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WAT IS EEN GEÎNTEGREERD BEHEERPLAN? 
 
 
Voorliggend geïntegreerd beheerplan omvat de bossen in eigendom van het Agentschap voor 
Natuur en Bos en Regie der gebouwen in het deelgebied of beheerblok De Kolonie en Schootse 
Hoek op Nederlands grondgebied. Het Bootjesven maakt als natuurreservaat ook onderdeel uit 
van het beheerplan. Het deel op Belgisch grondgebied is ook beschermd landschap, daarom 
worden enkele landschappelijke aspecten (bvb. drevenbeheer) ook binnen dit beheerplan be-
sproken. 
 
Dit beheerplan wordt opgesteld volgens de inhoudstafel van een geïntegreerd beheerplan. Deze 
inhoudstafel is gebaseerd op de inhoudstafel van een uitgebreid bosbeheerplan en een natuur-
beheerplan.  
 
Naast een uitvoerige beschrijving van abiotiek, biotiek en toegankelijkheid zal het beheerplan 
vooral dienen als een leidraad voor het beheer van de komende 20 jaar (2013-2032).  
 
Beheermaatregelen die in een goedgekeurd beheerplan worden vermeld zijn normaliter vergund 
en dient er voor kappingen en kleinere inrichtingswerken (bvb. aanleg poel) geen afzonderlijke 
vergunning meer te worden aangevraagd. Door een goedgekeurd beheerplan is men vrijgesteld 
van de natuurvergunningsplicht. 
 

STUURGROEP 
De opmaak van het geïntegreerd beheerplan werd begeleid door een stuurgroep. De stuurgroep 
kwam 5 maal samen (2 febr 2011, 14 feb 2012, 22 mei 2012, 22 oktober 2012 en 11 april 2013) en be-
stond uit volgende leden: 

Erik Van Boghout  ANB - coördinator cel beheer prov. Antwerpen 
Patrick Engels  ANB - regiobeheerder Turnhoutse Kempen  
Bart Hoeymans  ANB - boswachter Hoogstraten, Rijkevorsel en Baarle Hertog 
Kaat Bogaerts  ANB - prov. dienst Antwerpen 
Bart Roelandt  ANB - Centrale diensten 

Marc Van Gorp  Regie der Gebouwen - Attaché 

Jasmine Michielsen  Onroerend Erfgoed Antwerpen - Erfgoedconsulente 

Philippe De Backer  Kempens Landschap vzw - Diensthoofd 
Leen Cannaerts  Kempens Landschap vzw - Toeristische projectcoördinator voor Merkplas kolonie 
Filip Debrabandere  VLM – Dienst projectrealisatie 

Ward Baets  Stad Hoogstraten – Schepen 
Harry Vanderhenst  Stad Hoogstraten – Coöridnator Grondgebiedszaken 

Geert De Blust  INBO 

Christel Elst  Natuurpunt vzw afdeling Markvallei 
Karin De Laet  Natuurpunt vzw afdeling Kasterlee 
Luc Mathé  Natuurpunt vzw 
Jos Gysels  Natuurpunt Educatie vzw - diensthoofd 
Gie Luyts  Natuurpunt vzw 

Bas Van der Veken  Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete - coördinator 
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WERKGROEPEN 
 
Tijdens de opmaak van het beheerplan werd samengekomen met twee werkgroepen, namelijk: 
 
Werkgroep Toegankelijkheid 
 
Deze werkgroep werd in kader van dit beheerplan opgericht en dit specifiek voor de thema’s re-
ceatie en toegankelijkheid Wortel-Kolonie. De werkgroep kwam driemaal samen (op 29 maart 
2011, 6 september 2011 en 30 augustus 2012) en bestond vooral uit lokale betrokkenen. Ook de 
leden van de stuurgroep werden voor de vergaderingen van deze werkgroep uitgenodigd.  
 
De werkgroep Toegankelijkheid bestond uit volgende leden: 
 

Leden stuurgroep  Zie lijst boven 
Daniel Josten  ANB 
Arnold Van Aperen  Stad Hoogstraten - Burgemeester 
Tinne Rombouts  Stad Hoogstraten - Schepen 
Jos Martens  Stad Hoogstraten - Schepen 
Thérèse Coppens  Stad Hoogstraten - Raadslid 
Heidi Goossens  Stad Hoogstraten - Dienst voor Toerisme 
Rie Voet  Stad Hoogstraten - Sportfunctionaris 
Marcel Van Ammel  Dorpsraad Wortel 
Guy Aerts  Wijkagent Wortel 
Frans Brosens  KVNA Wortel 
Jan Fransen  VVV Hoogstraten 
Guy Rigout  VVV Hoogstraten 
Frans Horsten  Convent – Kempisch Landschap 
Staf Peerlinck  OKRA Wortel 
Greet Somers  Bonte Beestenboel vzw 
Jacques Bonikant  Bonte Beestenboel vzw 
Chris Van Boxel  Bezoekerscentrum De Klapekster 
J. De Leeuw  B&B Het Meuleken 
Rita Van Aert  AVN Hoogstraten 
Jan Verlinden  Nordic Walking Hoogstraten 
Koen Verschueren  Natuurpunt vzw afdeling Markvallei 
Marcel Verschueren  KVB 
Herman Verhoeven  WBE Merksplas 
Joris Vranckx  Platform RMK vzw 
Jan Vermeiren  Atletiek Hoogstraten 
Patrick Verheyden  - 
René Sprangers  KWB - raadslid 
Staf Coertjens  Amnesty International/Mondiale Raad 
Dirk Govaerts  Widar vzw 
Herman Govaerts  - 
Francis Huijbrechts  Voorzitter Erfgoed Hoogstraten 
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Werkgroep Fauna en Flora 
 
Deze werkgroep werd in kader van dit beheerplan opgericht en dit specifiek voor de thema’s fau-
na en flora. De werkgroep kwam tweemaal (op 30 aug 2011 en 23 april 2012) samen en bestond 
uit lokale natuurkenners en mensen van Staatsbosbeheer. Ook de leden van de stuurgroep zelf 
werden voor de vergaderingen van deze werkgroep uitgenodigd.  

De werkgroep bestond uit volgende leden: 
 

Leden stuurgroep  Zie lijst boven 
Daniel Josten  ANB 
Theo Bakker  Staatsbosbeheer (NL) 
Bart Weel  Staatsbosbeheer (NL) 
Anton van Haperen  Staatsbosbeheer (NL) 
Dick Klees  Natuurveren. Mark & Leije 
Frans Vermeer  Natuurveren. Mark & Leije 
Jeroen Stoutjesdijk  Natuurveren. Mark & Leije 
Herman Verhoeven  WBE Merksplas 
Stijn Leestmans  VLM 
Koen Verschueren  Natuurpunt vzw afdeling Markvallei 
Ludo Berckvens  ringer 

 
Hierbij willen we zowel de leden van de stuurgroep als de leden van de twee werkgroepen van 
harte bedanken om mee te werken aan de realisatie van dit beheerplan. 
 
 

Technische commissie Wortel- en Merksplas-kolonie 
 
Op twee vergaderingen van deze commissie werd toegelicht gegeven over het geïntegreerd be-
heerplan. Op de vergadering van 16 november 2011 werden de inventarisatiegegevens en het 
beschrijvend deel toegelicht, op de vergadering van 8 januari 2013 werd de visie en beheermaat-
regelen bondig toegelicht.  
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1 Administratieve gegevens 

1.1 Situatieplan 
• Ligging: het plangebied is gelegen in het noorden van de provincie Antwerpen, nabij de Neder-

landse grens en gedeeltelijk ook op Nederlands grondgebied, nl. in de provincie Noord-Brabant. 
De onderzochte deelgebieden ‘De Kolonie’ en ‘Bootjesven’ liggen op het grondgebied van de 
stad Hoogstraten, in de deelgemeente Wortel. Het deelgebied ‘Schootse Hoek’ ligt in de Neder-
landse gemeente Baarle-Nassau en meer specifiek in de deelgemeente Castelré. 

• Begrenzing: het plangebied loopt in het westen tot aan de dorpskern van Wortel, in het zuiden 
tot aan de N124 (Langenberg – Steenweg op Hoogstraten), in het oosten tot aan de gemeente-
grens met de gemeente Merksplas (Zondereigen) en in het noorden vormt de Hoogstratense-
baan op Nederlands grondgebied de grens.  

• Plangebied: dit geïntegreerd beheerplan heeft betrekking op 409,5 ha, bestaande uit de open-
bare bossen en enkele percelen grasland en water in en rond Wortel Kolonie, in eigendom van 
het Agentschap voor Natuur en Bos. Er kunnen 3 deelgebieden onderscheiden worden: 
Schootse Hoek (41 ha, NL), Bootjesven (78 ha) en de Kolonie (282 ha). Daarnaast maakt 8,4 ha 
openbaar bos in eigendom van Regie der Gebouwen en centraal gelegen in deelgebied De Ko-
lonie eveneens onderdeel uit van het plangebied. 

 
Figuur 1.1: Situering van het plangebied (Google maps) 



Administratieve gegevens 
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• Relatie met andere groene domeinen: zie kaart 1.2.  

In het noorden sluit het plangebied –op de grens tussen België en Nederland- direct aan bij het 
voormalig heidegebied Castelreesche heide. In dit voormalig heidelandschap is recent door 
Staatsbosbeheer een grootschalig (ca. 150 ha) natuurontwikkelingsproject uitgevoerd. Hierbij 
werden vennen hersteld, grote aaneengesloten graslandcomplexen ontwikkeld, … De natuur-
waarden zijn momenteel nog beperkt maar zijn volop in ontwikkeling en wordt het een belang-
rijk gebied voor de uitbreiding van de populaties zeldzamere dieren als Poelkikker, Kamsala-
mander, broedvogels van open landschappen als Kwartel, Veldleeuwerik, … Het gebied sluit in 
het noorden aan bij het valleigebied van het Merkske.  

Het riviertje het Merkske, met nog een natuurlijk meanderende loop, vormt deels de grens tus-
sen Nederland en België. In het grensoverschrijdend beekdallandschap zijn nog heel wat waar-
devolle halfnatuurlijke landschapsrelicten aanwezig met kwelzones en op de veengronden natte 
hooilanden, kleine zeggenvegetaties, … De zones met belangrijke natuurwaarden bevinden 
zich vooral op Nederlands grondgebied, wel is er een erkend reservaat op Belgisch grondge-
bied. Het erkend natuurreservaat (7,2 ha) de Halsche Beemden ligt langs het Merkske ter 
hoogte van het gehucht Hal en is in eigendom en beheer van vzw Natuurpunt Beheer. Er wordt 
een maai- en begrazingsbeheer gevoerd en zijn de natte percelen floristisch interessant met 
oud-bosplanten, Knolsteenbreek, Grote ratelaar, … en komt onder meer Kamsalamander voor.  

In oostelijke richting loopt het Merkske op ongeveer 200m van de noordoostelijjke hoek van be-
heerblok Bootjesven. Het is in dit oostelijk deel van het valleigebied dat er waardevolle graslan-
den zijn gelegen met Grote pimpernel, Knolsteenbreek, Moeraskartelblad, populatie Kamsala-
mander, … 

Ten zuiden van het plangebied ligt het valleigebied van de bovenloop van de Mark. In verge-
lijking met het Merkske zijn in dit deel van het valleigebied heel wat minder waardevolle relicten 
overgebleven. Er zijn enkele percelen Elzenbroekbos aanwezig en zijn er enkele matig ontwik-
kelde natte graslanden aanwezig.  

Aan de oostelijke zijde van het deelgebied Kolonie grenst het bosgebied Heikant (gemeente 
Merksplas). Dit bosgebied van ongeveer 80 ha bestaat vooral uit homogene naaldhoutbestan-
den.  

Op 3,5 km ten zuiden van het plangebied ligt de Kolonie Merksplas. Tussen de Kolonie Merk-
splas en het valleigebied van de Mark ligt een bosgebied (Molenzijdse Heide) van ongeveer 
120 ha met vooral naaldhoutbestanden en enkele bestanden met Zomereik en Beuk en groten-
deels in eigendom van Pidpa.  

 
foto: vallei van het Merkske (bron: Staatsbosbeheer)  
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1.2 Eigendom, zakelijke en persoonlijke recht 
1.2.1 Eigenaars en beheerders 
 
 Naam van het gebied: de domeinbossen De Kolonie en Schootse Hoek en het natuurdomein 

Bootjesven. 

 Statuut: domeinbos (De Kolonie en Schootse Hoek), openbaar bos (deel Regie der Gebouwen) 
en natuurdomein (Bootjesven). 

De bestanden vervat in dit geïntegreerd beheerplan hebben een totale oppervlakte van 409 ha 47 a 
58 ca (= plangebied) in openbare eigendom. Een overzicht van de verdeling van de kadastrale per-
celen over de bestanden is terug te vinden in Bijlage 1 en op kaart 1.1.  

Het beheer van deze bestanden wordt uitgevoerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), 
Provincie Antwerpen, Regio Turnhoutse Kempen. Voor het bosdeel van Regie der Gebouwen is 
ANB verantwoordelijk voor het technisch advies. 

 Verantwoordelijke beheerder openbare bossen en natuurdomein:  

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Regio Turnhoutse Kempen 

Regiobeheerder: 
Patrick Engels   
 Parklaan 49 bus 1 
 2300 Turnhout 
 tel: 014/ 63 93 63 
 e-mail: patrick.engels@lne.vlaanderen.be 
 

Boswachter ANB:  
Bart Hoeymans 
 tel.: 0479/79 93 61 
 e-mail: bart.hoeymans@lne.vlaanderen.be 

 Verantwoordelijke beheerder openbaar bos Regie der Gebouwen:  

Federale Overheid, Regie der Gebouwen 

Contactpersoon:  
Marc Van Gorp 

   Renier Sniedersstraat 6  
2300 TURNHOUT  
tel: 014/44.28.12  
GSM: 0477/66.91.53  
fax: 014/44.28.68  
e-mail: marc.vangorp@regiedergebouwen.be 

 Indiener beheerplan:  

Agentschap voor Natuur en Bos, Regio Turnhoutse Kempen  
Parklaan 49 bus 1 
2300 Turnhout 
tel: 014/63 93 63 

 
 Opsteller beheerplan:  

Grontmij Belgium nv 
 Meersstraat 138a 
 9000 Gent 
 tel.: 09/241.59.20 
 e-mail: bart.opstaele@grontmij.be 

 
 

mailto:bart.hoeymans@lne.vlaanderen.be
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1.2.2 Zakelijke of persoonlijke rechten 

Gebruiksovereenkomsten 

Voor twee bestanden zijn er gebruiksovereenkomsten lopende: 

• Bestand 1a (3,7 ha): dit perceel akkerland werd door de vzw Widar gebruikt in drieslagstelsel 
volgens de principes van de biologische landbouw. Dergelijk beheer is vooral ten gunste van 
broedvogels en overwinterende vogels. Deze gebruiksovereenkomst liep in 2011 af. 

• Bestand 4c (1,15 ha): voor dit perceel grasland werd door ANB een jaarlijks te hernieuwen 
overeenkomst afgesloten met Jan Leemans uit Hoogstraten om het te beheren als permanent 
grasland. Er zijn twee maaibeurten (1 juni/15 augustus) toegestaan, gebruik van bemesting of 
pesticiden werd niet toegestaan. Deze overeenkomst liep eind 2012 af na de natuurinrichting in 
kader van de ruilverkaveling Zondereigen. 

• Kerkhof  van Wortel Kolonie: voor het bestand 2e (0,56 ha – zuidelijk deel van kadastraal per-
ceel 195b) van het kerkhof van de landlopers werd met de stad Hoogstraten een gebruiksover-
eenkomst voor 27 jaar afgesloten. De stad Hoogstraten krijgt in de overeenkomst kosteloos het 
gebruik van het kerkhof en staat in voor het technisch beheer.  

 

1.3 Kadastraal overzicht 
De bestanden vervat in dit geïntegreerd beheerplan hebben volgens de kadastrale legger (GIS-
kartering) op Belgisch grondgebied een oppervlakte van 368,28 ha. Hierbij is niet de 41,23 ha van 
beheerblok Schootse Hoek op Nederlands grondgebied en de overdracht van gronden i.k.v. de ruil-
verkaveling gerekend. 

De bestanden (excl. Schootse Hoek) zijn kadastraal gelegen op het grondgebied van de gemeente 
Hoogstraten. 

Het kadastraal plan (zie kaart 1.1) en Bijlage 1 geven een overzicht van de kadastrale percelen die 
tot het plangebied behoren. 

 

1.4 Statuut van de wegen en waterlopen 
1.4.1 Statuut van de wegen 
Bij het statuut van de wegen wordt onderscheid gemaakt in openbare wegen, buurtwegen en bos-
wegen. Zie kaart 2.15. 

Openbare wegen 
Momenteel hebben naast de buurtwegen de wegen in het plangebied het statuut van weg met 
openbaar karakter. In kader van de ruilverkaveling Zondereigen worden deze wegen aan een 
openbaar bestuur toegewezen. 

Vanuit de dorpskern van Wortel sluiten de gemeentewegen Beukendreef, Grote Plaats, Langenberg 
en Wolfstraat aan op de wegen binnen het plangebied. Vanuit de gemeente Merksplas aan de oos-
telijke zijde van het plangebied sluiten de gemeentewegen Pampaweg, Zwartwaterweg, Wortelbaan 
en Staakheuvel aan op de wegen in het plangebied.  

Buurtwegen 
In Figuur 1.2 wordt een overzicht gegeven van alle buurtwegen volgens de Atlas der Buurtwegen 
(1843-1845) die aanwezig zijn in het plangebied. Ook op kaart 2.15 zijn de buurtwegen in en op de 
rand van het plangebied weergegeven (bron: geoloket buurtwegen, Prov. Antwerpen). 

Volgende buurtwegen liggen in of op de rand van het plangebied (van noord naar zuid): 

• Nr. 2: deze buurtweg loopt op de grens tussen België en Nederland. Is onverhard en niet toe-
gankelijk voor gemotoriseerd verkeer. 
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• Nr. 10: loopt tussen de Beukendreef en Grote plaats op de westgrens van bestand 1a (kort stuk 
loopt er door) en 1b. Is momenteel onverhard maar wel toegankelijk voor gemotoriseerd ver-
keer. 

• Nr. 6: loopt van de straat Grote Plaats in Wortel naar Staakheuvel. Is verhard met betonklinkers 
en toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. 

• Nr. 19 bis en 26: beide buurtwegen liggen buiten het plangebied, zijn verhard en toegankelijk 
voor gemotoriseerd verkeer.  

• Nr. 14: deze buurtweg loopt van de straat Grote Plaats naar buurtweg nr. 15. Een deel loopt 
door bestand 10b. Westelijk deel is verhard en toegankelijk voor (plaatselijk) gemotoriseerd 
verkeer, in het bosdeel is de buurtweg onverhard.  

• Nr. 15: loopt tussen Langerberg en de oostgrens (deel Boulevard). Het deel buiten het bos is 
verhard en toegankelijk voor (plaatselijk) gemotoriseerd verkeer. In het bosbestand 10a is de 
buurtweg onverhard, ten noorden van bestand 9a is een deel verdwenen en ten oosten van be-
stand 9a is de buurtweg verhard met betonklinkers en toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. 

• Nr. 17: deze buurtweg (Peedijk) loopt tussen Langenberg en Pampaweg. De weg is verhard en 
toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. 

• Nr. 1: deze buurtweg loopt op de zuidrand van de bestanden 8d en 8e en is onverhard. 
 
Figuur 1.2: Plangebied zoals weergegeven in de Atlas der Buurtwegen (1845) 
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Detail van de Atlas der Buurtwegen omgeving ‘4 gebouwen’ 

 

Boswegen 

In het plangebied zijn de verschillende onverharde wegen te beschouwen als boswegen, zie ook 
kaart 5.4 Toegankelijkheid. 

1.4.2 Statuut van de waterlopen 
Door het plangebied lopen een aantal al dan niet geklasseerde waterlopen en gezien het plange-
bied een infiltratiegebied is, er ontspringen zelfs enkele waterlopen in het plangebied. Zie kaart 
2.5a. 

Van oost naar west gaat het in het plangebied om: 

• Heymaarsloop: deze waterloop ontstaat in De Kolonie nabij bestand 10b en wordt deels ge-
voed door ontwateringsgrachten van de Kolonie. Als een waterloop van derde categorie loopt 
ze naar het zuidwesten. 

