraleer ze door uitbreiding van Vordenstein met perceel 16 volledig 
binnen het domein viel en haar openbaar karakter verloor. De fysieke begrenzing met de 
ringgracht is daarom een essentieel kenmerk van Vordenstein. 
 
Het aangepaste beheer volgens de cultuurhistorische waarde van Sterbos, Engels bos en 
bosbestanden in het Engels landschapspark is conform Criterium 2.2 van de CDB: Bossen 
of delen van bossen met grote sociale, culturele, landschappelijke, geschiedkundige, 
religieuze betekenis, waardevolle traditionele beheervormen of belangrijke 
wetenschappelijke of educatieve betekenis worden beschermd en beheerd 
overeenkomstig hun specifieke waarden en potenties. 
 

4.1.1.3 Beleving en gebruik 

In de context van parken en groendomeinen (Vlaams Gewest, gemeentes, Provincie) in de 
Antwerpse agglomeratie neemt Vordenstein een speciale positie in. Er is geen 
overkoepelend beleidsdocument of studie over alle groene recreatieve domeinen, maar 
het verbod op fietsers en honden en de plicht om toestemming te vragen voor 
groepsactiviteiten in gans het domein is intussen ingeburgerd en dat is uitzonderlijk voor 
Vlaanderen. Het verbod op fietsers en honden in gans het domein wordt door de 
frequente gebruikers en beheerders als een sterk punt van Vordenstein ervaren, dat in de 
toekomst moet gehandhaafd blijven. Dit biedt de mogelijkheid om Vordenstein anders te 
profileren dan bijvoorbeeld Peerdsbos of Rivierenhof. Het weren van honden en fietsers 
uit domeinen waar die op dit ogenblik wel toegelaten zijn, is onmogelijk. Hoewel dat over 
het algemeen ook niet wenselijk is, geeft dit Vordenstein een aspect dat in andere 
domeinen niet gecreëerd kan worden. 
 
Het oranjeriegebouw met de tuin vormt de spil van een heel aantal activiteiten in 
Vordenstein. Ook alle wandellussen zijn op de paden geënt rondom de oranjerie. Verder 
wordt de bezoekersstroom sterk geleid door de aard van het padennet (comfort wegdek 
en oriëntatie door gekleurde aanduidingen). De delen van Vordenstein die langs de 
aangeduide paden en vooral de rode lus liggen, worden intenser beleefd door een groter 
aantal bezoekers dan bosbestanden of andere elementen die wat verderaf liggen. 

 
Buiten de oranjerie(tuin) worden de volgende plekken door bezoekers veel gebruikt of 
sterk beleefd: 

- De warme hoek aan de noordelijke rand van 12l, waar de zitbanken veel gebruikt 
worden; 
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- De recent gekapte hakhoutbestanden (vooral zwarte els in 2a en 3a) en andere 
plaatsen waar particulieren de kappingen uitvoeren en ook een beeld van actief 
bosbeheer is ontstaan; 

- De waarschijnlijk meest beleefde boomgroepen in het park zijn de 
rodebeukenclump in 2n en de gemengde quinquonce12 (12j en 12o), op de route 
van de poort tegenover de Horst naar de Oranjerie; 

- De parking is voor het gros van de bezoekers het kruispunt tussen de wereld 
buiten en de rust binnen Vordenstein. Het is ook een afspraakplaats voor bv. 
georganiseerde wandelingen. Door de perifere ligging buiten de ringgracht blijven 
wagens (en de meeste fietsen) buiten het binnenste deel van Vordenstein. 
Ondanks een aantal tekortkomingen van interne organisatie, is de huidige locatie 
zeker goed voor de toekomst; 

- Het Engels bos met heksengang, de omgeving van de poel met magnolia’s en 
azaleagang wordt erg geapprecieerd door de bezoekers en beheerders; 

- Het pinetum levert een opmerkelijk beeld dat sterk contrasteert met de 
omliggende bosgedeelten; 

- De drie dienstingangen (kapel, noord en zuid) blijken goed te functioneren voor 
de noden van het beheer, zeker als de aansluitende wegen een aangepaste 
draagkracht krijgen (fundering van de twaalfurendreef, dolomiet met verhoogd 
cementgehalte op de hoofdpaden). Er is geen aangepaste draagkracht aan de 
noordelijke dientsingang met schade tot gevolg. 

- Het feit dat de poort aan de kapel voor bezoekers afgesloten is (dienstingang met 
gesloten smeedijzeren poort), wordt door de beheerders als positief ervaren 
omdat het het sluikverkeer doet afnemen. Een deel van de omwonenden is hier 
minder gelukkig mee en historisch was dit de hoofdingang. Indien het domein aan 
de overzijde van de Horstebaan een andere invulling krijgt en een verbindig 
tussen beide parken nodig is, kan een selectieve openstelling van deze poort voor 
wandelaars nuttig zijn. 

 
Bij de opbouw van een Engelse landschapstuin zijn verschillende zichtassen (vista’s) van 
groot belang. Ze werden dikwijls ontworpen over waterpartijen en vanuit de leefruimten 
en het terras van het voormalige kasteel. Via de aanplant van solitaire bomen en 
boomgroepen werden de zichten geaccentueerd of opgedeeld.  
Door de veranderingen die het park (voornamelijk de laatste eeuw) heeft ondergaan, en 
door het ontbreken van de oorspronkelijke ontwerpplannen van de Engelse 
landschapstuin, is het moeilijk de oorspronkelijke zichtlijnen te reconstrueren. 
 
De inzet van een kleine kudde runderen wordt door beheerders positief geëvalueerd en er 
waren geen bezwaren tegen tijdens het overleg met de Vriendenkring. Vanuit 
cultuurhistorisch perspectief werkt de verwijzing naar het landbouwverleden van 
Vordenstein en omliggende gronden die intussen verstedelijkt zijn. Ook op andere 
plaatsen in Schoten wordt een landschappelijk beeld met grazende runderen als zeer 
waardevol ervaren (hiervan wordt spontaan melding gemaakt bij de gemeente, mond. 
med. Ossaer 2008). Natuurtechnisch is de botanische evolutie van de begraasde 
weilanden positief (Haskoning 2003). Het geleidende effect van bezoekers door 
afsluitingen en het weren van honden in 12s is positief. Het maaisel van de graslanden 
wordt voor een belangrijk deel verbruikt als wintervoer, zodat de hoeveelheid af te zetten 
                                                   
12

 Algemeen gehanteerde landschappelijke term voor een bomengroep met een geometrisch plantverband 
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biomassa sterk beperkt wordt. De verhouding tussen aantal dieren en beschikbare 
graasoppervlakte moet evenwel goed bewaakt worden (recent uit begrazing nemen van 
V17/12g/01 versus mogelijke inzet van de runderen in Peerdsbos). 

4.1.1.4 Participatie 

Vordenstein is vandaag al een voorbeeldstellend project voor participatie. Er is een actieve 
vriendenkring en een doorlopend overleg met de beheerders. 
 
De arbeidersploeg van Vordenstein wordt door permanent overleg met de beheerders 
sterk betrokken bij de beheerkeuzes en de aanpak van de uitvoering. Goede 
arbeidsomstandigheden en waardering van specialisatie van de arbeidersploeg is 
essentieel in Vordenstein. De inzet van gespecialiseerde aannemers voor afgelijnde taken 
die in bestekken welomschreven zijn, wordt hierop afgestemd. 
Dit is conform Criterium 2.3 van de CDB en HPG: De beheerder draagt er zorg voor dat de 
voorschriften voor gezondheid, milieu, veiligheid,arbeidsinhoud en arbeidsomstandig-
heden worden nageleefd bij alle activiteiten die onder zijn verantwoordelijkheid en 
opdracht worden uitgevoerd in het bos in kwestie. En ook conform Criterium 2.4 van de 
CDB: De beheerder werkt mee aan een goede sociale en technische structuur van de 
bedrijfstak bij de inzet van eigen personeel of via aannemers. 
 
Het inschakelen van burgers bij het beheer van de oranjerietuin en bij het (bos)beheer via 
brandhoutverkoop heeft zijn beperkingen, maar vormt een van de fundamenten van de 
goede participatie rond Vordenstein. Door het instellen van hakhoutbeheer en een goede 
combinatie van professionele vellingen met ruimwerk door particulieren kan dit in de 
bosgedeelten nog verder ontwikkeld worden. De toepassing van principe 3 van de CDB: 
Het beheer van bossen moet het efficiënte gebruik van de verschillende bosproducten en 
–diensten stimuleren, teneinde de economische levensvatbaarheid van het bosbezit en 
een breed scala aan ecologische en maatschappelijke functies te waarborgen, is tegenover 
de hoge kosten van het park- en monumentenbeheer geen prioriteit in Vordenstein. De 
meerwaarde van participatie door houtverkoop aan particulieren is veel belangrijker, dan 
bijkomende inspanningen om een (beperkte) meerprijs van hout te verkrijgen door 
doorgedreven vermarkting. Niettemin worden zwaardere sortimenten hout via de 
openbare houtverkoop van ANB verkocht. 
 

4.1.1.5 Natuurlijke entiteiten (zowel natuurlijke als cultuurlijke beplantingen met 
natuurwaarde) 

In Vordenstein is de natuurwaarde reeds goed ontwikkeld, zowel in de bossen als in de 
open delen. De vegetaties zijn sterk menselijk bepaald door aanleg en beheer. Maar er is 
een sterke continuïteit zodat elementen lang konden ontwikkelen en het domein is over 
het algemeen gespaard gebleven van modern, intensief landbouw- en bosbouwgebruik. 
 
De bossen op zandgrond zijn heel gemengd (85 % van de bestanden is gemengd) en 
bevatten veel zware oude bomen en dood hout. Het staand dood hout neemt meer dan 
6% van het totale bestandsvolume (dood en levend) in en bovendien is 10 m³ (60%) van 
het dode hout zeer dik. De richtwaarde van 4% uit criterium 5.3 (indicator 5.3.3) voor alle 
dood hout (staand en liggend) wordt in Vordenstein daarmee nu al ruim gehaald.  
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Het bomenbestand in de bosgedeelten is voor het overgrote deel inheems: ca. 95% van 
het gemiddelde bestandsgrondvlak in Vordenstein wordt ingenomen door inheemse 
soorten: vooral zomereik, berk, beuk, grove den, zwarte els. Het aandeel bestanden met 
een inheemse bovenetage bedraagt 64% en met een dominantie van inheemse soorten in 
de bovenetage zelfs 88%. Vordenstein voldoet daarmee in erg ruime mate aan criterium 
5.2 van de CDB: Bij het beheer van bos wordt gestreefd naar een bepaald aandeel 
inheemse boomsoorten en het bevorderen van een rijke en gevarieerde bosstructuur van 
toepassing op het niveau van het beheerplan. Op bosniveau haalt Vordenstein zelfs de 
doelstellingen op lange termijn van Beheervisie voor openbaar bos van ANB. Op 
bestandsniveau zijn er nog een zeker deel van de bestanden met een exotenaandeel van 
meer dan 10%  
 
In het noordoosten van het sterbos, wijzen naast oude bomen ook oud bosplanten op de 
lange voorgeschiedenis van bebossing, mogelijk nog ouder dan de aanlegperiode van de 
drevenstructuur (“oud bos” in de historisch ecologische betekenis): 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 
4a. 
 
Naast het oudbosgedeelte dat voor een belangrijk deel ook vochtig of nat is, komt nog 
een nat bosbestand voor met een standplaatseigen boomsoort: zwarte els in 15d. 
 
De dreven in het park bestaan vooral uit inlandse eiken en beuken, naast winterlinde en 
gewone es. Een kleine fractie bestaat uit moeraseik en moseik. 
 
De graslanden werden door verschillende jaren aangepast maai- en graasbeheer al 
verschraald13. Sommige van de graslanden in het park zijn al vrij dicht bij een botanisch 
doel: 12a, 12n, 12p, 12f, 12d, 12m, 12s. Andere zijn nog nutriëntenrijker. Het huidige 
begrazingsbeheer is naar de toekomst toe aan te houden, zij het dat de begrazingsdruk 
aan de bovengrens zit en een kudde van 3 koeien mogelijk beter aangepast is dan de 4 
stuks vandaag op de beschikbare oppervlakte. 
 
Hoewel de combinatie met de coniferencollectie op zijn minst vreemd is, heeft de 
heischrale vegetatie in 8b en ook 8a een hoge intrinsieke natuurwaarde. 
 
Ook de poelen vormen stuk voor stuk waardevolle waterbiotopen. 
 

4.1.1.6 Beplantingen 

Alle bomen die deel uitmaken van de compositie van het landschapspark, waaronder 
exemplaren die zeldzaam zijn of van een uitzonderlijke omvang, zijn waardevol en te 
behouden. Ook de speciale boomvormen zoals de meerstammige lindes zijn uiterst 
waardevol. 
 
Het recent opnieuw ingestelde verjongingsbeheer van de dreven in het sterbos heeft een 
zware inspanning gevergd om het achterstallige beheer in te halen, zowel van de 

                                                   
13 Motivatie voor de keuze van maai-/begrazingsbeheer. De ecologisch meest waardevolle percelen worden 
gemaaid, de andere begraasd. Historisch gezien, werden bovendien de meer perifere weilanden begraasd. De 
meer centrale percelen worden gemaaid. 



 
 
 
 
 
 
 

817700/R/873092/Mech  Beheerplan Vordenstein 

25 mei 2009 - 134 - Definitief beheerplan 

beheerders als van de bezoekers (naar aanvaarding van kappingen). De doelstellingen 
worden evenwel gehaald. Dit beheer moet op lange termijn aangehouden worden. 
 
De opstand van grove den in het Engels bos, vooral in 10b en 10c is naar Vlaamse normen 
erg oud. De exacte leeftijd is niet gekend, maar is waarschijnlijk ver over de 100 jaar. 

4.1.1.7 Collecties 

De bomen in het pinetum werden in 2008 ingemeten en worden in 2008-2009 op naam 
gebracht. Het is geen gestructureerde en volledige collectie. Het is een toevoeging uit het 
midden van de 20ste eeuw. Vanaf 1950 tot in de jaren 1980 was in de tuinkunst het gebruik 
van donkere conifeertypes met zuilvormige of sparvormige habitus in de mode. Ook in 
het landschapspark (12m) is een dergelijke toevoeging te zien. Het waardevolle aan het 
pinetum is vooral de ongewone combinatie van een droge zandige plek met heischrale 
vegetatie die als het ware bezaaid is met solitaire coniferen en die sterk contrasteert met 
het patroon van dreven en bosbestanden rondom. Via het heischrale terrein in 8b sluit het 
open pinetum ook aan op de open ruimte in de privé-enclave. 
 
Recent werd tegen een deel van de muren van de oranjerietuin een leifruitcollectie 
opgezet. Uit de lengte van de tuinmuren (binnen- en buitenkant) waar nog muurhaken te 
vinden zijn, blijkt dat Vordenstein vanuit historisch perspectief een geschikte locatie is om 
een leifruitcollectie uit te bouwen. 
 
In de oranjerietuin is een Cameliacollectie, een Dahliacollectie en een uitgebreid 
sortiment insectenvriendelijke planten en kruiden, die allemaal in het toekomstige 
ontwerp van de oranjerietuin hun plaats moeten vinden. 
 
De vaststelling is dat in het landschapspark een aantal exotische eikensoorten (Quercus 
sp.) staan met afmetingen die ongewoon zijn naar normen voor België en de buurlanden. 
In het landschapspark zijn ook heel wat zomer- en wintereiken aspectbepalend als solitair 
of in groepen. Deze exemplaren lijken door hun voor zandgronden erg grote omvang het 
resultaat van selectie. Bij de heraanplant van 12b en vernieuwen van solitairen in 12s 
werden recent al een aantal exotische eikensoorten en variëteiten ingeplant. Dit beleid kan 
naar de toekomst toe versterkt worden en hiermee kan ook naar buiten getreden worden.  
 

4.1.1.8 Bodem en hydrologie 

Vooral in het sterbos hangt de nattere zone samen met bodems met een zwaardere 
textuur in de ondergrond. Vooral het contrast met de droge zandkop in 8a, 8b, 6f, 6g, 9a, 
9b en 9c veroorzaakt een sterke gradiënt, die doorwerkt in de bodemvegetatie en de 
boomgroei in dreven en in bestanden. 
 

4.1.1.9 Hydrografie 

Het grachtenstelsel met interne grachten in het bosgedeelte, vijverpartij en de ringgracht, 
is vooral na de recente ruimingen een waardevol waterelement geworden. Aan het 
grachtenstelsel is vooral het functionele systeem van kunstwerken en waterbouwkundige 
constructies de meerwaarde. Met het functionele systeem dat toelaat zowel water af te 
voeren, op te houden als in te laten (in de toekomst), kunnen de beheerders natte 
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biotopen creëren en behouden. Dit is conform Criterium 4.4 van de CDB: De beheerder 
moet, voor zover hij daartoe de mogelijkheden heeft, met zijn bosbedrijfsvoering 
bijdragen tot het integraal waterbeheer.  
 

4.1.1.10 Milieu 

Er zijn sinds 1999 geen vuilnisbakken meer aanwezig in Vordenstein. De boodschap naar 
de bezoekers is hun afval zelf terug mee te nemen naar huis. Problemen met zwerfvuil 
situeren zich enkel op de parking.  
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4.1.2 Potentieel waardevol 

De volgende elementen hebben potenties naar de toekomst toe. 
    

4.1.2.1 Cultuurhistoriek 

Het herstel van de vroegere functie van de oranjerie (oranjerieplanten overwinteren) is 
niet aan de orde, behalve in de wintertuin, gezien het gebruik als zaal voor activiteiten. De 
muurserres hebben daarentegen wel de potentie om plantensoorten uit warmere streken 
te herbergen (groenten, fruit of sierplanten) en een aantrekkingspool voor bezoekers te 
worden.  
 
Na het herstellen van de constructie om kanaalwater af te tappen en de restauratie van de 
stuwen en drempels, wordt het herstel mogelijk van de vroegere waterhuishouding met 
jaarrond regelbaar peil in de rondgracht.     
 

4.1.2.2 Beleving en gebruik 

• ParkelementenParkelementenParkelementenParkelementen    
Door restauratie van het paviljoentje, een goede inrichting van het padennet in 12i en een 
doordacht beheer van de beplanting rondom het paviljoentje, met respect voor zichtlijnen 
naar het landschapspark ten westen en zuiden, kan het eilandje een sprookjesachtige plek 
worden, met een grote aantrekkingskracht. Het naastliggende deel van 12i wordt steeds 
meer een oud oerbos. 
 
De Poort aan de ingang van de Horst wordt samen met de brug in 2008 gerestaureerd. 
Door de bezoekers van op de parking hierheen te leiden en door een aangepast beheer 
van de bomen en struiken langs de zuidrand van 12o, wordt dit de grote entree van 
Vordenstein, waar de bezoeker ten volle de grandeur van het landschapspark ondergaat. 
 
Door een zorgvuldige omgang met de visuele kwaliteiten in 12d en 12m langs de 
Horstebaan kan hier een staalkaart van Vordenstein gemaakt worden die langsrijdende 
bezoekers een voorsmaak geeft van het park. Vooral het consequent verwijderen of 
integreren van signalisatie en infrastructuurelementen langs de oostkant van de 
Horstebaan is hiervoor belangrijk. 
 
Door een consequente keuze voor één stijlvol type zitbank voor het park en één type voor 
de oranjerietuin, krijgt het park meer uitstraling. Ook de paaltjes voor het aanduiden van 
de wandelroutes moeten van één stijlvol type zijn. Door met een zeker interval zitbanken 
langs de wandelroutes te plaatsen wordt het comfort van de wandelaars verhoogd. 
Bezoekers geven nu al aan dat meer banken gewenst zijn. 
  
Als een moderne vorm van ornamentiek kan het integreren van kunstwerken in 
Vordenstein een waardevolle aanvulling vormen. Dit kan door tijdelijke of permanente 
tentoonstelling van beelden (cfr. beelden van Willem Vermandere).  
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• CCCCirculatieirculatieirculatieirculatie    
Door het instellen van de blauwe wandellus in 2007 wordt een onbekend gedeelte van 
Vordenstein ervaren. De verbinding tussen Peerdsbos en Vordenstein wordt door de 
bezoeker als positief ervaren. Bovendien zijn waardevolle gezichtspunten in het 
landschapspark, vanuit 12a, nu herontdekt. Een aantal andere plaatsen kan door het 
openstellen van bestaande paden of het aanleggen van nieuwe veel beter beleefd worden. 
In de varentuin (12r) is een historische padenstructuur nog duidelijk aanwezig. Door deze 
paden ten oosten en westen aan te sluiten op andere paden, kan de varentuin opnieuw 
aantrekkelijk en toegankelijk worden. Positief is dat men vanuit de varentuin ook inkijk 
heeft in de oranjerietuin. In het opnieuw aangelegde bos in 12b is voorzien dat na enige 
jaren een pad kan gebruikt worden van de poort aan de kapel naar 12a. Hieronder onder 
de hoofding reliëf worden de potenties van het Engels bos belicht, waar een pad doorheen 
het bestand 10c een hoge belevingswaarde kan krijgen. 
 
Door de laatste trajecten in het landschapspark ook te vernieuwen met het type dolomiet 
dat nu op de meeste paden is gebruikt, wordt een stijlvolle uniformiteit bekomen. Nieuwe 
paden zijn van secundair belang en moeten niet verhard worden. 
 

• Uitbreiding activiteiten in de orUitbreiding activiteiten in de orUitbreiding activiteiten in de orUitbreiding activiteiten in de oranjerieanjerieanjerieanjerie    
Het oranjeriegebouw is een troef van Vordenstein die in de toekomst meer bezoekers en 
mogelijk ook meer inkomsten kan genereren. Er kan gezocht worden naar mogelijkheden 
voor meer educatieve activiteiten die sterk inhoudelijk gebonden zijn aan de oranjerietuin 
en de rest van het park (zie hierboven), maar ook naar een verbreding van de mogelijke 
types activiteiten. Er kan gedacht worden aan seminaries, recepties en dergelijke. De 
randvoorwaarde is dat er geen horecazaak wordt uitgebouwd en dat de activiteiten geen 
belasting vormen voor de parkbezoekers door te grote bezoekersaantallen of verstoring 
door versterkte muziek. 
 

• Afstemmen beheer van Afstemmen beheer van Afstemmen beheer van Afstemmen beheer van privépercelenprivépercelenprivépercelenprivépercelen    
De private percelen (deels met gebouwen) langs de Kopstraat zouden een aangepast 
beheer moeten krijgen in functie van het park. De aankoop van de centrale privé-enclave is 
echter veel belangrijker (zie paragraaf 4.1.3). De afsluitingen aan deze percelen zorgen 
voor gelijkaardige problemen als langs de centrale enclave.  
 
De gebouwen die nu op de locatie van het Stedeken staan zijn mogelijk historisch 
waardevol. Het poortgebouw in het uiterste oosten van Vordenstein is zeker historisch 
waardevol. Dit perceel zou ook de mogelijkheid bieden om een oostelijke ingang tot het 
domein te creëren voor omwonenden in Schoten en Merksem. De ingang zou ook vlakbij 
een grote parking liggen. 
    

• Afgeschermde kweekplaatsAfgeschermde kweekplaatsAfgeschermde kweekplaatsAfgeschermde kweekplaats    
Het ommuurde gedeelte aan de noordoostzijde van de oranjerietuin (11b) zou een 
geschikte locatie zijn als kweekplaats voor planten of cultivars in de oranjerietuin of het 
landschapspark. Deze ruimte ligt verscholen, kan goed afgesloten worden tegen konijnen, 
maar ligt toch vlakbij de tuin en het koetshuis. 
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4.1.2.3 Natuurlijke entiteiten 

Langs het grasland in 14f (V17/14f/01) kan zich in de toekomst een op het zuiden 
georiënteerde bosrand (V20/14f/02) met volwaardige mantel en zoom ontwikkelen in een 
rustig deel van Vordenstein. 
 
De beerput/ijskelder met onduidelijke historische status in 12i net achter het koetshuis, 
wordt aangepast voor de overwintering van vleermuizen. De ligging in een bos met 
aftakelende, oude bomen, nabij de vijver en nabij een landschapspark met veel structuur 
(bosranden, boomgroepen, natuurlijke graslanden) verhogen de geschiktheid als 
leefgebied voor vleermuizen.  
 
In het noordoosten (bestanden 3a, 4b) is door hakhoutbeheer een interessant biotoop 
voor vogels, maar ook voor reeën ontstaan. Door de dreven ten noorden van de rode 
wandellus af te sluiten voor betreding kan hier een rustzone ontstaan met een 
faunistische meerwaarde. 
 

4.1.2.4 Beplantingen 

De vlekken met stinzenplanten in het landschapspark blijven behouden en kunnen meer 
algemeen toegepast worden. Er zijn de narcissen onder de vernieuwde clump in 12m en 
boshyacinten in 12j. De boshyacinten in 12j zouden nog beter passen als de niet-blauwe 
exemplaren worden gewied. Ook Lelietje-van-dalen komt voor. Een soort als 
vingerhoedskruid kan in 12i (paviljoen) of 12r (varentuin) voor het stinzenkarakter zorgen. 
 

4.1.2.5 Collecties 

• RododendroncollectieRododendroncollectieRododendroncollectieRododendroncollectie    
In het Antwerpse is de Pontische rododendron een bepalende en gewaardeerde parkplant. 
Er zijn echter weinig of geen collecties van andere soorten en variëteiten. Vordenstein 
biedt mogelijkheden door de zure ondergrond en het bosrijke karakter. Bovendien moet er 
van nul begonnen worden. De bosrijke delen van het landschapspark (varentuin, eilandje 
en de delen van 12b waar geen bekalkt slib werd opgezet) komen zeker in aanmerking. De 
familie de Pret zou in de 19de eeuw prijzen hebben gehaald voor rododendronvariëteiten, 
maar verder is er geen documentatie beschikbaar. 
 

• AzaleacollectieAzaleacollectieAzaleacollectieAzaleacollectie    
Na het terugdringen van rododendron over grote oppervlakte, worden azalea’s op heel 
wat plaatsen mee aspectbepalend. Er is geen inventarisatie van de azaleamassieven en 
dus ook niet geweten welke variëteiten aanwezig zijn.  
Clematis sp. is een ander genus waarvoor een collectie in Vordenstein kan opgebouw 
worden, met name tegen de muren van de oranjerietuin. 
 

• ClematiscollectieClematiscollectieClematiscollectieClematiscollectie    
De muren van de oranjerietuin lenen zich uitstekend als groeiplaats voor Clematis. Er is 
voldoende ruimte om een uitgebreide collectie te ontwikkelen. Zelfs als volledigheid niet 
kan worden nagestreefd, zou een aanzienlijke hoeveelheid Clematis een waardevol 
esthetisch element vormen. Bovendien is het niet haalbaar om over de volledige 
muurlengte aan twee zijden leifruit te onderhouden.  
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4.1.2.6 Hydrologie en hydrografie 

Het inlaten van gebufferd kanaalwater in de grachten doorheen Vordenstein zou in de 
zure zandgrond tot specifieke natuurwaarden en tot een revitalisering van oude 
loofbomen (zomereiken, beuken) kunnen leiden (cfr. paragraaf 3.5). 
 

4.1.2.7 Reliëf 

In het Engels bos in 10c is het reliëf duidelijk waarneembaar. Het draagt zeker bij aan de 
beleving van dit bos, en is mogelijk een verklaring voor de gekozen locatie voor zo’n vroeg 
romantisch parkelement. Door de open bosgedeelten, waar langere zichtlijnen mogelijk 
zijn, te ontsluiten met een pad, kan dit reliëf sterker ervaren worden. 
 

4.1.2.8 Milieu 

Door de aanleg van een nieuw, verplaatsbaar composteerplatform in 13b, zal een 
optimalere compostering en verwerking van groenafval binnen het domein kunnen 
gebeuren. De locatie in 13b is ingegeven door de nabijheid van de zuidelijke dienstingang, 
maar kan in de toekomst nog beter gekozen worden bij eventuele aankoop van 
privéstukken. 
 

4.1.2.9 Groenstructuur in de ruimere omgeving 

Vordenstein kan uitgroeien tot een park met een regionale uitstraling. Niet alleen een 
volgehouden, cultuurhistorisch onderbouwd beheer om de grandeur van het park te 
optimaliseren zijn nodig, maar ook meer en kwalitatief hoogstaande educatieve 
activiteiten zullen hieraan bijdragen. 
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4.1.3 Knelpunten 

Uit de analyse van de historische, abiotische, biotische en landschappelijke gegevens zijn 
elementen afgeleid die de toekomstige ontwikkeling van het groendomein kunnen 
hypothekeren. Deze worden als knelpunt aanzien omdat ze het beheer ongewenst 
beïnvloeden. Tegelijk bieden zich enkele mogelijkheden aan die als kansen kunnen 
worden beschouwd. Ook hier speelt in belangrijke mate de gewenste 
ontwikkelingsrichting een beslissende rol. De volgende elementen zijn knelpunten voor 
een optimale ontwikkeling. 
 

4.1.3.1 Statuut 

• Versnipperde eigendomsstructuurVersnipperde eigendomsstructuurVersnipperde eigendomsstructuurVersnipperde eigendomsstructuur    
De afbakening van de centrale privé-enclave van de familie de Pret, zoals vastgelegd in de 
aankoopakte bemoeilijkt vandaag de waardering en het beheer van het domein aan beide 
zijden van de draadafsluiting.  
 
Naast knelpunten op historische basis zijn er door deze privé-enclave ook negatieve 
gevolgen voor bijna alle aspecten die in hoofdstuk 3 beschreven werden.  
 
De privé-enclave vormt een blinde vlek doorheen vrijwel alle zones, beschreven in 
paragraaf 3.1.4. De leesbaarheid van het park wordt hierdoor sterk aangetast. Bovendien 
worden historische structuren die over de grens heen liepen niet meer optimaal beheerd 
aan beide zijden van de grens. Voorbeelden zijn  
- de Leeuwkesdreef, die de oudste hoofdas van Vordenstein vormt en de vroegere 

kasteelsite verbond met het sterbos; 
- de vijver; 
- het oude, geknikte tracé van de Peerdsbosbaan met begeleidende dreef, die een 

belangrijke historische grens was van Vordenstein. 
 
Praktisch knelpunt is ook de ontsluiting van de privé-enclave naar de Peerdsbosbaan. 
Deze verbinding wordt gekruist door de blauwe lus. 
 
Visueel knelpunt is de aanwezigheid van de groengeplastificeerde draad op de scheiding 
met de privé-enclave. De beheerders in het deel van het Vlaams gewest hebben de 
beplantingen aan de buitenzijde al zo veel mogelijk in harmonie met het omringende bos 
beheerd en niet als groene muur om de draad onder te stoppen. Begrijpelijkerwijze is het 
beheer aan de binnenzijde wel gericht op maximale afscherming. Daardoor gaan de 
zichtrelaties tussen delen aan beide zijden nog meer achteruit. Ook ecologisch vormt de 
draadafsluiting een migratiebarrière voor reewild en andere fauna. 
 
De recente ruiming van het grachtenstelsel in 2007 en vijver in Vordenstein kon niet 
worden doorgetrokken in de enclave, hoewel uiteraard het watersysteem samenhangt. Er 
staan ook stenen barrières in grachten en vijver op de grens. Dit is technisch gesproken 
een probleem van optimaal waterbeheer, maar ook ecologisch wordt migratie van 
waterfauna tussen bijvoorbeeld rondgracht en vijver aan het eilandje geblokkeerd.  
 



 
 
 
 
 
 
 

Beheerplan Vordenstein  817700/R/873092/Mech 

Definitief beheerplan - 141 - 25 mei 2009 

4.1.3.2 Cultuurhistoriek 

• Spanningsveld Spanningsveld Spanningsveld Spanningsveld tussen natuur en cultutussen natuur en cultutussen natuur en cultutussen natuur en cultuurururur    
Voor de tweede wereldoorlog kregen natuurlijke processen weinig kans. Het park werd 
strikt onderhouden volgens de beelden die bedoeld waren bij de aanleg: de natuur wordt 
getoond op een manier die de mens zelf als perfect aanvoelde. Ondanks het speelse 
uitzicht vereiste dit een duidelijke orde zodat spontane processen weinig kans kregen. Na 
de tweede wereldoorlog viel het beheer door een gebrek aan geld en mankracht 
grotendeels stil. Na de aankoop door de overheid zijn werken gebeurt om het park 
opnieuw toegankelijker te maken en het belangrijk cultuurhistorische patrimonium te 
vrijwaren. Een belangrijk deel van de hoge natuurwaarde in Vordenstein is evenwel 
gebonden aan spontane processen als veroudering en aftakeling van individuele bomen, 
bomengroepen, secties van dreven en bosbestanden. 
 
Verder kunnen spontane processen soms wel en soms niet aanvaardbaar of gewenst zijn. 
Natuurlijke verjonging van loofhout wordt in bosbestanden gekoesterd om de 
toekomstige bosopbouw te verzekeren, maar in het landschapspark en in de dreven is het 
een verstoring van de architectonische ruimte en leidt het tot een vervaging van de stijl en 
het karakter. Een sterk voorbeeld is de natuurlijke opslag van berken, elzen en 
vleugelnoot, die in de zone van 12o tegen de ringgracht de lange zichtlijnen tussen 12s en 
de rest van het landschapspark belemmert. 
 
Momenteel moet de beheerder een keuze maken tussen het toelaten van spontane 
processen en het cultuurhistorisch gericht beheer, wat een moeilijke evenwichtsoefening 
is. Sleutelelementen in elk van de zones (paragraaf 3.1.4) moeten behouden blijven en tot 
hun recht blijven komen.  
 

• Behoud en leesbaarheid van historische elementenBehoud en leesbaarheid van historische elementenBehoud en leesbaarheid van historische elementenBehoud en leesbaarheid van historische elementen    
Zoals in paragraaf 3.1 aangegeven bestaat het park uit zones met elk hun specifieke 
eigenheid, refererend aan een historische aanlegperiode. Door veroudering van de 
beplantingen en een lang hiaat in het beheer in de loop van de 20ste eeuw is het 
onderscheid tussen deze zones minder duidelijk geworden, vooral in het bosrijke 
gedeelte. Ook intern binnen de zones takelden structuren en individuele elementen af. 
 

• Historische documentatieHistorische documentatieHistorische documentatieHistorische documentatie    
Een ernstig hiaat in het onderzoek is de ontoegankelijkheid van het privéarchief de Pret de 
Roose de Calesberg. De beheerders van Vordenstein hebben enkele malen de vraag 
gesteld om het archief te kunnen inkijken. Een effectieve inzage in het archief werd door 
de familie steeds op de lange baan geschoven. Het moet de bedoeling zijn om in de 
toekomst te blijven aandringen om het archief te kunnen bestuderen en de kennis van de 
geschiedenis van het domein uit te breiden. 
 
Niet alleen een aanlegplan van het landschapspark of archieven met documentatie van 
onderhoudswerkzaamheden zijn niet beschikbaar, ook goede documentatie van 
gebouwen zoals het paviljoentje, het bakhuisje, de ommuring van de oranjerie ontbreekt. 
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• SterbosSterbosSterbosSterbos    
Hoewel het drevenbeheer recent succesvol opnieuw op de sporen werd gezet, blijft de 
(her)inrichting van ronde punten, kruispunten en hoekpunten van het sterbos een 
knelpunt. De exacte positie van individuele eindbomen is niet altijd gedocumenteerd en 
zelfs al werden deze bomen ingemeten in 2008, dan nog is de interpretatie van het 
bedoelde patroon moeilijk. Er zijn geen historische documenten over deze kruisingen, 
enkel kadastrale plannen met aanduiding van grootteverhoudingen. Ook de 
boomsoortenkeuze op deze ronde punten (bv. plataan, Amerikaanse eik, naast beuk en 
zomereik) is niet eenduidig. 
 
Door beheerders in de tweede helft van de 20ste eeuw zijn voor een paar secties andere 
boomsoorten dan beuk en zomereik gebruikt (Hongaarse eik, moeraseik). Recent werden 
Hollandse linde en ook gewone es gebruikt voor telkens twee secties. De afweging 
historisch correct gebruik van zomereik en beuk in een barok sterbos versus een minimale 
afwisseling en aanpassing aan bodemomstandigheden blijft een continue zorg. 
 
De bosbestanden in het sterbos bestaan algemeen uit een oude boomlaag van zomereik, 
beuk met ook lork en een nevenetage van berk. Hakhout en middelhoutstructuren zijn 
enkel in de natste zones nog goed herkenbaar. Nochtans dateert het sterbos uit een 
periode waarin de bosbestanden zeker als hakhout en middelhout beheerd zijn. 
 

• LandschapsparkLandschapsparkLandschapsparkLandschapspark    
Het park werd aangelegd in functie van het kasteel met imponerende uitzichten en 
doorzichten, geënt op de locatie van het kasteel en de barokke hoofdas van kasteel naar 
sterbos. Bij heraanleg in Engelse landschapsstijl bleef het kasteel het centrum van het 
park, ook al was er tegen die tijd al de oranjerie met tuin. Het centrale landschapspark 
(12a tot 12j, 12m tot 12o en 12s en een groot deel van de privé-enclave) verloor in de 20ste 
eeuw de twee belangrijkste bouwvolumes, het kasteel en de grote remise en de zichtas 
naar het sterbos (nu in privé-enclave). 
 
Als vanzelf is het belang van bomengroepen in dit deel, en vooral van andere, kleinere 
bouwwerken toegenomen. Er moet dus zorgvuldig omgegaan worden met zichtlijnen naar 

kapel, poorten, paviljoen en oranjerie. 
Figuur 4.1 laat de moeilijkheid zien om 
zich op de bewuste locatie nog een 
bouwvolume voor te stellen. Nu lopen 
hier paden en staat er een vaas. 
 
 
    

Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....1111: Suggestie van een bouwvolume op de : Suggestie van een bouwvolume op de : Suggestie van een bouwvolume op de : Suggestie van een bouwvolume op de 

locatie van het oorspronkelijkelocatie van het oorspronkelijkelocatie van het oorspronkelijkelocatie van het oorspronkelijke kasteel in 12f met  kasteel in 12f met  kasteel in 12f met  kasteel in 12f met 

de oude Peerdsbosdreef tussen 12g en 12h op de de oude Peerdsbosdreef tussen 12g en 12h op de de oude Peerdsbosdreef tussen 12g en 12h op de de oude Peerdsbosdreef tussen 12g en 12h op de 

achtergrond.achtergrond.achtergrond.achtergrond.    
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Een ander kenmerkend aspect van de late landschapsstijl, waarin de tweede aanlegfase 
van het landschapspark van Vordenstein is gebeurd, is de gezochte open zichtrelatie met 
het omliggende landschap. De toegenomen bebouwing langs Kopstraat en Horstebaan en 
ook de vandaag sterke audiovisuele impact van verkeer over deze straten dwingt de 
beheerders als vanzelf om de rand van Vordenstein af te dekken. Een plaats waar deze 
problematiek nijpend is, is 12s (figuur 4.2). 
 

Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....2222: Zicht op de Kopstraat : Zicht op de Kopstraat : Zicht op de Kopstraat : Zicht op de Kopstraat 

vanuit 12svanuit 12svanuit 12svanuit 12s    

 
 
 
De aanpak om de randen af 
te dekken levert om twee 
redenen een belangrijk 
knelpunt op. Ten eerste wordt 
zo rondom het 
landschapspark een 
groenmassa toegevoegd die 
de zichtlijnen verkort en die 
de bomengroepen en 

struikmassieven binnen het park beïnvloedt. Ten tweede kan de waarnemer buiten 
Vordenstein niet meer binnenkijken, wat historisch zeker wel de bedoeling was. De 
beheerders zijn aangewezen op uitgedachte groenschermen, die een gedoseerd en een 
gezoneerd doorzicht toelaten. Lange zichtlijnen in het landschapspark moeten gekoesterd 
of opnieuw ontwikkeld worden. In het bosrijke gedeelte van Vordenstein is het 
afschermen van de buitenrand (vooral met een rododendronmassief) historisch ook niet 
correct, maar wel veel aanvaardbaarder naar belevingsaspecten. 
 
Een storend element in het landschapspark is het schuilhok voor de runderen op de rand 
van 12b en 12e. Het schuilhok staat immers in één van de meest kwaliteitsvolle beelden 
van Vordenstein. Het schuilhok is voor de winterharde Kempens Roodbontrunderen in 
feite niet nodig. Het knelpunt is het onbegrip van de bezoekers en goedbedoelde 
bezorgdheid om het dierenwelzijn in de winter. In het Peerdsbos kan een grasland in de 
toekomst mogelijk als winterkwartier dienen voor de runderen van Vordenstein. Hier zou 
dan een schuilhok aan verbonden kunnen worden. 
 

4.1.3.3 Beleving en gebruik 

• EducatieEducatieEducatieEducatie    
De educatieve mogelijkheden worden momenteel onderbenut. De oranjerie heeft veel 
meer in zijn mars door de kwaliteiten van het gebouw zelf (grootte, 
verduisteringsmogelijkheden, sanitair) als de omgeving (setting, terras, parking, rust, 
binding met de tuin), als de ligging (relatief korte afstand van afrit autostrade en 
Antwerpen centrum). 
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• ParticipatieParticipatieParticipatieParticipatie    
Maar de communicatie en interactie met de bezoeker kan nog beter. Er is te weinig 
personeel om optimaal aan participatie te doen. Participatieve of educatieve projecten zijn 
meestal tijdrovend en moeten op regelmatige basis georganiseerd worden. Om 
continuïteit en inhoudelijke kwaliteit te waarborgen is een permanent educatief 
medewerker onontbeerlijk. Ook de doelgroep moet voldoende verscheidenheid in zich 
dragen, van natuurspecialist over tuinliefhebber tot historisch geïnteresseerde. Er blijkt 
weinig eigen initiatief van gebruikers. De participatie in Vordenstein blijft een gestuurde 
participatie vanuit de beheerder, geen autonome participatie. Door het gebrek aan 
regelmatige enquêtering (monitoring) van “potentiële” gebruikers (omgeving Schoten, 
bezoekers van andere parken in de regio) bestaat het gevaar dat het beeld van de wensen 
van de bezoekers te veel beïnvloed wordt door de leden van de Vriendenkring, die zelf 
mogelijk slechts een selectie vormt van de potentiële groep bezoekers. 
    

• CirculatieCirculatieCirculatieCirculatie    
Inkom en richting van de circulatie 
Zoals onder paragraaf 4.1.1 gesteld, is de locatie en de algemene vormgeving van de 
parking goed en te behouden. Maar de interne organisatie en het gebruik van deze plek 
als ontvangstruimte voor het domein Vordenstein is nog deels problematisch. 
 

Bij de aanleg van de parking 
werd een toegang gecreëerd 
(als voorwaarde van 
stedenbouwkundige vergun-
ning) die de ringgracht 
overbrugt en aldus de kortste 
toegang tot de oranjerie en het 
bosgedeelte van Vordenstein 
verleent, via 12t en 11c (figuur 
4.3).  
 
Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....3333: De korte weg naar de : De korte weg naar de : De korte weg naar de : De korte weg naar de 

oranjerie en het bos oranjerie en het bos oranjerie en het bos oranjerie en het bos vanvanvanvan    opopopop de parking de parking de parking de parking    

 
Ook de drie wandellussen (rood, blauw en wit) staan langs deze toegang aangegeven. De 
vaststelling is dat het gros van de bezoekers, zowel habitués als nieuwelingen, deze 
ingang als de logische ingangspoort van Vordenstein ervaren. Op deze plaats is echter 
nooit een historische toegang tot Vordenstein geweest. Tijdens geen enkele van de 
aanlegfasen van de onderdelen van het domein (zie paragraaf 3.1) was hier een bedoelde 
of onbedoelde ingang. De impact op de beleving van Vordenstein is erg negatief. Het was 
de bedoeling dat de bezoeker via één van beide poorten over de ringgracht (Horst en aan 
de kapel) binnentrad en de grootsheid van landschapspark en kasteel onderging, 
vooraleer een van de gebouwen te betreden of een verdere wandeling door het Engels bos 
of sterbos aan te vatten. Vandaag valt niet te vermijden dat wie bekend is met Vordenstein 
doelgericht naar de plaats van zijn activiteit gaat (bv. oranjerie). Maar zelfs voor wie 
eigenlijk in de oranjerie moet zijn, zou een “omweg” langs de voordeur van het domein 
een grote meerwaarde zijn. Vordenstein is meer dan de oranjerie alleen. De inrichting van 
de parking zou de bezoekers moeten begeleiden naar het westelijk uiteinde, op weg naar 
de poort aan de Horst. Mede hierom werd de circulatie op de parking al omgekeerd zodat 



 
 
 
 
 
 
 

Beheerplan Vordenstein  817700/R/873092/Mech 

Definitief beheerplan - 145 - 25 mei 2009 

de inrit voor wagens aan de kant van de gewenste hoofdingang tot het domein kwam te 
liggen. 
 
Inrichting parking 
De klinkerverharding zou aan de gewijzigde circulatie moeten aangepast worden ter 
hoogte van de inrit. Aan het westelijke uiteinde moet een volwaardige inkompoort door 
beplanting uitgewerkt worden, waar ook de infoborden worden geplaatst. De barelen aan 
de in- en uitrit van de parking zijn te zwaar uitgevoerd ten opzichte van de eerder kleine 
doorgangen. 
 
Aard en route van de rode wandellus 
In het park gaat de rode wandellus grotendeels over een breed en verhard parcours. De 
aanleg van deze dolomietweg (was in de jaren 1990 al een brede steenpuinweg) 
doorkruist de historische padenstructuur door een dominante maar in historisch 
perspectief afwijkende hiërarchie in te brengen. Door de breedte van het pad en vooral het 
materiaal- en dus ook het kleurgebruik neemt dit parcours visueel de bovenhand op het 
historische dreven- en padenpatroon. Het deel in de zone met bebossing van 
landbouwgrond (percelen 13-14-15) lijkt een wat natuurlijk verloop met een flauwe bocht te 
hebben. Maar in het hele sterbos doet de dolomietweg de bestaande hiërarchie tussen 
pad en dreef, maar ook tussen de dreven of de verschillende kruispunten onderling 
vervagen. Eerder dan het te ontsluiten lijkt dit verharde pad hele segmenten op de 
noordzijde van het sterbos af te snijden. Bij de aanleg van het dolomietpad op de rode 
wandellus is ook gepoogd vloeiende lijnen te bekomen. Op het noordoostelijk hoekpunt 
van het sterbos (3a,b,c en 4a,b) wordt hierdoor het oorspronkelijke geometrisch lijnenspel 
van snijdende dreefassen teniet gedaan.  
 
Het deel van de rode wandellus in de Heksengang is minder breed en vlak en daardoor 
iets minder comfortabel voor mindervaliden en kinderwagens. Recent werden hier al 
aanpassingen gedaan. Een nog bredere aanleg van de semiverharding zou hier de 
Heksengang zelf (rododendrons) vernielen en ook net de beleving van de Heksengang 
aantasten (microreliëf). Anderzijds wordt de Heksengang door de meeste gebruikers van 
de rode lus als een essentieel onderdeel van de wandeling ervaren, het omleggen van de 
rode lus rondom het Engels bos via de twaalfurendreef is daarom geen optie. 
 
Toegankelijkheid voor beheerwachters 
Beheerwachters van ANB gebruiken hun (terrein)wagen voor alle verplaatsingen, ook 
binnen het domein Vordenstein. Dit wordt als erg storend ervaren door bezoekers en 
beheerders. 
 
Circulatie in de oranjerietuin 
De toegang tot de oranjerietuin is vandaag sterk asymmetrisch. De vaststelling is dat het 
zuidwestelijke kwart van de tuin haast niet bezocht wordt, omdat het te veraf ligt van de 
as tussen de oostelijke poortingang en de ingang naast het oranjeriegebouw. Het nieuwe 
ontwerp voor de tuin  zou hiermee rekening moeten houden. Dit heeft ook te maken met 
de externe circulatie rondom de oranjerietuin (afgesloten Varentuin 12r). 
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Gebruik van short-cuts 
Het afsluiten van het pad in 12s dat van de buitenkant van de poortbrug westelijk naar de 
Horstebaan liep, past goed in de betrachting van de beheerders om 12s te integreren als 
volwaardig deel van het domein Vordenstein. Het pad leidde tot sluikverkeer van fietsers 
die de hoek afsneden tussen Horstebaan en parking. Dat was echter in strijd met het 
reglement dat geen fietsers toelaat voorbij de fietsstallingen. Bovendien was er geen 
beveiligde oversteekplaats op de Horstebaan waar dit pad uitkwam. Bij het zoeken naar 
trage wegen in Schoten, blijkt echter dat dit traject de mogelijkheid zou geven om de 
drukke Horstebaan en Kopstraat voor wandelaars te vermijden op weg naar Peerdsbos, 
ook na sluitingstijd van het domein Vordenstein. 
 
Door de openstelling van de blauwe lus is een voor fietsers aantrekkelijke short-cut tussen 
Kopstraat en Peerdsbosbaan ontstaan, doorheen Vordenstein. Ondanks de bebording 
blijkt het erg moeilijk om dit op te volgen (zie ook hierboven statuut). 
 

• “Zachte” recreatie“Zachte” recreatie“Zachte” recreatie“Zachte” recreatie    
De recreatiedruk in Vordenstein en ook in de ruimere omgeving ervan is toegenomen. Er 
is een constante bezorgdheid om sportief ingestelde bezoekers (joggers, nordic walkers) 
die soms ook in groep Vordenstein betreden duidelijk te maken dat hun aanwezigheid 
storend kan zijn voor de bezoekers die voor de parkbeleving an sich komen. 
 
Er zijn geen (recente) tellingen van bezoekersaantallen in Vordenstein. 
    

• VeiligheidVeiligheidVeiligheidVeiligheid    
Uit bevraging van het publiek bleek dat het als een gebrek ervaren wordt dat er weinig 
toezicht is. Nochtans is er op regelmatige basis controle door de plaatselijke agent en de 
boswachter. Er is echter te weinig personeel om naast de taken van technisch onderhoud 
en beheerorganisatie ook het dagelijks contact met de bezoekers levend te houden. 
 
Er is een preventieplan, maar geen noodplan.  
 
De haag (taxushaag of een vervangende loofhaag) langs de Horstebaan aan 12d zou lager 
moeten worden om het zicht in deze gevaarlijke bocht rond het kruispunt met de 
Peerdsbosbaan te vrijwaren. Ook bebording moet hier omzichtig geplaatst worden, niet 
alleen omwille van de esthetische kwaliteiten van deze plaats, maar ook het vrije zicht 
voor de weggebruikers. 
 

• BereikbaarheidBereikbaarheidBereikbaarheidBereikbaarheid    
Vordenstein is met het openbaar vervoer (NMBS, De Lijn) slecht bereikbaar. 
 

• GebouwenGebouwenGebouwenGebouwen    
De oranjerie kent ook na de restauratie in de jaren 1990 bouwtechnische problemen als 
opstijgend vocht, lek in het dak, het afpellen van stenen. Hoewel de zaal binnenin goede 
kwaliteiten heeft voor activiteiten, is de akoestiek verre van ideaal. 
 
De moderne vereisten van aangepast materieel en personeelsvoorzieningen dwingen de 
beheerders tot compromissen bij restauraties of verbouwingen aan historische gebouwen 
(oranjerie, koetshuis) en aan wegen (draagkracht van wegprofielen en bruggen). 
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4.1.3.4 Natuurlijke entiteiten 

• Ontwerp en inrichting oranjerietuinOntwerp en inrichting oranjerietuinOntwerp en inrichting oranjerietuinOntwerp en inrichting oranjerietuin    
Het oranjeriegebouw en de muren van de tuin zijn reeds gerestaureerd. Bij de aankoop in 
1982 werd een voorontwerp opgesteld en werd begonnen met de heraanleg van de toen 
ernstig verwaarloosde tuin (populierenaanplant!). De heraanleg gebeurde echter over 
lange tijd en in afzonderlijke fasen, waarbij al eens werd afgeweken van het 
oorspronkelijke concept. Tevens is de uitvoering niet goed gebeurd waardoor de 
kruiddruk groter is dan verwacht kan worden. 
De tuin straalt vandaag geen eenheid uit. Kenmerkend is dat sommige delen vrijwel nooit 
bezocht worden. 
In 2007 werd opnieuw een gracht gegraven langs de zuidzijde waardoor de 
problematische drainage (in de winter te vochtig, in de zomer veel te droog) al verbeterd 
is (zie ook drainagestudie) 
 
De ontwerpwedstrijd uit 2004 leverde een winnaar op, maar pas in 2008 is er budget voor 
de uitwerking van het nieuwe ontwerp. Dit nieuwe ontwerp zou tegemoet moeten komen 
aan de problematiek van de oranjerietuin. In het voorliggende beheerplan kan enkel de 
positie van de tuin in het geheel van Vordenstein bepaald worden en kunnen de 
randvoorwaarden rondom de tuin verbeterd worden. 
 

• Oud bosOud bosOud bosOud bos    
Er is geen kennis over genetisch materiaal (autochtoon karakter) van bomen en struiken 
in het oudbosgedeelte. 
 

• ProbleemsoortenProbleemsoortenProbleemsoortenProbleemsoorten    
Voor knelpunten inzake probleemsoorten wordt verwezen naar paragraaf 3.3.7. 
 

4.1.3.5 Beplantingen 

Het bomenbestand in Vordenstein relatief oud en bestanden jonger dan 20 jaar beslan 
slechts 1% van de beboste oppervlakte (zie tabel 3.10), zowel in het landschapspark als in 
het Engels bos, het sterbos en de bebossingen op landbouwgrond. Door verwaarloosd 
park- en bosbeheer en door de onderetage van rododendron en een hoge reewildpopulatie 
die verjonging tegenhielden, ontbraken tot halfweg jaren 1990 verjongingsgroepen vrijwel 
volledig. Er is alleen een berkennevenetage aanwezig van een dertig tot veertig jaar oud.  
 
Het vraagstuk van een goede leeftijdsspreiding en de noodzaak van een gepland 
verjongingsbeheer is niet alleen in de bosbouw gekend. Ook parkbeheerders krijgen het 
deksel op de neus als park-, dreef- en bosbomen over grote oppervlakte in de 
aftakelingsfase treden omdat ze oud worden. In Frankrijk richtte de orkaan van 1999 een 
ravage aan in vrijwel alle oude barokke en romantische parken, vooral omdat er in 
hoofdzaak oude (150-250 jaar) bomen staan. Voor Vordenstein is deze problematiek in de 
dreven al aangepakt en is ook met bosverjonging een aanvang gemaakt. In het 
landschapspark is dit nog problematischer omdat het voortijdig kappen van 
bomengroepen of speciale cultivars of boomvormen voor het publiek bijna 
onaanvaardbaar is, ook als dat in het belang van een duurzaam behoud ervan nodig is. 
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Het vervangen van een oude boom of een struikenmassief in situ is ook onmogelijk 
zonder een lange periode van groei. Terwijl verjongingsgroepen in een uitgestrekt bos of 
secties van een uitgebreid drevenpatroon wel een zekere spreiding toelaten. 
 