• Staakheuvelse loop: deze grotendeels kunstmatig gegraven waterloop ontstaat in het centraal 
deel van Wortel Kolonie en wordt deels gevoed met ontwateringswater van het landbouwgebied 
in de Kolonie. Vanaf bestand 4a loopt ze verder als een waterloop van derde categorie en 
mondt op de grens met Nederland uit in Het Merkske. De waterkwaliteit van de waterloop is 
slecht.  

• Een niet geklasseerde waterloop is een zijbeek van de Staakheuvelse loop en ontspringt net 
ten westen van perceel 2 van bosplaats De Kolonie. Deze loopt verder parallel aan de lands-
grens naar het oosten. 

1.5 Planologisch en juridisch kader 
1.5.1 Gewestplan 

Zie de gewestplanbestemming op kaart 1.3. 

De Kolonie en Bootjesven 
Het grootste deel van de bestanden in de beheerblokken De Koloine en Bootjesven staat op het 
gewestplan ingekleurd als bosgebied. Daarnaast is nog een belangrijk deel (ong. 85 ha) land-
schappelijk waardevol agrarisch gebied. Het Bootjesven zelf en directe omgeving is natuurgebied. 
Een deel (6 ha) van het bos van Regie der Gebouwen ligt in gebied voor gemeenschapsvoorzienin-
gen en openbaar nut. 
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Het plangebied op Belgisch grondgebied is niet gelegen in herbevestigd landbouwgebied (Besl. Vl. 
Reg. 12 december 2008). 

Schootse Hoek 
Schootse Hoek op Nederlands grondgebied valt onder de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) dat 
onder deel uitmaakt van de Nota Ruimte waarin de hoofdlijnen van het nationaal ruimtelijk beleid in 
Nederland is in ondergebracht. De EHS krijgt in de Interimstructuurvisie Noord-Brabant en Paraplu-
nota ruimtelijke ordening (Provincie Noord-Brabant) gestalte via de Groene Hoofdstructuur (GHS)1.  

De beheerblok Schootse Hoek ligt binnen de GHS-natuur in de subzone ‘overig bos- en natuur-
gebied’ 2. Het deel van Castelreesche Heide ten oosten van de Schootse Hoek ligt binnen de GHS-
natuur in de subzone ‘natuurparel’ 3. 
Figuur 1.3: uitsnede uit de zonering buitengebied obv. Paraplunota ruimtelijke ordening (bestemmingsplan 
Baarle-Nassau, 2009) en aanduiding Schootse Hoek (rode cirkel) 

 
 

1.5.2 Algemene en bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoerings-
plannen 

Er zijn geen APA’s, BPA’s of RUP’s van toepassing in het plangebied.  

Er wordt momenteel voor het volledige gebied van Wortel Kolonie de opmaak van een Provinciaal 
Ruimtelijke Uitvoeringsplan (PRUP) opgemaakt (Antea, 2012).  

 

1.6 Beleidsplannen en -initiatieven 
1.6.1 Inrichtingsplan Wortel Kolonie 

In 1998 werd er door de Vlaamse Landmaatschappij een voorlopige inrichtingsvisie voor Wortel 
Kolonie opgemaakt. Ook het bijhorend inrichtingsplan vormde de basis voor latere plannen zoals 
Rulverkvaveling Zondereigen, voorliggend beheerplan en PRUP. In Figuur 1.4 is een geactuali-
seerde versie van dit inrichtingsplan uit 1998 weergegeven. 
 

                                                                 
1 De GHS is een samenhangend netwerk van alle natuur- en bosgebieden, landbouwgebieden en andere gebieden met 
bijzondere natuurwaarden, en landbouwgebieden die bijzondere potenties hebben voor ontwikkeling van natuurwaarden.  
2 De ‘overige bos- en natuurgebieden’ bevatten minder hoge natuurwaarden dan de natuurparels of zijn in de natuurge-
biedsplannen voorzien van minder hoge streefbeelden dan de natuurparels. Het zijn grotendeels (productie)bossen op droge 
gronden en graslanden, en voor een klein gedeelte landbouwgronden. 
3 De natuurparels zijn alle begeleid natuurlijke eenheden en de daarbuiten gelegen bos- en natuurgebieden die bijzondere 
natuurwaarden hebben vanwege specifieke omstandigheden van de bodem of het (grond)water. In de natuurparels moet 
worden gezorgd voor maximale rust en ruimte voor de ontwikkeling van de natuur- en landschapswaarden. 
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Figuur 1.4: inrichtingsplan Wortel Kolonie (VLM, 2011) 

 
 
1.6.2 Ruilverkaveling Zondereigen 

Ruilverkaveling Zondereigen is gesitueerd op het grondgebied van de gemeenten Merksplas, Baar-
le-Hertog, Hoogstraten en Turnhout. Het betreft een oppervlakte van 1.249 ha. Het volledige ooste-
lijke deel van het plangebied valt binnen deze ruilverkaveling. 

Op 19 juni 2002 werd de ruilverkaveling Zondereigen nuttig verklaard. Het openbaar onderzoek liep 
van 17 januari tot 15 maart 2011. In januari 2012 werd er gestart met de uitvoering van de werken 
van lot 1 (zie Figuur 1.5). Streefdoel is om tegen eind 2014 de ruilverkavelingsakte te verlijden.  

Ook binnen het plangebied zijn er verschillende inrichtingswerken gepland, zie hiervoor Figuur 1.6 
en verder hoofdstuk 5 Beheermaatregelen. 
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Figuur 1.5: afbakening van de RVK Zondereigen in 3 loten (bron: VLM, krant 3, januari 2011) 

 
Figuur 1.6: overzicht van de werken RVK Zondereigen Lot 1 (bron: VLM, krant 4, januari 2012) 

  
1.6.3 Ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel 

Ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel is gesitueerd op het grondgebied van de gemeenten Hoogstra-
ten, Rijkevorsel en Merksplas. Het betreft een oppervlakte van 2.750 ha. Het ruilverkavelingsplan 
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werd op 23 mei 2001 voorlopig goedgekeurd door de bevoegde minister. Het MER werd conform 
verklaard op 13 mei 2003. De uitvoering van de ruilverkaveling is voorzien aansluitend op de uitvoe-
ring van RVK Zondereigen (vanaf 2014?). 

Ongeveer de westelijke helft van de beheerblok Kolonie is gelegen in de ruilverkaveling Rijksevor-
sel-Wortel. 
 
1.6.4 Provinciaal ruimtelijk structuurplan Antwerpen 
In het ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen (goedgekeurd Besl. Vl. Reg. 10 juli 2001) wordt 
het gebied van Wortel Kolonie geselecteerd als een gebied met ecologische infrastructuur van 
bovenlokaal belang.  

De selectie van dergelijke gebieden is gebaseerd op vier volgende criteria: 
- Het type landschappelijk en natuurlijk element is op zich zeldzaam of de mate waarin het op een be-

paalde plaats ontwikkeld is, is zeldzaam. Zones waarin dit soort elementen voorkomen, hebben belang 
voor een groter gebied. 

- Het structuurbepalend karakter van het gebied is groter dan enkel voor het gemeentelijk grondgebied. 
- Het netwerk van elementen op een bepaalde plaats heeft een zo hoge ecologische kwaliteit dat een 

grote natuurlijke rijkdom in het gebied kan voorkomen. 
- Het netwerk van elementen strekt zich over verschillende gemeenten uit.  

Het beleid voor gebieden met een ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang is gericht op 
het behoud en eventueel herstel van een zeer specifiek cultuurhistorisch en gemeentegrensover-
schrijdend element draagt ook een ecologische ontwikkeling. Het optimaal functioneren is enkel 
gegarandeerd wanneer het gebied als één geheel wordt beheerd.  

Het plangebied behoort eveneens tot het gave landschappencomplex Hoogstraten-Ravels.  
 
1.6.5 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoogstraten 
In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoogstraten (Iris consulting-Stabo, 2003), goedge-
keurd op 01/04/2005, maakt het plangebied onderdeel uit van de deelruimte Groen-geel Hoefijzer 
waar het het accent ligt op de ontwikkeling en behoud van natuur, met landbouw, bosbouw en re-
creatie als evenwaardige medegebruiker. Binnen deze deelruimte zijn er verschillende groene strips 
afgebakend zoals ook de Rijksweldadigheidskolonie.  

Binnen de groene strips wordt gestreefd naar: 

• Ruimte voor natuur 
In deze deelruimte wordt resoluut gekozen voor het behoud en waar mogelijk uitbreiding van de bossen. 
Het netwerk van de verschillende groene strips wordt versterkt Het gebied dient ecologisch versterkt te 
worden. Bijkomende constructies in functie van landbouw zijn niet gewenst. Het gebied in de omgeving 
van Smisselbergen en de Rijksweldadigheidskolonie komen in het bijzonder in aanmerking ter vergroting 
van de groene oppervlakte en om de aaneengeslotenheid van de groene as te versterken. Het versterken 
van het bebost gebied in Rijksweldadigheidskolonie en de vallei van de Mark in haar geheel zijn natuurlij-
ke actiegebieden in het kader van de ruilverkaveling Rijkevorsel – Wortel. 

• Respect voor landschapselementen 
In het bijzonder dienen de kleinschaligheid van het landschap en de verhoogde connectiviteit van de ver-
schillende landschapselementen nagestreefd te worden. In de strips dient het beleid gericht te zijn op het 
behoud en de ontwikkeling van de landschapswaarden. Het is weliswaar attractief voor zachte recreatie, 
maar dreigt daardoor een deel van de geïsoleerdheid te verliezen, waardoor het juist behouden bleef. Een 
geïntegreerd beheer van het gebied is nodig. Bij de landschapsontwikkeling past de visuele markering van 
de Markvallei en de binding ervan met het oude cultuurlandschap. Recreatief medegebruik is mogelijk on-
der de vorm van wandelen, fietsen en natuureducatie. 

• Waterbeheersingswerken dienen mogelijk te zijn 
Deze groene strips bevatten kleinere waterlopen. Deze hebben een belangrijke functie in de waterbeheer-
sing. Zij kunnen indien nodig ingeschakeld worden als overstromingsgebied. Ondanks de agrarische func-
tie moet de waterbeheersingsfunctie hier als nevenfunctie mogelijk zijn. Hiertoe kunnen kunstwerken die 
een remmende functie hebben op het afvloeien van het water in de grachten en lopen geplaatst worden. 
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Figuur 1.7: gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Groen-geel hoefijzer (GRS Hoogstraten, 2003) 

 

1.6.6 GNOP Hoogstraten 
In het Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan Hoogstraten (PIH, 1996) wordt de Rijksweldadigheids-
kolonie Wortel als een afzonderlijke landschapseenheid beschreven. Hieronder is het betreffende 
deel uit het GNOP weergegeven: 
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1.7 Ligging in speciale beschermingszones 
1.7.1 Habitatrichtlijngebied 

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

Zie voor afbakening kaart 1.4 Beschermingszones. 

Het plangebied valt binnen het Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) BE-2100020 ‘Heesbossen, Vallei van 
Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop’ (totaal 678 ha).  

Het volledig deelgebied Bootjesven en een beperkt deel van deelgebied De Kolonie (totaal 95 ha) 
valt binnen dit habitatrichtlijngebied.  

Schootse Hoek (Nederland) valt niet binnen een Habitatrichtlijngebied. 

Voor het betreffende Habitatrichtlijngebied werd een rapport met de instandhoudingsdoelstellingen 
voor de verschillende aanwezige habitats en soorten in het gebied opgesteld. Dit rapport heeft de 
fase van het bovenlokaal overleg reeds doorlopen (ANB, november 2010).  

In het volledige Habitatrichtlijngebied ‘Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met 
valleigronden langs de Heerlese Loop’ zijn 11 habitattypes van Bijlage I, twee soorten van Bijlage 
II en 9 soorten van Bijlage III van de Habitatrichtlijn aangemeld. Het gaat om de volgende 12 
habitattypes en soorten (de habitattypes, of relicten ervan, en soorten die in het plangebied zelf voorkomen, 
zijn in het vet en grijs aangeduid): 

Tabel 1.1: Habitattypes en soorten voor het Habitatrichtlijngebied BE-2100020 
BE-2100020: Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de 
Heerlese Loop 
Habitats (Bijlage I) BWK-code 

3260 
Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion 
fluitantis en het Callitricho-Batrochion 

 

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

4030 Droge Europese heide cg, cm, cmb 

6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion) hm, hme, hmm 

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

hf en hr-ku langs 
bosranden en beken 

6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  

7140 Overgangs- en trilveen md,ms 

7150 Slenken in veengronden (Rhynchosporion) ce,ao 

9120 
Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten rijk aan epifyten (Ilici-
Fagetum) 

qs, fs 

9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten qb 

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

va, vc, vn 

Soorten Bijlage II 

 Kamsalamander  

 Gevlekte witsnuitlibel  
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BE-2100020: Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de 
Heerlese Loop 

Soorten Bijlage III 
 Poelkikker 
 Laatvlieger 
 Gewone dwergvleermuis / Ruige dwergvleermuis / Kleine dwergvleermuis 
 Gewone grootoorvleermuis / Grijze grootoorvleermuis 
 Watervleermuis 
 Rosse vleermuis 

Binnen het afgebakend habitatrichtlijngebied in Bootjesven komt door de omvorming van naaldhout 
aanzienlijk wat van het habitattype 4030 voor, rond de vennen is het type 4010 aanwezig. In totaal 
is er ongeveer 3 ha natte en droge heide in Bootjesven aanwezig.  

Niet aangemeld (en bijgevolg ook niet besproken in het S-IHD-rapport voor het betreffende habitat-
richtlijngebied) is het habitattype 3110 wat overeenkomt met oligtrofe tot mesotrofe stilstaande zoe-
te wateren of vennen. Momenteel is er ongeveer 1,5 ha van een matig ontwikkelde vorm van dit 
type aanwezig, het Bootjesven zelf is te beschouwen als een slecht ontwikkelde vorm en ook het 
Moeras (ook gekend als het Eendenven of Hermans Moer) is in dit type onder te brengen. 

Het klein beukenbestand (0,2 ha) in 4a (Bootjesven) is gezien de standplaats (zandbodem) en het 
vrij jong stadium niet te typeren als een habitattype 9120 en zal er ook niet naar ontwikkelen zodat 
dit type niet verder wordt besproken. 

Het habitattype 9190 komt slecht ontwikkeld voor in twee oudere bosbestanden. Een deel van het 
Moeras is begroeid met wilgenstruwelen maar deze worden niet onder het prioritair habitattype 
91E0 en meer bepaald het subtype van de zachthoutooibossen (Salicion albae) ondergebracht. 

Binnen deelgebied Bootjesven is er een (toenemende) populatie van Kamsalamander aanwezig. 

Gevlekte witsnuitlibel is éénmaal in 2006 waargenomen en werden er in mei 2012 tot 17 ex. waar-
genomen waarvan verschillende paringswielen.  

Poelkikker is vrij algemeen aanwezig in de vennen in bestanden 13a en 15a met een populatie van 
meer dan 200 roepende mannetjes.  

Tijdens het vleermuizenonderzoek in 2011 (Lefevre A. et al., 2011) werd binnen de afbakening van 
het habitatrichtlijngebied Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger, Franjestaart, grootoorvleermuis en 
Watervleermuis aangetroffen. In de rest van het plangebied werd ook nog Rosse vleermuis en Rui-
ge dwergvleermuis vastgesteld. 
 
Volgende habitatypes zijn aanwezig in het plangebied: 

Zoetwaterhabitats 

• Habitattype 3110: Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelleta-
lia uniflorae) – niet aangemeld 

Bootjesven: dit habitattype komt duidelijk voor binnen het SBZ-H, namelijk in de 3 vennen in 
bestanden 13a en 15a, met een totale oppervlakte van 1,45 ha. Het best ontwikkelde ven is 
gelegen in bestand 20a. Ook het Bootjesven (3,6 ha) zelf is te beschouwen als een gedegra-
deerde vorm van dit habitattype of misschien beter van het type 3130 gezien het ven vooral 
grondwater gevoed is en meer mesotroof is. Ook het 6,7 ha grootte Moeras is tot dit type te re-
kenen. Op de wetsrand van het habitatrichtlijngebied ligt het Brandvenneke (bestand 3b) dat 
ook tot dit type behoort. 
Buiten het habitatrichtlijngebied komt dit type nog voor in twee kleinere vennen in bestand 3a. 
Algemeen: habitattype 3110 is nauw verwant met de habitattype 3130, waarmee het geassocieerd kan 
voorkomen. Habitattype 3130 heeft echter een iets sterkere basenverzadiging (betere buffering tegen 
verzuring) en mogelijks een permanent iets grotere nutriëntenbeschikbaarheid, waardoor het in meer me-
sotrofe milieu kan ontwikkelen. Deze wateren zijn veelal ondiep, waardoor de oeverzone jaarlijks gedu-
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rende langere periode droog valt en afbraak van organisch materiaal mogelijk is. Typerend is dan ook het 
meer amfibisch en oevergebonden karakter van deze wateren. 

Heidevegetaties 

• Habitattype 4010: Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 

Bootjesven: natte heide is vooral aanwezig op de noordrand van het ven in bestand 13a en 
weinig ontwikkeld in een uitgeplagde zone in bestand 15a (0,7 ha). 
Algemeen: vochtige heide (4010) bestaat uit dwergstruikvegetaties met Gewone dopheide in gebieden 
met permanent hoge grondwaterstand, vaak met een goed ontwikkelde moslaag met diverse soorten 
veenmossen en levermossen. De soortensamenstelling wordt bepaald door het grondwaterregime en het 
beheer. Het aantal soorten is zeer beperkt. Pijpenstrootje, Gewone dophei en Struikhei zijn de domineren-
de soorten. 

 
• Habitattype 4030: Droge Europese heide 

Bootjesven: droge heide komt vooral voor in het recent ontboste terrein in bestand 15a met een 
oppervlakte van 1,9 ha. In bestand 13a is er 0,7 ha heide –met nog deels dominantie van Pij-
penstrootje- aanwezig. Lokaal komen er overgangsvormen voor naar het habitattype 4010 voor. 
Verspreid over het plangebied (bestanden 2c, 16a, …) komen nog relicten (<0,1 ha) voor van 
dit type. 
Algemeen: droge heidevegetaties bestaan uit formaties van altijdgroene dwergstruiken, gedomineerd door 
Struikhei. De aspectbepalende laag is vaak niet hoger dan 1 m. Plaatselijk kan boom- of struikopslag van 
Grove den, Zomereik, Ruwe berk, Sporkehout, Brem of bramen aanwezig zijn. Deze halfnatuurlijke vege-
taties zijn van nature rijk aan mossen en korstmossen, vooral op oudere leeftijd als de heidestruiken open 
vallen. De vegetatiestructuur en –samenstelling hangen sterk af van de voedselrijkdom van de bodem, het 
gevoerde beheer, de voorgeschiedenis en de ouderdom van de Struikhei 

 
Eiken en/of (Haag-)Beukenbossen 

• Habitattype 9190: Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur 
 

Bootjesven: dit type komt beperkt (enkel bestand 3d) voor binnen het habitatrichtlijngebied. Het 
bestand 4a is nog een vrij jong stadium van het eiken-berkenbos, het bestand 5a is meer ont-
wikkeld met tal van oudere bomen maar is de kruidlaag weinig ontwikkeld.  
Wel komen er in het zuidelijk deel van het plangebied matig ontwikkelde eikenbestanden met 
vrij veel Blauwe bosbes in de kruidlaag voor, . Dergelijke bestanden zijn te beschouwen als een 
weinig ontwikkelde vorm van dit habitattype.  
 
Algemeen: dit habitattype komt enkel voor op oudboslocaties (de Ferraris) en omvat zuurminnende, oligo-
trofe Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarme, vaak gepodsoliseerde of slecht doorlaatbare kwartaire 
dekzandgronden met Zomereik, Ruwe en Zachte berk, vaak gemengd met Wilde lijsterbes en Ratelpopu-
lier. In mindere mate kunnen ook Wintereik en Beuk voorkomen. Kenmerkend is een zwak ontwikkelde 
struiklaag, bestaande uit Sporkehout en Berk. De kruidlaag is arm en bestaat vooral uit Bochtige smele, 
Blauwe bosbes, Struikhei en andere grassen en kruiden van zure bodems. Bovendien is het fytosociolo-
gisch moeilijk om oude bossen te onderscheiden van jonge omdat er weinig duidelijke oud - bosplanten 
voor dit bostype bestaan. De meest betrouwbare soort lijkt Blauwe bosbes te zijn 
 

In Figuur 1.8 is het voorkomen van de verschillende habitattypes volgens het S-IHD rapport weer-
gegeven. Dit is echter een achterhaalde weergave van de huidige aanwezigheid van habitats. 
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Figuur 1.8: voorkomende habitats binnen de SBZ in het plangebied (bron: ANB, 2010) 

 
 

1.7.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 

1.7.2.1 Vlaams Ecologisch Netwerk 

De Vlaamse regering besliste op 18 juli 2003 over de definitieve afbakening van het eerste deel van het 
VEN (B.S. 17/10/2003). De VEN-gebieden aangeduid in de eerste fase zijn allemaal gebieden die op het 
gewestplan een groene bestemming hebben. Binnen het VEN kunnen gebiedsspecifieke reglementaire 
maatregelen getroffen worden voor het behoud, de ontwikkeling en het herstel van de natuur en het na-
tuurlijk milieu. Deze worden opgenomen in een Natuurrichtplan dat in overleg met alle betrokkenen (o.a. 
grondeigenaars) wordt opgesteld. 