4.1.3.6 Collecties 

Er zijn nog geen inspanningen gedaan om het genetisch materiaal van de talrijke cultivars 
in het landschapspark in kaart te brengen of nakomelingen op te kweken met het oog op 
toekomstige vervanging van exemplaren die aftakelen of door een calamiteit verloren 
zouden gaan (aantasting, storm). 
 
De vraatdruk van reeën en konijnen is erg hoog in Vordenstein. De oranjerietuin kan 
amper vrijgehouden worden van konijnen en in andere delen van het park is dit 
onmogelijk ondanks herhaalde inspanningen.  
Het was sinds de jaren 1990 een opzet van de beheerders om van de varentuin (12r) een 
woodland garden te maken, die een voorbeeldfunctie kon hebben voor aanleg en beheer 
van talrijke tuinen in de bosrijke gordel rond Antwerpen. Vrijwel alle schaduwsierplanten 
met sierwaarde die hier zijn aangeplant zijn verloren gegaan en zelfs struiken 
(Hamamelis, Camellia) werden opgegeten vooraleer ze boven de vraatgrens uitgroeiden. 
De draadafsluiting tussen oranjerietuin en ringgracht aan beide zijden bleek ondanks 
intensief onderhoud niet waterdicht. 
In het bosgedeelte blijken reeraster efficiënt, maar gezien de arme bodem moeten die een 
tiental jaren lang onderhouden worden. De bezoekers ervaren dit als een belangrijke 
aantasting van de beeldkwaliteit van Vordenstein. 
 
Ook binnen de oranjerietuin wordt vastgesteld dat plantsoen van bijvoorbeeld leifruit 
wordt aangevreten. Ondanks de omrastering, de poortjes en de muren komen sporadisch 
toch konijnen in de oranjerietuin. 
 

4.1.3.7 Bodem en hydrologie 

In het peilbuizennetwerk zijn een heel aantal buizen niet diep genoeg. De laagste 
grondwaterstanden kunnen niet nauwkeurig opgevolgd worden. 
 
Er is nog geen grondige analyse van de peilbuisgegevens gedaan. 
 
In de tuin is er een hoog gehalte aan calcium en fosfor, mogelijk door een de sterke 
interne circulatie van compost en vooral door historische bemesting met metaalslakken. 
Hier zou beter met groencompost van houtige planten gewerkt worden, terwijl de 
compost van kruidige planten afgevoerd zou moeten worden. 
 

4.1.3.8 Hydrografie 

Het opnieuw ruimen van het ganse grachtenstelsel is algemeen erg positief. Het 
machinale ruimen leidt echter tot schade aan de omgeving en tot een onvermijdelijke 
verbreding en verdieping van de grachten. Het alternatief van jaarlijkse handmatige blad- 
en kruidruiming moet onderzocht worden. 
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4.1.3.9 Reliëf 

In bosbestanden met rabatstructuren raken deze helemaal gevuld met bladstrooisel en 
boomwortels, zodat ze stilaan verloren gaan. Het uitschonen ervan is echter zeer 
arbeidsintensief, temeer daar ze in tegenstelling tot de grachten niet van op dreven 
bereikbaar zijn met de kraan. 
 

4.1.3.10 Milieuhinder 

• PesticidengebruikPesticidengebruikPesticidengebruikPesticidengebruik    
Het onkruidvrij houden van infrastructuur zoals dolomietwegen en parking vergt, zoals 
algemeen gekend uitgebreide inspanningen. Ook het vrijwaren van plantsoen van vraat 
door ongedierte (ratten) blijkt erg moeilijk haalbaar. Ratten worden met vallen gevangen. 
De konijnenpopulatie wordt gecontroleerd door afschot. Engerlingen worden biologisch 
bestreden en mollen worden in de tuin mechanisch gevangen. 
 

• GroenafvalGroenafvalGroenafvalGroenafval    
Niet alle groenafval kan intern verwerkt worden. Op gezette tijden is afvoer nog steeds 
nodig. Dat is niet duurzaam. Tot recent werd het groenafval achtergelaten in bestand 13b, 
dit bestand geeft daardoor een erg ruige en rommelige indruk. Enkele historische stortjes 
van vroegere beheerders werden grotendeels geruimd. 
 

• Ander afvalAnder afvalAnder afvalAnder afval    
De afvalstroom is niet in balans (afval van arbeiders, olie, pesticidenverpakkingen en 
residuen, huishoudelijk afval, sluikstort, afvalwater, …). 
 

• Duurzaam energiegebruikDuurzaam energiegebruikDuurzaam energiegebruikDuurzaam energiegebruik    
De energie-efficiëntie van de gebouwen is heel laag. 
 

• GeluidhinderGeluidhinderGeluidhinderGeluidhinder    
Laawaaihinder wordt vooral ervaren tengevolge van het drukke verkeer op de E19. 
 

• AndereAndereAndereAndere    
Er is geen milieuvergunning voor de grondwaterput aan de oranjerie. 
 

4.1.3.11 Groenstructuur in de ruimere omgeving 

• Ecologisch functioneren van gebied in ruimere omgevingEcologisch functioneren van gebied in ruimere omgevingEcologisch functioneren van gebied in ruimere omgevingEcologisch functioneren van gebied in ruimere omgeving    
Vordenstein komt de laatste dertig jaar steeds meer geïsoleerd te liggen en de 
leesbaarheid van deze bindingen met de omgeving vermindert. Door de aanleg van de 
E19, de verkaveling van enkele kasteeldomeinen en de uitbreiding van de bebouwing 
binnen de gemeente Schoten krijgt Vordenstein steeds meer het karakter van een op zich 
staande landschapsstructuur in een voorstedelijk gebied. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

817700/R/873092/Mech  Beheerplan Vordenstein 

25 mei 2009 - 150 - Definitief beheerplan 

4.1.3.12 Andere 

• BermbrugBermbrugBermbrugBermbrug    
De omvorming van de brug over de E19 en de hogesnelheidslijn tot een bermbrug voor 
lokaal verkeer en faunapassage (reewild en kleine zoogdieren) tussen Vordenstein, De 
Horst en Peerdsbos zal tot verlies van een deel van het domein leiden. De aanleg van een 
zwakhellende talud zal de ringgracht, een deel van de elzenbestanden in 16b en een sectie 
van het wandelpad overdekken. Een randvoorwaarde moet in ieder geval zijn dat de 
ringgracht gesloten wordt na de werken. 
 

• Onderhoud Onderhoud Onderhoud Onderhoud     
Een historisch correcte oranjerietuin is door zijn aard uiterst arbeidsintensief. Een 
oranjerietuin vergt per definitie arbeidsintensief onderhoud. Door de gefaseerde aanleg 
van de huidige oranjerietuin en bepaalde keuzes in het ontwerp is de oranjerietuin nog 
arbeidsintensiever dan nodig. Dit zou een belangrijke randvoorwaarde voor het nieuwe 
ontwerp moeten worden (bv. één type verharding, bereikbaarheid met kleine tractor, 
vermijden van sterk uitzaaiende plantensoorten). 
 
Door de jaren heen zijn de beheerders tot een opdeling van de beheertaken gekomen over 
eigen personeel en bestekken voor externe aannemers en sociale werkplaatsen. In de 
periodes dat bepaalde eenvoudige taken in Vordenstein met de hand moeten uitgevoerd 
worden, hebben sociale werkplaatsen echter al voldoende aantrekkelijk werk. 
 

• MonitoringMonitoringMonitoringMonitoring    
De vegetatieproefvlakken (Cornelis en Hermy 2001) zijn op het terrein aangegeven met 
houten paaltjes. Die zijn niet duurzaam. Hier zouden nieuwe paaltjes en een 
positiebepaling via GPS moeten gebeuren. Bij de bosinventarisatie is ervoor gekozen geen 
nieuwe vegetatieopnames te maken volgens de methodiek van het ANB (standaard: 
Braun-Blanquet opnameschaal in vlakken van 16 bij 16 m). Mogelijk moet dit in de 
toekomst herbekeken worden. 
 

4.1.3.13 Regionale /nationale knelpunten 

• VerzuringVerzuringVerzuringVerzuring    
Verzuring is in de Antwerpse kempen geen onbekend proces. De arme bodems, 
gecombineerd met naaldbossen zorgen voor sterke verzuring van de bodemlaag. Maar 
ook in de poelen is de algemene verzuring te merken.  
 

• VerdrogingVerdrogingVerdrogingVerdroging    
Een ander probleem is de verdroging van het gebied. In de huidige situatie kan 
kanaalwater aangevoerd worden zodat de waterbalans aangevuld kan worden. Op deze 
wijze kunnen de nattere natuur- en bostypen hersteld worden. 
 

• Versnippering Versnippering Versnippering Versnippering     
Er is een sterke barrièrewerking door harde lijnen in het landschap zoals grote 
verkeersaders en afrastering van privépercelen. De migratie wordt belemmerd, zowel voor 
landdieren als voor vissen. 
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• VerontreinigingVerontreinigingVerontreinigingVerontreiniging    
Regionaal is de grond vervuild met Cd. 
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4.2 Doelstellingen afwegen en formuleren 

Uit de verzamelde gegevens kunnen de elementen worden afgeleid die sturend kunnen 
werken voor de ontwikkeling van een visie voor het groendomein Vordenstein. Deze 
doelstellingen beantwoorden aan de principes van Harmonisch Park- en Groenbeheer. 
 
Deze principes zijn: 
1. Het beoogt een duurzame, dynamische en diverse uitbouw van het park waarbij 

mensgerichte, natuurgerichte, milieugerichte en organisatiegerichte facetten op een 
harmonische wijze samengaan. 

2. Het steunt mee op een permanent en gestructureerd overleg met doelgroepen. 
3. Het realiseert duurzame parken waarbinnen op een dynamische manier wordt 

ingespeeld op een zich wijzigende maatschappelijke behoefte. 
4. Het leidt tot parken waarin de gedetecteerde maatschappelijke functies op een 

geïntegreerde wijze aan bod komen. 
5. Parkbeheerssystemen gebaseerd op zones met een uitgesproken hoofdfunctie 

kunnen weliswaar plaatselijk bepaalde functies beter vervullen, maar zijn minder 
aanvaardbaar op grote oppervlakten park. 

6. Het behoudt en vergroot de soortendiversiteit waar dat kan. 
7. Het realiseert parken met een hoge structuurdiversiteit. 
8. De mensgerichte maatregelen zijn gericht op een aantrekkelijk en gevarieerd park 

waarin de parkgebruiker zijn gading vindt. 
9. De natuurgerichte maatregelen hebben tot doel de biodiversiteit in stand te houden 

en/of te verhogen. 
10. Door het milieugerichte karakter voldoet het parkbeheer aan de algemene 

zorgplicht voor het milieu ingeschreven in het milieubeleidsplan. 
11. De organisatorische maatregelen beogen het realiseren van een optimale 

bedrijfscultuur gebaseerd op kwaliteit. 
12. De principes van het Harmonisch Parkbeheer zijn streefdoelen op middellange en 

lange termijn. 
13. De beheerder verklaart dat hij de richtlijnen van de criteria voor duurzaam 

bosbeheer zal naleven gedurende de volgende 20 jaar voor de bosbestanden in 
Vordenstein en dat hij ook op de lange termijn ernaar streeft het bos in Vordenstein 
volgens deze criteria te blijven beheren. 

 
De doelstellingen voor de terreineenheden van het park Vordenstein zijn weergegeven op 
kaart 4.1. 
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4.2.1 Doelstellingen voor het groenobject 

Naast deze algemene principes worden vijf hoofdpunten vooropgesteld. Deze zijn een 
toepassing van de visie Harmonisch Park- en Groenbeheer op Vordenstein en vormen de 
grote aanknopingspunten en krachtlijnen voor de uitwerking van de visie en de 
doelstellingen voor het beheer in Vordenstein  op lange termijn. Verderop worden 
thematische doelstellingen en beleidsmatige doelstellingen uitgewerkt. 
 
1. Elementen van cultuurhistorisch belang bepalen de basisstructuur van Vordenstein. 

Dat cultuurhistorische karakter zal duurzaam versterkt worden. Meer bepaald zullen 
de verschillende zones in het park (sterbos, landschapspark, Engels bos, 
oranjerietuin, bebossingen op vroegere landbouwgronden) intern coherent en 
onderling gedifferentieerd overkomen; 

2. Het beheer zal de belangrijke natuurwaarden van graslanden, bos en waterelementen 
duurzaam versterken; 

3. Het park zal een oord van rust blijven, te midden een stedelijk gebied dat steeds voller 
en drukker wordt; 

4. De educatieve functie van het park moet veel sterker ontwikkeld worden; 
5. De bezoekers worden zoveel mogelijk betrokken bij het beheer. 
 
 
1. 1. 1. 1. Elementen van cultuurhistorisch belang bepalen de basisstructuur van Vordenstein. Elementen van cultuurhistorisch belang bepalen de basisstructuur van Vordenstein. Elementen van cultuurhistorisch belang bepalen de basisstructuur van Vordenstein. Elementen van cultuurhistorisch belang bepalen de basisstructuur van Vordenstein. 
Dat cultuurhistorische karakter zal duurzaam versterkt worden. Meer bepaald zullen de Dat cultuurhistorische karakter zal duurzaam versterkt worden. Meer bepaald zullen de Dat cultuurhistorische karakter zal duurzaam versterkt worden. Meer bepaald zullen de Dat cultuurhistorische karakter zal duurzaam versterkt worden. Meer bepaald zullen de 
verschillende zones in het park (sterbos, landschapspark, Engels bos, oranjerietuinverschillende zones in het park (sterbos, landschapspark, Engels bos, oranjerietuinverschillende zones in het park (sterbos, landschapspark, Engels bos, oranjerietuinverschillende zones in het park (sterbos, landschapspark, Engels bos, oranjerietuin, , , , 
bebossingen op vroegere landbouwgronden) intern coherent en onderling bebossingen op vroegere landbouwgronden) intern coherent en onderling bebossingen op vroegere landbouwgronden) intern coherent en onderling bebossingen op vroegere landbouwgronden) intern coherent en onderling 
gedifferentieerd overkomengedifferentieerd overkomengedifferentieerd overkomengedifferentieerd overkomen    
 
Zoals in hoofdstuk 3 en in paragraaf 4.1 uitgebreid aan bod kwam, zijn de 
cultuurhistorische elementen (van kleine details tot de samenhang van grote zones) het 
waardevolste aan Vordenstein. Daarom vormt de cultuurhistoriek het belangrijkste 
aanknopingspunt voor het verdere beheer. De huidige structuur van het park biedt de 
mogelijkheid om historische elementen duurzaam en in een geschikte context te bewaren 
of te herstellen.  
 
De cultuurhistorische en landschappelijke elementen worden dus prioritair beschermd, 
behouden en krijgen een aangepast beheer dat oog heeft voor de voormalige bestemming 
als kasteelpark. Het gaat daarbij om de gebouwen en hun inplanting, de open grasvlakten 
met solitaire bomen en boomgroepen, het dreven- en wegenpatroon, monumentale 
inkompoorten, de plaatsing van ornamenten, de beplante rotondes op de kruisingen van 
de sterdreven, enz. De beheerders mogen daarbij echter geen afbreuk te doen aan de 
andere doelstellingen van het groenobject of aan de bovenvernoemde principes van het 
Harmonisch Park- en Groenbeheer. 
 
Vertrekkend vanuit de historische ontwikkeling van het park, worden volgende zones 
onderscheiden (zie paragraaf 3.1.4) en aangepast beheerd: 
 

1. Sterbos: ontstaan vóór 1878, Barok, régulière; 
2. Engels bos: ontstaan vóór 1878, vroeg-Romantisch, irrégulière; 
3. Oranjerie met tuin: zeker aanwezig vanaf 1818; 
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4. Landschapspark: ontstaan rond 1852, laat-Romantisch, irrégulière; 
5. Bebossing op vroegere landbouwgronden: tussen 1850 en 1910; 

 
Behalve de laatste heeft elke zone een actueel voorkomen dat op een min of meer 
coherente manier nog verwijst naar een bedoelde aanleg (architecturaal ontwerp) volgens 
een gangbare stijl in de ontstaansperiode ervan. Dat wordt door het beheer versterkt, 
zodat het beeld van elk van de zones sterker onderscheiden kan worden en de structuur 
leesbaarder wordt. 
 
De aanwezige open ruimten worden als open ruimte behouden. Er worden evenwel geen 
nieuwe open plekken gemaakt in de bosgedeelten. 
 
 
2.2.2.2.    Het beheer zal de belangrijke natuurwaarden van graslanden, bos en waterelementen Het beheer zal de belangrijke natuurwaarden van graslanden, bos en waterelementen Het beheer zal de belangrijke natuurwaarden van graslanden, bos en waterelementen Het beheer zal de belangrijke natuurwaarden van graslanden, bos en waterelementen 
duurzaam versterkenduurzaam versterkenduurzaam versterkenduurzaam versterken    
 
Het behoud van de ecologische waarde van het park Vordenstein zal gebeuren door te 
werken rond volgende elementen: 
- Oude en waardevolle bomen als solitair of als groep in open ruimte, in dreefverband 

of in bosverband; 
- schrale graslanden; 
- een uitgebreid net van kleine, onderling verbonden waterelementen (grachten, vijver, 

poelen, rabatten); 
- een dominantie van inheemse boomsoorten in het Sterbos, Engels bos en de 

bebossingen op voormalige landbouwgrond; 
- het samengaan en de afwisseling van inheemse soorten en exoten in het 

landschapspark. 
 
Met volgende streefdoelen dient rekening gehouden te worden:  

• Het herstel of behoud van een natuurlijke flora: 
• Het behoud, de ontwikkeling en bescherming van waardevolle biotopen; 
• Het bevorderen van inheemse soorten; 
• Stimuleren van natuurlijke verjonging; 
• Bescherming van zeldzame soorten; 
• Stimuleren van structuur- en soortenrijkdom en van natuurlijke gradiënten; 
• Aandacht voor dood hout; 
• Optimale reeënpopulatie in relatie tot bovenstaande doelen. 

 
 
3. 3. 3. 3. Het park zalHet park zalHet park zalHet park zal    een oord van rust blijven, een oord van rust blijven, een oord van rust blijven, een oord van rust blijven, te middente middente middente midden een stedelijk ge een stedelijk ge een stedelijk ge een stedelijk gebied dat steeds voller bied dat steeds voller bied dat steeds voller bied dat steeds voller 
en drukker wordten drukker wordten drukker wordten drukker wordt    
 
Vordenstein zou zonder cultuurhistorische invulling ook een waardevol decor vormen 
voor recreatieve activiteiten in open lucht. Door de meerwaarde van de cultuurhistorisch 
bepaalde architecturale vormgeving is het park zelf echter de hoofdattractie voor de 
bezoekers, net zoals dat in vroegere tijden de bedoeling was van het kasteeldomein. 
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Het genieten van de (aangelegde) natuurbeelden is een vorm van strikt zachte recreatie, 
die rust vereist en ook rust oproept. Alle vormen van recreatie die deze rust verstoren 
worden geweerd uit Vordenstein. 
 
Rondom Vordenstein wordt een sluitende visuele buffer tegen bebouwing en 
infrastructuur behouden en verder ontwikkeld. Enkel waar buiten het domein een 
groenelement met eenzelfde esthetische kwaliteit ligt is dit niet nodig (Parklaan). De vorm 
van de buffer wordt plaatselijk afgewogen tegen de historische eigenheid in het open 
landschapspark.  
 
Daarbij aansluitend, is het wenselijk om langs de E19 een geluidswal aan te leggen. Deze 
is dan niet enkel functioneel als geluidsbuffer, maar tevens als visuele buffer naar de E19. 
Bijkomend vormt deze geluidswal een perfecte geleiding voor (zoog)dieren naar de nog 
aan te leggen bermbrug (faunapassage) over de E19. 
 
 
4444. . . . De educatieve funcDe educatieve funcDe educatieve funcDe educatieve functie van het park moet veel sterker ontwikkeld wordentie van het park moet veel sterker ontwikkeld wordentie van het park moet veel sterker ontwikkeld wordentie van het park moet veel sterker ontwikkeld worden    
 
De bestaande tuineducatie in de oranjerietuin moet nog meer impulsen krijgen, om een 
voldoende grote kritische massa te genereren. Tentoonstellingen en beurzen van sier- en 
eetbare planten en gewassen moeten gestimuleerd worden in de oranjerie. 
 
Het park zelf moet educatief beter vermarkt worden vanuit thema’s als cultuurhistoriek, 
tuinkunst, dendrologie, natuureducatie over graslanden en bossen. Er is een groot 
potentieel aan natuurgidsen en tuinliefhebbers in de omgeving en ruimer. 
 
De nabijheid van meerdere scholen van kleuter- tot secundair onderwijs maakt het park 
aantrekkelijk en geschikt voor schoolse activiteiten. 
 
 
5. 5. 5. 5. De bezoekers worden zoveel mogelijk betrokken bij het beheerDe bezoekers worden zoveel mogelijk betrokken bij het beheerDe bezoekers worden zoveel mogelijk betrokken bij het beheerDe bezoekers worden zoveel mogelijk betrokken bij het beheer    
 
Het participeren van bezoekers aan het beheer behelst zowel het mee nadenken over en 
het inspraak hebben in de beheerkeuzes als het actief uitvoeren van beheerdaden. 
 
Het park heeft een productiefunctie. Houtverkoop is echter geen doel, wel een afgeleide 
van beheer. Kappingen staan in functie van de cultuurhistorische en de ecologische 
doelstellingen of van veiligheidsbeheer. Verkoop van waardevol hout (dreefbomen of 
zware loofbomen via openbare houtverkoop ANB) en brandhout kan soms de kosten van 
het beheer enigszins compenseren, maar de belangrijkste meerwaarde is dat 
omwonenden en andere mensen die Vordenstein kennen mee het bos kunnen beheren. 
Goede mogelijkheden liggen o.a. bij hakhoutbeheer en het ruimen van kronen en 
stammen van zwaardere bomen die eventueel al geveld werden door professionelen 
(eigen personeel of aannemers).  
 
In het kader van de druk van het reeënbestand op de natuurlijke verjanging kunnen 
particulieren/vrijwilligers worden ingeschakeld in de (her)aanplant. 
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Andere voorbeelden zijn het beheer van tuintjes, opzetten van tentoonstellingen, 
aanplantingen, rododendronbestrijding, heidebeheer, gidsen van bezoekers. De 
beheerders zullen ook mogelijkheden onderzoeken om in te gaan op het aanbod van 
vrijwilligers. 
 
Er moeten evenwel zeer strikte voorwaarden opgelegd worden om schade aan het bos te 
vermijden en de veiligheid van de uitvoerders en bezoekers te garanderen. Hieraan zit ook 
een educatief aspect om burgers op een veilige manier (ergonomie, persoonlijke 
beschermingsmiddelen, …) boswerkzaamheden te laten uitvoeren. 
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4.2.2 Thematische doelstellingen 

Het groendomein Vordenstein kent meerdere waarden en functies. De visie voor het park 
streeft naar een kwaliteitsbewaking met een evenwichtig gebruik en beheer in harmonie 
met het landschappelijke parkconcept en de daarmee gerelateerde cultuurhistorische 
waarden en natuurwaarden. 
 

4.2.2.1 Mensgerichte doelstellingen 

 
a)a)a)a) CultuurhistoriekCultuurhistoriekCultuurhistoriekCultuurhistoriek    
De historische gebouwen en infrastructuur zoals de toegangspoorten, oranjeriegebouw, 
koetshuis, beelden, … dienen zorgvuldig onderhouden en/of gerestaureerd te worden. 
Storende constructies dienen verwijderd te worden, landschappelijk ingekaderd of 
verplaatst naar elders. 
 
Er wordt gestreefd naar een verbetering van de beeldkwaliteit, de belevingswaarde en 
visuele integratie van het park, de aanwezige elementen en de omgeving. Een belangrijk 
aspect hierbij vormt de zonering van het park (sterbos, landschapspark, oranjerie met 
tuin, Engels bos, bebossingen op landbouwgrond). Er moet gestreefd worden naar een 
herwaardering van deze zonering in het groendomein. 
 
Sterbos 
De doelstelling voor het sterbos is de barokke drevenstructuur optimaal herstellen en 
duurzaam behouden. Dit omvat: 
- een beheerregeling voor de dreefbomen: 

- op basis van een regelmatige vitaliteitscontrole van de verschillende dreefsecties 
wordt beslist om tot verjonging over te gaan; 

- de boomsoortenkeuze is zomereik of beuk en voor ten hoogste 4 secties linde of 
gewone es, de kleine anomalie met moeraseik en moseik blijft behouden tot deze 
bomen aan kapping toe zijn; 

- daarnaast een veiligheidsbeheer om individuen die gevaar opleveren uit te 
snoeien of te vellen; 

- grazige bermen onder de bomen; 
- goed onderhouden baangrachten; 
- bosgrasland in erg smalle langgerekte bestanden: 

- in 1j en 3d is de groeiruimte tussen de kruinen van de parallelle dreven aan beide 
zijden zo klein, dat hier voor een bosgrasland wordt gekozen; 

- kenmerkende kruispunten en rotondes: 
- analyse van de positie van eindbomen, kruisende lijnen (verlengde van grachten 

of rijen), straal van rotondes en verhogingen; 
- verantwoorde keuze van boomsoorten en beplanting indien afwijkend van die in 

de toekomende dreven, zo mogelijk cultuurhistorisch grondig afgetoetst; 
- een onderbouwde keuze rond eventuele ornamentiek, zo mogelijk 

cultuurhistorisch grondig afgetoetst; 
- specifiek project om een berg aan te leggen met een grote rotonde op de zuidpunt 

van perceel 9 (zie paragraaf 4.3.1.2.5 en figuur 4.11); 
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- bestandsstructuren met hakhout: 
- hakhout en middelhout worden op middellange termijn de dominante 

beheervormen in het sterbos; 
- keuze voor hakhout of middelhout in de volgende beheerperiode wordt bepaald 

door de huidige bestandsopbouw, met name recente aanplantingen en de 
dichtheid aan waardevolle zware bomen; 

- de hauwen van bestanden worden aangegeven door een nieuw hersteld rabat; 
- in het pinetum wordt de combinatie van heischraal grasland met zuilvormige 

coniferen in ruim verband (bv. wel Thuja sp. of Chamaecyparis sp., niet Picea sp., 
Larix sp. of Pseudotsuga sp.) aangehouden. 

 
Engels bos 
De doelstelling voor het Engels bos is een sprookjesachtig, romantisch doorkijkbos waar 
natuurlijke elementen (geen ornamentiek) doordacht georchestreerd zijn. Dit omvat: 
- een oud grovedennenbestand: 

- de concurrentie met beuken in de kroonlaag wordt op subtiele wijze ten voordele 
van grove dennen geregeld; 

- een ijle onderetage met als kenmerkend elementen kronkelige, eerder lage 
groeivormen van tamme kastanje, verspreide kleine massieven van azalea of 
rododendron; 

- korte en langere zichtlijnen over reliëfrijke delen, zoals rond de poel en in de richting 
van het landschapspark en de oranjerie; 

- binnen perceel 10 geen harde perceelsgrenzen, enkel vloeiende massa’s die 
afzonderlijke kamers afbakenen; 

- verrassende paden met elk een eigen natuurlijk thema: 
- heksengang binnenin oud rododendronmassief; 
- azaleagang als opener en rechtlijnig element op de overgang naar het 

landschapspark; 
- magnoliagang langs een intieme landschapskamer rond een poel met magnolia 

struiken, begrensd door rododendron en door oplopend reliëf rondom; 
- nieuw bospaadje doorheen V06/10c/01 in ijl dennenbos met verre onderdoorkijk 

en ervaring van reliëf. 
 
Oranjerie met tuin 
Het oranjeriegebouw met aanpalende dienstgebouwen het koetshuis en het paviljoen 
worden in optimale staat gerestaureerd en bouwkundig correct onderhouden.  
 
Een ontwerp voor herinrichting van de tuin zal in de toekomst opgemaakt worden en zo 
snel mogelijk daarna geïmplementeerd. 
 
Hierbij wordt rekening gehouden met een optimale circulatie en toegankelijkheid geënt op 
de principes die in dit beheerplan zijn verwoord, zodat een coherente beleving en 
uitwisseling ontstaat tussen de oranjerietuin en het landschapspark. 
 
Landschapspark 
Karakteristieke elementen van de Engelse landschapsstijl worden in situ behouden en 
waar mogelijk opnieuw hersteld. Essentieel is het behoud van de ruimtelijke compositie 
van grasvelden met paden, gebouwen, struikenmassieven, solitaire bomen, 
boomgroepen, bossen, ornamenten en vooral de zichtlijnen daartussen. 
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Oorspronkelijk zorgden zichten voor openheid, doorzicht en luchtigheid van het 
landschapspark en daarmee voor interne samenhang. Op verschillende plaatsen zijn 
zichten en interne samenhang verdwenen door o.a. verdwijnen van beeldbepalende 
elementen, door toegenomen bebouwing, infrastructuur en verkeer langs de 
buitengrenzen, door de natuurlijke evolutie van bomen en struiken, door recentere 
aanplantingen. Volgende belangrijke, en vermoedelijk oorspronkelijke, zicht(lijn)en 
worden behouden, versterkt of hersteld. 
 
- zichtlijnen van op het pad door de grasvelden 12e, 12f, 12g naar het paviljoen over de 

vijver, deze mogen 
gesplitst worden door 
enkel discrete 
beplantingen op de 
oever van de vijver in 
12g, maar vooral van 
bij het paviljoen zijn 
zichtlijnen naar kapel 
en solitairen in de 
grasvelden belangrijk) 

 
Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....4444: : : : Zichtlijnen van en Zichtlijnen van en Zichtlijnen van en Zichtlijnen van en 

naar het paviljoentjenaar het paviljoentjenaar het paviljoentjenaar het paviljoentje    

 
 
- zicht van op de paden in 12s naar 

het grasveld in 12o en de gemengde 
bomengroep in 12o en 12j, naar de 
oranjeriemuur en zichtlijn naar het 
oranjeriegebouw zelf (figuur 4.5). 
Door dit open zicht moet 12s 
ervaren worden als integraal deel 
van het landschapspark 

 
 
 
 
Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....5555: Zichtlijn: Zichtlijn: Zichtlijn: Zichtlijnen vanuit 12sen vanuit 12sen vanuit 12sen vanuit 12s    

 
 
- zicht van op het pad door de grasvelden 12e, 12f, 12g naar de eikengroep aan de kapel, 

de kapel zelf en de poort aan de kapel 
- zicht van op het pad door de grasvelden 12m, 12n, 12o naar de eikengroep aan de 

kapel, de kapel zelf en de poort aan de kapel 
- zichtlijn vanuit het Engels bos V06/10c/01 en de azaleagang V20/12k/06 naar het 

oranjeriegebouw 
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- breed panorama bij 
toegangspoort tegenover de 
ingang aan de Horst, gesplitst 
door de beukengroep in 12n, 
met een ver doorzicht tot aan de 
bosrand van 12b en tot de 
eikenrij tussen V17/12g/01 en 
V18/12h/01 en een zicht op de 
oranjeriemuur met achter-
liggende oranjerie over V17/12o. 

    

 
 
 
 

        

Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....6666: Zichtlijnen vanaf de : Zichtlijnen vanaf de : Zichtlijnen vanaf de : Zichtlijnen vanaf de 

toegangspoort naar het landschatoegangspoort naar het landschatoegangspoort naar het landschatoegangspoort naar het landschapsparkpsparkpsparkpspark    

 
 
-  gefilterd zicht vanuit de Varentuin 

(12r) naar de oranjerietuin en het 
terras van de oranjerie (figuur 4.7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....7777: Zichtlijnen: Zichtlijnen: Zichtlijnen: Zichtlijnen van van van vanuit de varentuinuit de varentuinuit de varentuinuit de varentuin    

 
 
 
- visueel nauwe poort tussen 12b en 12c met verbreed panorama komende van 12a en 

gaande naar 12e (figuur 4.8). Het zicht wordt gesplitst in:  
1. een open doorzicht over 12e met de solitairen tot aan de eikengroep aan de 

kapel. Dit wordt begrensd door de bosrand van 12b en de bomen in 12c; 
2. een onderdoorzicht door het kleine kathedraalbeukenbosje V04/12c/02 naar 

de weide V18/12h/01 met de eikenrij. Dit wordt begrensd door de 
beplantingen op de grens van de privé-enclave en door het azaleamassief 
V13/12c/01 met de solitaire taxus. 
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Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....8888: Zichtlijnen: Zichtlijnen: Zichtlijnen: Zichtlijnen    

vanuit de visuele vanuit de visuele vanuit de visuele vanuit de visuele 

vernauwing tussen 12b en vernauwing tussen 12b en vernauwing tussen 12b en vernauwing tussen 12b en 

12c12c12c12c    

 
 
Het struikmassief 
V13/12s/05 en solita-
ire aanplantingen in 
V18/12s/03 worden 
subtiel vormgegeven 
als natuurlijk-
cultuurlijke buffer die 
selectief het zicht op 
bewegend auto-
verkeer op de 
Kopstraat bedekt, 
maar het zicht op een deel van de huizenrij vrijlaat. Eenmaal deze buffer visueel 
functioneert wordt 12s als volwaardig, intern deel van het landschapspark beheerd (zie 
hierboven genoemde zichtlijnen). 
 
De inzet van runderen op weilanden van het landschapspark wordt voortgezet in de 
toekomst.  
 
Bebossingen van Bebossingen van Bebossingen van Bebossingen van voormalige voormalige voormalige voormalige landbouwgrondenlandbouwgrondenlandbouwgrondenlandbouwgronden    
Deze zones zijn de uitgelezen plaats voor een als “normaal” ervaren bos met een eerder 
spontane, niet architecturaal ontworpen structuur. Hier is plaats voor eerder gesloten 
hooghout- of zelfs spontaan evoluerend natuurbos. Belangrijk is dat hier niet of slechts 
spaarzaam gebruik gemaakt wordt van de kenmerkende elementen van landschapspark, 
Engels bos en sterbos.  
 
Dit omvat: 
- een enkel doorgaand, centraal pad (geen uitgesproken kronkelpad en geen 

uitgesproken dreef) met gesloten bos aan beide zijden, in bestand 16 is dit de blauwe 
lus, in bestanden 13-14-15 is dat de rode lus (dolomietweg); er is geen sterk contrast 
tussen de aanpalende strook langs het pad en de daarnaast liggende bosbestanden 

- gemengde hooghoutbestanden (dennenbos, loofbos of menging tussen beide) met 
een struiklaag 

- eerder kleinschalige verjongingsgroepen, die in elk geval kleiner zijn dan de 
bospercelen14 en geen strakke vorm hebben (uitgezonderd het hakhout in V01/15d/01 
en V01/15d/02) 

- geen gezochte perspectieven, doorkijken of contrasten tussen open en gesloten 
- geen nadruk op markante bomen, wel een algemene goede structuuropbouw 

binnenin de bestanden met vrij regelmatig verspreide, grootkronige bomen in de 
bovenetage  

                                                   
14

 Bosperceel hier in de klassieke betekenis van een door wegen of grachten afgebakend gebruiksperceel met meestal een 
gelijkjarig, homogeen houtgewas daarbinnen. Dit is wat in dagelijks taalgebruik nog altijd met “perceel” bedoeld wordt. Dit 
wijkt af van de methodiek van bosplaatsen, percelen en bestanden van een Uitgebreid Bosbeheerplan en van de methodiek 
van vlakvormige terreineenheden van het vademecum Harmonisch Park- en Groenbeheer 
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b)b)b)b) BelevingBelevingBelevingBeleving    
De geleiding van bezoekers moet erop gericht zijn de interne kwaliteiten van de 
respectievelijke zones en ook de overgangen tussen de zones te laten ervaren. Een eerste 
punt hierbij is de herkenbaarheid van de parktoegangen. 
 
De poort aan Horst moet als belangrijkste toegang van Vordenstein ervaren worden. De 
poort aan de kapel is niet toegankelijk voor publiek, net als de noordelijke en zuidelijke 
dienstingangen. De brug aan de parking moet als uitgang ervaren worden of als een 
secundaire, technische toegang voor bezoekers die Vordenstein kennen en specifiek voor 
een activiteit in of rond de oranjerietuin komen. Dit moet vooral gebeuren door 
bijkomende aanplantingen, het verplaatsen of verwijderen van infoborden en aanpassen 
van de brug. 
    
c)c)c)c) Gewenste kwaliteit van de educatieve functieGewenste kwaliteit van de educatieve functieGewenste kwaliteit van de educatieve functieGewenste kwaliteit van de educatieve functie    
De cultuurhistorische achtergrond moet een belangrijk educatief thema vormen: 

• Het leveren van inzicht in het ontstaan en de opbouw van het groendomein; 
• De geleiding van bezoekers langs en naar belangrijke elementen en zichten. 

 
d)d)d)d) GebruikGebruikGebruikGebruik: gewenste kwaliteit van de : gewenste kwaliteit van de : gewenste kwaliteit van de : gewenste kwaliteit van de sociaalrecreatievesociaalrecreatievesociaalrecreatievesociaalrecreatieve functie functie functie functie    
Het park bezit een aantal recreatieve troeven. Attractieve elementen zoals de 
monumentale dreven, de oranjerietuin, collecties, tentoonstellingen, planten- en 
plantenruilbeurzen, activiteiten in het kader van de Dag van het Park, … trekken heel wat 
bezoekers. Naast de knelpunten die dit recreatief medegebruik met zich meebrengt, biedt 
het park kansen voor een optimalisatie van de recreatieve functies en infrastructuur: 
 
- de recreatieve mogelijkheden moeten afgestemd worden op de draagkracht van het 

gebied. Gezien de ligging van het park in een verstedelijkte omgeving is de recreatieve 
benutting groot. Sociaalrecreatieve activiteiten kunnen in het park doorgaan, op 
voorwaarde dat deze geen negatieve impact op het landschap uitoefenen en zonder 
afbreuk te doen aan de rust in het park. Ligweiden en speelweiden zijn aanwezig in de 
omliggende parken en worden niet in Vordenstein voorzien. Groepsactiviteiten die 
gebonden zijn aan de parkbeleving (natuurrondleidingen, thematische wandelingen of 
workshops) of aan het oranjeriegebouw kunnen wel, maar ze mogen geen hinder 
opleveren voor de andere parkbezoekers. Grotere evenementen (bv. Dag van het Park) 
moeten een strikte binding met park-, bos- of natuurbeleving hebben en blijven 
beperkt tot maximaal drie per jaar; 

- de recreatieve infrastructuren (paden, zitbanken, fietsenstalling, …) worden 
landschappelijk ingepast; 

- gemotoriseerd verkeer (behalve voor beheer), fietsers en honden zijn niet toegelaten 
in Vordenstein. Een duidelijke bebording aan de ingangen ondersteunt de geleiding. 
Deze bebording dient zichtbaar opgesteld te worden, zonder evenwel afbreuk te doen 
aan de beleving van het landschap. Storende bebording wordt verwijderd of 
verplaatst. Aan de uitgang in het noordwesten die uitgeven op de Peerdsbosbaan via 
de toegang naar de privé-enclave, wordt een kissing gate geplaatst; 

- Goed begaanbare wandelpaden geleiden de bezoekers door het park en behoeden 
kwetsbare zones voor betreding. Een hiërarchie in de padenstructuur maakt duidelijk 
waar de hoofdassen liggen en waar er ondergeschikte paden aanwezig zijn. Er wordt 
een onderscheid gemaakt in: 
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- primaire paden (hoofdassen): verharding in dolomiet; 
- secundaire paden (smallere paden): verharding in dolomiet of steenslag met 

zandige afdekking; 
- tertaire paden: onverhard, slechts een centrale strook wordt gemaaid. 
Zowel voor de (half)verharde als de onverharde paden wordt jaarrond een goede 
toegankelijkheid en begaanbaarheid nagestreefd. 

 
Op termijn wordt gestreefd naar een uniformiteit in de zitbanken, die ook rekening houdt 

met integrale toegankelijkheid 
(figuur 4.9), een doordachte 
plaatsing van infoborden en 
stijlvolle aanduiding van 
wandelroutes. 
 
 
 
Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....9999::::    Bank met vrije ruimte Bank met vrije ruimte Bank met vrije ruimte Bank met vrije ruimte voor voor voor voor 

rolstoelgebruiker of kinderwagenrolstoelgebruiker of kinderwagenrolstoelgebruiker of kinderwagenrolstoelgebruiker of kinderwagen    

 
 
Om inkomsten te genereren die de beheerkost mee kunnen financieren, worden de 
activiteiten in de oranjerie uitgebreid. Er mag echter geen geluidsversterking gebruikt 
worden en dergelijke activiteiten moeten om middernacht eindigen. Er mag ook geen 
permanente horecazaak binnen de huidige grenzen van Vordenstein worden uitgebaat. 
 
e)e)e)e) Gewenst niveau van de wetenschappelijke functieGewenst niveau van de wetenschappelijke functieGewenst niveau van de wetenschappelijke functieGewenst niveau van de wetenschappelijke functie    
Het groendomein Vordenstein kan een wetenschappelijke functie vervullen. In het 
verleden werden verschillende onderzoeken in het park verricht naar vegetatie, 
bosbestanden, fauna, … Deze functie kan verdere invulling krijgen door het uitvoeren van 
verschillende studies en monitoring die betrekking hebben op uiteenlopende 
gebiedswaarden (historisch, floristisch, faunistisch, …). De uitvoering ervan kan op 
verschillende niveaus gebeuren en kan dienen om het gevoerde beheer te evalueren en 
zonodig bij te sturen. Aandachtspunten kunnen zijn: 
- effecten van bevloeiing van zure zandbodems met kanaalwater op fauna en flora en 

op vitaliteit van bomen; 
- soortendiversiteit van zwaar dood hout; 
- autochtoon karakter van bosbomen in het sterbos; 
- onderzoek doodhout organismen (vliegend hert); 
- peilbuizenonderzoek; 
- onderzoek invloed van bekalking op dreefbomen; 
- onderzoek herstel irrigatie op de grondwatertafel, bosherstel en vestiging van nieuwe 

libellenpopulaties (zoals Rode Lijstsoort bosbeekjuffer); 
- onderzoek naar de invloed van bejaging op het reebestand; 
- gegevens over bekalkingsproef opnemen. 
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4.2.2.2 Natuurgerichte doelstellingen 

Met volgende streefdoelen dient rekening gehouden te worden:  
 
a)a)a)a) Het herstel of behoud van een natuurlijke flora:Het herstel of behoud van een natuurlijke flora:Het herstel of behoud van een natuurlijke flora:Het herstel of behoud van een natuurlijke flora:    

• oudbosplanten en soorten van grondwaterbeïnvloede bossen (freatofyten) in het 
sterbos (vooral perceel 1) en in perceel 15: 

Deze vegetaties van het Elzenzegge-Elzenbroek en het Elzen-Eikenbos zijn gebaat bij een 
hakhout en middelhoutbeheer, op voorwaarde dat de principes van natuurvriendelijke 
bosexploitatiemethoden worden toegepast (Goris et al 2000). Bodemverstoring, 
bijvoorbeeld door voertuigen in de bestanden te laten rijden, op deze zure gronden 
herstelt zich vrijwel niet en zal tot verruiging van de vegetatie leiden, vooral in de nattere 
zones. De eventuele inlaat van kanaalwater in het interne grachtenstelsel in een drogere 
periode -evenwel zonder overstroming te veroorzaken- kan een positieve invloed hebben 
op deze flora. 
  

• soorten van schrale graslanden in het landschapspark : 
De soorten van het drogere Reukgras-Schapegrastype (V17/12a/01, V17/12d/02, 
V17/12f/01, V17/12h/01, V17/12i/01, V17/12s/01) (Haskoning, 2003) en van de vochtigere 
Pinksterbloemenweide (V17/12p/01 en V19/12l/01) zijn gebaat bij nulbemesting en een 
hooilandbeheer, mogelijk met nabegrazing.  
 

• soorten van heischraal grasland in het pinetum 
In 8a wordt onder het pinetum het heischraal grasland optimaal beheerd. In 8b wordt de 
geslaagde herintroductie van struikhei aangevuld met een gepast beheer van heischraal 
grasland. 
 
b)b)b)b) Het behoud, de ontwikkeling en bescherming van waardevolle biotopenHet behoud, de ontwikkeling en bescherming van waardevolle biotopenHet behoud, de ontwikkeling en bescherming van waardevolle biotopenHet behoud, de ontwikkeling en bescherming van waardevolle biotopen    

• watergebonden fauna 
In de vijver en ringgracht wordt geruimd indien de slibopbouw de goede ontwikkeling van 
waterleven bedreigt. Randbegroeiing mag de ontwikkeling van een typische oevervegetatie 
met moerasplanten niet belemmeren en geen overdreven bladval in de waterelementen 
veroorzaken. Het grachtensysteem moet minstens een deel van het jaar een aanzienlijke 
lengte open water in het bos omvatten. De eventuele inlaat van kanaalwater in het interne 
grachtenstelsel in een drogere periode -evenwel zonder overstroming te veroorzaken- kan 
een positieve invloed hebben op de flora en fauna van dit biotoop. 
 
In tegenstelling tot de vrij rechte grachtkanten, moeten de poelen een maximale 
oppervlakte aan schuine, soms droogvallende oevers bieden. De aanwezige poelen 
worden stuk voor stuk opengehouden door voor voldoende lichtinval te zorgen, houtige 
begroeiing op gezette tijden te verwijderen van de oevers en indien nodig slib te ruimen.  
 
In de ringgracht worden de karpers verwijderd ter bevordering van de natuurlijke fauna en 
ongewervelden. 
 

• warmteminnende insecten 
De schralere graslanden en vooral het heischraal grasland in het pinetum en de paden en 
bermen rondom vormen een leefgebied voor bepaalde warmteminnende insecten 
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(sprinkhanen, zandbijen, …). Indien kaal zand ontstaat door de verschraling is dit positief 
voor deze soorten. 
 
c)c)c)c) Het bevorderen van inheemse soortenHet bevorderen van inheemse soortenHet bevorderen van inheemse soortenHet bevorderen van inheemse soorten    

• Verwijderen van Amerikaanse vogelkers en Japanse duizendknoop 
Amerikaanse vogelkers en Japanse duizendknoop worden consequent verwijderd over het 
ganse domein. 
 

• Terugdringen en behoud in afgegrensde zones van rododendron en indien nodig 
azalea 

Het over grote oppervlakte terugdringen van rododendron werd in het decennium 
voorafgaand aan deze beheerplanperiode uitgevoerd. Het opvolgingsbeheer van 
zaailingen en opslag en het snoeibeheer om uitbreiding van de overblijvende massieven 
zijn nu belangrijke taken. Indien azalea in het bosgedeelte over oppervlaktes groter dan 20 
are aaneengesloten massieven vormt, wordt de soort teruggedrongen tot ruimtelijk 
gescheiden massieven van elk maximaal enkele aren.  
 
In het Engels bos en in het landschapspark worden rododendron en azalea strikt beheerd 
in functie van de bijdrage aan de architecturale compositie. 
 

• Natuurlijke of kunstmatige verjonging in bosbestanden en dreven gebeurt in 
principe met inheemse boom- en struiksoorten 

In bosbestanden en dreven van het sterbos en de bebossingen op landbouwgrond wordt 
slechts lokaal en bij uitzondering met exotische soorten verjongd: bv. Amerikaanse eik op 
een kruispunt of plataan op een rotonde. In het Engels bos (Tamme kastanje in de 
onderetage) en het landschapspark nemen inheemse soorten een belangrijk aandeel in, 
maar worden aanwezige exotische soorten of soorten die in collecties in opbouw passen 
(bv. Quercus sp.) verjongd. 
 

• Selectief benadelen van gewone esdoorn 
Gewone esdoorn wordt bij dunningen benadeeld ten opzichte van andere inheemse 
soorten. 
 

• Samengaan van inheemse boomsoorten met exoten in het landschapspark 
Bij het beheer van bomengroepen, solitairen en bestanden worden inheemse 
boomsoorten en exoten door elkaar behouden. Hier primeert bij beheeringrepen de 
cultuurhistorische doelstelling en bepaalt de bijdrage van de boom aan de 
landschappelijke compositie zijn waarde, niet het inheemse karakter. Zo worden berk en 
gewone esdoorn in de bosbestanden van perceel 12 selectief benadeeld. 
 

• Stimuleren van natuurlijke verjonging 
Natuurlijke verjonging moet een ruime kans krijgen maar ook de handhaving van het 
architecturale ontwerp speelt een belangrijke rol. Het beoogde beeld mag niet verwateren. 
Door natuurlijke verjonging lopen zichtassen vol of werden open plaatsen ingenomen. 
Het park mag door natuurlijke verjonging ook geen eenheidsuitzicht krijgen (bv. de 
nevenetage van berk die over het ganse domein in dezelfde periode ontstond). Het 
beoogde eindbeeld kan niet alleen door natuurlijke verjonging verkregen worden, er moet 
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dus ook aangeplant worden. Bijvoorbeeld om een voldoende dichte hakhoutlaag te 
ontwikkelen van gewenste soorten kan aanplant nodig zijn. 
 
d)d)d)d) Bescherming van zeldzame soortenBescherming van zeldzame soortenBescherming van zeldzame soortenBescherming van zeldzame soorten    
- De groeiplaatsen van de Rode lijstplantensoort Koningsvaren worden bij maaibeheer of 
ruimingsbeheer ontzien. 
- De grote hoeveelheid oude bomen en vooral de exemplaren in de aftakelingsfase 
verhogen de kans op zeldzame soorten schimmels en insecten, gebonden aan dood hout 
en op specifieke holenbroeders (vogels, zoogdieren). De voorraad dood hout in allerlei 
fasen van vertering zal voortdurend op peil gehouden worden. 
 
e)e)e)e) Stimuleren van structuurStimuleren van structuurStimuleren van structuurStimuleren van structuur---- en soortenrijkdom en van natuurlijke gradiënten en soortenrijkdom en van natuurlijke gradiënten en soortenrijkdom en van natuurlijke gradiënten en soortenrijkdom en van natuurlijke gradiënten    

• afwisselend beheer met hakhout, middelhout en hooghout, frequent voorzien van 
verjongingsgroepen 

De differentiatie tussen hakhout, middelhout en hooghout in de verschillende zones in 
het bosgedeelte waarborgen een gevarieerde verticale en horizontale bosstructuur. Ook 
binnen elk van de beheervormen zal een goede spreiding van verjongingskappen 
gebeuren zodat de verschillende ontwikkelingsfasen mozaïekgewijs doorheen Vordenstein 
voorkomen. 
 

• reserveren van bomen en van bosbestanden die spontaan mogen evolueren tot 
volledige aftakeling 

De doelstelling van een intensief cultuurhistorisch verantwoord beheer van het park en 
een hoge dichtheid van toegankelijke paden zou het gevaar kunnen inhouden dat bomen 
te snel vervangen worden en dat de aftakelingsfase in de ruimte sterk beperkt wordt. 
Binnenin bosbestanden moeten alle aftakelende oude bomen in principe behouden 
blijven, tenzij het er zo veel zijn, dat ze beschikbare ruimte voor verjonging of de 
ontwikkeling van hakhout overmatig belemmeren. 
 
V04/12i/03 kan volledig spontaan evolueren op minimaal veiligheidsbeheer aan de 
zuidelijke en westelijke rand (wandelpad en V03/12i/02) en op een minimaal beheer om 
doorgroei van gewone esdoorn in te perken. 
 
V04/14b/01, V06/15e/01 en V06/15e/02 krijgen een nulbeheer en kunnen spontaan 
evolueren op minimaal veiligheidsbeheer aan de paden rondom, het dreefbeheer aan 10d 
en het ruimingsbeheer van de hoofdgracht na. 
 

• natuurlijke en cultuurlijke bosranden ontwikkelen 
Op de overgang van 14e en 14f wordt een volwaardige, brede bosrand met mantel en 
zoom ontwikkeld op basis van inheemse soorten door een aanpast maaibeheer van het 
grasland en een aangepast kapbeheer in het bos. 
 
Op de overgangen tussen 12e en 12b en tussen 12l en 12k worden structuurrijke 
overgangen ontwikkeld met, naast inheemse soorten, een belangrijke aandeel exoten 
(azalea, tamme kastanje). 
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f)f)f)f) Aandacht voor dood houtAandacht voor dood houtAandacht voor dood houtAandacht voor dood hout    
Ten behoeve van dood houtorganismen (o.a. vliegend hert) laten de beheerders, waar om 
veiligheidsredenen mogelijk en passend, in het cultuurhistorische bedoelde beeld, zware 
(inheemse) bomen ontwikkelen en op stam staan tot ze vanzelf instorten. In principe 
wordt geen dood hout afgevoerd uit hooghoutbestanden. Indien nodig voor de veiligheid 
(bezoekers en bij tijdens exploitatie) kan staand dood hout neergelegd worden. Maar dan 
blijft het als liggend dood hout achter. In het landschapspark kunnen dode bomen of 
oude, aftakelende exemplaren de compositie en de beleving versterken. Hier primeren 
evenwel de veiligheid van bezoekers op paden en een tijdige vervanging van volumes in 
de landschapscompositie. Binnen de bosdelen in het landschapspark (V06/12b/02, 
V06/12r/01 en vooral V04/12j/01) worden zware dode bomen maximaal behouden. Hier 
wordt door snoeiwerken de veiligheid gegarandeerd en toch staande dode elementen 
behouden. 
 
g)g)g)g) OpOpOpOptimale reeënpopulatietimale reeënpopulatietimale reeënpopulatietimale reeënpopulatie    
De aanwezigheid van een reewildpopulatie in Vordenstein wordt veiliggesteld voor de 
toekomst. De gezondheid van de relatief geïsoleerde populatie moet op termijn 
gewaarborgd zijn. Tegelijk moet zich ook buiten de rasters een betere ontwikkeling van de 
bodemvegetatie (bramen, grassen kruiden, verjonging van houtige inheemse soorten) 
manifesteren. Populatiebeheermaatregelen worden onder volgende voorwaarden 
genomen: 
- er is een goede informering van het publiek vóór de beheermaatregelen worden 

toegepast; 
- de beheermaatregelen worden na vijf jaar geëvalueerd: 

- de gezondheid van de populatie (aantal jongen per geit, conditie van de jongen, 
gewicht van de volwassen dieren) moet minstens gelijk blijven of verbeteren; 

- er moet een duidelijke toename zijn van kruiden of grassen of verjonging van 
inheemse soorten, anders dan adelaarsvaren of rododendron, buiten de rasters. 