Zie voor afbakening kaart 1.4 Beschermingszones. 

Een deel van het plangebied valt binnen de afbakening van het VEN-gebied “De vallei van het 
Merkske” (totaal GEN 128 ha). Het gaat over het noordelijk deel van de beheerblok De Kolonie en 
ongeveer de helft van de beheerblok Bootjesven.  

Het VEN-gebied in Wortel Kolonie valt volledig binnen de grenzen de eigendommen van ANB. 

1.7.2.2 Beschermd landschap 

Zie voor afbakening kaart 1.4 Beschermingszones 

Het beschermd landschap ‘De Rijksweldadigheidskolonie Wortel’ is 551 ha groot en is beschermd 
sinds 1999 (MB 29 juni 1999). Met uitzondering van beheerblok Schootse Hoek valt het volledige 
plangebied binnen het beschermd landschap. Het beschermingsbesluit is toegevoegd in bijlage 2.  

Momenteel is de procedure voor de opmaak van een landschapsbeheerplan lopende.² 
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De bepalingen uit het beschermingsbesluit zijn: 

• behoud van het domein als één structureel geheel. 
• de intrinsieke waarden van het gebied behouden en verbeteren. Hieronder wordt verstaan: 

- Het karakter van het compartimentenlandschap dient bewaard te blijven. 
- Het drevenpatroon dient behouden te worden en zoveel mogelijk hersteld. 
- De beboste oppervlakte is minstens te behouden en verder te diversifiëren door een geleidelijke 

overgang naar loofbos. 
- De landbouwgronden zijn zoveel mogelijk verder te gebruiken als veldkavels die als structureel ge-

heel passen in het landschap van Wortel-kolonie. 
- Voor de bestaande gebouwen en hun omgeving dienen gepaste bestemmingen gevonden te wor-

den of behouden te blijven, waardoor zij als karakteristiek en structureel geheel blijven passen in 
het landschap van Wortel-kolonie. 

- De deelgebieden met een zeer hoge natuurwaarde dienen zo beheerd te worden dat die waarden 
die nu in sommige gevallen als relictwaarden kunnen aangeduid worden, verbeteren en zo mogelijk 
hersteld worden.  

• het gebied op een gepaste wijze inrichten voor passieve recreatie. 
• het geheel kaderen in een educatieve, sociale en/of wetenschappelijke functie. 

Met het oog op de bescherming zijn specifieke beschermingsvoorschriften van toepassing. Het is 
verboden: 

1. elke activiteit of elke handeling te doen die een wijziging van de waterhuishouding of van de 
waterpeilen voor gevolg kan hebben. 

2. eieren, nesten of broedsels te vernietigen. 
3. te vissen. 

1.7.2.3 Ecologische hoofdstructuur – Nederland 

Binnen de Ecologische hoofdstructuur liggen de natuur- en landschapsdoelstellingen in het gebied 
van de Castelreesche Heide en de overgangszones naar het beekdal van Het Merkske het accent 
op de ontwikkeling van heischrale graslanden en heidevelden die afgewisseld worden door vennen, 
ruigten, struwelen en natuurbossen (berken-eikenbos). Binnen het beekdallandschap van het 
Merkske wordt een gebied van ongeveer 1.100 ha ontwikkeld als hoofdzakelijk open landschaps-
gebied met uitbouw van bovenvermelde biotopen. 

1.7.2.4 Landschapsatlas en Cultuurhistorische waardenkaart (NL) 

Landschapsatlas 

De verschillende elementen van de Landschapsatlas (enkel van toepassing in Vlaanderen) zijn 
weergegeven op kaart 1.5 Landschapsatlas. Deze atlas geeft een overzicht van de historisch ge-
groeide landschapskenmerken van bovenlokaal belang met relictwaarde en heeft op zich geen juri-
dische waarde.  

Er worden relicten en ankerplaatsen onderscheiden. Een relict is een overblijfsel uit vroegere tijd 
dat nog getuigt van de toestand zoals die eertijds was. Concreet worden punt-, lijn- en vlakvormige 
relicten (= ‘relictzone’) onderscheiden. Sommige relicten van zeer verschillende aard vormen echter 
complexen die historisch samen horen en dus best in hun samenhang benaderd worden, deze 
worden ondergebracht onder de categorie ‘ankerplaats’.  

• Ankerplaatsen zijn landschappelijk de meest waardevolle gebieden voor Vlaanderen. Het vol-
ledige plangebied in Vlaanderen ligt in de grote ankerplaats: ‘Kolonie Wortel‘ (A10007).  

Volgens het besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 2008 geldt er een zorgplicht op alle vastgestelde 
ankerplaatsen. Hierbij moet schade worden voorkomen aan een typisch landschapskenmerk van een an-
kerplaats en moet door schadebeperkende maatregelen de betekenisvolle schade die aan de ankerplaats 
wordt aangebracht zo veel mogelijk beperkt worden, en indien dit niet mogelijk is, hersteld en gecompen-
seerd worden. De aanduiding van deze ankerplaatsen is nog maar voorlopig en kan na advies van ver-
schillende bestuurlijke entiteiten een definitieve aanduiding krijgen.  
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• Relictzones zijn gebieden met een hoge dichtheid aan zowel bouwkundige, landschappelijke 
als andere types relicten. Het plangebied is volledig gelegen in de omvangrijke relictzone ‘Kolo-
nie Wortel en bos- en akkercomplex heikant’ (R10040) en ‘Bovenloop van de Mark’ (R10033). 

• In de onmiddellijke omgeving van de bestanden zijn enkele lijnrelicten aanwezig, namelijk Het 
Marksen (L10026), de Oude weg Hoogstraten – ‘s Hertogenbosch (L10036), de Oude weg Hoog-
straten – Turnhout (L10038) en De Mark (L10025) die in het uiterste zuiden van het plangebied 
loopt. 

• In het plangebied zijn twee puntrelicten aanwezig, namelijk de Hoeve kolonie Wortel (P10141) 
en het hoofdgebouw Kolonie Wortel (P11149). 

Cultuurhistorische waardenkaart (NL) 

Op kaart 1.5 is voor het deel op Nederlands grondgebied de provinciale Cultuurhistorische waar-
denkaart weergegeven. Deze waardenkaart werd in 2010 door de Provincie Noord Brabant (NL) 
definitief vastgesteld.  

Het deelgebied Schootse Hoek ligt in het Oud zandlandschap van Castelré en meer bepaald in het 
historisch landschappelijk gebied met hoge waarde, de Heideontginnig Castelreesche Heide. De 
onverharde zandwegen die door het gebied lopen, zijn weergegeven als weergegeven als lijnele-
menten met historisch landschappelijk een hoge waarde. 

Een perceel loofbos in Schootse Hoek is aangeduid als een historisch landschappelijk vlakvormig 
element met hoge waarde (periode 1850-1920) en de eikendreven in de ontginning zijn aangeduid 
als elementen met redelijk hoge waarde.  

1.7.2.5 Ecoregio 

Het plangebied is gelegen in de ecoregio Kempen. Dit uitgestrekt gebied wordt getypeerd door 
naar het noorden toe zacht afhellende, overwegend zandige Tertiaire ondergrond, bedekt met een 
dikke laag Quartair zand. 

Het plangebied ligt meer bepaald in het Noord-Kempisch kleisubstraatdisctrict, wat gekend is 
als een vrij vlak gebied met een kleirijke Tertiaire ondergrond, zorgend voor een microcuestareliëf 
en sterk bepalend voor de waterhuishouding. Plaatselijk zijn er land- en stuifduinen en vennen of 
zandige bodems waarvan de profielontwikkeling sterk door de mens is beïnvloed. 

 

1.8 Adviescommissie 

Over het beheer in het Vlaams natuurdomein Bootjesven worden adviezen uitgebracht door de ad-
viescommissie regio Turnhoutse Kempen. 

 

Samengevat 

 Het plangebied omvat 3 deelgebieden, namelijk deelgebied De Kolonie (290 ha) dat vooral be-
staat uit naaldbos, deelgebied Bootjesven (78 ha) dat vooral bestaat uit vennen, graslanden en 
wat bos en tenslotte deelgebied Schootse Hoek (41 ha) volledig gelegen op Nederlands grond-
gebied en vooral bestaat uit naaldbos.  

 Het volledige plangebied van 409,5 ha is met uitzondering van 8,4 ha van Regie der Gebou-
wen, in eigendom van ANB. 

 Het plangebied ligt voor een groot deel in de bestemming bosgebied en voor een beperkt deel 
in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en natuurgebied.  

 Bijna 1/4de (95 ha) van het plangebied ligt in habitatrichtlijngebied Heesbossen, Vallei van Mar-
ke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop.  
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 Binnen het habitatrichtlijngebied komt er droge en natte heide (4010-4030), vennen (3110) en 
fragmentarisch oud zuurminnend eikenbos (9190). Waardevol is het voorkomen van 2 habitat-
richtlijnsoorten, nl. Kamsalamander en Gevlekte witsnuitlibel (bijl. II) en ook Poelkikker en 5 
soorten vleermuizen (bijl. III). 

 125 ha van het plangebied valt binnen de afbakening van Het Vlaams Ecologisch Netwerk 
(VEN).  

 De erfgoedwaarde van Wortel Kolonie is bijzonder groot. Het plangebied op Belgisch grondge-
bied valt volledig binnen beschermd Landschap van 551 ha. 

 
 
 

 
foto: herfstkleuren in de Torendreef 
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2 Algemene beschrijving 

2.1 Cultuurhistorisch overzicht 
2.1.1 Historiek van de Rijksweldadigheidskolonie 

Gezien de doorslaggevende invloed die de ontwikkeling van de Rijksweldadigheidskolonie heeft op 
het huidig landschapsbeeld wordt de historiek van de kolonie hieronder uitvoerig weergegeven 
(bron: www.gevangenismuseum.be en De Borgher M., 1999): 
 
Het ontstaan en de evolutie van Wortel-Kolonie is nauw verbonden met de geschiedenis van Merk-
splas-Kolonie. Gedurende vele jaren vormden de beide domeinen zelfs één landloperskolonie.  

Na het succes van de landloperskolonie in Drenthe kreeg Johannes Vanden Bosch de opdracht om 
een gelijksoortig project te starten in de Zuidelijke Nederlanden. Zo kwam hij terecht op de grote 
heidevlakten ten oosten van Wortel, waar hij zijn oog liet vallen op een gebied van 516 ha. In dit 
gebied lagen verschillende vennen, zoals de Gorvennen, het Donckven, het Balven, het Botven (= 
Bootjesven), het Lanckven en het Hermans Moer (= Moeras). Van de Hertog van Salm-Salm en 
bankier Hennesy kocht hij 213 ha grond. De overige 303 ha was eigendom van de gemeente Wor-
tel. Het gemeentebestuur ging pas akkoord met de verkoop, nadat het door een Koninklijk Besluit 
daartoe werd gedwongen.  

In 1822 startte men met de ontginning van de heidegronden. Er werden dreven aangelegd in een 
dambordstructuur. Op het kruispunt van de hoofddreven werd een soort ruitvormig pleintje gemaakt 
voor "Les quatre bâtiments", nl. de woning van de directeur, een lagere school, een magazijn en 
een bedrijfsgebouw met onder meer een spinnerij.  

In Wortel kwam de zgn. "Vrije Kolonie" en in 
Merksplas de "Onvrije Kolonie". In "Kolonie 1" 
(316ha), ten noorden van de dreef langs dit 
pleintje, zouden 72 boerderijtjes worden ge-
bouwd, elk met 3,5 ha grond en in "Kolonie 2" 
zou men nog eens 58 hoevetjes bouwen. Deze 
kleine hoeven waren eenvoudige stenen ge-
bouwtjes (van 7,4m x 14m), zonder verdieping, 
met een dak in stro. Naast een gemeenschap-
pelijke huiskamer met open haard waren er nog 
drie slaapkamers, een kelder en een houten 
schuur. Deze rechthoekige gebouwen stonden 
aan weerszijden van de dreef, met de gevel 
naar de dreef gericht. In november 1822 waren 
er al 25 hoevetjes klaar, in juni 1823 stonden er 45 en vier jaar later waren er 129 beschikbaar.  

Zodra deze gebouwen bewoonbaar waren, schreef de Maatschappij een brief naar de Belgische 
steden en gemeenten om voor bewoners te zorgen. Eind oktober 1822 namen de eerste noodlij-
dende families hun intrek in deze hoevetjes. In 1822 verbleven er 151 kolonisten, in 1823 waren er 
al 406 en in 1829 zat men op een maximum van 636 bewoners.  

Het was de bedoeling dat deze bewoners door hun "noeste arbeid" hun gezin in de levensbehoef-
ten konden voorzien, maar ook dat zij in staat zouden zijn om jaarlijks een zekere vergoeding te 
betalen, zodat ze op de duur als zelfstandige boer verder konden werken, om zo uit de vicieuze 
cirkel van armoede en ellende te ontsnappen. Maar gans dit plan mislukte. De meeste gezinnen die 

http://www.gevangenismuseum.be/
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in Wortel werden geplaatst, kwamen uit de steden en hadden geen notie van en geen belang-
stelling voor de boerenstiel. Er was ook weinig begeleiding. Bovendien waren de Belgen het niet 
eens met de progressieve ideeën van de Hollanders. Vanaf 1828 verloren de gezinnen hun zelf-
standigheid. Ze moesten vanaf dan in loondienst werken voor de Maatschappij van Weldadigheid.  

In 1830 werd België onafhankelijk. In Wortel-Kolonie werd de oogst vernield en de bevolking van de 
Kolonie kwam in opstand, hierin aangemoedigd door de burgemeester van Wortel die de gedwon-
gen verkoop nog steeds niet was vergeten. Vele bedelaars sloten zich aan bij het Hollands leger of 
bij de opstandelingen, nadat ze eerst de hoeven in brand hadden gestoken. Dat was de doodsteek 
van het "Hollands project". De Maatschappij van Weldadigheid bleef nog wel bestaan, maar een en 
ander was praktisch niet meer werkbaar. Toen het contract in 1841 afliep, weigerde de Belgische 
staat om de beide domeinen te kopen. De Maatschappij werd ontbonden. De laatste kolonisten 
werden teruggebracht naar hun oorspronkelijke gemeenten, of ze werden ondergebracht in kloos-
ters of bij landbouwers. De schuldeisers eisten een openbare verkoop. Prins Frederik, de voor-
naamste schuldeiser, was hiermee niet akkoord en kocht in 1846 zelf de domeinen van Wortel- en 
Merksplas-Kolonie voor 400.000 frank (10.000 Euro).  

In de onzekere tijd die daarop volgde, verdwenen alle hoevetjes van Wortel-Kolonie steen voor 
steen. Op het terrein is van deze gebouwtjes niets meer merkbaar. 

Nadat in 1866 de "Wet op de beteugeling van de landloperij" was gestemd ging de Belgische rege-
ring op zoek naar een geschikte locatie, maar eigenlijk was deze nog aanwezig te Wortel en Merk-
splas. Op 20 december 1870, veertig jaar na de onafhankelijkheid, werden de domeinen aange-
kocht door de Belgische staat. De coördinatie van de "Weldadigheidskolonieën van Hoogstraten-
Merksplas-Wortel" werd toevertrouwd aan de directeur van de gevangenis in Hoogstraten.  

Vanaf 1871 werden eerst de aanwezige gebouwen opgekalefaterd. Op de militaire kaart van 1879 
stonden nog enkele hoevetjes getekend. Op de zuidoostkant van het terrein groeiden naaldbomen 
en de rest van het domein was weer ingenomen door heide. De echte bouwactiviteiten in Wortel-
Kolonie gingen door in de periode 1880 - 1900.  

In 1881 werden de nieuwe gevangenisgebouwen voor de landlopers opgetrokken. Dit zijn de mooie 
witte gebouwen, die er nog steeds staan.  

De wet van 1866 werd in 1891 verfijnd. De gewone bedelaars, die bedelen omdat ze structureel 
arm zijn (door ouderdom, werkloosheid, gebrek of ziekte) kwamen terecht in Wortel, en de beroeps-
bedelaars die arm zijn uit luiheid, losbandigheid of dronkenschap werden opgesloten in Merksplas. 
De valide landlopers werden tewerkgesteld op de boerderij, in de steenfabriek, de smidse, de 
schrijnwerkerij, de klompenmakerij, de weverij, de kleermakerij of moesten helpen in de keuken.  

Vanaf 1902 werden ook de "beroepsbedelaars" ondergebracht in Wortel-Kolonie. Tot aan de Eerste 
Wereldoorlog was de populatie van vagebonden in de beide Weldadigheids-kolonies zeer hoog. Na 
de Grote Oorlog daalde dit aantal aanzienlijk, enerzijds omwille van de wederopbouw en anderzijds 
omwille van de sociale wetgeving.  

Op 7 mei 1929 werden de landloperskolonies van Hoogstraten en Wortel afgeschaft en bleven de 
gebouwen onbezet.  

In 1935 gingen de deuren terug open voor geesteszieke landlopers en voor zieken uit andere over-
bevolkte psychiatrische instellingen. Tijdens de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog werden de 
geesteszieken overgebracht naar andere instellingen. De gebouwen kregen het zwaar te verduren. 
Het Lazaret (pesthuis) en het woonhuis van de hoeve werden vernield.  

Vanaf 1945 verbleven er in de gebouwen van Wortel-Kolonie opnieuw landlopers, ditmaal afkomstig 
van Merksplas. Wortel bleef tot in 1955 een bijhuis van Merksplas, maar werd toen een onafhanke-
lijke instelling met een eigen directie.  