- de populatiebeheermaatregelen kunnen enkel de volgende vorm aannemen: 
- wegvangen en verplaatsen van dieren; 
- afschot gedurende een zo beperkt mogelijke periode. 

 
De beheerders van Vordenstein ondersteunen de aanleg van een bermbrug, om migratie 
van onder andere reewild  naar Peerdsbos toe te laten. 
 

4.2.2.3 Milieugerichte doelstellingen 

 
Binnen het domein worden geen vuilnisbakken geplaatst. Bezoekers worden geacht hun 
afval mee naar huis te nemen. Mede omdat Vordenstein mensen moet aanspreken die 
respect hebben voor een onderhouden park en omdat er geen verkooppunt van drank of 
eten binnen het domein is, moet dit haalbaar zijn. 
 
Voor een goede verwerking van het interne groenafval wordt een verharding aangelegd in 
13b, die zal verwijderd worden indien er een beter alternatief is. Het compost wordt zo 
veel mogelijk intern in het domein verwerkt, waarbij groencompost uit het park en 
bosgedeelte en tuincompost uit de oranjerietuin doordacht uitgewisseld worden.  
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4.2.2.4 Statutaire doelstellingen 

 
Het is een expliciete doelstelling van de beheerders van Vordenstein om de centrale privé-
enclave aan te kopen als de gelegenheid zich voordoet. 
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4.2.3 Beleidsmatige doelstellingen 

In verschillende gemeentelijke plannen (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Schoten, 
Gemeentelijk NatuurOntwikkelingPlan) wordt het groendomein aanzien als een 
belangrijke drager van de natuurlijke en landschappelijke structuur van Schoten. Het 
beheer voorzien in dit beheerplan komt aan deze kwaliteiten tegemoet. 
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4.3 Beheerrichtlijnen vastleggen 

Bij het formuleren van de beheerrichtlijnen is uitgegaan van de structuur uit het 
Vademecum Beheerplanning Harmonisch Park- en Groenbeheer. Hierbij is evenwel 
rekening gehouden met de verschillende onderdelen van een uitgebreid bosbeheerplan. 
 
Eerst worden de maatregelen besproken die over verschillende deelzones lopen of over 
het volledige domein. Vervolgens wordt zo veel mogelijk beschreven per deelzone en wel 
in de volgorde van ontstaansperiode. Dit blijkt ook uit de perceelsnummering en de 
daarvan afgeleide bestandsnummering en de codes van de vlakvormige beheereenheden: 
Sterbos 1-9, Engels bos 10, Oranjerietuin 11, Landschapspark 12, Bebossingen van 
landbouwgrond 13-16. 
 
De beheertabel is weergegeven in bijlage 4.2. 
 
 

4.3.1 Eenmalige, herstel8 of inrichtingswerken 

4.3.1.1 Volledige domein 

4.3.1.1.1 Hydrologisch onderzoek 

Na het opnieuw in functie brengen van de waterinlaatconstuctie aan het Kanaal Schoten-
Dessel en de stuw en overloopconstructie op de Zeurtebeek ter hoogte van 4a, kan de 
rondgracht in droge periodes opgelaten worden om droogvallen te vermijden. 
 
De mogelijkheid wordt daarna onderzocht om een verbinding te maken tussen de 
rondgracht en de hoogste punten van het interne grachtensysteem. Twee zones waarin dit 
het best realiseerbaar zou zijn, zijn 4a en 14f/14e. Het inlaten van gebufferd kanaalwater 
in het grachtensysteem gecombineerd met opstuwing in die grachten zou de aanvulling 
van het ondiepe grondwater onder de zure zandgronden in Vordenstein mogelijk maken. 
De effecten op de natte, intussen verzuurde bosvegetaties zijn naar verwachting eenzijdig 
positief en ook de vitaliteit van oudere bomen zou hierdoor opgekrikt kunnen worden. Het 
is bekend dat de combinatie van droogtestress met bodemverzuring erg nefast is voor 
wortelgroei.     
    

4.3.1.1.2 Ontsnippering  

Ecologische verbindingenEcologische verbindingenEcologische verbindingenEcologische verbindingen    
Infrabel zal in de nabije toekomst een bermbrug met flauwe talud aanleggen in het 
uiterste noordwesten van Vordenstein. De beheerders zullen hierop anticiperen door een 
aangepast tracé van rondgracht en wandelroute te voorzien en mee te werken aan 
aangepaste inrichting en beheer van het talud. 
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Versnipperde eigendomsstructuurVersnipperde eigendomsstructuurVersnipperde eigendomsstructuurVersnipperde eigendomsstructuur    
Indien de gelegenheid zich voordoet, kan het Agentschap voor Natuur en Bos alle 
resterende percelen in privébezit aankopen. De prioriteit ligt echter bij de centrale grote 
enclave. 
 

4.3.1.1.3 Toegankelijkheid en recreatie 

Er wordt één kissing gate ter hoogte van de ingang naar het centrale privaat gedeelte 
(kruising van L48/27/01/A en L48/25/01/D). Bij het plaatsen van de toegangspoortjes om 
fietsers in het park te weren, wordt rekening gehouden met de basisrichtlijnen uit het 
Vademecum Integrale toegankelijkheid van parken, zodat het toegangspoortje ook 
bruikbaar is voor rolstoelgebruikers en bezoekers met een kinderwagen. Het toegangshek 
wordt bij voorkeur uitgevoerd in duurzaam geproduceerd hout.  
 
 
Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....10101010::::    Voorbeeld van Voorbeeld van Voorbeeld van Voorbeeld van een toegangshek dat fietsers kan weren, maar goed passeerbaar is voor een toegangshek dat fietsers kan weren, maar goed passeerbaar is voor een toegangshek dat fietsers kan weren, maar goed passeerbaar is voor een toegangshek dat fietsers kan weren, maar goed passeerbaar is voor 

rolstoelgebruikers en bezoekers met een kinderwagenrolstoelgebruikers en bezoekers met een kinderwagenrolstoelgebruikers en bezoekers met een kinderwagenrolstoelgebruikers en bezoekers met een kinderwagen    

 
 

4.3.1.1.4 Uniformiteit banken 

Op termijn worden de tien banken van het provincie-type vervangen door banken van het 
Velopa-type. Bij noodzakelijke vervanging van de provincie-zitbanken worden alle oude 
provincie-banken tegelijkertijd verwijderd en vervangen door eenzelfde type zitbank om 
eenheid te creëren. Indien blijkt dat het bestaande Velopa-type niet meer verkrijgbaar is, 
worden alle Velopa-banken ook vervangen door een nieuw type. In de oranjerietuin wordt 
enkel gewerkt met banken van het Teak-type. 
 
Tabel Tabel Tabel Tabel 4444....1111: Overzicht banken van het provincie: Overzicht banken van het provincie: Overzicht banken van het provincie: Overzicht banken van het provincie----typetypetypetype    

Code BeheerplanCode BeheerplanCode BeheerplanCode Beheerplan    Code BeheerplanCode BeheerplanCode BeheerplanCode Beheerplan    
P61/04C/01 P61/04C/06 
P61/04C/02 P61/04C/07 

P61/04C/03 P61/04C/08 

P61/04C/04 P61/04C/09 

P61/04C/05 P61/04C/10 

 

4.3.1.1.5 Veiligheid 

Verhoging van het toezicht is mogelijk door de inrichting van de wachterswoning in het 
koetshuis. 
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Een preventieplan in de vorm van een meerjarig stappenplan wordt opgemaakt. Hierin 
wordt ieder jaar opnieuw beschreven hoe ongelukken te voorkomen, veilige 
werkomstandigheden te creëren, de gezondheid van de arbeiders te waarborgen, het 
controleren van technisch materiaal, …. In het noodplan komt een beschrijving van o.a. 
toegangswegen voor de ambulance, waar kan de brandweer water kan pompen in geval 
van brand, oplossingen in geval van ongelukken en andere noodgevallen,  … 
 

4.3.1.1.6 Aanpassing poelen 

Wijzigen van de structuur. Wijzigen van de structuur. Wijzigen van de structuur. Wijzigen van de structuur.     
Hiermee kan men twee uitermate belangrijke eigenschappen van de waterpartij 
veranderen zijnde de oeverstructuur en de diepte. Het afschuinen van de randen van de 
vijvers en poelen creëert een grotere horizontale gradiënt met verschillende zones van 
droog naar nat. Meer grilligheid van de oever zal de oeverlengte vergroten. Het uitdiepen 
van een poel heeft dan weer invloed op permanentie van het water. 
 
Volgende poelen hebben een te steile oever:  
Afschuinen is nodig: Poel 4 (P58/14c/04), 10 (P58/02d/10) en 11 (P58/01b/11)  
Aanpassing: Poel 3 (P58/07a/03) en 5 (P58/10b/05)  
 
Volgende poelen zijn te sterk verland en moeten uitgediept worden: Poel 14 (P58/01f/14) 
 
Inval van het licht. Inval van het licht. Inval van het licht. Inval van het licht.     
Een te sterke beschaduwing (door aanwezige bomen maar ook door eventueel aanwezige 
drijfplanten) zal de plantengroei sterk vertragen en heeft zeer vaak een soortenverarmend 
effect. Het nodige zonlicht voor de groei van waterplanten kan slechts matig doordringen 
in het water. Dit door reflectie en ook de absorptie die groter is, reeds na een meter is nog 
maar de helft van de straling aanwezig. Kleur en vertroebelingstoffen (humusstoffen, 
plankton, algen, vertroebeling door erosie, enz) zullen de lichtabsorptie en spectrale 
samenstelling van het water verder sterk wijzigen. Daarnaast zal de duur en de intensiteit 
van de bezonning ook de temperatuur bepalen van de vijver; welke een essentiële 
parameter is voor de vele koudbloedige organismen. Vooral de op het zuiden gerichte 
oever (warmste kant) dient voldoende licht te ontvangen. Poelen die te sterk beschaduwd 
worden moeten vrijgesteld worden (=kappen enkele bomen en andere houtopslag). 
 
Volgende poelen zijn te sterk beschaduwd:  
Dringende nood aan vrijstellen van poel 14 (P58/01f/14) (eventueel ook poel 11 
(P58/01b/11)). 
De poel nr. 1 (P58/02b/01) heeft momenteel veel lichtinval langs de zijde van het 
elzenhakhout. Door het instellen van een hakhoutbeheer in V02/02b/01 (zie verder) zal 
hieraan worden verholpen.  
    

4.3.1.1.7 Educatie 

Aanwerving educatief medewerkerAanwerving educatief medewerkerAanwerving educatief medewerkerAanwerving educatief medewerker    
De beheerder (tot mei 2008) van Vordenstein stelde een ontwerp projectnota 
“Medebeheer” op, waarvan de essentie het volgende omvat: 
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De bedoeling is om voor twee jaar een halftijdse projectmedewerker “medebeheer” aan te 
werven met de volgende taken: 
- Een basis voor medebeheer uitbouwen in Vordenstein. Het project rond medebeheer 

vorm geven en bekend maken; 
- Vrijwilligers inpassen in de reguliere werking en ze coördineren; 
- De technieken en ervaringen neerschrijven om te komen tot een praktische 

handleiding rond medebeheer; 
- De Vriendenkring verder uitbouwen en de verschillende verenigingen die actief zijn in 

Vordenstein betrekken bij het beheer en visie van het Agentschap voor Natuur en Bos. 
Acties van verschillende verenigingen op elkaar afstemmen; 

- Public relations rond Vordenstein verzorgen om de bekendheid te vergroten; 
- Het gebruik van de oranjerie van Vordenstein coördineren en maximaliseren binnen 

de visie van het Agentschap voor Natuur en Bos. 
 
Indien het project succesvol is, betaalt het niet alleen zichzelf terug aan kosteloze 
arbeidskrachten, het zorgt voor naambekendheid en een schat aan ervaring rond 
medebeheer. Na deze eerste twee jaar kan eventueel het project verlengd worden om de 
opgedane ervaring over te enten op andere domeinen van het ANB. 
 
De medewerker zou halftijds moeten werken aan educatieve projecten die niet 
onmiddellijk aansluiten bij medebeheer. 
 

4.3.1.2 Sterbos 

4.3.1.2.1 Afzetten van opslag en bomen 

In alle bestanden in het sterbos waar nu een hooghout aanwezig is, wordt in de loop van 
het beheerplan (gespreid over 20 jaar) een eerste hakhoutkap uitgevoerd. Dit gaat 
gepaard met het plaatsen van een raster, zolang de reewilddruk dit vereist. Rond 
hakhoutpercelen van zwarte els is dit niet nodig. Uitzonderingen zijn 1a, 1h en 2d, waar 
enkele jaren voorafgaand aan de opmaak van dit beheerplan beuk werd aangeplant. Een 
hakhoutbeheer instellen zou deze inspanning tenietdoen.  
- V04/06a/01, V04/06b/01 en V04/06h/01: afzetten van alle hout, behalve tamme 

kastanje (2010). Na een geslaagde verjonging met onder andere tamme kastanje 
worden de zaadbomen van tamme kastanje afgezet. De tamme kastanje wordt 
behouden en hersteld vanuit historisch perspectief en vanuit het oogpunt van 
duurzame houtproductie. 

 

4.3.1.2.2 Aanplant van bomen en struiken 

Alvorens het hakhoutbeheer in te stellen wordt in V02/02c/02 zwarte els en es 
aangeplant. 
 
Na de eindkapping van Corsicaanse den in 2014 wordt in V05/09c/01 zomereik 
aangeplant en wordt een eikenhakhoutbeheer ingesteld.  
 
Op het ogenblik van de eerste kap om een hakhoutbosstructuur of middelhoutstructuur te 
bekomen worden inheemse bomen en struiken ingeplant. Daarbij worden soorten 



 
 
 
 
 
 
 

817700/R/873092/Mech  Beheerplan Vordenstein 

25 mei 2009 - 174 - Definitief beheerplan 

ingebracht waarvan geen spontane verjonging te verwachten is. Daarbij wordt een 
belangrijk aandeel soorten geplant die op termijn kunnen bijdragen aan het tegengaan 
van verzuring van de bodems en aan een dichte bezetting die adelaarsvaren onderdrukt. 
Een aantal van deze soorten bereikt op de eerder droge zandgronden mogelijk geen grote 
dimensies, of wordt niet oud (gewone esdoorn, haagbeuk, winterlinde, veldiep). Nochtans 
herbergt V04/2d/01 een omvangrijke haagbeuk. Ze worden daarom bij voorkeur 
behandeld als hakhoutelementen, uitzonderingen niet te na gesproken. Als 
hoogstammige elementen (balliveaux, modernes, gros bois) voor het middelhout worden 
bij voorkeur zomereik of wintereik, naaldbomen (reeds aanwezige lork, fijnspar of grove 
den), beuk, berk en grauwe abeel geselecteerd. 
 
Bij aanplant gaat het om de volgende soorten: 
- op uitgesproken natte bodems: zwarte els; 
- op vochtige, rijke bodems: zwarte els, zomereik, gewone es, grauwe abeel, hazelaar; 
- op niet te droge bodems: zomereik, wintereik, haagbeuk, hazelaar, winterlinde, 

veldiep; 
- op de droogste bodems: zomereik, wintereik en indien geen spontane verjonging 

optreedt wilde lijsterbes. 
 
Gewone esdoorn wordt niet aangeplant, maar spontane verjonging in bestanden van het 
sterbos wordt mee opgenomen in het hakhoutbeheer. 
 
Waar nodig wordt het advies van het INBO (Instituut voor Natuur- en BosOnderzoek) 
ingewonnen. Er wordt indien beschikbaar materiaal van autochtone herkomst gebruikt. 
 

4.3.1.2.3 Verjongingsrasters 

In 2010 worden in het bestand 06 (V04/06a/01, V04/06b/01 en V04/06h/01) rasters 
geplaatst ten behoeve van verjonging van tamme kastanje. Na ca. 5 jaar (na evaluatie) kan 
het raster terug verwijderd worden. 
 

4.3.1.2.4 Eindkap Corsicaanse den 

In 2014 wordt de eindkapping van Corsicaanse den in V05/09c/01 uitgevoerd. Er wordt 
zomereik of wintereik aangeplant met het oog op het ontwikkelen van eikenhakhout (zie 
4.3.2.2.2). 
 

4.3.1.2.5 Aanleg heuvel – ‘Den Berg’ 

Op het kruispunt van de dreven tussen percelen 9, 10 en 15, in het zuidelijke punt van het 
sterbos wordt voorgesteld een kunstmatige, cirkelvormige heuvel met straal 30 m aan te 
leggen centraal in een rotonde, met rondweg eromheen. De juiste uitwerking van deze 
heuvel vormt het voorwerp van een ontwerpproces met een participatief luik en een 
historisch onderzoeksluik naar gelijkaardige constructies in andere Europese parken. 
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Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....11111111: : : :     Impressie van de (her)aanleg van een berg (eertijds ‘Den Berg’) met een grote Impressie van de (her)aanleg van een berg (eertijds ‘Den Berg’) met een grote Impressie van de (her)aanleg van een berg (eertijds ‘Den Berg’) met een grote Impressie van de (her)aanleg van een berg (eertijds ‘Den Berg’) met een grote rotonde op rotonde op rotonde op rotonde op 

de zuidpunt van perceel 9de zuidpunt van perceel 9de zuidpunt van perceel 9de zuidpunt van perceel 9. . . .     

 
 

4.3.1.3 Engels bos 

4.3.1.3.1 Aanleg nieuw pad 

Doorheen V06/10c/01 wordt in 2012 een eenvoudig bospad aangelegd. Het loopt van de 
nieuwe rotonde met berg (zie 4.3.1.2.5) naar de omgeving van het snijpunt magnoliagang 
en azaleagang in V03/12k/05. In elk geval moet de zichtas over het open deel (V08/12k/09 
en V17/12p/01) beleefd kunnen worden. 
 
 

4.3.1.4 Landschapspark 

4.3.1.4.1 Inrichting kelders tot vleermuiskelder 

De voormalige beerput/waterput/ijskelder (P59/12i/01) wordt ingericht als 
overwinteringplaats voor vleermuizen. Hiertoe zijn een aantal ingrepen nodig: 
- creëren toegang; 
- bedekken van de put/kelder met een laag aarde van min. 40 cm dik. 
 
De kelder P61/07/01 heeft een tongewelf en kan tevens ingericht worden als 
vleermuiskelder. 
 
Bij de herinrichting wordt best contact opgenomen met specialisten binnen de dienst 
Natuurtechnische Milieubouw van de Vlaamse overheid. 
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Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....12121212: Voorstel inrichting oude i: Voorstel inrichting oude i: Voorstel inrichting oude i: Voorstel inrichting oude ijskelder als overwinteringsplaats voor vleermuizenjskelder als overwinteringsplaats voor vleermuizenjskelder als overwinteringsplaats voor vleermuizenjskelder als overwinteringsplaats voor vleermuizen    

 
 

4.3.1.4.2 Herstel van de zichtassen 

 
Zichtlijn vanuit de toegang op de hoek van de HorstebaanZichtlijn vanuit de toegang op de hoek van de HorstebaanZichtlijn vanuit de toegang op de hoek van de HorstebaanZichtlijn vanuit de toegang op de hoek van de Horstebaan----Kopstraat naar de Kopstraat naar de Kopstraat naar de Kopstraat naar de 
oranjeriemuur/oranjeriemuur/oranjeriemuur/oranjeriemuur/----tuintuintuintuin    
Hiertoe wordt opslag e.d. verwijderd in V03/12o/04 (zie verder onder 4.3.1.4.3). Tevens 
worden de berken (Betula verrucosa) P56/171-175 langs de oranjeriemuur verwijderd. De 
zomereik (Quercus robur) P56/176 blijft behouden. 
 
Zichtlijnen vanaf het eilandje (paviljoen) naar het landschapsparkZichtlijnen vanaf het eilandje (paviljoen) naar het landschapsparkZichtlijnen vanaf het eilandje (paviljoen) naar het landschapsparkZichtlijnen vanaf het eilandje (paviljoen) naar het landschapspark en vise versa en vise versa en vise versa en vise versa    
De taxus P56/145 (Taxus baccata) en vaantjesboom P56/144 (Davidia involucrata) langs 
de vijver V30/12g/05 zijn een waardevolle groep en breken de zichtlijn vanuit het 
landschappark over de vijver naar het eilandje 12i. Vanop het dolomietpad L48/25/01/D 
en L48/25/02/D ontstaat zo telkens links en rechts van de groep een zichtlijn op het 
paviljoentje V31/12i/02.  
De storende elementen die hierin kunnen ontstaan zijn het riet langs de oever van de 
vijver. De oever wordt dus meegemaaid met het hooiland V17/12g/02. De rietkraag blijft 
beperkt tot de strook V20/12g/03. Door deze rietkraag gefaseerd te maaien om de 2 jaar, 
onstaat een bijkomende (wisselende) onderbreking van de zichtlijn. 
De berken langs de oever van de vijver worden verwijderd. 
 
ZicZicZicZichtlijnen vanaf de rode beuk over het landschapsparkhtlijnen vanaf de rode beuk over het landschapsparkhtlijnen vanaf de rode beuk over het landschapsparkhtlijnen vanaf de rode beuk over het landschapspark    
De versmalling ter hoogte de rode beuk P56/097 is een zeer waardevolle beleving naar 
zichtlijnen toe (zie verder in 4.3.1.4.4). 
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4.3.1.4.3 Landschappelijke versterking van boomgroepen 

In het landschapspark bevinden zich specifieke solitaire parkbomen en boomgroepen. 
Het zijn belangrijke elementen voor de herkenbaarheid van de parkaanleg en het 
(oorspronkelijke) parkconcept. In de Engelse landschapsstijl werd de seizoensbeleving 
bovendien gedramatiseerd, door de boomgroepen zodanig samen te stellen dat er in 
ieder seizoen sprake was van een bijzonder beeld. De aanwezige bomen zijn in dit opzicht 
dus uniek door hun vorm, bloei en bladkleur. 
 
De gemengde boomgroep van struikkastanje (Aesculus parviflora), beuken (Fagus 
sylvatica) linde (Tilia platyphyllos) en robinia (Robinia pseudoacacia ‘Tortuosa’) (P56/092, 
P56/093, P56/094, P56/095, P56/096) wordt versterkt door het bijplanten van 5 
struikkastanjes. De narcissen in de kroonprojectie van de boomgroep geven een extra 
dimensie aan de groep en blijven behouden. 
 
In de Varentuin V03/12r/02 worden de berken verwijderd. Deze bomen passen niet bij het 
parkachtige indruk die de varentuin wil geven. De clump van Amerikaanse eiken die vrij 
spontaan ontstaan is, wordt vrijgesteld. Een oudere clump van Amerikaanse eiken die in 
de rododendron gevat zit, en die aansluit bij de nieuw aangeplante Amerikaanse eiken 
langs het pad aan de zuidkant van de rondgracht, wordt opgeruimd ten voordele van een 
grotere breedkronige Amerikaanse eik die verderop staat (en daardoor in het zicht komt te 
staan). Op de vrijgekomen plaats wordt een clump van Liriodendron sp. geplant. Meer 
naar 12o toe wordt op termijn een robiniaclump vervangen. 
 
De strook V03/12o/04 langs de binnenkant van de rondgracht tussen het poortgebouw 
P61/02/02 en de varentuin V03/12r/02 moet grotendeels geruimd worden: alle ruigte en 
o.a. elzen (P56/037, P56/038, P56/179) en elzenopslag worden verwijderd. Dit gebeurt 
gefaseerd nadat de struweelwal langs de Kopstraat (zie 4.3.1.4.9) gerealiseerd is (na 4 à 5 
jaar). Zodoende is de Kopstraat en de bebouwing vanuit het landschapspark (binnenkant 
rondgracht) niet storend. 
De exemplaren Pterocarya fraxinifolia (vleugelnoot) (P56/158, P56/159 en P56/160) en de 
wortelopslag ervan blijven behouden. Deze wortelopslag vormt de begrenzing tot waar 
alles wordt meegemaaid met het grasland V17/12o/03. 
Er wordt op gelet dat de kniewortels en moerascipressen (P56/169, P56/177) niet 
beschadigd worden. De moerascipressen worden dus maximaal in het zicht gezet. 
Mogelijks kunnen hier nog een aantal exemplaren Taxodium distichum worden bijgeplant 
om de groep te versterken.  
 
Aan de overkant van de gracht staan in V17/12s/04 drie moerascipressen (P56/034, 
P56/035, P56/036) op een rij. Hier wordt best één exemplaar verplant zodat hier een 
eerder natuurlijke groep ontstaat die goed aansluit bij de oudere moerascipressen langs 
de binnenkant van de rondgracht in V03/12o/04.  
 
De monumentale rode beuken groep P57/01 in het grasland V17/12n/01 blijft behouden. 
 
Ter hoogte van de gemengde groep aan de noordwestelijke hoek van de oranjerietuin, 
waartussen het dolomietpad L48/26/01 (Horstweg) loopt, worden de meidoorns langs de 
vijver V31/12g/05 verwijderd. Deze dragen niet sterk bij aan de compositie. 
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De lindes (P56/082, P56/083, P56/088, P56/089 en P56/090) blijven behouden en 
worden niet onmiddellijk verjongd. 
 

4.3.1.4.4 Verwijderen van bomen en struiken in het landschapspark 

Vanuit landschapsestetisch oogpunt past de solitaire Douglasspar V56/118 (Pseudotsuga 
douglasii) en de daarbij staande Chamaecyparis sp. aan de rondgracht ter hoogte van 
V03/12e/02 niet in de compositie van het landschapspark. Deze worden gekapt en niet 
vervangen. 
 
De Chamaecyparis-groep (P56/071 en P56/073) met de achterliggende fijnsparren zijn een 
typisch 20e eeuws element (vanaf jaren ’30 populair). De Chamaecyparis (P56/071 en 
P56/073) past hier in de landschappelijke opbouw. Zeker ook de voorgeplante Magnolia 
obovata P56/072 die door de Chamaecyparis omkaderd wordt, is zeer geslaagd. De 
fijnsparren (Picea abies) P56/246 achter de groep van de jonge Magnolia werken storend 
bij de beleving van deze groep en geven de groep een zware indruk. De groep wordt 
luchtiger gemaakt door verwijdering van de fijnsparren. Zo wordt de groep ook 
afgelijnder. Ook de groep met oude grote eiken met lange takvrije stam ter hoogte van de 
kapel wordt op deze manier duidelijker  
 
De fijnsparren in de zuidwestelijke hoek van V03/12b/01 scheppen een donkere 
achtergrond in de beleving van het landschapspark en blijven daarom behouden. 
 
Links van de toegangspoort P61/02/02 wordt de zaailing van linde verwijderd. 
 
De buxussen op de kruising van de paden L52/24/01 en L35/24/02 (pad van parking naar 
oranjerietuin) passen hier niet. Deze worden best verwijderd. De haagbeuken zijn 
geslaagd en worden behouden. 
 
In V13/12c/02 wordt de rododendron verwijderd zodat zich een azaleamassief kan 
ontwikkelen. 
 