Toen België op 1 maart 1993 onder Europese druk de wet op de landloperij afschafte, verloren de 
260 landlopers van Wortel Kolonie de geborgenheid van de georganiseerde vrijheid. In april 1996 
verbleven nog steeds 27 landlopers in Wortel. Zij kozen ervoor om in Wortel te blijven, ook al moes-
ten ze zich dan onderwerpen aan een strenger gevangenisregime.  
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Volgende tijdslijn met onder meer het grondgebruik maakt de historiek van de kolonie overzichte-
lijk (bron: Ruts S., 1997 & VLM, 1998): 
1822 - Wettelijke erkenning Maatschappij van het Zuiden 

- Oprichting vrije kolonie Wortel en onvrije kolonie Merksplas 
- Grondgebruik; start ontginning heide te Wortel 
- Indeling kolonie Wortel volgens symmetrisch, rationeel plan in twee delen; kolonie 1: 316 ha en ko-
lonie 2: 200 ha 
- Bevolkingscijfer; 151 personen 

1823   - Oprichting ‘Vier gebouwen’ centraal aan de kruising van de twee hoofdwegen (directeur, school, 
magazijn, spinnerij) 
- Bouw van hoeves op gelijke afstand in het midden van het perceel 
- Trekken van de brede grachten; deze scheiden de hoeves en bieden een gemakkelijke doorloop van 
het water 
- Grondgebruik; Ontginning 1/3 van de gronden voor behoeftige families en ontginning 2/3 van de 
gronden door de kolonisten zelf 

1824  - Reeds 129 hoeven beschikbaar 
1826  - Grondgebruik; 451,57 ha in cultuur gebracht 
1828  - Grondgebruik; slechts 186,40 ha met landbouwgewassen bebouwd; 

- Bevolkingscijfer; 568 personen 
1829  - Grondgebruik; onlusten rond Belgische onafhankelijkheid vernielen oogst 
1830  - Vanaf 1830 zijn de uitgaven hoger dan de inkomsten 
1831  - Bevolkingscijfer; 341 personen 
1833  - Grondgebruik; start aanplanting bossen; Grove dennen voor brandhout en dennen voor meubelma-

kerij op 1/3 van de landbouwoppervlakte (179ha) 
1839 - Bevolkingscijfer; 636 kolonisten 
1840  - Grondgebruik; nog slechts 62.90 ha met landbouwgewassen bebouwd waarvan dan nog 37% braak  

bleef volgens Gailliez 
- Grondgebruik; op een totaal van 516 ha volgens Stroobant: 

*heide; 242 ha 
*dennenbos; 226 ha 
*gecultiveerde gronden; 39 ha 
*gebouwen; 4 ha 
*boomkwekerij; 3 ha 
*kreupelhout; 2 ha 

- Massale voedselvergiftiging in de kolonie; 168 kolonisten sterven 
- Bevolkingscijfer; afname met vooruitzicht op de sluiting 

1842  - Grondgebruik; op een totaal van 516 ha volgens landmeter De Roy:  
*wegen, boomkwekerij en jonge dennenbomen; 225,116,60 ha (43%) 
*sparrenbossen; 179,13 ha (34%) 
*bebouwde en braakliggende gronden en weiden; 85,51 ha (16%) 
*heide; 4,66 ha (0,7%) 
*kreupelhout; 3,29 ha (0,6%) 

1846  - Verkoop van het domein aan prins Frederik voor 400.000 Bfr. 
- Einde van de koloniën van Wortel en Merksplas 
- Overblijvende armen komen onder de hoede van de pastoor 
- Bevolkingscijfer; bij de sluiting wonen er nog slechts 181 personen 

1848  - Meeste kolonisten zijn naar hun dorp van herkomst teruggekeerd 
1853  - Bevolkingscijfer; er verblijven nog 15 gezinnen of 100 personen 
1865  - Kaart van Wortel-Kolonie: dienst Bos en Groen 
1870  - Alle kleine verspreide bedelaarshuizen worden afgeschaft 

- De vroegere kolonie van Wortel wordt gekocht en eigendom van de Belgische Staat 
- Ingebruikname kerkhof 

1881  - Het geheel der instellingen krijgt de nieuwe naam: ‘Weldadigheidskolonieën van Hoogstraten-
Merksplas-Wortel’ 

1882  - Tussen 1882 en 1890 worden de hoofdgebouwen en de boerderij opgetrokken 
1891  - Bevolking; De wet Lejeune maakt een onderscheid tussen verschillende categorieën van landlopers; 

Wortel wordt aangeduid als toevluchtshuis voor bedelaars die bedelden omwille van ouderdom, li-
chaamsgebrek, werkloosheid of andere ellende, Merksplas voor de ‘beroepsbedelaars’ die ten gevol-
ge van luiheid, losbandigheid of dronkenschap landloper waren 
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1895 - Grondgebruik: voornaamste aanplanting dreven 
1904  - Grondgebruik: op een totaal van 604,79 ha volgens Lauwerys 

*gebouwen, vijvers, grachten en wegen; 133,76 ha 
*bebouwde gronden en weiden;123,49 ha 
*struikgewas; 90,16 ha 
*diverse beplantingen; 7,20 ha 
*boomgaarden; 3,18 ha 

1929  - K.B. 7 mei : de weldadigheidskoloniën van Wortel en Hoogstraten worden afgeschaft 
- De kolonie van Wortel wordt een bijhuis van het bedelaarsgesticht van Merksplas 
- W.K. blijft onbezet tot 1935 

1934  - Kaart; Topografische kaart van het N.G.I. toont aan dat in tegenstelling met de topografische kaart 
van 1871 het gebied van W.K. volledig ontgonnen is. Globaal genomen komt de toestand overeen 
met die op de recentste topografische kaart. 

1935  - W.K. wordt opnieuw een toevluchtshuis, ditmaal voor geesteszieke landlopers of geesteszieken uit 
Geel of andere overbevolkte psychiatrische ziekenhuizen 
- W.K. krijgt de nieuwe naam; ‘Rijkskoloniegesticht’ 

1944  - W.K. krijgt het tijdens de bevrijding erg te verduren; 11 opgeslotenen komen om en verschillende 
gebouwen worden vernield 

 
Postkaart: zicht op de Molendreef van op het kruispunt ‘de 4 gebouwen’ met zicht richting Worteldorp met be-

woners van de kolonie (datum niet bekend, jaren ’40?) – bron: Erfgoedbank Hoogstraten 
1945  - na de herstellingswerkzaamheden verblijven opnieuw landlopers afkomstig uit Merksplas Kolonie in 

de Kolonie van Wortel 
1977  - Door de fusies behoort Wortel vanaf nu tot de gemeente Hoogstraten 
1986  - Het kerkhof wordt heringericht 

- Vernieuwing ingang van het Bootjesven 
1988  - Grondgebruik; Op een totaal van 524 ha: 

*bos; 300 ha (waarvan slechts 31 ha jonge aanplant) 
*akkerland; 70 ha 
*weiland; 38 ha 
*dreven; 40 ha 
*water; 10 ha 
*gevangenis; 20 ha 
*veiligheidszone; 25 ha 
*landbouwgrond Penitentiair Schoolcentrum van Hoogstraten; 20 ha 

1989  - Inhuldiging nieuwe bibliotheek met leeszaal, dagverblijf, biljartzaal en sanitaire installaties. 
- Verbeteren wegen en dreven 
- Kuisen van de grachten 

1993  - Wet Lejeune op de landloperij wordt geschrapt op 1 maart 
- Opheffing van de Weldadigheidskoloniën van Wortel en Merksplas 
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1996  - De centrale gevangenis wordt verbouwd tot een gevangenis voor lichtgestraft gevangenen 
- Vanaf mei verblijven er 150 gedetineerden 

1997  - Bevolking; er verblijven nog 27 landlopers in de kolonie te Wortel die tewerkgesteld zijn in de gevan-
genis of instaan voor het onderhoud van het domein 
- De Vlaamse Landmaatschappij verwerft de gronden en de gebouwen van W.K. met uitzondering van 
de centrale gevangenis en een veiligheidszone er rondom. 

 
2.1.2 Evolutie van het bos- en landschapsbeeld4 

In de directe omgeving van het plangebied, maar niet in het plangebied zelf, zijn er al verschillende 
archeologische vondsten gedaan. In kader van de uitvoeringswerken voor Ruilverkaveling Zonder-
eigen in 2012 zal er bijkomend archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.  

Historische kaarten (vanaf begin 18de eeuw) 
Op de Fricx-kaart van begin 1700 is het gebied ten oosten van het dorp Wortel weergegeven als 
een uitgestrekt heidegebied met verschillende grotere vennen.  
Figuur 2.9: uitsnede uit kaart van Fricx (1700) 

 

de Ferrariskaart 

Zie kaart 2.1a (let wel! de situering van de bestanden op deze kaart is slechts indicatief). 

Tot bij de start van de ontginning van het heidegebied in 1822 zal het landschap zoals weergege-
ven op de Ferrariskaart behouden zijn gebleven. Het gebied was nog altijd een uitgestrekt heidege-
bied in het westen begrensd door het dorp Wortel en het in het oosten door de ontginningen rond 
de hoeve ‘Stackhoevel’ en ‘Heycant’. Het toponiem ‘Botven’ staat reeds vermeld op de locatie van 
het Bootjesven. Ten zuiden van dit ven waren nog enkele grotere vennen (o.a. Goorvennen) die 
momenteel allen zijn verdwenen. Het perceel bos dat vermeld staat, is waarschijnlijk bestand 5c 
waar nog Dalkruid werd aangetroffen.  

                                                                 
4 Bronnen: http://www.erfgoedhoogstraten.be/ 

 http://www.gevangenismuseum.be/ 
  http://www.kempenslandschap.be/ 

http://www.erfgoedhoogstraten.be/
http://www.gevangenismuseum.be/
http://www.kempenslandschap.be/
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Figuur 2.10: uitsnede van de Ferrariskaart 

 

Vandermaelen 

Op deze kaart is het volledige gebied opgedeeld in rechthoekige perceelblokken en vormt het 
kruispunt van de ‘4 gebouwen’ het centraal punt. Hoogstwaarschijnlijk is de kaart ook als verkave-
lingsplan in gebruik zoals het gebied er finaal zou moeten uitzien maar zijn er heel wat perceelblok-
ken op het terrein nog niet ontgonnen. Er was nog heel wat heide aanwezig, zo was er in de bloei-
periode rond 1828 slechts 180 ha in ‘landbouw’gebruik. Vanaf 1840 wordt er intensief bebost met in 
1842 ongeveer 180 ha ‘sparren’bossen. Deze bossen zijn echter maar terug te vinden op de topo-
grafische kaarten vanaf 1871. 

De Vandermaelenkaart geeft slechts enkele kleine bossnippers weer. Belangrijkste bosdelen in het 
open heidelandschap waren gesitueerd in De Kolonie (bestand 1d, 10a, 10b, 8d en 8e).  

Figuur 2.11: uitsnede van kaart Vandermaelen 

 

ICM 1871 

Zie kaart 2.1c. 

Op deze militaire topografische van de periode 1871 is duidelijk weergegeven dat in het zuidelijk 
deel van het gebied (percelen 6, 7 en 8) al verschillende naaldhoutaanplanten waren. Ook in de 
Schootse Hoek (bestanden 1-6) werden grote delen bebost. Het deel ten noorden van het kruispunt 
‘4 gebouwen’ was nog heidegebied met heel wat vennen.  
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Figuur 2.12: uitsnede van MGI 1871  

 

MGI 1885 
Zie kaart 2.1d. 

Stilaan raken grotere delen bebost, in 1885 was al zowat 3/4e van bestanden in De Kolonie bos. In 
het deel ten noorden van de Torendreef is het aandeel bos nog vrij beperkt. 

Figuur 2.13: uitsnede van MGI 1885 

 

NGI 1928 
Zie kaart 2.1e. 
Op deze topografische kaart is er centraal in het gebied aanzienlijk wat bos verdwenen terwijl het 
noordelijk deel verder is bebost. In Schootse Hoek zijn in vergelijking met 1885 de bestanden 5a en 
6a niet en de bestanden 11a tot 12a wel bebost. Op deze kaart zijn ook de ontwateringsgrachten 
zoals in Schootse Hoek duidelijk weergegeven. 
Figuur 2.14: uitsnede van MGI 1928 
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Bosleeftijd 

De bosleeftijd is weergegeven op kaart 2.2. 
De meerderheid van de bosbestanden is ontstaan tussen 1850 en 1930. Een belangrijk deel van 
bos in Bootjesven dateert zelfs van na 1930. Enkele kleine relicten in bestand 1d, 5b en 10a/b zijn 
permanent bebost sinds 1775-1850. 
De oudste van de huidige dreefbomen dateren van rond 1895. Een Amerikaanse eik die in het na-
jaar van 2012 in de dubbele dreef ten noorden van de hoeve werd gekapt, had een leeftijd van ca. 
120 jaar.  
Het Bootjesven staat zeker op de Ferrariskaart weergegeven en waarschijnlijk zelf al op de Fricx-
kaart van 1700. 

 
Postkaart: zicht op het Bootjesven en Boothuisje (datum niet bekend, jaren ’40?) – bron: Erfgoedbank Hoogstraten 

Schootse Hoek 

Twee historische kaarten van Nederlands grondgebied illustreren het landschap van Castelreesche 
heide en Schootse Hoek. Op de historische kaart van 1838 is nog maar een deel van Schootse 
Hoek bebost met naaldhout. Op deze kaart is ook duidelijk te zien dat het nat perceel net buiten het 
plangebied en waar er o.a. Moerasviooltje voorkomt, nog een ven was.  

Figuur 2.15: uitsnede uit historische kaart 1838 
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De Nederlandse topografische kaart uit 1899 komt grotendeels overeen met de Belgische kaart uit 
1885 (zie kaart 2.1d). De Castelreesche Heide is ingetekend als een uitgestrekt heidegebied en de 
zuidrand van Schootse Hoek was niet bebost. Op de kaart is duidelijk weergegeven dat het volledi-
ge gebied tussen de Torendeef en de grens met uitzondering van bestanden 2a, 2b en 2c (deel) 
nog niet was bebost (en zie ook: het Moeras was weergegeven als een groot ven)  

Figuur 2.16: uitsnede uit topokaart 1899 

 

2.1.3 Kenmerken van het vroeger beheer 

Voor 1990 
In het archief van ANB regio Turnhoutse Kempen is de ‘Bedrijfsregeling voor bossen en dreven in 
Kolonie Wortel’ aanwezig. Van elk perceel is door de Kolonie vrij zorgvuldig een fiche bijgehouden 
waarop de uitgevoerde werken staan beschreven. Ook voor het deel Schootse Hoek bestaan der-
gelijke fiches. Sommige van die beschrijvingen gaan terug tot werken uitgevoerd in de jaren ’20 van 
vorige eeuw; de meeste zijn vanaf begin jaren ’40. Uit de beschrijvingen blijkt duidelijk het intensief 
bosbeheer dat er tot de jaren ’80 gebeurde. Na de kap werd er meestal gespit (tot 30 cm diep). 
Voor de aanplant (meestal Grove den) werd het perceel gedurende 1 à 3 jaar ingezaaid met lupines 
en werd bemest met metaalslakken. Het bosstrooisel werd ca. 30 jaar na de aanplant geruimd.  

Een bestandenkaart van de beheerblok Schootse Hoek uit 1979 en van de beheerblokken Kolonie 
en Bootjesven uit 1983 maken onderdeel uit van de bedrijfsregeling van het vroegere Waters en 
Bossen, houtvesterij Antwerpen. 

In de bedrijfsregeling van 1983 is de omlooptijd voor naaldhout bepaald op 3 jaar en 6 jaar voor 
oudere bestanden. Voor loofhout gelde een omlooptijd van 12 jaar (met facultatief om de 3 jaar). 
Het bos in Kolonie werd ingedeeld in 3 groepen van telkens ca. 80 à 90 ha. 

Na 1990 
Begin de jaren ’90 werden nog verschillende percelen die in landbouwgebruik waren, bebost met 
Zomereik, Beuk, Amerikaanse eik, Grove den en Corsicaanse den.  

Eind de jaren ’90 kwam het gebied in beheer van Afdeling Bos&Groen (Schootse Hoek en Kolonie) 
en Afdeling Natuur (Bootjesven). Sindsdien wordt er in het plangebied een natuurvriendelijk beheer 
gevoerd, dat grotendeels is gericht op structuur- en biodiversiteit, recreatief medegebruik en be-
houd van de belangrijke landschapselementen (vennen, dreven, e.d.). 
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De werkzaamheden gebeuren door de terreinploeg van het ANB, aangevuld met hulp van externe 
firma’s, scholen of verenigingen, andere overheden of d.m.v beheerovereenkomsten voor enkele 
specifieke percelen of ingrepen. 

Bosexploitatie gebeurde door verkoop van staand, gemerkt hout aan gespecialiseerde firma’s. 

Een overzicht van de belangrijkste beheerwerken door ANB van de laatste 5 jaar, zijn terug te vin-
den in Bijlage 4. 

 
Samengevat 
Tot 1822 was het plangebied gelegen in een uitgestrekt heidegebied. Vanaf dan werd het gebied op 
korte termijn deels ingedeeld in perceelblokken en ontgonnen voor landbouwgebruik. Dit gebeurde 
vooral langs de hoofdassen van de kolonie. Na het mislukken van de lanbouwontginning werd er 
vanaf 1840 vrij snel overgeschakeld naar bebossing met naaldhout. Eerst gebeurde dit in het zuide-
lijke deel, dan in het centrale deel en tenslotte vanaf de jaren ’30 in het noordelijk deel. Het Bootjes-
ven is het enige ven dat op alle historische kaarten terug te vinden is. 
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2.2 Beschrijving van de standplaats 
2.2.1 Reliëf  
Zie kaart 2.3 DHM. 

Zoals uit de reliëfkaart (kaart 2.3) blijkt, is het plangebied vrij vlak. Het westen en noordoosten van 
het plangebied zijn het laagst gelegen, met het laagste punt rond de 16 m TAW. Het zuidoosten van 
het plangebied is hoger gelegen, tot een maximum hoogte van 21 m.  

In de onmiddellijke nabijheid van de bosbestanden vinden we in het oosten (Graafsbos) en zuiden 
(Molenzijdse heide) de hoogste punten van de omgeving (maximum 27,5 m). Het laagst gelegen is 
de vallei van de Mark, ten westen van het studiegebied, met een hoogtepeil van slechts 15 m. 

2.2.2 Bodem en geologie 
2.2.2.1 Geologie 

De geologische kaart van het plangebied en omgeving is weergegeven op Figuur 2.17.  

Figuur 2.17: Tertiaire geologische kaart 

 
In en rond het plangebied bevindt zich slechts één geologische laag, nl. de Formatie van Merksplas 
(opgedeeld in een zuidelijke A- en noordelijke B-zone; respectievelijk rood en oranje op Figuur 2.17). 
Deze afzetting dateert van het begin van het Kwartair (Plioceen tot Beneden-Pleistoceen, zo’n 1,5 
miljoen jaar geleden) en typeert nagenoeg de hele Kempen. Ze bestaat uit zand van een grote tot 
middelmatige korrelgrootte en doet dienst als infiltratiegebied. 

2.2.2.2 Bodemtextuur, -drainage en -profiel  

De voorkomende bodemtypes zijn weergegeven op de kaart 2.4. 

De bodemtextuur van het gebied is homogeen opgebouwd uit zandgronden. Deze zandgronden 
(Zdg en Zeg) zijn hoofdzakelijk vochtig met enkele vlekken droge of natte zandbodems ertussen 
(weliswaar toestand waterhuishouding van de jaren ’60). 
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2.2.3 Hydrografie en hydrologie 
Zie kaarten 2.5a en 2.5b. 

Hydrografie 

Het volledige plangebied is gelegen in het Maasbekken.  

Het plangebied is een infiltratiegebied en de afwatering gebeurt – vanwege de iets hogere ligging 
van De Kolonie – deels naar het zuidwesten (De Mark) en deels naar het noordoosten (Het Merks-
ke). In Figuur 2.18 is weergegeven hoe het grondwatersysteem in het stroomgebied van het Merks-
ke werkt en de functie van infiltratie hierbij. 

Er lopen geen natuurlijke waterlopen door het plangebied. Er is een grachtenstelsel dat vooral rich-
ting Staakheuvelse Loop (3de categorie) in oostelijke richting ontwatert. Meer beperkt is er ontwate-
ring richting Schootse Hoek en Heymaersloop. 
Figuur 2.18: Het regionale grondwatersysteem in het Merkske stroomgebied (TNO, 2006) 

 
Hydrologie 

In 2006 werd in opdracht van het ruilverkavelingscomité Zondereigen door TNO een gebiedsvisie 
uitgewerkt voor het Vlaamse deel van het stroomgebied van het Merkske. Deze studie was een 
vervolg op het rapport ‘… van Moesdistel tot Boomkikker’ een visie van Staatsbosbeheer op het 
beekdallandschap van het Merkske (Everts H. & de Vries N., 2002). In de studie is vooral een visie 
uitgewerkt naar ecohydrologische landschappen. 

Het Bootjesven en het Moeras worden gevoed door basenrijk grondwater. Beide vennen zijn erg 
aangetast en geëutrofieerd. In 2004 werd de ontwateringsgracht van het Moeras dichtgemaakt en 
kwam het Moeras (na meer dan 70 jaar) opnieuw onder water. 

De kleinere vennen in bestanden 13a en 15a zijn regenwater gevoed en minder aangetast.  

In onderstaande figuren zijn twee maaiveldprofielen weergegeven die het verloop van het grondwa-
terpeil van het infiltratiegebied Kolonie naar de vallei van het Merkske illustreren.  
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Figuur 2.19: N-Z maaiveldprofiel van het Moeras (= Bootjesven 2) (TNO, 2006) 

 
Figuur 2.20: W-O maaiveldprofiel van kleinere vennen (13a-15a) (TNO, 2006) 
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2.3 Beschrijving van het biotisch milieu 
2.3.1 Bestandenkaart 

Er zijn in het plangebied 3 bosplaatsen en 91 (bos)bestanden onderscheiden met een gemiddelde 
bestandsoppervlakte van 4,5 ha. De bestandsgrenzen zijn afgestemd op de grenzen van de kadas-
trale percelen en is de bestandsnummering in de eigendommen van ANB volledig behouden. De 
nummering van de bestanden in eigendom van Regie der Gebouwen volgt op deze van ANB. 

76 van de 91 bestanden bestaan uit bos (incl. aanplanten), de overige bestanden zijn vennen of 
vijvers (4 bestanden), grasland (8 bestanden), akker (1 bestand), heide (1 bestand) en infrastructuur (1 
bestand). 

In totaal bestaat 89% (357 ha) van het plangebied uit bos. 

De bestandenkaart is weergegeven op kaart 2.6 en op kaart 2.8a zijn de bestanden verder opge-
deeld naar hoofdboomsoort(en). 

Een overzicht van de bestanden met weergave van de bestandskenmerken is weergegeven in bij-
lage 5. Ook in de databank Bosbeheerpakket zijn de gegevens met betrekking tot de algemene 
kenmerken op te vragen (zie bijgevoegde cd-rom.) 

 
2.3.2 Bestandsbeschrijving en dendrometische gegevens 
De oppervlakte van niet-bosbestanden (permanente open plek en water) werd in de bosbouwdata-
bank aan 0,0001 ha gelijkgesteld5 zodat ook betekenisvolle uitspraken kunnen bekomen worden op 
niveau van het plangebied en eventueel de bospercelen. Concreet betekent dit dat onderstaande 
cijfers en grafieken (uitgezonderd deel over de bestandstypen) betrekking hebben op het volledige 
plangebied met uitzondering van de graslanden in eigendom van het ANB. Alle berekende waarden 
onder deze paragraaf hebben enkel betrekking tot de beboste of de te bebossen percelen. 

2.3.2.1 Bestandskenmerken 

Bestandstypen 

Zie kaart 2.7. 

Het grootste deel van de bosplaatsen in het plangebied (55%) worden ingenomen door naaldhout-
bestanden. Het aandeel homogene naaldhoutbestanden bestaande uit Grove den is beduidend. 

Ongeveer een 18% van het plangebied bestaat uit homogene loofhoutaanplanten van voornamelijk 
Zomereik en (minder) Beuk.  

Ongeveer 17% wordt gedomineerd door naaldhout of loofhout met bijmenging van beiden. Bijmen-
ging in de naaldhoutbestanden bestaat hoofdzakelijk uit spontane verjonging van Berk of Zomereik. 
De bijmenging in de loofhoutbestanden bestaat voornamelijk uit naaldhout van eerdere aanplanten 
waarbij, door dunning, het aandeel loofhout de bovenhand heeft gekregen. 

Het aandeel open plekken (7%) is behoorlijk significant voor het plangebied. Deze bestaan voor-
namelijk uit graslanden, een (natuur)akker en het heideperceel in het Bootjesven 

De vennen en kleine vijvers beslaan een oppervlakte van ongeveer 3%.  

Tabel 2.2: verdeling van de verschillende bosbestandtypes binnen het plangebied. 
Bestandstype Oppervlakte (ha) Rel. oppervlakte (%) 

NH naaldhout (+80%) 223,83 54,7% 
LH loofhout (+80%) 74,72 18,3% 

L+N loofhout (50-80%) + naaldhout 28,39 6,9% 

                                                                 
5 Bij het berekenen van de parameters worden alle bestanden in rekening gebracht, ook open plekken en water. Hierdoor 
treedt onderschatting op bij de cijfers van het gemiddeld bosbestand. Dit kan me oplossen door deze bestanden een 
oppervlakte te geven van 0,0001 ha, dit geldt niet voor kapvlaktes (TB) of jonge aanplanten. 
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Bestandstype Oppervlakte (ha) Rel. oppervlakte (%) 
N+L naaldhout (50-80%) + loofhout 41,46 10,1% 
pOp open plek 28,63 7,0% 
INF infrastructuur 0,52 0,1% 
Wa water 11,89 2,9% 

totaal 409,4 100% 
 

Grafiek 2.1: verdeling van de verschillende bestandstypen 
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Leeftijd 

Ongeveer 11% van de bosoppervlakte heeft een bosleeftijd jonger dan 20 jaar. Het betreft hoofdza-
kelijk bosaanplanten en spontane verbossingen in De Kolonie en rond het Bootjesven. 

De meeste naaldhoutaanplanten zijn tussen de 40 en de 80 jaar oud en dan vooral in de jaren na 
WOII, de oudste naaldhoutaanplant dateert van 1924 (12a in Schootse Hoek). Oudere loofhoutbe-
standen zijn onder meer bestand 10a in Schootse Hoek en 3d in Kolonie. Zie kaart 2.8b voor de 
leeftijd van de bosbestanden. 

 
Tabel 2.3: globale leeftijd van de bosbestanden 

Leeftijdsopbouw Oppervlakte (ha) rel. oppervlakte (%) 
1-20 jaar 40,32 11,0% 

21-40 jaar 17,02 4,6% 
41-60 jaar 88,04 23,9% 
61-80 jaar 149,02 40,5% 

ongelijkjarig 73,6 20,0% 
totaal 368,0 100% 
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Grafiek 2.2: verdeling van de leeftijdscategorieën 
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Sluitingsgraad 
Met uitzondering van jonge spontane verbossing en recente aanplant (bvb. bestand 4a in Kolonie) 
hebben de overige bestanden een hoge sluitingsgraad (>75%), hierbij zijn de naaldhoutbestanden 
met Grove den minder gesloten. In enkele recent gedunde naaldhoutbestanden in Kolonie is de 
sluitingsgraad minder dan de 75% die voor de dunning werd bepaald.  

Tabel 2.4: verdeling van de sluitingsgraad binnen het plangebied 
Sluitingsgraad Oppervlakte (ha) Rel.oppervlakte (%) 

< 25 % 14,7 4,0% 
25 % - 50% 11,4 3,1% 
50 % - 75 % 221,9 60,2% 

> 75 % 120,7 32,7% 

Bedrijfsvorm 
Hooghout, waarbij de bomen als hoogstammen groeien, is vrijwel de enige bedrijfsvorm die wordt 
toegepast in de bosbestanden (100 % van de totale oppervlakte). 
 
Mengingsvorm 
Onder mengingsvorm wordt de ruimtelijke positie van de bomen en/of boomgroepen van verschil-
lende soorten binnen een bestand verstaan. Het kan gaan om zowel stamsgewijs of groepsgewijs 
gemengde bestanden als homogene bestanden met één enkele boomsoort. 

Homogene bosbestanden nemen een oppervlakte van 230 ha in, ofwel bijna 2/3den van de bosbe-
standen in het plangebied. Deze homogene bestanden bestaan beperkt uit aanplanten met Zomer-
eik, Beuk en Lork, maar vooral uit Grove denbestanden.  

Gemengde bosbestanden nemen ongeveer 38% van de bosoppervlakte in, verdeeld over 
stamsgewijze menging (13,5%) en groepsgewijze menging (24,1%). 
 

Tabel 2.5: aandeel van de verschillende mengingsvormen 
Bedrijfsvorm Oppervlakte (ha) Rel. opp. (%) 

homogeen 229,8 62,4% 
groepsgewijs 49,7 24,1% 
stamsgewijs 88,9 13,5% 

totaal 368,4 100% 
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2.3.2.2 Boomsoortensamenstelling 

Hieronder zijn de gegevens (op basis van –deels gecorrigeerde- 109 bosbouwopnames in de 3 be-
heerblokken) weergegeven op niveau van het volledige plangebied. 

Zaailingen 

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

In totaal werden binnen deze hoogteklasse 16 houtige plantensoorten aangetroffen en het gemid-
delde stamtal voor het volledige plangebied bedraagt 2.620 zaailingen per hectare (zie Tabel 2.7).  

Wilde lijsterbes en Sporkehout zijn de belangrijkste soorten en dan nog vooral in de hoogteklassen 
meer dan 0,5 m. 

Bij de ongewenste soorten is er in enkele bestanden veel verjonging van Amerikaanse eik maar 
vooral beperkt tot de hoogteklasse tot 0,5m. Amerikaanse vogelkers is door intensieve bestrijding 
maar beperkt meer aanwezig. 

Tabel 2.6: aantal zaailingen per hectare en per hoogteklasse voor het volledig plangebied 

Hoogteklasse soort stamtal/ha 
 Amerikaans krenteboompje 20 
 Amerikaanse eik 212 
 Amerikaanse vogelkers 79 
 berk 20 
 Beuk 2 
 Gewone es 311 

0-49 cm Gewone esdoorn 26 
 Grove den  114 
 Haagbeuk 4 
 Hulst 14 
 Sporkehout  322 
 Tamme kastanje 24 
 Wilde lijsterbes  146 
 Zachte berk 92 
 Zomereik 210 
 Amerikaanse eik 39 
 Amerikaanse vogelkers 23 
 berk 11 

50-99 cm Gewone vlier  2 
 Sporkehout  14 
 Wilde lijsterbes  192 
 Zomereik 85 
 Sporkehout  46 

100-149 cm Wilde lijsterbes  25 
 Zachte berk 6 
 Zomereik 12 
 Amerikaans krenteboompje 12 
 berk 4 

150-199 cm Beuk 1 
 Ruwe berk 11 
 Wilde lijsterbes  501 
 Zomereik 39 

 
Tabel 2.7: totaal aantal zaailingen per hectare en per soort voor volledig plangebied 

soort aantal/ha 
Wilde lijsterbes 864 
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soort aantal/ha 
Sporkehout  382 
Zomereik 346 
Gewone es 311 
Amerikaanse eik 251 
Grove den  114 
Amerikaanse vogelkers 101 
Zachte berk 98 
berk 35 
Amerikaans krenteboompje 32 
Gewone esdoorn 26 
Tamme kastanje 24 
Hulst 14 
Ruwe berk 11 
Haagbeuk 4 
Beuk 3 
Gewone vlier (zwarte vlier) 2 
Totaal 2.620 

 
Grafiek 2.3: procentueel aandeel van de zaailingen voor volledig plangebied 
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Struiklaag 
Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte van meer dan 2 meter en een omtrek 
kleiner dan 20 cm.  

Gemiddeld wordt binnen deze laag een stamtal bereikt van 998 levende struiken per hectare, ver-
deeld over een laag aantal houtige plantensoorten, namelijk 15.  

In de jongere gesloten naaldhout- en loofhoutaanplanten (bvb. bestand 3c, 3f, 6d) is de struiklaag 
afwezig. In de oudere Grove dennenbestanden is er veelal een matig ontwikkelde struiklaag aan-
wezig met vooral Wilde lijsterbes en Spork, dit zijn dan ook belangrijke soorten in de hoogteklasse 
tot 6 m. Ook Zomereik is vooral aanwezig tot een hoogte van 4 m, dit aandeel bestaat deels uit 
aanplant. Een andere belangrijke soort is berk met een opvallend hoog aandeel Zachte berk. 

Het aandeel ongewenste soorten als Am. eik en Am. vogelkers bedraagt minder dan 2% en is 
vooral beperkt tot enkele bestanden.  

Op kaart 2.8c is de bedekking van de struiklaag en de aanwezigheid van exoten weergegeven (ge-
baseerd op de bedekking van soorten bij de vegetatie-opnames en geactualiseerd naar toestand 2012). 
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Tabel 2.8: aantal struiken per hectare en per hoogteklasse voor het volledig plangebied 

Hoogteklasse soort aantal/ha 
 Amerikaans krenteboompje 52 
 Amerikaanse eik 17 
 Amerikaanse vogelkers 5 
 berk  57 
 Beuk 0 
 Boswilg 15 
 Grove den  3 

2-4 m Hazelaar 2 
 Ruwe berk 3 
 Sporkehout  123 
 Wilde lijsterbes  289 
 Zachte berk 11 
 Zomereik 132 
 Zwarte els 0 
 Amerikaanse eik 1 
 berk  33 
 Corsikaanse den 6 

4-6 m Ruwe berk 1 
 Sporkehout  45 
 Wilde lijsterbes  39 
 Zachte berk 34 
 Zomereik 7 
 Zwarte els 2 
 berk  26 
 Gewone es 83 

6-8 m Sporkehout  4 
 Wilde lijsterbes  1 
 Zachte berk 7 

 

Tabel 2.9: totaal aantal struiken per soort voor het volledig plangebied 

soort aantal/ha 
Wilde lijsterbes  329 
Sporkehout  172 
Zomereik 139 
berk 116 
Gewone es 83 
Amerikaans krenteboompje 52 
Zachte berk 52 
Amerikaanse eik 18 
Boswilg 15 
Corsikaanse den 6 
Amerikaanse vogelkers 5 
Ruwe berk 4 
Grove den  3 
Hazelaar 2 
Zwarte els 2 
Beuk 0 
Totaal 998 
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Grafiek 2.4: procentueel aandeel van de struiken in volledig plangebied 
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Boomlaag 

De boomlaag omvat alle exemplaren met een omtrek van meer dan 20 centimeter. 
 
Uit Tabel 2.10 en Grafiek 2.5 is vooral de relatieve verhouding tussen de verschillende boomsoor-
ten af te leiden. Op basis van het stamtal is de belangrijkste boomsoort van het plangebied duidelijk 
Grove den (35%). Berk, met een aanzienlijk aandeel Zachte berk is met 26% ook een belangrijke 
boomsoort. Zomereik en Lork hebben nog een aandeel van ongeveer 10%, alle overige soorten 
hebben een aandeel in het stamtal dat minder is dan 5%.  

Voor het grondvlak en het volume zijn de verhoudingen wat anders. Grove den neemt een zeer 
groot aandeel in met 60%. Zomereik en Corsikaanse den blijven matig belangrijk met respectievelijk 
7% en 11%. Berk (Ruwe en Zachte berk) neemt echter maar een beperkt aandeel meer in van 9% 
(grondvlak) en 7% (volume). Enkel Beuk heeft nog een aandeel in het houtvolume van 5%, van de 
overige soorten is hun aandeel beperkt of verwaarloosbaar.  

Het aandeel van ongewenste soorten als Am. eik en Am. vogelkers is erg beperkt (> 5%) voor de 
verschillende parameters.  

Ook in de boomlaag is het aantal soorten beperkt, namelijk 15. Soorten die buiten de proefvlakken 
staan en toch in klein aantal in het plangebied voorkomen zijn Haagbeuk (bestand 7a), Winterlinde 
(bestand 13a) en Reuzenlevensboom (7c).  

Tabel 2.10: aandeel bomen per soort in volledig plangebied (de uitheemse en andere gebiedsvreemde soorten zijn in 
cursief aangeduid) 

Boomsoort stamtal (ex./ha) grondvlak (m2/ha) volume (m3/ha) 
Grove den  264 35% 13,67 60% 99,0 62% 

Corsikaanse den 77 10% 2,59 11% 19,9 12% 

Zomereik 92 12% 1,66 7% 11,0 7% 

berk (G) 120 16% 1,05 5% 4,6 3% 

Zachte berk 70 9% 0,97 4% 6,3 4% 

Beuk 23 3% 0,91 4% 7,8 5% 

Amerikaanse eik 34 4% 0,63 3% 3,7 2% 

lork (G) 11 1% 0,52 2% 4,3 3% 

Gewone es 17 2% 0,20 1% 1,3 1% 

Wilde lijsterbes  17 2% 0,09 0% 0,2 0% 

Amerikaanse vogelkers 8 1% 0,08 0% 0,3 0% 

Japanse lork 1 0% 0,06 0% 0,6 0% 
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Boomsoort stamtal (ex./ha) grondvlak (m2/ha) volume (m3/ha) 
Robinia (Valse Acacia) 2 0% 0,06 0% 0,4 0% 

Ruwe berk 4 1% 0,05 0% 0,3 0% 

Sporkehout  9 1% 0,04 0% 0,1 0% 

Zwarte els 3 0% 0,03 0% 0,2 0% 

Amerikaans krenteboompje 2 0% 0,01 0% 0,0 0% 

Hulst 0 0% 0,00 0% 0,0 0% 

Totaal 751  22,6  160  

 
Grafiek 2.5: procentueel aandeel van de bomen naar grondvlak in volledig plangebied 
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Uit Grafiek 2.6 blijkt voor het volledig plangebied dat zich, zoals ook in natuurlijke bossen het ge-
val is, de meeste bomen zich in de lage omtrekklassen (minder dan 0,5 m) te bevinden en dan sterk 
afnemen naarmate de bomen dikker worden. Echter, in de omtrekklassen tussen de 75 en 105 cm 
is er een toename in de grafiek, dit is te wijten aan het groot aandeel (aangeplante) Grove den in 
deze omtrekklassen.  

In de lagere omtrekklassen nemen vooral berk en ook wel Zomereik een aanzienlijk deel in. Vanaf 
omtrekklassen van meer dan 65 cm komt nagenoeg enkel maar Grove den voor en zijn er maar 
weinig bomen aanwezig van meer dan 120 cm omtrek.  

Ook uit Grafiek 2.7 blijkt de dominantie van (het grondvlak van) Grove den in de verschillende om-
trekklassen, zeker deze tussen de 65 en 125 cm. 
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Grafiek 2.6: stamtal t.o.v. de omtrekklasse in volledig plangebied 

 
 

Grafiek 2.7: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse in volledig plangebied 

 
 
Conclusie: het plangebied bestaat vooral uit homogene bestanden van Grove den die voor een 
groot deel binnen dezelfde leeftijdsklassen vallen. De soortenrijkdom is beperkt en het aandeel van 
de invasieve soorten Am. eik en Am. vogelkers is beperkt. Oudere bomen zijn er maar weinig aan-
wezig. De meeste oude bomen staan in de dreven maar deze zijn niet mee opgenomen in de den-
drometrische gegevens. 
 
Overzichten per bosplaats 

Grafiek 2.8 tot grafiek 2.13 geven een overzicht van de verdeling van het stamtal en grondvlak ten 
opzichte van omtrekklassen voor de drie verschillende beheerblokken. 

BOOTJESVEN 

In deze beheerblok met heel wat spontane verbossing is bij het stamtal het aandeel van Zachte 
berk (44%) erg hoog, ook Es komt vrij talrijk voor (20%). Van beide soorten zijn het nagenoeg enkel 
jonge bomen die voorkomen (tot omtrekklasse 60 cm). Het aandeel Grove den en Zomereik in het 
stamtal is beperkt tot ongeveer 13%. Bij het grondvlak liggen de verhoudingen heel wat anders, hier 
neemt Grove den ongeveer 50% in en is bij de omtrekklassen boven de 80 cm met uitzondering 
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van wat Zomereik, de enige soort. Het aandeel van Zachte berk in de parameter grondvlak valt te-
rug tot 24% en van Es tot 9%. Zware bomen zijn er in de bosbestanden nagenoeg niet aanwezig. 

Grafiek 2.8: stamtal t.o.v. de omtrekklasse in beheerblok Bootjesven 

 
Grafiek 2.9: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse in beheerblok Bootjesven 

 
DE KOLONIE 

De grafieken voor deze beheerblok komen grotendeels overeen met deze voor het volledige plan-
gebied. Grove den is dominerend, en dit vooral in de omtrekklassen tussen de 75 en 105 cm, met 
meer dan 60% van het grondvlak. Corsicaanse den komt ook vooral in die omtrekklassen voor en 
heeft een aandeel van 14% in het grondvlak. Berk heeft een aandeel van slechts 6% in het grond-
vlak maar wel van 20% in het stamtal en dan vooral in de omtrekklassen minder dan 0,5 m, het is 
ook in deze omtrekklassen dat Zomereik voorkomt. Zachte berk is maar weinig aanwezig. 
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Grafiek 2.10: stamtal t.o.v. de omtrekklasse in beheerblok Kolonie 

 
Grafiek 2.11: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse in beheerblok Kolonie 

 
SCHOOTSE HOEK 

In deze beheerblok is het aandeel Zachte berk vergelijkbaar met de beheerblok Bootjesven, name-
lijk 43% voor het stamtal en 22% voor het grondvlak en dit vooral in de lagere omtrekklassen (< 75 
cm). Grove den maakt voor de parameter stamtal 24% uit, voor de parameter grondvlak (en volu-
me) is dit dubbel zoveel. Het grootste aandeel Grove dennen heeft een omtrek tussen de 75 en 125 
cm. In deze beheerblok is het aandeel Zomereik het grootst: bij het stamtal 15%, bij het grondvlak 
20% en bij het volume zelf 24%. Dit is vooral te wijten aan de verschillende zwaardere (>150 cm 
omtrek) Zomereiken die aanwezig zijn.  
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Grafiek 2.12: stamtal t.o.v. de omtrekklasse in beheerblok Schootse Hoek 

 
Grafiek 2.13: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse in  beheerblok Schootse Hoek 

 
 

2.3.2.3 Herkomst en menging 

Volgens de criteria voor duurzaam bosbeheer dient tenminste 20% van de totale oppervlakte van het 
bos te bestaan uit of in omvorming zijn naar gemengde bestanden op basis van inheemse en stand-
plaatsgeschikte boomsoorten binnen een bosbouwtechnische verantwoorde termijn, in de Beheervisie 
openbare bossen ligt dit aandeel op 80%.  

Bij inheemse bestanden moeten inheemse boomsoorten minstens 90% van het grondvlak van het 
bestand innemen. Vermits Grove den als een inheemse soort wordt beschouwd, ligt het aandeel in-
heemse soorten voor de verschillende parameters al boven de 80%.  