Langs de draad van het centrale privé-gedeelte wordt in 2009 het struweel verwijderd 
(V13/12g/01). Daarna wordt tweemaal per jaar gemaaid met afvoer (zie ook 4.3.3.2.6), net 
als de rest van V17/12g/02. 
 
Het gedeelte tussen de toegangsweg L48/27/01/A naar het centrale privé-gedeelte en de 
verbinding van de rondgracht met de vijver op het privégedeelte kent voldoende 
waardevolle elementen om een volwaardig onderdeel te vormen van het landschapspark. 
Daarom mag een al te ‘wilde indruk’ hier niet overheersen. Een goed onderhoud draagt 
positief bij tot de compositie en de beleving van de recreant. Het grasland V17/12a/01 
wordt minstens 1x per jaar gemaaid in juli. Braam past niet in de compositie. In 
V02/16a/03 wordt ook voorgesteld een grote beuk breed te laten uitgroeien en een 
berkenclump te vormen en daartoe de kwijnende zomereiken te verwijderen. 
Ter hoogte van de overvloeiing van de vijver in de rondgracht blijven de lindes bewaard en 
worden de elzenopslag en bramen verwijderd. 
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In V13/12a/03 worden de azalea’s teruggedrongen tot een goed afgelijnde lob die rondom 
gemaaid wordt waardoor een combinatie ontstaat van gemaaid grasland met azalea. Ter 
hoogte van de rode beuk P56/097 raakt het azaleamassief het dolomietpad waardoor het 
vernauwingseffect en de weidsheid van het landschapspark geaccentueerd wordt. Ook 
langs de zijde van V06/12b/02 kan de azalea hier breed uitgroeien (ev. bijplanten) tot aan 
het pad om een flessenhals te creëren. Op deze plaats wordt de solitaire rode beuk 
P56/097 vrijgezet. De omstaande Amerikaanse eiken en berken worden verwijderd. 
 
In V13/12a/02 worden rododendrons verwijderd uit het azealeamassief, zodat hier een (in 
de winter) transparant massief ontstaat. Komende vanuit V13/12a/03 wordt de zichtlijn 
van de waarnemer op het landschapspark gesplitst door dit massief: links ervan een 
onderdoorkijk doorheen een beukenkathedraal V04/12a/01 naar het grasland V18/12h/01, 
rechts ervan het grasland V18/12e/01 met de grote solitaire eik. Achter het massief wordt 
dan de solitaire Taxus baccata P56/245 in 12h zichtbaar. 
Vanaf de vernauwing breekt het zicht open naar alle richtingen: kapel, solitaire eik 
(Qeurcus robur) (P56/143), beukenbosje (V04/12c/01), … 
 
Ter hoogte van de taxus P56/245 staat een zitbank die bewaard blijft, ter hoogte van de 
vernauwing (aan de rode beuk) wordt best nog een bank bijgeplaatst. Dit is een warme 
besloten plek met veel zichtlijnen over het landschapspark. 
 

4.3.1.4.5 Afschuinen oever 

Na het verwijderen van de opslag in V03/12o/04 (zie 4.3.1.4.3) wordt de oever van de 
rondgracht langs V03/12o/04 lichtjes afgeschuind. 
 

4.3.1.4.6 Constructies 

De brokstukken van de grote remise langs het pad L48/25/01/D geven een rommelige 
indruk aan het landschapspark en er is geen enkele verwijzing naar een kader voor deze 
brokstukken. De overblijfselen worden verplaatst naar de omgeving van de 
oorspronkelijke standplaats van de remise in V03/12b/01. Ze worden verwerkt in een 
romantisch parkelement dat een ruïne suggereert langs het aan te leggen wandelpad in 
dit bosbestand (zie 4.3.1.4.7). 
 
De huidige toegang P61/02/04 (brugje) naar het eilandje (12i) wordt afgebroken en een 
nieuwe toegang wordt voorzien op de plaats waar historisch gezien een toegangsbrug lag 
(ca. 70 m verder richting koetshuis V31/12k/06) . 
 
De geplastificeerde metaaldraadafsluiting rond V03/12r/02 (varentuin) wordt verwijderd 
in 2009 en de klappoortjes in V03/12r/02 naar de Oranjerietuin worden gesloten. 
 

4.3.1.4.7 Aanleg nieuwe paden 

De padenstructuur in V03/12r/02 (Varentuin) wordt onderhouden en aangesloten op het 
kleine ronde punt in V03/12t/01 in 2009. Doorheen V17/120/03 wordt een strook van 1 m 
breedte gemaaid met afvoer (of een vergelijkbare breedte die aansluit bij de breedte van 
de kleinste maaibalk). In 2009 wordt acht maal gemaaid, naast de maaibeurt voor het 
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volledige grasland. Vanaf 2010 wordt geëvalueerd of het pad door betreding herkenbaar 
blijft, en wordt één keer vroeg gemaaid, vóór de maaibeurt van het ganse grasland.  
 
Doorheen V03/12b/01 wordt rond 2015 (of later als de omringende bosaanplant nog 
onvoldoende is uitgegroeid en de bodemvegetatie nog te ruig is) een eenvoudig 
onverhard bospad aangelegd. Het tracé hiervoor werd uitgezet bij de heraanplant van 
deze zone in 2008. 
 
Doorheen V02/12k/01 wordt een eenvoudig onverhard pad aangelegd naar de nieuwe 
toegangsbrug naar het eilandje (zie ook 4.3.1.4.6). Op het eilandje (12i) wordt een nieuw 
onverhard pad voorzien vanaf de nieuwe brug naar het bestaande pad L35/31/01. Dit pad 
wordt verder vervolledigd zodat een wandellus ontstaat rond het paviljoentje V31/12i/02. 
Hierbij kan de contour van V03/12i/01 als nieuw tracé genomen worden. Het pad vanaf de 
nieuwe brug spiltst uit naar een lus rond het paviljoentje ter hoogte van de bestaande 
azaleagroep dichtbij de Pinus nigra P56/240. De tweedeling van de zone rond het 
paviljoen (V03/12i/01) en de zone met oude eiken en beuken (V04/12i/03) wordt scherp 
gesteld waardoor rond het paviljoen een vrij grazig open ruimte onder de bomen ontstaat 
die vrij scherp contrasteert met een rand van rododendron en azalea’s ter hoogte van de 
Pinus nigra en de grote majestueuze beuk. De grazige open ruimte onder de bomen rond 
het paviljoen moet zeer goed ervaren worden. De compositie van de haagbeuken en de 
grote esdoorn is goed gedoseerd en blijft behouden. De clumps van pontische 
rododendron worden vervangen door cultivars met zachtere kleuren. Deze worden 
stelselmatig geplant waarbij de eerste groep gemaakt wordt ter hoogte van de splitsing 
van het pad en waar nu ook azalea staat en waar recent een aantal cultivars geplant zijn. 
De azalea wordt vervangen door kleurrijke rododendrons. Hierbij wordt voldoende 
plantsoen gebruikt, op ca. 1,5 m van elkaar een 10 à 15-tal struiken om de bestaande 
azalea/rododendron-groepen te vervangen. De haagbeuken worden niet opgensnoeid. 
Berk, Amerikaanse eik en esdoorn die weinig bijdragen aan het beeld rond het paviljoen 
worden verwijderd. Ook langs de vijver (ter hoogte van de paardekastanje tegenover de 
treurbeuk P56/058 (Fagus sylvatica ‘Pendula’) moet de opslag van berk, eik en esdoorn 
verwijderd worden. 
 
In het oudbosgedeelte (V04/12i/03) wordt zo weinig mogelijk ingegrepen, noch in de 
rododendron als in de azalea, noch in de bovenlaag van eik en beuk. Wel worden de 
esdoornen die met hun kroon de onderkant van de eiken- en beukenkronen raken, 
geringd. Het dienstpad wordt enkel voor werken gebruikt (o.a. herstelling paviljoen en 
veiligheidsbeheer) en wordt best afgesloten voor recreatief gebruik wegens 
veiligheidsproblemen. 
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Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....13131313: Inrichtingsvoorstel : Inrichtingsvoorstel : Inrichtingsvoorstel : Inrichtingsvoorstel ’’’’t Eilandjet Eilandjet Eilandjet Eilandje    

 

 

4.3.1.4.8 Aanpassingen parking 

Bij de bespreking van de knelpunten werd reeds de toegankelijkheid en circulatie van de 
parking V32/12q/01 besproken.  
 
De hoofdtoegang van het park dient verplaatst te worden van deze ter hoogte van de 
oranjerie naar de ingang naar het landschapspark ter hoogte van de huidige inrit van de 
parking. Om deze ingang te accentueren als hoofdingang (link met toegangspoort 
P61/02/02)worden langs weerszijden van het wandelpad de twee bestaande koppels 
zuilvormige haagbeuken (Carpinus betulus) P56/004-006 aangevuld tot 2 x 3 koppels 
haagbeuken (zie onderstaande figuur 4.14). De bestaande infoborden (4 stuks, type ANB) 
worden verwijderd. Twee ervan kunnen tussen de nieuwe haagbeuken langs de zijde van 
de Kopstraat geplaatst worden. Bij het plaatsen van de infoborden op de nieuwe locatie 
wordt rekening gehouden met de leesbaarheid door rolstoelgebruikers, slechtzienden en 
kinderen. Hiervoor wordt verwezen naar de richtlijnen uit het Vademecum Integrale 
Toegankelijkheid voor Parken (Agentschap voor Natuur en Bos, 2006). 
 
Gezien het gebruik van deze hoofdingang conflict kan geven met op de parking inrijdend 
verkeer, wordt breedte van de ingang voor oprijdend verkeer best aangepast.. Zowel in- als 
uitrit dienen voldoende breed te zijn (zie stippellijn in figuur 4.14). De verharding dient 
dus plaatselijk aangepast te worden. 
 
De barelen worden vervangen door een lichter model, ten laatste in 2012. 
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Omdat de verbodsborden voor fietsers en honden storend werken binnen het 
landschapspark, wordt het verbodsbord ter hoogte van de bestaande eik P56/003 
verplaatst naar de huidige locatie van de infoborden (type ANB). 
 
 
Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....14141414::::    Herinrichting toegang landschapsparkHerinrichting toegang landschapsparkHerinrichting toegang landschapsparkHerinrichting toegang landschapspark    

 

4.3.1.4.9 Aanleg struweelwal 

Ten westen van de parking wordt langsheen de Kopstraat een struweelwal aangelegd in 
V13/12s/05. Bedoeling is de perceptie van voorbijrijdend verkeer te weren. De bebouwing 
mag zichtbaar blijven. De wal is tweeledig opgebouwd. Langs de Kopstraat zelf bestaat 
deze uit een lage haag (ca. 1,80 m hoog) van mei- en sleedoorn. Daarnaast komt een 
onderhoudspad van ca. 1,20 m breed. Tussen het onderhoudspad en het weiland wordt 
een halfwild en golvend struweelmassief met soorten als mei- en sleedoorn en honds- en 
bosroos. De golvende vorm benadrukt het half wilde karakter. De bestaande bomen 
(P56/10-17) worden niet mee opgenomen in het struweel, maar blijven vrijstaand. 
 
Aanvullend wordt in V17/12s/06 een magnolia aangeplant. 
 
In de dolomietweg L48/25/01/D tussen V17/12a/01 en V17/12a/02 ligt een eigenaardige 
kromming. Deze wordt rechtgetrokken. 
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4.3.1.5 Oranjerietuin 

4.3.1.5.1 Algemeen 

Bij de herinrichting van de tuin moet ermee rekening gehouden worden dat zoveel 
mogelijk intensief onderhoud vermeden wordt. Zo vormen bijvoorbeeld de randen van de 
dolomiet vrij veel onderhoud. Bij de herinrichting van de tuin moet een systeem gekozen 
worden waarbij zo’n type van onderhoud te vermijden is. 
 

4.3.1.5.2 Versterking monumentaal karakter oranjeriemuur 

Langs de oranjeriemuur worden de vederesdoornen (Acer negundo) P56/167 en P56/182 
vrwijderd, deze dragen niet bij bij de monumentaliteit van de muur. De exemplaren 
P56/180 en P56/181 langs weerszijden van de zuidwestelijke ingangspoort blijven 
behouden.  
 
De Quercus pyrenaica ‘Pendula’ P56/168 blijft behouden als deel van de eikencollectie. 
 
Na de aanleg van de eenvoudige wandelweg vanuit de varentuin V03/12r/02 langs de 
oranjeriemuur naar het dolomietpad L52/28/01/D (Tuiniersweg), worden twee zitbanken 
(Teak-model) geplaatst langs weerszijden van deze zelfde ingangspoort, onder de twee 
vederesdoornen (Acer negundo) P56/180 en P56/181. Vanop deze plaats worden een 
aantal mooie zichtlijnen over het landschapspark ervaren: op de beukengroep P57/01, op 
de toegangspoort P61/02/02 en de moerascipressen in V03/12o/04. 
 
In de zuidoostelijke hoek van V17/12o/03 (hoek met de oranjeriemuur) is de rododendron 
grotendeels verwijderd. Hier kan beperkt rododendronmassief teruggroeien tot aan de 
zomereik P56/176. De gracht dient wel bereikbaar te blijven voor onderhoud, maar mag 
niet meer een scherpe visuele grens vormen tussen V03/12r/02 (Varentuin) en 
V17/12o/03 (grasland). De zichtlijn vanuit 12s naar de oranjerie moet wel open blijven. 
 

4.3.1.5.3 Toegankelijkheid 

Om de toiletten in het oranjeriegebouw V31/11a/02 voor rolstoelgebruikers toegankelijk te 
maken moet de toegang beter bekeken worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
beschermingsstatus en de estetische inpassing in het nieuwe tuinontwerp. 
 

4.3.1.6 Bebossingen van landbouwgrond 

4.3.1.6.1 Herbebossing talud bermbrug 

In V04/16b/01 en V04/16b/02 wordt het bestaande bos geruimd als het talud wordt 
aangelegd. Op het afgewerkte talud wordt een inheems bos aangeplant met aangepaste 
soorten. Onderaan het talud eventueel nog zwarte els, hogerop ruwe berk, ratelpopulier 
en zomereik. In principe zal op deze plaats geen visuele buffer nodig zijn. 
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4.3.1.6.2 Heraanleg buitengracht en pad 

Naargelang de exacte ligging van de teen van het nieuwe talud in V04/16b/01 en 
V04/16b/02 wordt een nieuw tracé voor de buitengracht tussen de vaste drempel in het 
noorden en de duiker onder de toegangsweg naar de privé-enclave aangelegd. Aan de 
binnenzijde hiervan wordt dan ook een nieuw pad aangelegd.  
 
 

4.3.1.6.3 Nieuwe compostplaats 

Door de aanleg van een nieuw, verplaatsbaar composteerplatform in 13b, zal een 
optimalere compostering en verwerking van groenafval binnen het domein kunnen 
gebeuren. De locatie in 13b is ingegeven door de nabijheid van de zuidelijke dienstingang, 
maar kan in de toekomst nog beter gekozen worden. 
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4.3.2 Omvormingsmaatregelen 

4.3.2.1 Volledige domein 

4.3.2.1.1 Aanleg visuele buffer 

Rondom Vordenstein wordt een sluitende visuele buffer tegen bebouwing en 
infrastructuur behouden en verder ontwikkeld. Enkel waar buiten het domein een 
groenelement met eenzelfde estetische kwaliteit ligt is dit niet nodig (Parklaan). De vorm 
van de buffer wordt plaatselijk afgewogen tegen de historische eigenheid in het open 
landschapspark en volgt de binnenzijde van de rondgracht.De buffer bestaat uit een 
massief van rododendron (10 à 20 m breed) dat eens om de 12 jaar wordt teruggezet om 
verdere uitbreiding tegen te gaan. Om de 50 m is een onderbreking in het massief 
aanwezig om doorgang voor beheer toe te laten. Deze onderbreking wordt zodanig 
aangelegd dat er geen doorkijken ontstaan. 
 
Ter hoogte van de ringgracht wordt om de 12 jaar het hakhout afgezet (in rotatie). Dit kan 
gebeuren in combinatie met ruimingswerken. 
 
 
Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....15151515::::    Principedoorsnede visuele buffer rond park VordensteinPrincipedoorsnede visuele buffer rond park VordensteinPrincipedoorsnede visuele buffer rond park VordensteinPrincipedoorsnede visuele buffer rond park Vordenstein    

    
 

4.3.2.2 Sterbos 

4.3.2.2.1 Middelhoutbeheer 

Met het middelhoutbeheer wordt geprobeert een bestandsstructuur te ontwikkelen 
waarbij een hakhoutlaag periodiek wordt gekapt, doch waarbij een aantal stammen – 
zogenaamde ‘overstaanders’ – wordt behouden. De overstaanders, de huidig aanwezige 
bomen die niet in hakhout worden gezet bij de eerste kapping, mogen niet meer dan 10 
m² grondvlak per ha innemen, gerekend op de exacte oppervlakte van de bestanden, 
zonder de dreven dus. 
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Middelhoutbeheer wordt toegepast in vrijwel alle bestanden van het sterbos, behalve 1a, 
1h en 2d, en de bestanden waar hakhoutbeheer staat aangegeven (zie 4.3.2.2.2). Enkele 
specifieke aspecten van deze cultuurhistorische beheervorm worden gerespecteerd: laten 
staan van voldoende spaartelgen en aanvullen van de hakhoutlaag door aanplanting van 
gewenste soorten (zie 4.3.1.2.2). Pas op langere termijn kan een volwaardige 
middelhoutstructuur bereikt worden. 
 
De middelhoutkap wordt altijd op de ganse oppervlakte van een bosbestand toegepast 
(oppervlakte ingesloten door dreven). 
 
Het hak- en middelhoutbeheer lenen zich uitstekend tot inbreng van het publiek (lokale 
bevolking): mits goed aankondigen, kan een win-winsituatie worden gecreëerd doordat 
aan de bevolking (gecontroleerd) de kans wordt geboden om deel te nemen in het hak- en 
middelhoutbeheer, via het aanbieden van brandhoutloten. 
 

4.3.2.2.2 Hakhoutbeheer 

De kapcyclus bedraagt naar schatting 16 jaar voor zwarte els en 20 jaar voor zomereik op 
de drogere zandgronden. Omdat de afzet van het hakhout brandhout zal zijn, is het 
bereiken van brandhoutdimensies richtinggevend voor het werkelijke kapjaar. 
Hakhoutbeheer wordt toegepast in: 
 
Tabel Tabel Tabel Tabel 4444....2222: Overzicht kapcyclus hakhoutbeheer: Overzicht kapcyclus hakhoutbeheer: Overzicht kapcyclus hakhoutbeheer: Overzicht kapcyclus hakhoutbeheer    
TerreineenheidTerreineenheidTerreineenheidTerreineenheid    Soort hakhoutbeheerSoort hakhoutbeheerSoort hakhoutbeheerSoort hakhoutbeheer    KapcyclusKapcyclusKapcyclusKapcyclus    
V04/02a/01 hakhoutbeheer   
V02/02b/01 hakhoutbeheer 16 jaar, mits evaluatie 
V02/02c/01 hakhoutbeheer 16 jaar, mits evaluatie 
V02/02c/02 hakhoutbeheer 16 jaar, mits evaluatie 
V02/03a/01 hakhoutbeheer   
V04/06a/01 hakhoutbeheer na 16 jaar, mits evaluatie 
V04/06b/01 hakhoutbeheer na 16 jaar, mits evaluatie 
V04/06c/01 hakhoutbeheer   
V04/06h/01 hakhoutbeheer na 16 jaar, mits evaluatie 
V02/07b/01 hakhoutbeheer 16 jaar, mits evaluatie 
V04/09a/01 eikenhakhoutbeheer 20 jaar, mits evaluatie 
V04/09b/01 eikenhakhoutbeheer 20 jaar, mits evaluatie 
V05/09c/01 eikenhakhoutbeheer 15 jaar, mits evaluatie 

 
Bij de kap wordt door aanplanting de hakhoutlaag aangevuld indien de bedekking niet 
sluitend is (zie 4.3.1.2.2). 
 

4.3.2.3 Landschapspark 

4.3.2.3.1 Verjonging van parkbomen 

Om het karakter van het landschapspark in de toekomst te behouden moet een 
verjonging van de parkbomen gebeuren. Een verjoning van de solitaire bomen en 
boomgroepen gebeurt bij aftakeling of afsterven van de bomen. Nieuwe exemplaren 
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worden aangeplant op identiek dezelfde plaats en zijn dezelfde soort als de gekapte 
exemplaren. 
 
De bomen die op korte termijn verwijderd worden (zie 4.3.1.4.4), worden niet vervangen 
aangezien deze het landschappelijke aspect verstoren. 
 
Bij de keuze voor de aanplant van nieuwe exemplaren en soorten gelden volgende 
randvoorwaarden: 
- de soort is verdwenen uit het park en was betekenisvol voor het parkconcept: vanuit 

historisch standpunt is het interessant om de bomen die vroeger in het 
landschapspark voorkwamen en die door hun eigenheid belangrijk waren voor het 
concept, terug aan te planten. Dit vereist evenwel aanvullend onderzoek naar de 
oorspronkelijke ontwerpplannen van de landschapstuin. 

- De soort is typisch voor het concept van de Engelse landschapsstijl van het midden 
van de 19de eeuw. 

 
Bij het kappen van bomen in het lanschapspark zal er dus voor iedere verdwijning (met 
uitzondering van de op korte termijn te kappen bomen (zie 4.3.1.4.4)) moet een nieuwe 
boom aangeplant worden. Voor iedere soort of cultivar, wordt dan door plantsoen van 
dezelfde soort of cultivar vervangen.  
 
Bij de keuze van de mogelijke nieuwe plantlocaties wordt rekening gehouden met: 
- behoud van de zichtassen; 
- de standplaatsvereisten van de nieuwe soort; 
- uiterlijke kenmerken en eigenschappen (vorm, bladkleur, bloei, …); 
- landschappelijke en estetische waarde. 
    

4.3.2.4 Oranjerietuin 

Deze zullen voortkomen uit het nieuwe ontwerp. 
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4.3.3 Reguliere beheermaatregelen 

4.3.3.1 Volledige domein 

4.3.3.1.1 Toegankelijkheid 

Het gebied is opengesteld voor het publiek en toegankelijk voor wandelaars. Fietsers en 
gemotoriseerd verkeer zijn niet toegelaten. 
 
Vordenstein is overdag open. ‘s Nachts is het park gesloten. De openingsuren variëren in 
de loop van het jaar en worden aangegeven bij de ingangen van het park. De 
openingsuren worden aangepast naargelang de seizoenen: 
 
1 mei tot 1 september:  Van 8 uur tot 21 uur 
1 september tot 1 november Van 8 uur tot 19 uur 
1 november tot 1 maart  Van 8 uur tot 17 uur 
1 maart tot 1 mei  Van 8 uur tot 19 uur 
 
De openingsuren laten toe dat de bezoekers het park tijdens de zomer ’s avonds langer 
kunnen bezoeken. 
 
Bij noodsituaties (bv. hoge windsnelheden) kan het park of gedeelten ervan afgesloten 
worden. 
 
De recreant/bezoeker kan zijn voertuig achterlaten op de parking langs de Kopstraat. 
Fietsers kunnen hun fiets achtelaten aan de fietsstallingen op de parking en aan de ingang 
op de kruising van de Kopstraat met de Horstebaan. 
 

4.3.3.1.2 Organisatie van manifestaties en activiteiten in het park 

Een educatief medewerker met uitgebreide mogelijkheden van projectwerking moet 
aangetrokken worden, specifiek voor Vordenstein. 
 
Het betreden van gazons, hooi- en weilanden en bossen voor ondermeer spelactiviteiten 
kan enkel toegelaten worden na uitdrukkelijke toestemming van het ANB.  
 
In het kader van de Dag van het Park kan het hooiland V17/12o/03 toegankelijk gemaakt 
worden. Hieraan wordt het maaibeheer aangepast (zie verder). 
 

4.3.3.1.3 Dood hout en oude bomen 

In de regel wordt dood hout zo veel mogelijk in de bestanden gelaten, zelfs in de 
bosbestanden van het landschapspark, als dit naar veiligheid en esthetiek te 
verantwoorden is. Indien geoordeeld wordt dat een zware, voor dunning aangeduide 
boom enkel mits zware schade uit een bestand kan geëxploiteerd worden, dan wordt 
geringd, rekening houdend met de veiligheid. 
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4.3.3.1.4 Onderhoud recreatieve infrastructuur 

Alle zitbanken worden 2 keer per jaar onderhouden en gecontroleerd op beschadigingen. 
Bij noodzakelijke vervanging van de zitbanken worden alle oude banken tegelijkertijd 
verwijderd en vervangen door eenzelfde type zitbank om eenheid te creëren. 
 
De sanitaire voorzieningen voor bezoekers zijn te vinden in de inkomhal van het 
oranjeriegebouw (V31/11a/02). Er wordt voor een goed onderhoud van de toiletten 
gezorgd. 
 
Voor de paden wordt een goede toegankelijkheid en begaanbaarheid nagestreefd. 
Verharde paden in natte zones moeten toegankelijk en begaanbaar blijven voor 
wandelaars, rolstoelgebruikers, kinderwagens, … Dit impliceert frequent bladblazen in 
herfst en winter op deze paden. 
 

4.3.3.1.5 Onderhoud en beheer van parkconstructies 

Als algemene regel geldt dat de parkconstructies driejaarlijks worden gecontroleerd om 
op lange termijn het onderhoud te verzekeren en een snel en regelmatig herstel van 
beschadigingen te garanderen. Op korte termijn kan een daignose nota, die inzicht geeft 
in de technische en fysische problemen van de constructie, opgesteld worden. Deze laat 
toe de gebreken inzake de aard en toestand van funderingen, stabiliteit, constructie, 
metselwerk, voegwerk, gevelafwerking, dakbedekking, … te interpreteren. Zo kan de 
hoogdringendheid aangegeven worden en richtlijnen worden opgesteld voor opvolging en 
onderhoud. 
 
Beelden en vazenBeelden en vazenBeelden en vazenBeelden en vazen    
Op lange termijn is er een behoud, onderhoud en eventueel herstel van beelden en vazen 
(P61/06/01 en P61/06/02) noodzakelijk. Het regulier onderhoud behelst het vrijstellen en 
verwijderen van eventuele begroeiing van de beelden en vazen. Daarnaast worden de 
beelden en vazen om de 15 jaar geïmpregneerd. Het bovenstuk van de vazn wordt 
gereconstrueerd. 
 
Poorten Poorten Poorten Poorten en hekkenen hekkenen hekkenen hekken    
Poorten en hekkens worden op reguliere basis onderhouden: metalen hekkens moeten 
om de 7 jaar een schilderbeurt krijgen. Een grondig bouwfysisch onderzoek moet de 
restauratie van de poorten en hekkens voorafgaan. 
 
Bruggen en Bruggen en Bruggen en Bruggen en (waterbeheersings)(waterbeheersings)(waterbeheersings)(waterbeheersings)conconconconstructiesstructiesstructiesstructies    
De aanwezige bruggen en constructies zijn gepland om gerestaureerd/hersteld te worden. 
Op lange termijn is een behoud, onderhoud en eventueel herstel van bruggen en 
bijhorende constructies (stuwen, drempels, …) noodzakelijk. 
 