In Tabel 2.11 wordt hiervan een overzicht geboden en in Grafiek 2.14 worden deze verhoudingen ge-
visualiseerd. 
 
Tabel 2.11: verhouding tussen inheemse en uitheemse boomsoorten 

Groep 
Stamtal Grondvlak Volume 

(/ha) (%) (m²/ha) (%) (m³/ha) (%) 

Inheems 619 81% 18,7 82% 131 82% 
Uitheems 132 19% 3,9 18% 29 18% 

Totaal 751 100 22,6 100 160 100 
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Grafiek 2.14: verhouding tussen inheemse en uitheemse boomsoorten. 
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Tabel 2.12 geeft een overzicht van de oppervlakteverdeling van het volledige plangebied volgens her-
komst van de hoofdboomsoorten (inheems of exoot) en menging (gemengd of homogeen)6. Bijlage 3 
geeft per bestand het procentueel aandeel van inheemse bomen in alle bosbestanden. In het plange-
bied wordt de grootste oppervlakte (47%) ingenomen door homogene bestanden met inheemse soor-
ten, dit zijn dan vooral de Grove denbestanden en enkele oudere aanplanten met Zomereik, Beuk en 
Zwarte els. Homogene bestanden met uitheemse soorten is beperkt tot 5% en bestaat uit bestanden 
met Corsicaanse den en Lork. De gemengde bestanden met inheemse soorten (23%) zijn vooral be-
standen met Grove den ingemengd met Zomereik of berk. 
 

Tabel 2.12: kruistabel waarin de oppervlakte van het plangebied wordt opgedeeld naar de kenmerken 
inheems/exoot en homogeen/gemengd 

Inheems/Exoot Homogeen/Gemengd Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 
Inheems Gemengd 85,5 23% 

Inheems Homogeen 170,2 47% 

Inheems/Exoot Gemengd 38,5 11% 

Inheems/Exoot Homogeen 6,2 2% 

Exoot/Inheems Gemengd 21,4 6% 

Exoot Gemengd 10,5 3% 

Exoot Homogeen 17,4 5% 

nvt nvt 15,3 4% 

 
2.3.2.4 Dendrometrische gegevens 

Om inzicht te verkrijgen in de opbouw van de bosbestanden werden tussen 2002 en 2011 een bosin-
ventarisatie uitgevoerd waarbij een deel van de bestanden aan de hand van cirkelvormige proefvlak-
opnames werd opgemeten. De inventaris is zowel kwantitatief als kwalitatief georiënteerd en dient om 
enerzijds het stamtal en grondvlak en anderzijds de bestandssamenstelling te bepalen. De ligging van 
de dendrometrische proefvlakken is terug te vinden op kaart 2.6. 

                                                                 
6 De gebruikte definities zijn deze zoals gehanteerd in de Criteria Duurzaam Bosbeheer: 

- inheems: het grondvlak wordt voor 90% of meer ingenomen door inheemse boomsoorten. 
- inheems/exoot: het grondvlak van inheemse boomsoorten is meer dan of gelijk aan 50 % en minder dan 90 %. 
- exoot/inheems: het grondvlak van inheemse boomsoorten is meer dan of gelijk aan 30 % en minder dan 50 %. 
- exoot: het grondvlak van inheemse boomsoorten is minder dan 30 %. 
- homogeen: het grondvlak wordt voor meer dan 80 % ingenomen door één boomsoort. 
- gemengd: het grondvlak wordt voor maximaal 80 % ingenomen door één boomsoort. 
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Door ANB werden er in de periode 2002-2011 106 bosbouwopnames gemaakt in de openbare be-
standen in de beheerblokken Kolonie, Bootjesven en Schootse Hoek. Bijkomend zijn er in 2011 drie 
bosbouwopnames uitgevoerd in het bosdeel van Regie der Gebouwen, dus in totaal zijn er 109 bos-
bouwopnames in het plangebied uitgevoerd.  

Per deelgebied is dit op te splitsen in: 
• Deelgebied Kolonie: 73 bosbouwopnames uitgevoerd in 2002. Deze opnames werden gecorri-

geerd met de dunningen en bestrijding Am eik die tot 2010 werden uitgevoerd. In het deel van 
Regie der Gebouwen werd in 2011 drie opnames uitgevoerd.  

• Deelgebied Bootjesven: 12 bosbouwopnames uitgevoerd in 2010. 
• Deelgebied Schootse Hoek: 21 bosbouwopnames uitgevoerd in 2009. Deze gegevens werden 

gecorrigeerd met de dunning en bestrijding Am. eik die in 2010 werd uitgevoerd.  

Alle gegevens zijn ingevoerd in de Acess-databank Bosbeheerpakket (versie 3.48-2.18), die digitaal 
aan dit beheerplan is toegevoegd en waar de dendrometrische gegevens per bosplaats en per be-
stand zijn op te vragen.  

De dendrometrische gegevens werden verzameld om: 

1. inzicht te verkrijgen in de mengverhouding tussen hoofd- en mengboomsoorten; 
2. het aandeel van de soorten en leeftijden in de bestandsopbouw te kennen; 
3. het aanwezige stamtal (houtvolume) te weten alsook de oppervlakte (grondvlak) die door de 

belangrijkste soorten wordt ingenomen; 
4. een duidelijke kijk te krijgen op de bestandenstructuur; 

 
De ligging van deze dendrometrische proefvlakken is terug te vinden op kaart 2 9. In bijlage 3 wordt 
per bestand het stamtal, grondvlak en volume per hectare vermeld. 
 
Het algemeen gemiddelde van stamtal, grondvlak en volume van het volledige plangebied werd bere-
kend als het gewogen gemiddelde op basis van de bosbestandsoppervlaktes (zonder permanent open 
plekken, te bebossen plekken en water). Het gemiddeld stamtal voor de levende bomen beloopt 751 bo-
men/ha. Het gemiddeld bestandsgrondvlak bedraagt 22,6 m²/ha en het gemiddeld bestandsvolume 
160 m³/ha. Het vrij hoog stamtal en vrij laag houtvolume is onder meer te wijten aan de aanwezigheid 
van heel wat jonge aanplanten, enkele recente sterkere dunningen en het nagenoeg ontbreken van 
zware (loof)bomen in de bosbestanden.  
Belangrijk te vermelden is dat de dreefbomen hierbij niet werden meegerekend. 
 
Dood hout 
Het staand dood hout omvat alle staande dode bomen met een omtrek van meer dan 20 centimeter. 
Tabel 2.13 geeft een overzicht van het aanwezige staand dood hout. 

In bijlage 5 wordt per bosbestand de aanwezigheid van liggend dood hout weergegeven.  

De hoeveelheid liggend dood hout in de bosbestanden is onder meer door de beperkte leeftijd van 
heel wat bestanden eerder gering.  
 
Tabel 2.13: Overzicht van het staand dood hout en hun procentueel aandeel 
Boomsoort Sortiment Stamtal (N/ha) Grondvlak 

(m²/ha) 
Volume (m³/ha) 

Zomereik zeer dik 0,15 0,03 0,31 
Beuk zeer dik 0,11 0,02 0,26 
Amerikaanse eik zeer dik 0,06 0,01 0,07 
Sporkehout  zeer dik 0,24 0,00 0,00 
Grove den  dik 3,66 0,20 1,79 
Amerikaanse eik dik 0,24 0,01 0,09 
Grove den  dun 2,84 0,08 0,60 
Amerikaanse vogelkers dun 3,93 0,03 0,21 
Zachte berk dun 3,55 0,03 0,17 
berk (G) dun 5,33 0,04 0,17 
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lork (G) dun 0,68 0,01 0,12 
Zomereik dun 0,74 0,01 0,07 
Corsikaanse den dun 1,66 0,01 0,06 
Amerikaanse eik dun 0,69 0,01 0,03 
Beuk dun 0,27 0,00 0,02 
Wilde lijsterbes  dun 0,83 0,00 0,02 
Gewone es dun 0,41 0,00 0,00 

Totaal 25,4 0,49 4,0 
Verhouding dood t.o.v. levend staand hout 3,4% 2,2% 2,5% 

 
De hoeveelheid dood hout ligt onder de vooropgestelde richtlijn van de Criteria Duurzaam Bosbeheer 
die een richtwaarde van 4% van het bestandsvolume als dood hout voorop stelt. Hierin zit zowel 
staand als liggend dood hout vervat, gespreid over alle omtrekklassen. Voor het volledige plangebied 
is dit 2,5% énkel voor het staand dood hout. Hierbij zijn evenwel de dreefbomen niet in rekening ge-
bracht zodat het staand dood hout in het plangebied meer dan 3% zal bedragen. In de meeste be-
standen is er weinig liggend dood hout aanwezig (aandeel in houtvolume waarschijnlijk < 1%) 

 
2.3.3 Biologische waarderingskaart 
De Biologische waarderingskaart vormt een gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse biotopen. 
De “biologische waardering” is gebaseerd op vier criteria, namelijk zeldzaamheid, biologische kwaliteit, 
kwetsbaarheid en vervangbaarheid. 

Op kaart 2.10 is de Biologische waarderingskaart (versie 2.2, INBO, digitale versie 2010) voor het plange-
bied weergegeven. In kader van de monitoring (module vegetatie jaar -1) Ruilverkaveling Zondereigen 
werd de BWK voor het deelgebied Bootjesven in 2011 gedetailleerd en geactualiseerd (VLM, 2011). 
Deze actualisatie is in kaart 2.10 verwerkt. 

Op de BWK zijn alle loofhoutbestanden aangeduid als biologisch zeer waardevol, ook de vennen en 
heiden behoren tot deze categorie. De naaldhoutbestanden zijn aangeduid als biologisch waardevol, 
al dan niet met zeer waardevolle elementen, ook de meeste graslanden binnen het plangebied zijn zo 
aangeduid.  

In het plangebied onderscheidt men volgende karteringseenheden of vegetatiekundige formaties: 

Plassen en poelen 
In totaal zijn er een 10-tal vijvers met een totale oppervlakte van 12,2 ha gekarteerd en dit vooral in 
het deel Bootjesven. De twee grote vennen, Bootjesven (3,6 ha) en het ‘Moeras’ (6,3 ha) zijn gekar-
teerd als eutrofe plas met slibrijke bodem (aev), ook het Brandvenneke (0,28 ha) in bestand 3b is zo 
gekarteerd. De vier vennen (totaal 1,46 ha) in het oostelijk deel van Bootjesven zijn gekarteerd als 
zeer waardevol oligotroof ven (aoo), ook het deels uitgegraven ven in bestand 20a (Bootjesven) en de 
langwerpige poel in bestand 3a (Kolonie) zijn zo gekarteerd. In bestand 2a is een poel gekarteerd 
(kn). 
 
Heiden 
Natte dopheidevegetatie (ce) komt alleen voor in het oostelijk deel van Bootjesven (0,52 ha). Het is 
ook in bestand 15a dat er 2,56 ha droge heide (cg, cm, cmb) aanwezig is.  
 
Akkers 
Binnen het plangebied werden er 2,1 ha akkers gekarteerd (bs). Deze akkers waren gelegen op de 
oostrand van het deelgebied Bootjesven (bestand 18a) en waren natuurakkers die vooral worden be-
heerd ten voordele van (overwinterende) zangvogels. Deze akkers zijn in kader van de natuurin-
richting van de ruilverkaveling verplaatst naar bestand 1a van Bootjesven. 
 
Graslanden 

Graslanden zijn vooral in beheerblok Bootjesven aanwezig. Meer dan de helft van de graslanden (to-
taal 25,4 ha) bestaat uit permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden (hp+) 
en omvat een groot deel van het begraasd grasland in Bootjesven. Het is ook hier dat er 3,5 ha pitrus-
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grasland (hj), deels verbost (hjb) aanwezig is en is een deel van de spontane verbossing ingetekend 
als verruigd grasland met boomopslag (hrb). Ook zijn er een drietal percelen vrij waardevol verruigd 
grasland aanwezig (hr, totaal 6,1 ha). De graslanden 2a en 19a zijn in 2012 afgegraven in functie van 
heideherstel. 

In bestand 3b zijn twee percelen (totaal 1,3 ha) minder ontwikkeld schraal grasland aanwezig (ha-). 

Ruigtes (ku) al dan niet bebost (kub) zijn gekarteerd ten noorden van Bootjesven (totaal 2,7 ha). 
 
Beuken-Eikenbossen 
Van de eiken-berkenbossen (qb) is er ongeveer 20 ha aanwezig in het plangebied in. Vooral in 
Schootse hoek zijn deze eikenbossen beter ontwikkeld. 

Beukenbos komt maar beperkt voor (3,37 ha) en is gekarteerd als zuur Beukenbos (fs – Fago-
Quercetum), een veelal als minder ontwikkeld bostype zoals in bestand 2b of 4d. 
 
Vallei- en moerasbossen 
Is maar fragmentair aanwezig in het plangebied, maar in bestand 16a (Bootjesven) komen fragmenten 
voor van venig berkenbroek (vt). 
 
Loofhoutaanplanten 
Vooral in de bestanden ten noorden van de Torendreef zijn er oudere loofhoutaanplanten (n) met Zo-
mereik, Es, Beuk en Zwarte els aanwezig. Jongere loofhoutaanplanten zijn vooral gelegen in perceel 
4. 
 
Struwelen 
Wilgenstruwelen (sf) en opslag van allerlei aard (sz) zijn maar weinig gekarteerd in het plangebied 
(1,6 ha). Gezien de wilgenopslag in het Moeras ook als wilgenstruweel is te beschouwen, is dit een 
onderschatting.  
 
Naaldhoutaanplanten 
Ongeveer de helft (195 ha) van het plangebied bestaat uit naaldhoutaanplanten met Grove den met 
vooral ondergroei van bomen en struiken (ppmb). Er is 25 ha aanplant met Corsicaanse den (pmb) 
aanwezig en 11,2 ha jongere naaldhoutaanplanten (ppa, pa).  
 
Lijnvormige elementen 
Dreven (kb + soort)komen veelvuldig voor binnen het plangebied, hiervan werden er meer dan 15 ha 
van gekarteerd. 
 
Tabel 2.14: klassen van karteringseenheden in Wortel Kolonie (BWK toestand 2010-2011) 

Omschrijving codes Opp. (ha) 
Vijvers ae, aevh, aer, aoo, kn 12,2 

Heiden ce, cg, cm, cmb 3,1 

Droge en natte graslanden ha-, hj, hjb, hp, hp+, hr, hrb 25,4 

Ruigtes ku, ku+ 2,7 

Akkers bs 2,1 

Eiken- en Beukenbossen qb, qb+, fs 24,3 

Vallei- en moerasbossen vt 1,2 

Loofhoutaanplanten n 35,1 

Struwelen sf, sz 1,6 

Naaldhoutaanplanten ppa, pa, pms, pmb, ppms, ppmb 285,9 

Lijnvormige elementen kb 15,7 

Totaal  409,3 
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2.3.4 Actuele vegetatie 
In het plangebied van Wortel Kolonie werden er heel wat vegetatie-opnames uitgevoerd. In totaal 
werden er 108 vegetatie-opnames volgens Braun-Blanquet (BB) gemaakt in de proefvlakken waar 
de bosbouwopnames zijn uitgevoerd en 44 vegetatieopnames in open ruimtes en dreven met de 
Tansley-schaal. De situering van de BB-opnames is weergegeven op kaart 2.6. 

Per deelgebied is dit op te splitsen in: 
• Deelgebied Kolonie: 73 Braun-Blanquet opnames en 21 opnames volgens de Tansley-schaal. 

Deze opnames werden echter al uitgevoerd in 2002 zodat –vooral in de open plekken- ze deels 
verouderd zijn. In het deel van Regie der Gebouwen werd in 2011 drie BB-opnames en één 
Tansley-opname uitgevoerd.  

• Deelgebied Bootjesven: 12 Braun-Blanquet opnames en 23 Tansley-opnames. 
• Deelgebied Schootse Hoek: 21 Braun-Blanquet opnames, hier werden geen Tansley-opnames 

uitgevoerd. 
 
In bijlage 6 worden deze opnames weergegeven per soort en per vegetatielaag. 
 
De vegetatieopnamen in de bosbestanden worden vegetatiekundig op naam gebracht met behulp van 
de een identificatieprogramma ‘Bostypologie’ dat in het Bosbeheerpakket (versie 3.48 – 2.18) van ANB 
is ingebracht. Deze identificatie volgt de typologie volgens Cornelis et al (2009). 
 
Op basis van de presentie, karakteristieke bedekking en indicatorwaarde (= product van trouw en presen-
tie) worden (bos)plantengemeenschappen bekomen. In totaal worden er 30 bostypes onderscheiden 
(39 met subtypes erbij), ingedeeld onder 10 bostypegroepen (hoofdletter). In een sterdiagram wordt de 
verwantschap van een vegetatieopname met elk bostype weergegeven. Hoe meer het sterdiagram 
uitwijkt naar een welbepaald bostype, hoe groter de associatie met dit bostype. 
 
De actuele vegetatiekaart op basis van de bostypologie volgens Cornelis et al. (2009) is weergegeven 
op kaart 2.9a. Zoals te verwachten van dergelijke relatief recente (bos minder dan 150 jaar oud) be-
bossingen op heidegebieden zijn de verschillende bostypes nog maar weinig ontwikkeld en zijn de 
bostypes uit de groep van de Dennen-Eikenbos sterk dominerend. 
 
Om deze typering van de actuele vegetatie vanuit de kruidlaag te bevestigen en om de proefvlakken 
te karakteriseren qua abiotische parameters, werd ook een mF/mR.mN-ecogram (Rogister, 1985) 
gemaakt en geïnterpreteerd (zie Figuur 2.27). 
 
Voor de duidelijkheid wordt in Tabel 2.15 een overzicht gegeven van de aangetroffen bostypes in het 
plangebied volgens de vroeger gebruikte Bos&Groen-indeling (2001) en de recentere indeling volgens 
Cornelis et al. (2009).  
 
Tabel 2.15: aangetroffen bostypes in het plangebied 

Cornelis et al. (2009) Tropres (Roelandt, 2001) 
D2-D3: RG [Essen-Elzenbos] met Grote Brandnetel 
en Gewone braam Brandnetel-Vlierenbos 

H3b: Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos 

H3c: Eiken-Beukenbos met Gladde witbol en Valse 
salie Witbolrijk Eiken-Beukenbos 

I1: RG [Dennen-Eikenbos] met Gewone braam Bramenrijk Eiken-Beukenbos (partim) 

I2: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpen-
strootje 

Soortenarm Berken-Eikenbos/Bochtige smelerijk Berken-
Eikenbos/Bosbesrijk Berken-Eikenbos/Typisch Berken-
Eikenbos 

I3: RG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse vogel-
kers Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos 

I6: RG [Dennen-Eikenbos] met Gestreepte witbol en 
Gewoon struisgras Witbol Berken-Eikenbos 
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Groep D: Essen-Elzenbos 
 
• D2-D3: RG (ESSEN-ELZENBOS) MET GROTE BRANDNETEL/GEWONE BRAAM 

( Habitatcode: -) 
 
Algemeen: deze rompgemeenschappen van bossen op natte bodems wordt in de kruidlaag gedomineerd door 
Grote brandnetel of Gewone braam.  

Wortel Kolonie: deze rompgemeenschap wordt maar beperkt aangetroffen in het plangebied, namelijk 
in bestand 2f en de oostrand van het Bootjesven. Dit bostype komt hier weinig overeen met zijn ge-
bruikelijke standplaats maar het aandeel ruigtekruiden zorgt voor een uitwaaiering naar dit type.  

Figuur 2.21: bostypespectrum voor D2-D3 in bestand 2f 

 
 
Groep H: Eiken-Beukenbos 
 
• H3B: EIKEN-BEUKENBOS MET ADELAARSVAREN, SUBTYPE MET DOMINANTIE ADELAARSVAREN 

( Habitatcode: 9120: Atlantische zuurminnende Beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de onder-
groei) 

 
Algemeen: de climaxvorm van dit type wordt gedomineerd door Beuk met bijmenging van Zomereik. Amerikaanse 
eik en Tamme kastanje hebben zich goed in dit bos ingeburgerd. De meest constante soort in de struiklaag is 
Wilde lijsterbes. De kruidlaag is arm aan soorten en komen braam en Adelaarsvaren het meest voor. Typisch zijn 
Lelietje-van-dalen, Dalkruid, Wilde kamperfoelie, Valse salie, Ruige veldbies, … Het type komt vooral voor op 
plaatsen waar de rijkere, vaak tertiaire zanden, dagzomen.  

Wortel Kolonie: dit bostype wordt weinig ontwikkeld in de bestanden 4g en 10b in Kolonie aangetrof-
fen. Naaldhout is wel nog dominant aanwezig in deze bestanden met in de kruidlaag Adelaarsvaren. 