MurenMurenMurenMuren    
De muren van de oranjerietuin en het koetshuis worden behouden.  
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4.3.3.1.6 Beheer van Adelaarsvaren  

In de zones op kaart 3.20 waar spontane ontwikkeling staat aangegeven (perceel 16, 
V06/04a/02, V06/04b/01, V20/12i/04 en V06/15e/01), wordt niet ingegrepen in de 
adelaarsvarenvegetatie. Enkel aanwezige aanplantingen of spontane verjonging van 
gewenste soorten kan tijdelijk vrijgezet worden door neerslaan van adelaarsvaren in juni, 
vóór de bomen overgroeit of neergetrokken worden. 
 
In de aangrenzende zone rondom deze zones van behoud, wordt jaarlijks gemaaid eind 
augustus/begin september langs de buitenzijde van grachten, dreven en paden die deze 
zones omringen. Het maaisel wordt zo snel mogelijk afgevoerd.  
 
In het bosgrasland V02/03d/01 wordt de uitbreiding van adelaarsvaren opgevolgd (zie 
ook 4.3.3.5.4). 
 
In V17/12a/02 wordt adelaarsvaren met het grasland mee gemaaid en afgevoerd. In 
V04/05a/01, V04/07c/01, V04/06e/01 en V04/09d/01 worden bij de eerste kap om 
middelhout te ontwikkelen, de zones met adelaarsvaren beplant met plantsoen van 
minstens 125 cm groot, in een dichtheid van 1,5 bij 1,5 m. De soorten worden gekozen 
volgens 4.3.1.2.2. Zolang nodig, wordt het plantsoen en eventuele spontane verjonging 
vrijgesteld door neerslag of het maaien van adelaarsvaren (behalve in V04/05a/01 en 
V04/02d/01, daar wordt de uitbreiding van adelaarsvaren in eerste instantie opgevolgd) 
zodra die hinderlijk wordt voor de boompjes. Indien dat nodig blijkt om jaarlijks te 
kunnen werken, wordt het maaisel afgevoerd. In V04/02d/01 werd reeds aangeplant in 
het recente verleden, hier wordt het plantsoen stelselmatig vrijgesteld. Als dat nodig is 
voor een vitale groei van deze verjonging, wordt in de toekomst verder gedund in de 
bovenetage. 
 

4.3.3.1.7 Bestrijding van agressief uitbreidende exoten 

Amerikaanse vogelkers en Japanse duizendknoop worden consequent verwijderd over het 
ganse domein.  
 
Amerikaanse vogelkers (voornamelijk in perceel 14) wordt bestreden door een combinatie 
van mechanische en chemische middelen (ringen, hak-spuit, afzagen en 
stobbebehandeling, rooien of uittrekken). 
 
Japanse duizendknoop wordt waar mogelijk bestreden door het afgraven van de begroeide 
zone en het kundig afvoeren van de plantenresten. In zones die niet kunnen afgegraven 
worden omdat ze in bos liggen of op grachtprofielen die waardevol zijn, wordt gemaaid 
met kundige afvoer van het maaisel. Vervolgens wordt afgedekt met geotextiel en zwarte 
landbouwplastic en daarbovenop een laag strooiselof aarde van minstens 15 cm dik. Deze 
afdeklaag blijft minstens twee volle groeiseizoenen onaangeroerd. Eventuele scheuten 
worden onmiddellijk afgezet. 
 
Amerikaanse eik wordt selectief verwijderd bij dunningen, maar er wordt niet chemisch 
bestreden. De grote gevoeligheid van zaailingen voor reevraat is voldoende om massale 
uitbreiding te voorkomen. Enkel als plaatsen waar Amerikaanse eik geveld werd, 
afgerasterd worden, moet het zaailingenbed gefreesd worden tot enkel cm in de minerale 
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bodem in het groeiseizoen na de velling. Vervolgens kan in de daaropvolgende winter 
afgerasterd en beplant worden. 
 
Zoals reeds besproken in paragraaf 4.2.2, is ervoor gekozen om in alle zones van 
Vordenstein afgelijnde massieven met rododendron te behouden voor het 
belevingsaspect en om redenenen van cultuurhistoriek. Deze delen bestaan voornamelijk 
uit zomen en geconcentreerde standplaatsen. Ook in dreven zullen enkele massieven 
blijven bestaan. Elke 8 jaar worden deze massieven teruggezet tot een aanvaardbare 
omvang. Het uittrekken van zaailingen in de bestandsdelen tussen de massieven gebeurt 
jaarlijks. 
De rododendron mag ofwel worden uitgetrokken, ofwel afgezaagd of afgesneden worden 
ter hoogte van het maaiveld. Hiervoor mag een lichte machine op rupsbanden 
(bijvoorbeeld uitgerust met een mechanische (hydraulische) schaar) gebruikt worden. 
Schade aan de bodem moet zoveel mogelijk vermeden worden. Het hout moet afgevoerd 
worden. 
 

4.3.3.1.8 Beheer van poelen 

Maaien van moeras/oevervegetatie en kappen opslagMaaien van moeras/oevervegetatie en kappen opslagMaaien van moeras/oevervegetatie en kappen opslagMaaien van moeras/oevervegetatie en kappen opslag    
Langs de randen van volgende poelen 3 (P58/07a/03), 4 (P58/14c/04), 10 (P58/02d/10), 
11 (P58/01b/11) (in toekomst 8 (P58/14e/08) en 9 (P58/12p/09)) komt opslag van zwarte 
els, berk en wilg voor. Geregeld kappen/maaien is hier nodig. Minstens de zuidoostelijke 
zijde om voldoende zoninval en opwarming te krijgen.  
 
Baggeren van Baggeren van Baggeren van Baggeren van poelpoelpoelpoelbodembodembodembodem    
Door het wegnemen van de organische depositie is er meer zuurstof, minder CO2 minder 
voedingsstoffen, minder mineralen aanwezig in water. Maar aan de andere kant zal een 
volledige verwijdering van de organische bodemlaag het bufferende karakter doen dalen.  
Het voorkomen van naaldwaterbies en waterpostelein geven een indicatie dat de 
oorspronkelijke potentiële watertypen waarschijnlijk behoorden tot het (matig 
voedselrijke) drijvende waterweegbree-oeverkruid ionenarme watertype. Mogelijk duiken 
tijdelijk hier en daar soorten van dit watertype maar zullen waarschijnlijk verdwijnen. Dit 
o.a. door de inspoeling van nutriënten afkomstig uit humuslaag, atmosferische depositie 
en aanrijking via grachtensysteem (bij kappingen van rododendron/boomlaag ontstaat er 
ook een versnelde mineralisatie van het organisch materiaal met extra aanrijking tot 
gevolg). 
 
Gezien het baggeren een zeer drastische, kostelijke, machinale ingreep is waarbij een 
sterke omwoeling van de bodem met het nog aanwezige water plaatsvindt en een verlies 
aan organismen en planten teweegbrengt dient dit best gefaseerd en voldoende gespreid 
in tijd te gebeuren.  
In het park is het de bedoeling de ruimingen van de nabij elkaar gelegen poelen over 
verschillende jaren te spreiden, zodat steeds verschillende ontwikkelingsstadia van de 
poelen beschikbaar zijn. Dit is vooral van belang voor de overlevingskans van dieren met 
een meerjarige watergebonden cyclus (larven van libellen, ook overwinteringplaats voor 
jonge kikkers). Het baggeren dient te gebeuren met een gesloten bak. De baggerspecie 
wordt ook hier best voor enkele dagen langs de kant van de poel gelegd, waarna het kan 
afgevoerd worden.  



 
 
 
 
 
 
 

817700/R/873092/Mech  Beheerplan Vordenstein 

25 mei 2009 - 192 - Definitief beheerplan 

 
Zowel het baggeren als het maaien worden best in de periode september tot midden 
oktober worden uitgevoerd. (meeste plantenmassa, meeste amfibieën reeds uit poelen, 
overwinteraars nog niet in poel). De toch uitgeschepte dieren moeten de kans krijgen 
terug in het water te geraken, dit door het maaisel of baggerspecie enkele dagen langs de 
kant van de poel te leggen. Waarna het kan afgevoerd worden.  
Snoeihout, en houtig maaisel wordt best op een vaste plek op een vijftal meters van de 
poel gelegd als overwinterings- en schuilplaats voor o.a. amfibieën.  
Aan de hand van de biotische index kan men de biologische waterkwaliteit bepalen (welke 
op zich voornamelijk een weerspiegeling geeft van de zuurstofhuishouding in de 
waterpartij, maw een indicatie voor organische verontreiniging). Deze indicator kan dan 
ook sterk doorwegen in de keuze en planning van het baggeren en het maaien.  
 
Volgende poelen hebben een ruimingsachterstand:  

- Poel 14 (P58/01f/14)  is volledig verland/ opgevuld met bladafval. 
- Poel 8 (P58/14e/08) is momenteel vrijgekomen na kapping van rododendron. 

Hier kan een afschraping van de opgestapelde humus (tot zandbodem) 
overwogen worden. De zuidwestelijke kant met veenmosgroei moet wel gespaard 
blijven. 

Voor de andere poelen die recent geruimd zijn wordt het ruimingsregime gekoppeld aan 
dat van de grachten. (met daarbij eventueel overslagen van een beurt indien geen te 
sterke verlanding). 
 

4.3.3.1.9 Ruimingen van de rondgracht – beheer oevers 

Voorafgaand aan de werken worden de zwarte elzen, berken, rododendron en andere 
minder duurzame bomen en struiken die op de oever staan, langs de straatkant, afgezet. 
De zaagsnede van de elzen mag niet horizontaal zijn maar moet hellen om stagnerend 
water te vermijden.  
 
Duurzame boomsoorten (beuken, eiken, linden, …) moeten blijven staan en mogen niet 
beschadigd worden bij de werken. Indien hierover onduidelijkheden bestaan, moet 
overlegd worden met het de beheerder. 
 
Het ruimen van de rondgracht gebeurt om de 12 jaar en omvat:  

- Het verwijderen van slib en sediment op de bodem en de taluds van de grachten. 
Het slib en het sediment wordt eigendom van de aannemer en dient afgevoerd te 
worden. 

- Het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, vuil, 
afbraakmaterialen, schroot, grove plantenresten, takken, boomstukken, … Het 
afval niet eigen aan de grachten (d.w.z. plastiek, metaal, stenen, …) welke zich in 
de grachten bevindt, wordt verwijderd buiten het domein Vordenstein. 

- Het vrijmaken van de duikers op de te ruimen grachten; 
 
De oevers (riettalud) van de rondgracht worden om de 4 jaar gemaaid tot 1m van de 
talud. 
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4.3.3.1.10 Ruimen van grachten (greppels) 

Het ruimen van de grachten (greppels) omvat het verwijderen van slib, bladeren en 
sediment op de bodem en de taluds van de grachten. Ook de duikers moeten vrijgemaakt 
worden. Ongewenste materialen zoals afval, vuil, afbraakmaterialen, schroot, grove 
plantenresten, takken, stronken, … moeten weggenomen worden. De grachten zitten in 
een omloop en worden in principe om de zeven jaar geruimd. 
 
Het ruimen kan met een machine (kraan, laadbak, …) gebeuren. Schade aan bodem en 
planten moet zoveel mogelijk vermeden worden, dus een machine aangepast aan 
vochtige situaties is veelal noodzakelijk. Niet elke plaats kan met een kraan bereikt 
worden. Er wordt van uitgegaan dat ca. 5% van de grachten handmatig moet geruimd 
worden. De waterlopen worden van stroomopwaarts naar stroomafwaarts geruimd. 
 
Op grote delen mag het slib en het organisch materiaal langs de oever uitgespreid worden 
vanaf twee tot vijf meter van de oever. Dit moet op een gelijkmatige manier gebeuren. De 
eerste meter vanaf de oever moet gevrijwaard blijven.  
 
Het ruimingsbeheer kan uitgevoerd worden door een sociale werkplaats. Om 
beschadiging van oevers te voorkomen, zal onderzocht worden of het handmatig ruimen 
van de grachten door een sociale werkplaats haalbaar is. 
 

4.3.3.1.11 Beheer van de reewildpopulatie 

Vanaf 2009 wordt het publiek geïnformeerd over de doelstellingen, de noodzaak en de 
uitvoeringswijze van het populatiebeheer. Vanaf 2010 worden dan effectief 
beheermaatregelen toegepast. Deze omvatten ofwel afschot, via verpachting van het 
afschot zelf, expliciet niet van het jachtrecht op het domein, ofwel vangst van een deel van 
de populatie en transport naar elders. In 2015 wordt de toestand van de populatie en van 
de vegetatie in Vordenstein geëvalueerd en wordt beslist om de beheermaatregelen al dan 
niet verder te zetten of aan te passen. 
 

4.3.3.1.12 Dreven 

Voor de controle van de dreefbomen wordt het volgende schema vooropgesteld: 
 

• Eén keer per jaar: dreefbomen beoordelen op gevaar (liefst in september - oktober 
omdat dan aantastingen van zwammen het duidelijkst zijn) 

• Om de drie jaar: inschatten van de conditie, uitwendige kenmerken van de boom 
beschrijven (opmerkingen, holten), beschrijven van de toestand van de sectie,…dit 
kan best gebeuren in juli –augustus. 

• Om de zes jaar: volledige inventarisatie (inclusief omtrekken, gemiddelde 
dreefhoogte, …) 

• Jonge bomen elk jaar controleren (boombanden, opkronen, steunpalen, …) 
 
Het beheer de eerste jaren na heraanplant van dreven of dreefsecties bestaat vooral uit 
water geven, plantstok verwijderen, … en verder uit begeleidings- en onderhoudssnoei. 
 
De geactualiseerde gegevens worden opgenomen in de drevendatabank. 
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4.3.3.2 Landschapspark 

4.3.3.2.1 Beheer van solitaire bomen en boomgroepen 

Er gebeurt een jaarlijkse controle van de solitaire bomen ten behoeve van de veiligheid. Bij 
deze controle wordt ondermeer nagegaan of afgebrokken takken de doorgang hinderen en 
een gevaar opleveren voor de bezoekers. Takken die dreigen af te breken en een gevaar 
opleveren, worden oordeelkundig gesnoeid. Na stormweer vindt een algehele controle 
plaats om mogelijke stormschade vast te stellen en in te grijpen op een gepaste wijze. 
 
De gezondheidstoestand van de bomen en boomgroepen wordt om de vijf jaar grondig 
gecontroleerd via een dendrologisch onderzoek. 
 
Wanneer aan de bomen beschadigingen optreden die de conditie van de boom nadelig 
beïnvloeden of die een gevaar betekenen voor de bezoekers, worden beschadigde of 
gevaarlijke boomdelen weggenomen door snoei. Bij deze snoei wordt rekening gehouden 
met de effecten op de vorm van de boom. De snoei mag de (natuurlijke) vorm van de 
boom zo min mogelijk aantasten. Dit principe werd immers gevolgd in de Engelse 
landschapsstijl, waar solitaire bomen in gazons of als begeleiding van zichtassen werden 
geplaatst. In de praktijk betekent dit dat de bomen of boomgroepen niet worden 
opgekroond, maar hooguit worden ontdaan van gevaarlijke takken. Er wordt wel 
opgekroond aan jonge bomen ter vervanging van boomgroepen die wel een takvrije 
stamlengte hebben. De belangrijkste groep is de eikengroep in 12 m. 
 
Hierbij moet echter rekening worden gehouden met de noodzakelijkheid van een snoei: er 
vindt vooraf een evaluatie plaats van de noodzaak van een gericht ingrijpen. Mogelijk kan 
een actief ingrijpen achterwege blijven en moet enkel een opvolging plaatsvinden. 
 
Ingeval een (nood)kapping moet plaatsvinden, wordt de volgende procedure doorlopen: 

1) Er wordt nagegaan welke de waarde is van de boom op ecologisch en 
landschapsestetisch vlak. De ecologische waarde wordt bepaald aan de 
hand van de aanwezigheid van boomholten met aanwezigheid van 
holenbroeders en -bewoners (vogels, vleermuizen). De estetische waarde 
wordt bepaald aan de hand van de beeldvormende functie van de boom in 
het landschapspark. 

2) Indien één van de voornoemde elementen een rol speelt, wordt nagegaan 
of er alternatieven bestaan om behalve het kappen van de boom, het 
gevaar weg te nemen (bv. door snoeien of kappen van boomdelen). 

3) Zo mogelijk wordt een alternatieve oplossing toegepast. Zo niet wordt 
met de kapping gewacht tot het moment dat de aanwezige fauna de holte 
hebben verlaten. Enkel in extreme gevallen worden de dieren (bv. 
vleermuizen) voor de kapping gevangen en elders ondergebracht. 

4) Bij de kapping van de boom wordt de omgeving tijdelijk afgesloten in het 
kader van veiligheid. 

 

4.3.3.2.2 Verwijdering van ongewenste of uitheemse soorten 

Zoals reeds besproken in paragraaf 4.2.2, is ervoor gekozen om in alle zones van 
Vordenstein afgelijnde massieven met rododendron te behouden voor het 
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belevingsaspect en om redenenen van cultuurhistoriek. Deze delen bestaan voornamelijk 
uit zomen en geconcentreerde standplaatsen. Elke 8 jaar worden deze massieven 
teruggezet tot een aanvaardbare omvang. Het uittrekken van zaailingen in de 
bestandsdelen tussen de massieven gebeurt jaarlijks of tweejaarlijks. 
De rododendron mag ofwel worden uitgetrokken, ofwel afgezaagd of afgesneden worden 
ter hoogte van het maaiveld. Hiervoor mag een lichte machine op rupsbanden 
(bijvoorbeeld uitgerust met een mechanische (hydraulische) schaar) gebruikt worden. 
Schade aan de bodem moet zoveel mogelijk vermeden worden. Het hout moet afgevoerd 
worden. 
 
Overige, hier niet vermelde, uitheemse of ongewenste soorten kunnen jaarlijks evrwijderd 
worden. 
 

4.3.3.2.3 Slibruiming vijver 

Periodieke ruiming van de vijver V30/12g/05 moet verlanding tegengaan. De vijver wordt 
om de 12 jaar (criteria-afhankelijk) machinaal geruimd met aangepaste machines (lage 
drukbanden). Hierdoor wordt een minimum aan bodembeschadiging toegebracht. De 
ruimingen gebeuren best tussen oktober en december om verstoring van aquatische 
fauna te beperken. 
 
De ruimingswerken worden uitgevoerd vanop een oeverstrook in V17/12g/02 en 
V08/12j/01. De rietkraag V20/12g/03 wordt ontzien. De aanwezige bomen worden ontzien 
van beschadigingen. Een werfweg wordt door de beheerder aangeduid. 
 
De vijver wordt volledig afgelaten, derwijze dat het slib aan de oppervlakte komt te liggen. 
De stuw die zich op het privé-gedeelte van de vijver staat, kan afgesloten worden om de 
vijver af te laten. Tezelfdertijd wordt eventuele vis afgevangen en in een andere vijver 
gezet. Het slib wordt verwijderd tot op de vaste minerale bodem en afgevoerd.  
 

4.3.3.2.4 Beheer rietkraag vijver 

De rietkraag V20/12g/03 wordt gefaseerd gemaaid om de 2 jaar (elk jaar ½ van de 
rietkraag) in functie van het herstel van een (wisselende) zichtlijn vanop het eilandje 12i 
naar het landschapspark en vise versa (zie ook 4.3.1.4.2). Het maaisel wordt onmiddellijk 
afgevoerd. 
 

4.3.3.2.5 Extensieve seizoensbegrazing 

De terreineenheden V18/12e/01, V18/12h/01, V13/12h/02, en V18/12s/03 worden beheerd 
middels extensieve seizoensbegrazing. De begrazingsperiodes worden aangepast 
naargelang het vorderen der seizoenen. Eén maal om de drie jaar wordt in juni gemaaid 
met afvoer om verruiging tegen te gaan. 
 
De hooiweide V19/12l/01 wordt nabeweid in de late nazomer/herfst (september/oktober). 
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4.3.3.2.6 Hooilandbeheer 

Bloemrijk hooilandBloemrijk hooilandBloemrijk hooilandBloemrijk hooiland    
De bloemrijke hooilanden worden tweemaal per jaar gemaaid met afvoer van het maaisel. 
De maaiperioden (half juni/begin juli en tweede helft september/oktober) beogen een 
verschraling van de graslanden en een hogere bloemenrijkdom.  
 
In V03/12o/04 wordt pas na het realiseren van een struweelwal in V13/12s/05 en na het 
verwijderen van de ruigte en opslag het maaibeheer ingesteld. 
 
Rond de solitaire beuk P56/143 (Quercus robur) en Aesculus hippocastaneum P56/142 
wordt jaarlijks gemaaid in V17/12e/03 en V17/12e/04. 
 
Bloemrijk hooiland (schapegras)Bloemrijk hooiland (schapegras)Bloemrijk hooiland (schapegras)Bloemrijk hooiland (schapegras)    
De bloemrijke hooilanden van het schapengras-type V17/12d/02, V17/12f/01, V17/12n/01 
en V17/12s/01 worden tweemaal per jaar gemaaid met afvoer van het maaisel. De 
maaiperioden (half juni/begin juli en tweede helft september/oktober) beogen een 
verschraling van de graslanden en een hogere bloemenrijkdom. Voor het hooiland 
V17/12n/01 (evenementenweide) kan de eerste maaibeurt vervroegd worden in functie van 
de Dag van het Park of een toekomstige Vordensteindag (laatste zondag van mei). Deze 
maaibeurt kan uitgevoerd worden door de eigen werkploeg. 
 
Voor het hooiland V17/12m/01 wordt slechts één maaibeurt voorzien in september. 
 
Schraal graslandSchraal graslandSchraal graslandSchraal grasland    
De schrale graslanden V17/12a/01, V17/12a/02 en V13/12a/03 worden eenmaal per jaar 
gemaaid met afvoer (eind juni/begin juli). 
 
HooiweideHooiweideHooiweideHooiweide    
De hooiweide V19/12l/01 wordt half juni/begin juli gemaaid (na zaadrijping 
pinksterbloem!) met afvoer van het maaisel (bij voorkeur maaisel ca. 1 week laten liggen 
alvorens af te voeren) en nabeweid in de late nazomer/herfst (september/oktober) (zie 
ook 4.3.3.2.5). 
 
PinksterbloemgraslandPinksterbloemgraslandPinksterbloemgraslandPinksterbloemgrasland    
Het pinksterbloemgrasland V17/12p/01 wordt tweemaal per jaar gemaaid. De eerste 
maaibeurt wordt uitgevoerd half juni/begin juli (na zaadrijping pinksterbloem!) met afvoer 
van het maaisel (bij voorkeur maaisel ca. 1 week laten liggen alvorens af te voeren). 
 

4.3.3.2.7 Maaien met afvoer van de bermen naast de paden in het landschapspark 

Het maaien (tot een hoogte van ca. 5 cm) gebeurt met onmiddellijke opzuiging of 
opraping. De maaibreedte bedraagt anderhalve meter vanaf de rand van de weg/pad en 
dient deze te volgen zodat een strak effect ontstaat. Bij lange hindernissen (afrastering 
weiland) wordt tot aan de hindernis gemaaid. Rond de kleinere hindernissen (paaltjes, 
bomen, muren, …) wordt vooraf gemaaid met kleiner materieel, zodat deze maaispecie 
met de machinale maaibeurt kan geruimd worden. Maaispecie die op de wegverhardingen 
of in de watergreppels terechtkomt, wordt onmiddellijk verzameld en afgevoerd. 
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4.3.3.2.8 Gazonbeheer 

Door regelmatig te maaien (wekelijks tot tweewekelijks van midden mei tot oktober) 
worden de gazonnen kort gehouden. De eerste maaibeurt wordt verlaat tot midden mei 
om bloeiende voorjaarssoorten die aspectbepalend kunnen optreden tot bloei te laten 
komen en meer kans te geven om zaad te zetten. De middenpleintjes aan de kapel 
(V14/12m/03), de oranjerie (V14/12p/02) en het koetshuis (V14/12p/03) worden volledig 
gemaaid (machinaal) met onmiddellijke opzuiging. Rond de kleinere hindernissen 
(paaltjes, bomen, muren, …) wordt vooraf gemaaid met kleiner materieel, zodat deze 
maaispecie met de machinale maaibeurt kan geruimd worden. Maaispecie die op de 
wegverhardingen of in de watergreppels terechtkomt, wordt onmiddellijk verzameld en 
afgevoerd. 
 

4.3.3.2.9 Afboorden van de paden van het landschapspark 

Het gras dat op en over de dolomietwegen van het landschapspark groeit, moet één keer 
per jaar weggenomen worden. De rand van het grasland/hooiland moet scherp en in een 
vloeiende lijn afgerand worden.  
 

4.3.3.2.10 Onderhoud hagen en struweel 

Het scheren van de hagen op de parking gebeurt met de handschaar en/of elektrische of 
motorische aangedreven haagscharen. De snijvlakken van de haagscharen dienen scherp 
te zijn. De hagen dienen maatvast worden geschoren of volgens hoogtes en breedtes 
aangeduid door de beheerder (hoogtes voor binnenhagen: 1m of 1,80m, buitenhagen 
1,60m). Bovenvlak en zijvlakken moeten perfect horizontaal en verticaal worden 
afgewerkt. Alle specie wordt buiten het park verwijderd en de voet van de haag wordt 
opgekuist, geharkt of gemaaid over een breedte van 0,50 m. 
De jaarlijkse scheerfrequentie bedraagt drie beurten. 
 
De struweelwal V13/12s/05 langs de Kopstraat wordt 6 jaar na aanplant (zie 4.3.1.4.9) voor 
de eerste keer gesnoeid langs de zijkanten. Daarna worden de zijkanten jaarlijks 
geschoren. Om de twee jaar wordt de bovenkant en de weidekant geschoren. 
Het struweel V03/12p/04 wordt om de 6 jaar gekapt. De hulst en taxus blijven behouden. 
 

4.3.3.3 Oranjerietuin 

Deze zullen voortkomen uit het nieuwe ontwerp. 
 

4.3.3.4 Engels bos 

Minstens bij elke dunningsomloop  wordt geëvalueerd (4 jaarlijks) of de individuele grove 
dennen kroonvrijstelling nodig hebben. Tamme kastanje blijft evenwel zo veel mogelijk 
behouden. In V03/10a/02 en V06/10b/01, aansluitend bij de Heksengang, wordt speciaal 
gekeken of Amerikaanse eik hinderlijk is. In V04/10b/02 en V06/10c/01 wordt speciaal 
gekeken of beuk hinderlijk is. In V06/10a/01 krijgen 60 dennen per ha 100% 
kroonvrijstelling. Bedoeling is dat hier stabiele, vitale exemplaren een grote kroon kunnen 
vormen. De aanwezige rasters worden ten laatste in 2013 verwijderd, tenzij geoordeeld 
wordt dat de bekalkingsproef in V06/10c/01 op lange termijn behouden moet blijven, met 
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de factor afrastering in de proefopzet. In het zuidoosten van V06/10c/01 moet de 
openheid bewaard blijven. Hier wordt ten laatste bij aanleg van het nieuwe pad het raster 
verwijderd. Gevestigde verspreide verjonging van tamme kastanje wordt wel tegen 
reevraat beschermd, eventueel individueel. 
 
De grazige stroken rondom de magnoliavijver en aansluitende grachten worden elke drie 
jaar gemaaid met afvoer. 
 

4.3.3.5 Sterbos 

4.3.3.5.1 Maaien van de dreven 

De dreven worden gemaaid op een breedte van drie meter met opkuis. Het maaien 
gebeurt met een cirkel- of cilindermaaier met onmiddellijke opzuiging of opraping. De 
grassen en andere kruidachtige planten moeten teruggebracht worden tot een hoogte van 
6 cm. Er moet gemaaid worden op een breedte van drie meter. Deze strook situeert zich 
perfect in het midden van de dreef. Er moet mooi recht gemaaid worden. Ook de ronde 
punten (strook van drie meter mooi rond maaien met loodrecht daarop de toekomende 
dreven) en de kruisingen van de wegen (loodrecht op elkaar zonder afrondingen) moeten 
perfect uitgevoerd worden. Dit bepaalt namelijk het uitzicht van het sterbos. 
 

4.3.3.5.2 Maaien van gras en kruidachtigen en het afzetten van opschietende meerjarige planten in 
de buitenste rand van de dreef 

Met deze buitenste rand wordt de twee stroken bedoeld vanaf de rand van de centrale as 
van de dreef die meerdere keren per jaar wordt gemaaid tot de rand van de gracht 
(bovenkant talud). Indien geen gracht de dreef afboort, dan wordt gemaaid tot twee meter 
achter de dreefbomen. De buitenste randen worden driejaarlijks en gefaseerd gemaaid. 
 
Het maaien en afzetten gebeurt met onmiddellijke opzuiging of opraping. De grassen en 
andere kruidachtige planten moeten teruggebracht worden tot een hoogte van 0,10 à 0,12 
meter. Er moet speciaal op gelet worden dat de schors van de dreefbomen niet beschadigd 
wordt.  
 
Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....16161616::::    PrincipeschetsPrincipeschetsPrincipeschetsPrincipeschets maaien buitenste rand dreef maaien buitenste rand dreef maaien buitenste rand dreef maaien buitenste rand dreef    
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4.3.3.5.3 Heischraal beheer pinetum (coniferentuin) – uitbouw referentie-collectie 

Het heischraal grasland V10/08a/01 van het pinetum wordt actief beheerd middels 
maaien en afvoer (één maaisnede, na 15 september). 
 
Ten einde in het pinetum een botonische referentie-collectie uit te bouwen, wordt een 
inventaris van de aanwezige bomen opgesteld. Op basis hiervan wordt een visie 
uitgewerkt en zullen beheermaatregelen worden geformuleerd. Voor de meeste 
geslachten worden enkele bomen die er goed bijstaan behouden. Van een geslacht wordt 
een zo volledig mogelijke referentie-collectie opgebouwd. Ongezonde bomen worden 
verwijderd. 
 

4.3.3.5.4 Beheer bosgraslanden 

De terreineenheden V20/01j/01, V20/01j/02 en V08/12k/09 krijgen een maaibeheer. Het 
maaibeheer bestaat erin jaarlijks na 1 juli te maaien met afvoer van het maaisel. Indien de 
vegetatie te voedselrijk is en/of veel ruigtekruiden bevat, kan een tweede maaibeurt met 
afvoer in september gebeuren. 
 
In het bosgrasland V02/03d/01 wordt ervoor gezorgd dat de gemaaide zone van het 
bosgrasland aansluit bij de gemaaide zones aan grachten. De uitbreiding van de 
adelaarsvaren wordt opgevolgd en indien nodig worden gepaste beheermaatregelen 
genomen (zie ook 4.3.3.1.6). 
 

4.3.3.5.5 Hakhoutbeheer en middelhoutkap 

Na de eerste hakhout- of middelhoutkap wordt de hergroei geëvalueerd. Rasters worden 
verwijderd zodra een voldoende deel van de spontane of geplante verjonging boven de 
vraatgrens van ree is uitgegroeid. Gemiddeld genomen na 16 jaar voor zwarte els en na 20 
jaar voor de overige soortenmengingen, wordt opnieuw een hakhoutkap uitgevoerd. De 
juiste duur van de omloop wordt per bestand bepaald, rekening houdend met: 

- het bereiken van brandhoutdimensies van het grootste deel van de hakhoutlaag; 
- de noodzaak van vrijstelling van reservebomen in het middelhout; 
- een bijsturing van de bedekking door overstaanders; 
- de ontwikkelingsfase van de aangrenzende bestanden. 

 
Voor de meeste bestanden zal die tweede kapping pas in de volgende beheerplanperiode 
plaatsvinden. 
 

4.3.3.6 Bebossingen van landbouwgrond 

4.3.3.6.1 Nietsdoen 

In V06/15e/01 en V06/15e/02 wordt niet meer ingegrepen. De doorlopende gracht wordt 
evenwel gepast geruimd en er is een gepast veiligheidsbeheer in een randzone van één 
maal de dominante boomhoogte langs omliggende dreven en paden. Daarbij worden 
gevaarlijke of dode bomen neergelegd, zonder afvoer. 
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4.3.3.6.2 Hakhoutbeheer 

De kapcyclus bedraagt naar schatting 16 jaar voor zwarte els. Hakhoutbeheer wordt 
toegepast in 15c en 15d.  Zo ontstaan 3 hauwen. 
 
TerreineenheidTerreineenheidTerreineenheidTerreineenheid    Soort hakhoutbeheerSoort hakhoutbeheerSoort hakhoutbeheerSoort hakhoutbeheer        
V01/15c/01 hakhoutbeheer in 2 hauwen verdeeld, cyclus 16 jaar 
V01/15d/01 hakhoutbeheer cyclus 16 jaar, afgestemd op 15c 

 

4.3.3.6.3 Dunningen 

In alle bosbestanden behalve V06/15e/01, V06/15e/02, V01/15c/01 en V01/15d/01, wordt 
gedund met het oog op het behouden van de bosbedekking en het laten ontwikkelen van 
vitale kronen van een beperkt aantal bomen in de bovenetage. Het aantal toekomstbomen 
bij een dunning is nergens hoger dan 60 per ha en de dunningen zijn altijd 
hoogdunningen. Inheemse soorten worden bevoordeeld ten opzichte van exoten, maar 
een beperkt aandeel exoten kan behouden blijven, zoals verspreide fijnspargroepen of 
individuele lorken. Amerikaanse eik wordt stelselmatig verwijderd uit deze zone bij 
opeenvolgende dunningen in de volgende beheerplanperiode, behalve het markante 
exemplaar in V04/14c/02 en bomen in V06/15e/01 of V06/15e/02.. 
 
 
Illustratie Illustratie Illustratie Illustratie 4444....1111::::    Voorbeeld zijaanzicht goed ontwikkelde bossturctuur (van der Jagt et al., 2000)Voorbeeld zijaanzicht goed ontwikkelde bossturctuur (van der Jagt et al., 2000)Voorbeeld zijaanzicht goed ontwikkelde bossturctuur (van der Jagt et al., 2000)Voorbeeld zijaanzicht goed ontwikkelde bossturctuur (van der Jagt et al., 2000)    

 
 

4.3.3.6.4 Beheer bosgraslanden 

De terreineenheid (dreef) L35/01/02 (op de rand van het sterbos) krijgt een maaibeheer. 
Het maaibeheer bestaat erin jaarlijks na 1 juli te maaien met afvoer van het maaisel. 
Indien de vegetatie te voedselrijk is en/of veel ruigtekruiden bevat, kan een tweede 
maaibeurt met afvoer in september gebeuren. Het beheer gebeurt samen met V20/01j/01 
en V20/01j/02. (zie paragraaf 4.3.3.5.4) 
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4.3.3.6.5 Hooilandbeheer 

De bloemrijke hooilanden V17/14f/01 en V17/14f/04 worden tweemaal per jaar gemaaid 
met afvoer van het maaisel. De maaiperioden (half juni/begin juli en tweede helft 
september/oktober) beogen een verschraling van de graslanden en een hogere 
bloemenrijkdom. Het maaitijdstip wordt bij voorkeur aangepast aan de zaadzetting van 
witbol (na de bloei en vóór de zaadzetting). Na evaluatie van de verschraling kan de 
maaifrequentie gereduceerd worden naar eenmaal per jaar met afvoer. 
 

4.3.3.6.6 Verjongingsgroepen 

In de bosbestanden van de zones bebossingen van landbouwgrond worden kleinschalige 
verjongingsgroepen aangelegd, die altijd kleiner zijn dan de bestandoppervlakte (zone 
tussen omringende paden, grachten en dreven). De keuze voor het leggen van een 
verjongingsgroep hangt af van de beoordeling van de beheerder.  
 
In V04/13a/01 wordt groepsgewijze Amerikaanse eik verwijderd en wordt een kleine 
beukenverjongingsgroep (0,3 ha) ingeplant aan de oostrand (‘Stedekensdreef”). In 
V06/13b/01 wordt een verjongingsgroep van 0,75 ha aangeplant met gemengd loofhout 
(zomereik, winterlinde, haagbeuk, hazelaar aan 2 500 stuks per ha). Dit gebeurt de zone 
waar in het verleden groenafval werd gestockeerd en die nu gedomineerd wordt door berk 
en deels grove den. Aansluitend wordt een laaggelegen kom met zwarte els in hakhout 
gezet. 
 
 
Verjongingsgroepen en bosaanplantingen worden in principe niet gezuiverd. 
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KaartmateriaalKaartmateriaalKaartmateriaalKaartmateriaal    
 
Kaart 4.1: Doelstellingen 
Kaart 4.2: Eindbeeld/visie rododendron 
Kaart 4.3: Eindbeeld/visie adelaarsvaren 
 
    
BijlagenBijlagenBijlagenBijlagen    
 
Bijlage 4.1: Waardering van de terreineenheden 
Bijlage 4.2: Beheertabel 
Bijlage 4.3: Beheertabel Eenmalige, herstel- of inrichtingswerken 
Bijlage 4.4: Beheertabel Omvormingsmaatregelen 
Bijlage 4.5: Beheertabel Reguliere beheersmaatregelen 
Bijlage 4.6: Beheer van de oranjerietuin 
Bijlage 4.7: Documenten met betrekking tot het openbaar onderzoek 
Bijlage 4.8: Goedkeuringsbesluit 
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4.4 Monitoring organiseren 

4.4.1 Doel 

Om de ontwikkelingen in het beheer op termijn te kunnen volgen, is het noodzakelijk de 
effecten van het voorgestelde beheer op te volgen. Hiertoe is een monitoringsprogramma 
noodzakelijk. De doelstellingen van dergelijke monitoring zijn: 

- het leveren van basisinformatie die kan gebruikt worden bij de aanleg, de 
inrichting en het beheer van gelijkbare biotopen; 

- gegevens verzamelen die toelaten het beheer, indien nodig, periodiek bij te sturen; 
- het signaleren van veranderingen in fauna en flora. 

 
Men kan maar van monitoring (of evaluatie) spreken indien de gegevens keer op keer op 
dezelfde manier worden verzameld. Het noteren van min of meer toevallige 
waarnemingen is dus geen monitoring. Daarnaast moet men zich ervan bewust zijn dat 
zowel de intensiteit als de frequentie van de monitoring een belangrijke invloed hebben 
op de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de gegevens. Enkel een doorgedreven 
observatie over een langere tijdsperiode (toch zeker 5 tot 20 jaar) zal toelaten om echte 
trends te onderscheiden. Jaarlijkse monitoring kan dus zinvol zijn, maar dit moet zeker 
geen jaarlijkse analyse en bespreking impliceren. Er kan wel naar jaareffecten worden 
gekeken, maar enkel op een zinvolle manier indien men een referentie of context heeft, 
m.a.w. de jaren daarvoor en eventueel ook daarna. 
 
Een laatste maar zeer belangrijke stap in het volledige proces van monitoring is de 
analyse en de presentatie van de gegevens. 
 
 

4.4.2 Methodiek 

Het voorstel voor de monitoring van het Park Vordenstein ziet er als volgt uit: 
- Opnemen van hogere planten met behulp van permanente kwadraten 

(basismodule): 4 bij 4 m in de parkgedeelten, 16 bij 16 m in de bosgedeelten (zie 
paragraaf 4.4.2.3 

- Waarnemen van dagvlindersoorten door het lopen van een vaste route 
(basismodule) 

- Karteren van broedvogels door het lopen van een vaste route (basismodule) 
- Onderzoek naar amfibieën in de wateren met een matige of hoge natuurwaarde 

(basismodule) 
- Berekenen van de terreineenhedendiversiteitindex (basismodule) 
- Berekenen van de soortendiversiteitindex voor planten (basismodule) 
- Berekenen van de verzadigingsindex voor vlinders, broedvogels en amfibieën 

(basismodule) 
- Monitoring van vleermuizen (uitbreidingsmodule) 
- Monitoring van libellen (uitbreidingsmodule) 
- Monitoring grondwaterpeilbeheer 

 



 
 
 
 
 
 
 

817700/R/873092/Mech  Beheerplan Vordenstein 

25 mei 2009 - 204 - Definitief beheerplan 

4.4.2.1 Peilbuizennetwerk 

Het volledige peilbuizennetwerk van Vordenstein moet vernieuwd worden in 2010. De 
peilbuizen zijn niet lang genoeg, waardoor de onderkant in de zomer droogvalt en de 
diepere grondwaterpeilen niet kunnen gemeten worden. 
Het meetschema wordt verdergezet aan een tweewekelijkse meetfrequentie. 
Een jaar nadat opnieuw water in de rondgracht wordt opgestuwd via het herstelde 
systeem, worden de meetgegevens geanalyseerd, met vergelijking van de peilen voor en 
na de ingreep. 
 

4.4.2.2 Bezoekersenquête 

Er moet een vierjaarlijkse bezoekersenquête gehouden worden onder: 
- bewoners van de aangrenzende wijken 
- socio-culturele raden van Schoten 
- De Vriendenkring 
- bezoekers van Vordenstein op een weekdag, een zaterdag en een zondag 
- bezoekers van Peerdsbos en Park van Brasschaat 

 
De enquête behandelt dezelfde items als de bezoekersenquête van 2001 (zie paragraaf 
2.1, Vanherzele et al 2003).  
 

4.4.2.3 Opnemen van hogere planten, zaailingen en struiklagen 

De monitoring van hogere planten gebeurt aan de hand van permanente kwadraten 
(PQ’s). Dit zijn proefvlakken met een vaste, gekende positie. Het is zeer belangrijk dat 
deze positie goed gekend en gemarkeerd is en blijft, zodanig dat deze na 5 of 10 jaar 
teruggevonden kunnen worden. In deze proefvlakken worden alle planten gedetermineerd 
en hun individuele bedekking geschat volgens een vaste gekozen schaal. 
 
In het kader van de studie van Cornelis & Hermy (2001) zijn er 108 permanente 
kwadraten voor bomen en struiken en 541 voor kruidvegetatie in het gebied (zie paragraaf 
3.3.5). Enkele van deze PQ’s werden opnieuw gekarteerd in 2003. Het betreft PQ’s op 
plaatsen waar rododendron gekapt was. Zo bestond PQ 97 in 2001 uitsluitend uit 
rododendron en werden er in 2003 naast veldbies, kiemplantjes van eik, beuk en lork 
aangetroffen (en geen rododendron). Niet alleen kan zo de successie van bosplanten 
beter worden opgevolgd maar kan ook eventuele uitbreiding of hervestiging van 
rododendron en/of adelaarsvaren in kaart gebracht worden. Dit laatste kan ook verfijnd 
gebeuren op cruciale plaatsen door het front met gps in te meten. 
 
De vegetatieproefvlakken (Cornelis en Hermy 2001) zijn op het terrein aangegeven met 
houten paaltjes. Die zijn niet duurzaam. Hier zouden nieuwe paaltjes en een inmeting via 
gps moeten gebeuren. Bij de bosinventarisatie tussen 2004 en 2008 (zie paragraaf 3.3.5.2) 
is ervoor gekozen geen nieuwe vegetatieopnames te maken volgens de methodiek van het 
ANB (standaard: Braun-Blanquet opnameschaal in vlakken van 16 bij 16 m).  
 
Monitoring van bosvegetatieMonitoring van bosvegetatieMonitoring van bosvegetatieMonitoring van bosvegetatie    
In de zones waar inventarisatiepunten van de bosinventarisatiemethodiek (Bosdat, 
Vegdat) liggen, worden deze op het terrein traceerbaar gemarkeerd (metalen element in 



 
 
 
 
 
 
 

Beheerplan Vordenstein  817700/R/873092/Mech 

Definitief beheerplan - 205 - 25 mei 2009 

de bodem, routebeschrijving en gps-meting). Op elk van deze punten wordt een 
vegetatieopname in een 16 bij 16 m proefvlak gemaakt vóór 2010. Vervolgens worden in 
2015, 2020, 2025 deze vegetatieopname herhaald en worden ook telkens opnieuw de 
opnames gemaakt voor de zaailingen (< 2 m in een cirkelproefvlak van 2,25 m straal) en 
de struiklaag (> 2 m, diameter > 7 cm) in een cirkelproefvlak van 4,5 m straal). De 
aandacht gaat hier vooral uit naar: 

- uitbreiding van adelaarsvaren, rododendron, azalea 
- bedekking met kruidige soorten (o.a. braam) 
- kieming en doorgroei van verjonging van inheemse zaailingen. 

 
Door bij de verwerking telkens rekening te houden met de ligging van de opnames binnen 
of buiten rasters, kan de invloed van reewild (en konijnen of hazen) op de kruidige en 
houtige vegetatieontwikkeling nagegaan worden (zie paragraaf 4.3.3.1.11). Ook objectieve 
vergelijking met evoluties in andere bossen op zandgrond in de omgeving wordt door het 
gebruik van deze methode mogelijk. 
 
Monitoring van parkvegetatieMonitoring van parkvegetatieMonitoring van parkvegetatieMonitoring van parkvegetatie    
In de parkgedeelten die niet onder het bosdecreet vallen, worden voor 2010 zo veel 
mogelijk proefvlakken 4 bij 4 m (geel paaltje) van Cornelis & Hermy (2001) teruggezocht 
en op het terrein traceerbaar gemarkeerd (metalen element in de bodem, 
routebeschrijving en gps-meting). De richtwaarde is om gemiddeld 5 PQ’s per ha te 
hebben. Deze worden volgens de methodiek van de eerste opname, in 2010 en 2020 
opgenomen. Dit laat niet enkel toe om de evoluties in het parkgedeelte in de tijd te 
bekijken voor Vordenstein, maar ook een vergelijking te maken met andere parken waar 
deze methodiek werd gevolgd. 
 
Aangezien heel wat kruidachtige soorten slechts gedurende een korte periode bloeien, zal 
de inventarisatie in sommige proefvlakken twee maal moeten gebeuren, éénmaal in het 
voorjaar en éénmaal in de zomer. In de zomer zijn immers verschillende voorjaarsbloeiers 
al verdwenen, terwijl in het voorjaar veel soorten nog niet te herkennen zijn of hun 
volwassen grootte nog niet bereikt hebben waardoor hun bedekking onderschat wordt. 
Om het terreinwerk zo efficiënt mogelijk te laten gebeuren, wordt in het voorjaar eerst 
gekeken in welke proefvlakken er effectief voorjaarsbloeiers staan en enkel die 
proefvlakken worden dan geïnventariseerd. In de zomer worden alle proefvlakken 
geïnventariseerd. Zomer- en voorjaarslijsten worden nadien samengevoegd. Als een 
bepaalde soort in een proefvlak zowel in de lente als in de zomer wordt opgenomen, 
wordt de hoogste bedekking van deze soort genomen. 
 
 

4.4.2.4 Onderzoek van specifieke planten- en diergroepen 

 
BroedvogelsBroedvogelsBroedvogelsBroedvogels    
Een broedvogelinventarisatie zal in 2010 en 2020 gebeuren en alle zones in Vordenstein 
bestrijken: sterbos, landschapspark, oranjerietuin, Engels bos en bebossingen van 
landbouwgrond. Vooral in het sterbos moet het effect van het ontwikkelen van hakhout en 
middelhoutstructuren op de broedvogelpopulatie gevolgd worden. 
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Een gedeelte van Vordenstein is opgenomen in het monitoringsproject van het INBO in 
verband met het ABV-project (Algemene BroedVogelproject). Diyt omvat een 
gestandaardiseerde werkwijze van inventarisatie om de drie jaar. 
 
DagvlindersDagvlindersDagvlindersDagvlinders    
Een vaste route in het landschapsparkgedeelte (perceel 12) moet zowel de begraasde 
graslanden, de hooilanden, de bosranden als de oranjerietuin bestrijken. Ook bestand 14f 
en perceel 8 worden bezocht. 
    
AmfibieënAmfibieënAmfibieënAmfibieën    
Alle poelen (puntelementen met code P58), de vijver V30/12g/05, waterelementen in de 
oranjerietuin en minstens 5 punten in verschillende segmenten van de buitengracht 
worden bemonsterd met amfibieënvallen en/of schepnet in 2011, 2016, 2021 en 2026. De 
inventarisatie wordt herhaald in het tweede jaar na elke belangrijke slibruiming in vijver of 
buitengracht. Vinpootsalamander wordt goed in het oog gehouden bij de heraanleg van 
de oranjerietuin. 
 
VleermuizenVleermuizenVleermuizenVleermuizen    
Met batdetector wordt in 2009, 2014, 2019, 2024 en 2029 een route gelopen die zowel het 
landschapspark als dreven in het sterbos omvat. 
 
LibellenLibellenLibellenLibellen    
Alle poelen (puntelementen met code P58), de vijver V30/12g/05 en minstens 5 punten in 
verschillende segmenten van de buitengracht worden langsgelopen eind mei en half 
augustus van 2011, 2016, 2021 en 2026. 
 
ReeënReeënReeënReeën    
Gezien de druk van de reeënpopulatie op de natuurlijke verjonging is het wenselijk om 
een goed beeld te houden over de reeënaantallen. Hieromtrent wordt best overlegd met 
het INBO. 
 
VispopulatieVispopulatieVispopulatieVispopulatie    
Door middel van afvissing wordt de vispopulatie in de ringgracht gemonitord. Deze 
monitoring kan worden uitgebreid met de vijver. 
 
OverigeOverigeOverigeOverige    
Een aantal organismengroepen werd in het verleden of doorlopend tot vandaag 
onderzocht in Vordenstein. Hoewel de keuze van de groep eerder afhing van de motivatie 
van één of meerdere vrijwilligers mycologen, entomologen of ornithologen, vormt elk van 
hun inventarisaties een momentopname (paragraaf 3.3.5.2 en paragraaf 3.3.6). Door 
dezelfde groep doorheen de jaren opnieuw te inventariseren ontstaan mogelijkheden voor 
monitoring. Nachtvlinders worden overigens al meerdere jaren opgevolgd in Vordenstein 
(paragraaf 3.3.5.2) 
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4.4.2.5 Fotomonitoring 

 

De bestaande reeks digitale foto’s met opgave van de locaties op het terrein wordt 
gearchiveerd. In 2010, 2015, 2020 en 2025 en verder vijfjaarlijks worden de opnames 
herhaald. Verder worden bij volgende ingrepen foto’s genomen, vóór en na de ingreep: 

- verjonging van een dreefsegment 
- eerste hakhoutkap of middelhoutkap in bestanden van het sterbos 
- kap en heraanplant van een clump of solitair in het landschapspark 
- restauratie van gebouwen of ornamenten 
- herinrichting van rotondes of kruispunten 
- heraanleg van de oranjerietuin 

 

4.4.2.6 Bezoekersenquête 

 

Er moet een vierjaarlijkse bezoekersenquête gehouden worden onder: 
- bewoners van de aangrenzende wijken 
- socio-culturele raden van Schoten 
- De Vriendenkring 
- bezoekers van Vordenstein op een weekdag, een zaterdag en een zondag 
- bezoekers van Peerdsbos en Park van Brasschaat 

 
De enquête behandelt dezelfde items als de bezoekersenquête van 2001 (zie paragraaf 
2.1, Vanherzele et al. 2003).  
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4.5 Openbaarheid van het beheerplan 

Dit beheerplan van Vordenstein vormt een Beheerplan volgens de principes van 
Harmonisch Park en Groenbeheer en tegelijk voor de bosbestanden in Vordenstein ook 
een Uitgebreid Bosbeheerplan volgens de Criteria Duurzaam Bosbeheer (CDB). Het is een 
openbaar document dat ter inzage beschikbaar is bij  
 
ANB Antwerpen 
Gebouw Anna Bijns. 
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63 
2018 Antwerpen 
03/224 62 62 
ant.anb@vlaanderen.be 
 
en bij  
Milieudienst gemeente Schoten 
Vordensteinstraat 61 
2900 Schoten 
03/685 04 62 
 
 

4.5.1 Openbaar onderzoek 

Het ontwerp beheerplan van Vordenstein lag tussen 5 november 2008 en 5 december 
2008 ter inzage tijdens een openbaar onderzoek. Er werd een digitale aankondiging 
gepubliceerd op de website van ANB en op de website van de gemeente Schoten. Er werd 
bovendien een artikel met aankondiging van het openbaar onderzoek gepubliceerd in de 
Bode van Schoten (zie artikel in bijlage 4.7). Daarnaast werden alle leden van de 
vriendenkring persoonlijk aangeschreven over het openbaar onderzoek. 
 
De opmerkingen/reacties op het ontwerp beheerplan werden gebundeld in een verslag 
(zie bijlage 4.7) en zijn in bijlage aan het verslag toegevoegd. 
 
 

4.5.2 Goedkeuringsbesluit 

Het goedkeuringsbesluit van 5 mei 2009 is opgenomen in bijlage 4.8. 
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4.6 Verklarende woordelijst 

Huis van plaisantie   ofwel ‘hof van plaisantie’, ‘lusthof’ 
 
Cultuurvolger organisme dat bij zijn verspreiding gebruikmaakt 

van de mogelijkheden die de mens het biedt. In 
het geval van dieren hoort hier ook bij dat ze 
weinig angst voor de mens hebben. 

 
Remise      de grote stalling 
 
(Midden)risaliet   uitbouw (van een gebouw) zoals van het kasteel 
 
Harmonisch Park- en Groenbeheer beheer van parken en groenelementen dat zich 

richt op duurzaamheid, dynamiek en diversiteit, 
waarbij ruime aandacht wordt besteed aan de 
milieu- en natuurcomponent in evenwicht met 
mensgerichte aspecten. Het verkrijgt een vertaling 
op het terrein via het opmaken van beheerplannen 
en het sturen van ontwerpen 

 
Mastbos    dennenbos 
 
Pinetum    verzameling van naaldbomen 
 
Neerhof onbebouwd stuk grond tussen de gebouwen van 

een boerderij, erf 
 
Jardin anglais    Engelse tuin 
 
Quinquonce landschappelijke term voor een bomengroep in 

geometrisch planteverband 
 
Plate-bande    boord van buxus of rozen rond een bloemperk 
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4.7 Gebruikte afkortingen 

ANB    Agentschap voor Natuur en Bos 
 
ABV-project  Algemene BroedVogel-project 
 
PA    Algemeen Plan van Aanleg 
 
BPA    Bijzonder Plan van Aanleg 
 
GIS    Geografisch Informatie Systeem 
 
GNOP    Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan 
 
GRS    Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
 
IE    InwonersEquivalenten 
 
INBO    Instituut voor Natuur- en BosOnderzoek 
 
IVON    Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk 
 
KTLMA vzw  Koninklijke Tuin en Landbouwmaatschappij van Antwerpen, nu 

afgekort als Tuinpunt 
 
NIS    Nationaal Instituut voor Statistiek 
 
RUP    Ruimtelijk uitvoeringsplan 
 
TAW    Tweede Algemene Waterpassing 
 
VEN    Vlaams ecologisch netwerk 
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