Figuur 2.22: bostypespectrum voor H3b Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren 
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• H3C: EIKEN-BEUKENBOS MET ADELAARSVAREN, SUBTYPE MET GLADDE WITBOL EN VALSE SALIE 
( Habitatcode: 9120: Atlantische zuurminnende Beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de onder-
groei) 

 
Algemeen: de climaxvorm van dit type wordt gedomineerd door Beuk met bijmenging van Zomereik. Amerikaanse 
eik en Tamme kastanje hebben zich goed in dit bos ingeburgerd. De meest constante soort in de struiklaag is 
Wilde lijsterbes. De kruidlaag is arm aan soorten en komen braam en Adelaarsvaren het meest voor. Typisch zijn 
Lelietje-van-dalen, Dalkruid, Wilde kamperfoelie, Valse salie, Ruige veldbies, … Het type komt vooral voor op 
plaatsen waar de rijkere, vaak tertiaire zanden, dagzomen.  

Wortel Kolonie: dit subtype komt weinig ontwikkeld voor in de bestanden 2b (een beukenbestand met 
enkel op de rand wat ondergroei) en 1g (een Grove dennen- en Am. eikenbestand met veel Gladde 
witbol). 
 
I: Dennen-Eikenbos 
 
• I1: RG DENNEN-EIKENBOS MET GEWONE BRAAM 
 
Algemeen: het is een algemeen type op voedselarme gronden met slechts weinig karakteristieke soorten en 
veelal ontstaan door bebossing met naaldhout van heidegebieden in de Kempen en op de Vlaamse zandrug. 
Naast Gewone braam zijn Brede en Smalle stekelvaren de meest abundante soorten. Het is een minder waarde-
vol type met vaak soortenarme en structuurarme bestanden die vrij recent van oorsprong zijn.  

Wortel Kolonie: deze weinig ontwikkelde rompgemeenschap is één van de algemenere types in het 
plangebied met een aandeel van 15%.  
 
• I2B: DENNEN-EIKENBOS MET BOCHTIGE SMELE EN PIJPENSTROOTJE, SUBTYPE MET BLAUWE BOSBES 
 
Algemeen: dit subtype wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van Blauwe bosbes, zij het in lage 
bedekkingsgraad. De voornaamste kruidachtige soorten zijn braam, Bochtige smele, Pijpenstrootje en Brede 
stekelvaren. In de struiklaag vindt men vaak Sporkehout en Wilde lijsterbes. 
 
Wortel Kolonie: dit bostype komt vooral voor in het zuidelijk deel van Kolonie waar ook de oudste 
naaldhoutaanplanten aanwezig zijn. In Schootse Hoek komt het in twee bestanden voor. Het zijn 
vooral homogene Grove denbestanden met lokaal grotere vlekken met Blauwe bosbes. In de 
kruidlaag zijn bramen, mossen, Bochtige smele, Pijpenstrootje of stekelvarens dominant aanwezig. 
Ongeveer 1/4de van het bosareaal bestaat uit dit type.  

Figuur 2.23: bostypespectrum voor het Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, subtype met 
Blauwe bosbes. 

 
 
• I2C: DENNEN-EIKENBOS MET BOCHTIGE SMELE EN PIJPENSTROOTJE, SUBTYPE MET DOMINANTIE VAN 

BOCHTIGE SMELE 
 

Algemeen: dit bostype is het meest voorkomende bostype in Vlaanderen. Het gaat vaak om aanplantingen 
van Grove of Corsicaanse den, soms bestaat de boomlaag uit de van nature voorkomende soorten Zomereik 
en Ruwe berk. In de struiklaag zijn Spork en Wilde lijsterbes de meest voorkomende soorten. De kruidlaag 
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wordt gekenmerkt door Bochtige smele, Pijpenstrootje, Gewone braam, Brede en Smalle stekelvaren en 
Blauwe bosbes. Bij het subtype I2c is er dominantie van Bochtige smele. Bij het subtype I2d is er dominantie 
van Pijpenstrootje. 
 
Wortel Kolonie: komt in een zestal bestanden voor, zo in de bestanden 1a en 3a van beheerblok 
Kolonie.  
Figuur 2.24: bostypespectrum voor I2c Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, subtype met 

dominantie van Bochtige smele 

 

 
foto: Grove dennenbestand met Bochtige smele in bestand 12b Schootse Hoek 

 
• I2D: DENNEN-EIKENBOS MET BOCHTIGE SMELE EN PIJPENSTROOTJE, SUBTYPE MET DOMINANTIE VAN PIJ-

PENSTROOTJE 
Algemeen: dit is een verarmde of minder goed ontwikkelde vorm van het subtype met Blauwe bosbes. De 
affiniteit met dit bostype is dan ook sterk. Er is meestal ook een zekere affiniteit met de rompgemeenschap 
met Braam (I1). Berk duikt hier nogal eens op in de nevenetage. De kruidlaag is kenmerkend zeer 
soortenarm door sterke dominantie van grassen (Pijpenstrootje) en/of bramen. De aaneensluitende 
vegetatiemat en dense strooisellaag verhinderen de ontwikkeling van andere soorten en een goede 
verjonging. Extensieve begrazing ev. in combinatie met plaggen is de enige manier om deze dominantie te 
doorbreken. Dit is het typisch bostype die ontstaat doot bebossing van heidegronden. De aanwezigheid van 
Pijpenstrootje kan een goede indicatie zijn voor heideherstel. Indien de grasmat niet te dens is duikt soms 
Struikhei op en neigt het bostype meer naar het subtype met Struikhei. 
 
Wortel Kolonie: dit subtype wordt aangetroffen in de westzijde van Schootse Hoek, in de grote 
bestanden 10a en 12d en behoren ook de dennenbestanden in de bestanden 13a en 16a van 
Bootjesven tot dit type.  

 



Algemene beschrijving 
 

 

Pagina 61 van 192 

 
 

 

Figuur 2.25: bostypespectrum voor het Dennen-Eikenbos met bochtige smele en Pijpenstrootje, subty-
pe met dominantie van Pijpenstrootje. 

 
 
• I2E: DENNEN-EIKENBOS MET BOCHTIGE SMELE EN PIJPENSTROOTJE, SUBTYPE MET STRUIKHEI 

Dit subtype werd enkel aangetroffen in bestand 9a van beheerblok Kolonie. In dit subtype zijn de 
heiderelicten met onder meer Struikhei nog duidelijk aanwezig 

 
• I3: DG DENNEN-EIKENBOS MET AMERIKAANSE VOGELKERS 

Algemeen: deze derivaatgemeenschap wordt gedomineerd door Amerikaanse vogelkers. Toch doet Wilde 
lijsterbes het nog goed in de struiklaag. Qua opbouw en structuur is dit type vergelijkbaar met I1. 

Wortel Kolonie: komt gelukkig weinig voor in het plangebied. Twee bestanden van Regie der Ge-
bouwen en bestand 9a (ondertussen is er hier een bestrijding uitgevoerd) van Schootse Hoek be-
horen tot dit type. 

 
Figuur 2.26: bostypespectrum voor I3 DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 

 
• I6: RG DENNEN-EIKENBOS MET GESTREEPTE WITBOL EN GEWOON STRUISGRAS 
 

Algemeen: deze rompgemeenschap heeft een arme struiklaag maar de kruidlaag is dan weer soortenrijk en 
bevat heel wat stikstofminnende soorten als Gestreepte en Gladde witbol, Gewoon struisgras, Schapenzu-
ring, Pitrus, Kruipende boterbloem, … Het zijn dan ook meestal recente bebossingen op voormalige (bemes-
te) landbouwgronden op zandbodems.  

Wortel Kolonie: dit type wordt enkel aangetroffen in de bestanden rond het Brandvenneke en 
bestand 7a. 

Rogister-ecogram  
Om dit ecogram te bekomen, gebruikte Rogister de Ellenberggetallen R (zuurtegraad), N (stikstofwaar-
de) en F (vochtwaarde) om elk bostype in een tweedimensionele ruimte te plaatsen die de ecologische 
positie van de abiotische factoren vochttoestand en voedselbeschikbaarheid van de bodem (is gerela-
teerd met de humuskwaliteit) duidelijk maakt. De bekomen gemiddelde Ellenbergwaarden per proefvlak 
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worden uitgezet in het Rogister-ecogram met als referentie (de zwarte lijnen) een overlay van de bosin-
ventarisatietypologie (zie Figuur 2.27.). 

Voor de classificatie van de bosgemeenschappen volgens Rogister (1985) werd gebruik gemaakt van 
de verwachtschap op basis van de Ellenberggetallen (Ecologische VerwantschapsCoëfficiënt of EVC). De 
vegetatiekundige opnames in Wortel Kolonie worden in getypeerd op basis van de EVC in het Rogis-
ter-Ecogram. De ecogrammen worden opgesteld op basis van de gemiddelde Ellenberggetallen voor 
vocht (mF), zuurtegraad (mR) en stikstof (mN) voor elk bostype. Deze parameters geven een indicatie 
van de vochttoestand en de humuskwaliteit of de snelheid waarmee de humus wordt afgebroken zo-
dat de ecologische plaats van elke plantenopname ten opzichte van deze twee omgevingsfactoren 
duidelijk wordt.  

Naast deze positionering t.o.v. de abiotische parameters zuurtegraad, voedselrijkdom en bodemvocht, 
geeft deze grafiek ook de overeenkomst weer tussen de vegetatieopnames en de Vlaamse bostypes 
(Roelandt, 2001). De zwarte lijnen en de hoofdletters wijzen op de begrenzing van de ecologische zo-
nes die samenhangen met de Vlaamse bostypes. Deze afgebakende zones mogen niet als absolute 
grenzen worden beschouwd; ter hoogte van een grens is er een overgangszone tussen het ene en het 
andere bostype. Voor sommige opnames met een belangrijk aandeel aan storingssoorten - waarvoor 
geen gewogen Ellenbergwaarden berekend kunnen worden - kan het voorkomen dat de punten in de 
grafiek buiten de ecologische zones (volgens de bostypologie) terechtkomen. 

De begrenzing van de ecologische gebieden in dit ecogram komt overeen met de volgende bostypes: 
BQ: Berken-Eikenbos (Betulo-Quercetum) 
FQ: (Winter)Eiken-Beukenbos (Fago-Quercetum) 
SC: arme Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) 
MF:  Gierstgras-Beukenbos (Milio-Fagetum)  
EC: Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos (Endymio-Carpinetum)  
PC: Vochtig Eiken-Haagbeukenbos (Primulo-Carpinetum)  
UFtyp: typisch Iepen-Essenbos (Ulmo-Fraxinetum typicum)  
UFaln: Vochtig of Elzenrijk Iepen-Essenbos (Ulmo-Fraxinetum alnetosum)  
PF: Elzen-Essenbos (Pruno-Fraxinetum)  
CA: Moesdistel-Elzenbroek (Kalk-Elzenbroek) (Cirsio-Alnetum) 
FA: Ruigt-Elzenbos (Filipendulo-Alnetum)  
CEA: Gewoon of mesotroof Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum)  
LQ: Elzen-Eikenbos (Lysimachio-Quercetum)  
 

In de X-as is de mate van afbraak van het strooisel of dus het humustype uitgezet. Deze wordt beko-
men uit het product van de zuurtegraad (mR7) en de stikstofgraadklasse (mN8) of dus voedselrijkdom. 
Deze is oplopend van mor, moder naar mull als volgt:  

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

                                                                 
7 mR = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de zuurtegraad in de bovenste bodemlagen R.  
8 mN = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de nitrificatie N, dus mN.  
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Abiotische typering voor de verschillende bosplaatsen o.b.v. mR x mN/mF-ecogram 

In Figuur 2.27 wordt het mF/mR.mN-ecogram (Rogister, 1985) weergegeven van alle vegetatie-
opnames in de bossen van het plangebied. In Figuur 2.28 is er een opsplitsing naar de drie beheer-
blokken.  

Het ecogram toont een cluster aan de linkerzijde en een geringe uitwaaiering naar de rechterzijde. De 
spreiding van de opnames is te wijten aan abiotische en biotische (o.a. boomsoortensamenstelling) 
variatie.  

Op basis van de zuurtegraad vallen nagenoeg alle opnames in de bossfeer binnen de klasse acido-
fiel of acidofiel-acidoclien. Wat logischerwijs overeenkomt met de bodemtypering van zandig en zuur. 
De opnames in de bestanden rond het Brandvenneke en in de aanplanten 8a en 17a in Bootjesven 
vallen onder minder zure graadklassen, nl. acidoclien tot neutroclien. 

De voedselrijkdom van de bodem is van de meeste proefvlakken laag ((uiterst) zwakke tot matige nitrifi-
catie), dus de bodems in het plangebied zijn vnl. voedselarm. Meer voedselrijke bodems zijn vooral 
aanwezig in Bootjesven (zeker bestanden 8a en 17a) en verspreid enkele bestanden in Kolonie en 
Schootse Hoek. 

Het vermenigvuldigen van beide parameters geeft de strooiselafbraaksnelheid weer (zie X-as in 
grafiek). Voor ca. 90% van de opnames blijft deze onder de 14 of is het humustype niet verder ontwik-
keld dan moder of verloopt de strooiselafbraak behoorlijk slecht verloopt: In maar 6 opnames ligt deze 
parameter boven de 23 (aktieve mull) en dit is in de bestanden 3f en 5f (Kolonie) en 8a en 17a (Boot-
jesven). Deze parameter is uiteraard niet enkel bepaald door de bodemtoestand maar tevens door de 
samenstelling van de boomlaag. Traditioneel zullen soorten met een sneller verterend bladstrooisel 
dus ook weerspiegelen in onderliggende kruidlaag en bijgevolg een hogere afbraaksnelheid hebben. 
Gezien de beperkte ouderdom van de aanplanten met soorten met een betere strooiselvorming is dit 
nog niet merkbaar binnen het plangebied.  

De vochtklasse in alle proefvlakken is matig vochtig tot vochtig (hygroclien-mesofiel tot hygroclien, de 
waarde op de Y-as ligt tussen 6 en 7). 

De bossen in het plangebied kunnen worden gekarakteriseerd als matig vochtig, voedselarm bos 
op zure grond met een mor-moder humus. 

Biotische typering voor de verschillende bosplaatsen o.b.v. mR x mN/mF-ecogram  

Het merendeel van de opnames in bos zijn volgens de Vlaamse bostypologie geclusterd binnen het 
Berken-Eikenbos (BQ - Betulo-Quercetum. Een gering aantal opnams liggen binnen het arme Eiken-
Haagbeukenbos (SC - Stellario-Carpinetum). Enkele opnames in perceel 3 van Kolonie en twee opna-
mes in Bootjesven liggen binnen rijkere bostypes. Hierbij zijn er wel enkele opnames in jongere aan-
planten waarbij de vegetatie te weinig ontwikkeld is om een correcte situering te hebben. 
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Figuur 2.27: Rogister-ecogram (mF/mR.mN-ecogram) van alle opnames in het plangebied 

 
Figuur 2.28: Rogister-ecogram opgesplitst per bosplaats 

 
Vergelijking met de Potentieel Natuurlijke Vegetatiekaart 
Zoals op de PNV-kaart (kaart 2.11) weergegeven is het volledige plangebied ingetekend als het arme 
Eiken-Beukenbos, droge of natte variant. Dit is gebaseerd op de aanwezige droge of nattere zandbo-
dems. Lokaal zijn de potentieel aanwezig vochtigere bostypes (wilgenstruweel) op de randen van de 
grotere vennen niet weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Algemene beschrijving 
 

 

Pagina 65 van 192 

 
 

 

2.3.5 Vegetaties van open plekken 
In het plangebied werden door ANB in totaal 44 vegetatieopnames gemaakt volgens de Tansley-
bedekkingsschaal in open plekken, spontane verbossingen, aanplanten en randzones van vennen. 
Van deze 44 Tansleys werden er 19 uitgevoerd in augustus 2002 in de bosplaats De Kolonie. Aanvul-
lend hierop werden er in juli 2010 nog 25 Tansleys uitgevoerd in het Bootjesven. Verschillende open 
plekken werden in juni 2011 door Grontmij bezocht. De overeenkomstige vegetatie-opnames werden 
hierbij geactualiseerd.  
In het kader van de opmaak van het ruilverkavelingsplan van de Vlaamse Landmaatschappij werden 
in het Bootjesven in 2011 een tiental PQ’s opgesteld en opgenomen (VLM, 2011). Voor het Bootjes-
ven werd vervolgens een aangepaste BWK opgesteld en van iedere ingevoerde polygoon werd een 
streeplijst opgesteld.  

Deze opnames werden in het Bosbeheerpakket ingebracht en syntaxonomisch geplaatst volgens de 
typologie van Schaminée (Vegetatie van Nederland, 1999). De typering van de open plekken en de gras-
landen is terug te vinden op kaart 2.9b. 
 
De meeste graslanden worden onder de klasse van matig voedselrijke graslanden (Molinio-
Arrhenatheretea) ingedeeld. De toewijzing is sterk afhankelijk van het landgebruik (bemesting, hooi-
landbeheer, maaien met nabegrazing, beweiding…) en de aanwezige abiotische factoren.  
 
Merk op dat in de meeste opnames verschillende kensoorten afwezig zijn. Daarom kon voor veel op-
names geen typering worden gedaan tot op associatieniveau. Deze verarmde types worden meestal 
onder rompgemeenschappen op verbondsniveau geplaatst. 
 
2.3.5.1 Weegbree-klasse 

Deze klasse wordt gekenmerkt door soorten als Straatgras, Fioringras, Engels raaigras, Ruw beemd-
gras en Brede weegbree. De standplaats wordt gekenmerkt door sterke veranderingen of storingen.  

Over het algemeen is het bloeiaspect veelal afwezig en is de vegetatie soortenarm. 

Rompgemeenschap onder het Zilverschoonverbond 

Deze rompgemeenschap komt uitsluitend voor in een beweid perceel (4c) in De Kolonie. Dit perceel is 
een begraasd weiland met dominantie van Ruw beemdgras, Fioringras en Engels raaigras. Het bloei-
aspect wordt in het voorjaar voornamelijk bepaald door Witte klaver, Kruipende boterbloem, Gewone 
vogelmuur en Veldzuring. Soms komt Pinksterbloem er vleksgewijs voor. Op verschillende plaatsen in 
het perceel komen er overgangsvormen voor naar de, iets voedselarmere, Molinetalia (zie verder) en 
dan meer bepaald de Kamgrasweide.  
 
2.3.5.2 Klasse der matig voedselrijke graslanden 
Deze graslanden zijn het talrijkst in het plangebied en komen over een totale oppervlakte van onge-
veer 23 hectare (toestand begin 2012). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen weiden en hooilan-
den op basis van het gevoerde beheer. Door bemesting evolueren heischrale graslanden en droge 
graslanden op zand in de richting van de Klasse der matig voedselrijke graslanden. De onverzadigde 
gemeenschappen in voedselrijke graslanden leunen dicht aan bij de tredgemeenschappen (Weeg-
breeklasse) en zijn dus klassenoverschrijdend. 
 
Rompgemeenschappen onder het Verbond van Grote vossenstaart/Gewone dotter-
bloem/Kamgras. 

Het betreft hier voornamelijk rompgemeenschappen van Gestreepte witbol, Engels raaigras, Grote 
vossenstaart, Echte koekoeksbloem en Pitrus. Deze betreffen voornamelijk begraasde percelen. 

De Rompgemeenschap van Gestreepte witbol/Engels raaigras ontstaat meestal door bemesting en 
drainage van natte schraallanden. Omgekeerd kan deze rompgemeenschap ontstaan door graslan-
den die sinds kort minder intensief begraasd/bemest en gemaaid worden. Pinksterbloem kan hier 
soms nog voor een opvallend bloeiaspect zorgen. Verder komen hier nog soorten voor als Veldzuring, 
Gewone hoornbloem en Kruipende boterbloem. Heel sporadisch komt hier ook Grote ratelaar voor 
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zoals in bestand 2a (Bootjesven). Voorbeelden van deze rompgemeenschap zijn voornamelijk terug te 
vinden in het noorden van het Bootjesven en ten oosten van het ven 10a. Bijna alle percelen (uitge-
zonderd 1a) staan onder (paarden)begrazing.  

De Rompgemeenschap met Grote vossenstaart en Echte koekoeksbloem wordt teruggevonden in een 
deel van het bestand 19a in het Bootjesven (toestand begin 2012, eind 2012 is dit grasland afgegra-
ven en is er plagsel verspreid in functie van heideherstel). Dit weiland is opvallend soortenrijk. Veld-
beemdgras, Pitrus en Biezenknoppen zijn hier aspectbepalend, aangevuld met soorten als Moeras-
zegge, Geelgroene zegge, Scherpe zegge, Moerasstruisgras, Echte koekoeksbloem, enz… Deze 
rompgemeenschap staat sociologisch tussen de natte, regelmatig onder water staande, Calthions, de 
drogere Glanshaver- en Kamgraslanden en de voedselrijkere Zilverschoongraslanden. 
 
De rompgemeenschap met Pitrus ontwikkeld zich meestal daar waar de waterhuishouding onstabiel is 
en waarbij de percelen onder een zekere invloed van bemesting staan of gestaan hebben. Deze 
rompgemeenschap vertoont nauwe verwantschap met het Zilverschoonverbond. De vegetatie wordt in 
het plangebied meestal gedomineerd door Ruw beemdgras en Kruipende boterbloem. Aspectbepa-
lend zijn hier Pitrus en (soms) Biezenknoppen. Dit type komt in het plangebied uitsluitend voor in het 
Bootjesven in enkele beweide, vochtige percelen zoals aan de oostelijke zijde van 2a en aan de oos-
telijke rand van het ven 10a. Naast Pitrus hebben soorten als waternavel, Ruige zegge, Kruipende 
boterbloem en Veldbeemdgras een grote presentie maar ook soorten als Hennegras, Moeraswalstro, 
Moerasmuur, Moerasrolklaver en Zomprus komen voor. Grote ratelaar wordt in 2a terug gevonden. 
Deze rompgemeenschap komt verder nog voor rond een droogvallend vennetje in het noordelijk deel 
van 8a. Hier komen sporadisch ook soorten voor van natte heide als Kruipwilg en Kleine zonnedauw. 
Een speciaal en moeilijk te klasseren perceel is het hooilandje gelegen in het westen van het ven 10a. 
Moerasstruisgras, Gestreepte witbol en Pitrus zijn er codominant met verder nog een grote presentie 
van Ruige zegge aangevuld met Veldzuring, Zomprus, Waternavel, Reukgras, Hazezegge, Heelblaad-
jes, Koninginnekruid en zelfs enkele exemplaren Gevlekte orchis. Dit grasland bevat elementen van 
natte strooiselruigten, Zilverschoongrasland, Calthion en zelfs van het Junco-Molinion. 

  
foto links: interessant grasland in 8a – foto rechts: Gevlekte orchis 

2.3.5.3 Klasse van de droge graslanden op zandgrond 
Deze klasse omvat voornamelijk pioniersbegroeiingen en graslanden op droge voedselarme zand-
gronden. Meestal zijn de voorkomende bodemprofielen verstoord. Zandzegge en Gewoon struisgras 
zijn meestal de eerste pionierssoorten. 
 
Rompgemeenschap onder het verbond van Gewoon struisgras 

Het betreft hier de rompgemeenschap met Gewoon struisgras en Biggenkruid (Trifolio-Festucetalia 
ovinae). Deze rompgemeenschap komt voor in twee bestanden (drie perceeltjes) in De Kolonie en het 
Bootjesven, namelijk in een deel van 3b en 1e (De Kolonie, voormalige akkertjes?) en in de zuidoost-
hoek van 1b (Bootjesven). In bestand 1b betreft het een kunstmatige zandige ophoging.  
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Het onderscheidt zich van het Dwerghaver-verbond (Thero-Airion) door een geringer aandeel eenjari-
gen en een meer gesloten grasmat waarin Gewoon struisgras, Gewoon reukgras, Gestreepte witbol, 
Rood zwenkgras, Schapenzuring, Smalle weegbree, Duizendblad, Geel walstro en Gewone rolklaver 
een vrij belangrijke rol spelen. Verder komt er in deze percelen nog soorten voor als Gewone- en 
Veelbloemige veldbies en Hazezegge. De bodem is licht nitraathoudend, ten gevolge van lichte be-
mesting, als gevolg van beweiding. In bestand 3b in De Kolonie komt er op de twee graslandjes ver-
der nog Vogelpootje en Zandblauwtje voor. Deze twee soorten vormen een indicatie voor het voorko-
men van de associatie van Schapengras en Tijm (Festuco-Thymetum serpylli). 
 

  
foto: lage, schrale en een vaak mosrijke grasmat met weinig kruiden is typisch voor deze rompgemeenschap (De Kolonie 3b) 

2.3.5.4 Dwergbiezenklasse 

Rompgemeenschap onder het Dwergbiezenverbond 

Ter hoogte van de geplagde zone in bestand 8a (Bootjesven) komt een pioniersvegetatie voor met 
soorten als: Bleekgele droogbloem, Zomprus, Greppelrus, Knolrus, Gewone waterbies, Hazezegge, 
Blauwe zegge, Waternavel en Waterpostelein. Deze rompgemeenschap leunt het dichtst aan bij de 
Draadgentiaan-associatie (Cicendietum filiformis) maar kensoorten ontbreken. De aanwezigheid van 
verschillende duizendknoopsoorten (Waterpeper, Perzikkruid en Kleine duizendknoop), Moeraskers 
en Veerdelig tandzaad wijst verder nog in de richting van de Tandzaad-Klasse (Bidentetea tripartitae), 
namelijk de Associatie van Waterpeper en Tandzaad (Polygono-Bidentetum). 

 
foto: geplagde zone in 8a (Bootjesven) met nog een groot aandeel kale bodem 

2.3.5.5 Heide en randzones van vennen 

De voornaamste heide en heischrale elementen zijn terug te vinden in de bosplaats Bootjesven rond 
de vennetjes gelegen in het noordoosten. Daarnaast komen nog relicten van hei(schrale)elementen 
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voor in dreven in de overige bosplaatsen. De voornaamste soorten worden weergegeven op kaarten 
2.12. Echte droge heidevegetaties en vochtige schraallanden zijn zeldzaam binnen het plangebied. 
De meest voorkomende soorten zijn Pijpenstrootje, Struikheide en Pilzegge. Relicten worden hoofd-
zakelijk terug gevonden op kapvlakten, in bermen en op bospaden. Sterk gedegradeerde heiderelicten 
zijn terug te vinden onder oudere naaldhoutbestanden. 

Droge heide  

Een aaneengesloten oppervlakte droge heide of meer bepaald de associatie van Stekelbrem en 
Struikhei (Calluno-Genistion pilosae) is terug te vinden in de ontboste en geplagde zone in het zuiden 
en oosten van bestand 15a. Verder komt deze associatie nog voor op de hoogst gelegen delen ten 
noorden van het ven in 13a. Deze percelen hebben naast een dominantie van Struikhei nog soorten 
als: Bochtige smele, Klein vogelpootje, Pijpenstrootje, Pilzegge en Liggend hertshooi en zeldzame 
soorten als Stekelbrem en Klein warkruid. Verder komt er in de iets vochtiger slenken soorten voor als: 
Knolrus, Tormentil, Veelbloemige veldbies, Veenpluis, Trekrus en Dopheide.  

Op de plaatsen waar Grove den recent gekapt is in het noordelijk en oostelijk deel van bestand 15a 
komt de rompgemeenschap van Pijpenstrootje voor ter hoogte van de vennetjes. Deze soortenar-
me begroeiingen worden hoofdzakelijk gedomineerd door Pijpenstrootje waarbij Struikhei wordt weg-
geconcurreerd. Lokaal komt op dezelfde plaats ook de rompgemeenschap met Bochtige smele 
voor. Het voorkomen van deze rompgemeenschap is nog een relict van het recente bosverleden van 
dit perceel.  

Vochtige/natte heide en randzones van vennen 

De vegetatieve indeling van vochtige en natte heide in het plangebied wordt sterk bemoeilijkt door het 
voorkomen van verschillende storingsindicatoren (eutrofiëring!) ter hoogte van de verschillende venne-
tjes in het noordoosten van het Bootjesven. Een betrekkelijk grote oppervlakte wordt ingenomen door 
de Associatie van Moeraswolfsklauw en snavelbies (Lycopodio-Rhynchosporetum). Deze associa-
tie wordt hoofdzakelijk teruggevonden in de noordelijke randzone van het ven in bestand 13a en op de 
randen van de twee vennetjes in bestand 15a. Deze associatie bevat op de natste plekken soorten als 
Witte snavelbies en Veenpluis. Moeraswolfsklauw en Kleine zonnedauw komen voor op naakte plek-
ken. Op de iets hoger gelegen plekken komt voornamelijk Dopheide voor met hier en daar wat Veen-
bies en Kruipwilg. Pijpenstrootje is er echter een belangrijke storingsindicator. Struikheide komt hier 
ook voor maar blijft er eerder laag en onopvallend. Zeer lokaal komt in natte slenken veenmos alles-
dekkend voor in combinatie met Bruine snavelbies wat aanleiding heeft tot de Associatie van veen-
mos en snavelbies (Sphagno-Rhynchosporetum). 

De oevers van de vennen in het noordoosten van het Bootjesven grenzen vaak aan de Rompge-
meenschap van Pijpenstro en veenmos (RG Molinia caerulea-Sphagnum), die vaak een scherpe 
grens met het open water vormt, maar gefragmenteerd overgaat in de venige dopheide. Het voorko-
men van Pitrus op de rand van de vennetjes wijst op verstoring.  

Behalve in de grotere vennen zijn veenmossen vrijwel altijd aanwezig. Ingeval deze de verlanding 
vanuit de oevers inzetten, zijn deze meestal overgroeit met knolrus (Rompgemeenschap van knol-
rus en veenmos (RG Juncus bulbosus-Sphagnum)). Deze rompgemeenschap kan zich uitbreiden 
door de relatief zure pH van de vennen.  

Veelstengelige waterbies komt verspreid in kleine veldjes voor in de kleine vennen en vaak op veen-
mos (vermoedelijk de Rompgemeenschap van veelstengelige waterbies en veenmos (RG Eleo-
charis multicaulis-Sphagnum)). 
 
2.3.5.6 Kapvlakten 

In Wortel Kolonie komen twee kapvlaktes voor in de bestanden 2f (Kolonie) en 17a (Bootjesven). De 
westzijde van 2f is een voormalig Amerikaanse eikenbestand met codominantie van Gestreepte wit-
bol, Pitrus en braam. Verder komt er nogal wat Tengere rus, Ridderzuring, Pijpenstrootje en Waterpe-
per voor. De oostzijde van bestand 17a is spontaan aan het verbossen en leunt dicht aan bij de Wil-
genroosjes-associatie (Epilobietea) met soorten als Boskruiskruid, Gewoon struisgras en Schapen-
zuring. 
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2.3.6 Flora 
Tijdens de periode 2002-2011 werden er 111 vegetatie-opnames in de bossfeer en 44 Tansley-
opnames in de open plekken, spontane verbossingen, aanplanten en randzones van vennen door het 
ANB uitgevoerd.  

Een volledige actuele lijst van de flora in het plangebied wordt weergegeven in bijlage 6. 

De voornaamste soorten zijn terug te vinden op kaart 2.12, op kaart 2.12a is een detailkaart van het 
Bootjesven. Aanvullende gegevens zijn afkomstig van de boswachter Bart Hoeymans. In het kader 
van de opmaak van het ruilverkavelingsplan van de Vlaamse Landmaatschappij werden in het Boot-
jesven in 2011 een aangepaste BWK opgesteld en van iedere ingevoerde polygoon werd een streep-
lijst opgesteld.  

2.3.6.1 Rode lijstsoorten 

Rode lijsten zijn een belangrijk instrument in het hedendaagse soortgerichte beleid van het Vlaamse 
natuurbehoud. Deze lijsten geven voor elke soort van een groep organismen een indicatie over haar 
status in Vlaanderen, gaande van niet bedreigd tot uitgestorven in Vlaanderen. De recentste rode lijst 
van de hogere planten in Vlaanderen werd opgesteld door Van Landuyt et al. (2006). 

De rode lijst in strikte zin omvat de planten van de categorieën uitgestorven, met verdwijning bedreigd, 
bedreigd en kwetsbaar. Binnen de categorie achteruitgaand worden soorten gegroepeerd die het risi-
co lopen op korte termijn op de rode lijst terecht te komen. In het plangebied komen 16 rode lijstsoor-
ten voor. De meeste van deze soorten zijn kenmerkend voor heide en heischrale vegetaties.  

De rode lijstsoorten zijn weergegeven op de kaart 2.12. 

Tabel 2.16: overzicht van de rode lijstsoorten in het plangebied 
Nederlandse 

naam 
Wetenschappelijke 

naam 
Rode lijst cate-

gorie KFK9 Vindplaats 

Ondergedoken 
moerasscherm Apium inundatum zeldzaam 2 Komt vrij talrijk voor in het ven in 20a (Bootjes-

ven) 

Struikhei Calluna vulgaris  achteruitgaand 8 Vrij algemeen op paden, in dreven en op de 
heideterreintjes van Bootjesven. 

Klein warkruid Cuscuta epithymum bedreigd 2 Op Struikheide in de zuidrand van 15a 

Gevlekte orchis Dactylorhiza macula-
ta kwetsbaar 4 40-tal ex. in het hooilandje van bestand 8a 

(Bootjesven) 

Tandjesgras Danthonia de-
cumbens  achteruitgaand 5 Zeldzaam, o.a. in de heischrale rand (11a) aan 

het grenspad in het Bootjesven. 

Gewone dophei Erica tetralix achteruitgaand 6 
Vrij algemeen in de heidepercelen van het Boot-
jesven (13a en 15a), op de rand van de droog-
gevallen poel in 8a en aan ven in 3a (Kolonie) 

Duits viltkruid Filago vulgaris met verdwijning 
bedreigd 1 Net buiten het plangebied op een verlaten hooi-

land tussen De Kolonie en de Schootse Hoek. 

Stekelbrem Genista anglica  achteruitgaand 5 

Zeldzaam en slechts op een drietal plaatsen 
enkele plantjes teruggevonden in het Bootjes-
ven, nml. aan de zitbank t.h.v. het heideperceel, 
aan de grensdreef (11a) en in 8a 

Moerashertshooi Hypericum elodes kwetsbaar 3 Omvangrijke populatie op rand van westelijk ven 
in 3a (nabij kerkhof) 

Wilde gagel Myrica gale achteruitgaand 5 Alleen teruggevonden in een berkenbroekbosje 
in bestand 16a (Bootjesven) 

Eikvaren Polypodium vulgare  achteruitgaand 5 Zeldzaam, gevonden op de noordrand van 5a en 
5b (De kolonie) 

Tormentil Potentilla erecta  achteruitgaand 8 Vrij algemeen op paden, in dreven op de heide-
terreintjes van Bootjesven. 

Grote ratelaar Rhinanthus angusti-
folius kwetsbaar 4 Zeldzaam en steeds maar enkele exemplaren, 

o.a. in de graslanden van De Kolonie (2a) 

Witte snavelbies Rhynochospora alba kwetsbaar 3 Zeldzaam in vochtige slenken ter hoogte van het 
ven in 13a (Bootjesven) 

Bruine snavel- Rhynochospora fus- kwetsbaar 3 Vrij zeldzaam, op de noordrand van het ven in 

                                                                 
9 KFK = Kwartieruurhoekfrekwentieklasse of een indeling in klassen van voorkomen van klasse 10 zeer algemeen tot klasse 1 
zeer zeldzaam 
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Nederlandse 
naam 

Wetenschappelijke 
naam 

Rode lijst cate-
gorie KFK9 Vindplaats 

bies ca 13a en in 15a (Bootjesven) 

Kruipwilg Salix repens achteruitgaand 6 Vrij zeldzaam o.a. in 8a en 15a (Bootjesven) 

Veenbies Trichophorum cespi-
tosum kwetsbaar 3 Zeldzaam, op de noordrand van het ven in 13a 

(Bootjesven). 

 

  
foto links: Klein warkruid in 15a – foto rechts: Duits viltkruid in grasland net ten noorden van de grens 

Bolderik (KFK 2) wordt gemeld van de onkruidakker in de oostrand van 18a in het Bootjesven. Deze 
soort is er zeer waarschijnlijk ingezaaid.  
 
2.3.6.2 Heide- en heischrale soorten 

Naast bovenvermelde rode lijstsoorten komen in het plangebied enkele minder algemene heide- en 
heischrale soorten voor. Deze worden weergegeven op kaart 2.12 (en 2.12a) en in Tabel 2.17. 

Tabel 2.17: overzicht van de overige heischrale soorten in het plangebied 

Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam KFK Vindplaats 

Geelgroene zegge Carex demissa 4 Enkele exemplaren in de westrand van het graslandcomplex 
(19a) in het Bootjesven. 

Sterzegge Carex echinata 4 Alleen teruggevonden in een berkenbroekbosje in bestand 16a 
(Bootjesven) 

Hazenzegge Carex ovalis 7 Vrij algemeen in het plangebied 

Blauwe zegge Carex panicea 4 Zeldzaam in het Bootjesven, o.a. op de plagplek in 8a en in 19a 
(rand van ven) 

Pilzegge Carex pilulifera 6 Vrij zeldzaam in het plangebied  

Echt duizendgul-
denkruid Centaurium erythraea 6 

Vrij zeldzaam, o.a. in de paardenweide (19a) van het Bootjesven. 
Is eind 2012 afgegraven. Komt ook voor langs fietspad tussen 
18a en 17a 

Kleine zonnedauw Drosera intermedia 4 Uitsluitend op de rand van de vennetjes in 13a en 15a en ook 
aan ven in 3a (Kolonie) 

Liggend hertshooi Hypericum humifusum 6 Vrij algemeen in het plangebied 

Vogelpootje Ornithopus perpusillus 7 Vrij algemeen in het plangebied 

Bruine snavelbies Rhynochospora fusca 3 Vrij zeldzaam, op de noordrand van het ven in 13a en in 15a 
(Bootjesven). 

2.3.6.3 Soorten gebonden aan bron- kwel- en vochtige zones 

Hoewel in het plangebied bron- en kwelzones bijna afwezig zijn, komen puntsgewijs toch enkele indi-
catoren van deze zones voor. Deze worden weergegeven op kaart 2.12 en in Tabel 2.18.  
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Tabel 2.18: overzicht van de bron- en kwelindicatoren in het plangebied. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam KFK Vindplaats 

Rosse vossenstaart Alopecurus aequalis 3 Zeldzaam in het Bootjesven, o.a op de rand van poel 
(8b) en op de rand van het ven in 20a 

Elzenzegge Carex elongata 5 
In een natte depressie in de Schootse Hoek samen 
met Moerasviooltje net buiten het plangebied (ten N 
van 7a) 

Veelstengelige waterbies Eleocharis multicaulis 4 Vrij algemeen in de randen van de vennen van het 
Bootjesven en ook aan het ven in 3a Kolonie 

Naaldwaterbies Eleocharis acicularis 3 Oa.aanwezig in ven 3a (Kolonie) en Brandvenneke 

Moerasbasterdwederik Epilobium palustre 5 Vrij zeldzaam, o.a. in het verlandde ven in 3b (De 
Kolonie) 

Waterviolier Hottonia palustris 6 In een vennetje in bestand 3a (De Kolonie) en in ven 
20a (Bootjesven) 

Waternavel Hydrocotyle vulgaris 6 Vrij algemeen op vochtige en natte plekken 

Moeraswolfsklauw Lycopodiella inundata 3 Uitsluitend op de rand van het ven in 13a en 15a 
(Bootjesven) 

Koningsvaren Osmunda regalis 5 Vrij algemeen in het oostelijk deel van het Bootjes-
ven (13a, 15a en 16a) en verjonging aan 3a Kolonie 

Veenmos Sphagnum sp. - Vrij algemeen op vochtige en natte plekken 
Vlottende bies Scirpus fluitans 4 Oa. in ven in 3a (Kolonie) 

Moerasviooltje Viola palustris 4 
In een natte depressie in de Schootse Hoek samen 
met Elzenzegge net buiten het plangebied (ten N van 
7a) 

Moerashertshooi Hypericum elodes 3 Omvangrijke populatie op rand van westelijk ven in 
3a (nabij kerkhof) 

 

2.3.6.4 Oud-bosplanten 

Oud-bosplanten zijn soorten die in hoofdzaak gevonden worden op oude bossites (= min of meer on-
afgebroken bebost sinds tenminste 1775 (de Ferrariskaart)) en die zich slechts traag vestigen in jonge 
bossen. Soorten kunnen echter, afhankelijk van de regio en haar specifieke (abiotische) kenmerken 
meer of minder aan oud bos gebonden zijn.  

Gezien er In het plangebied maar erg weinig oud bos aanwezig is, zijn er maar weinig echte oud-
bosplanten (Cornelis et al., 2009) aanwezig. Hoewel Blauwe bosbes geen echte oud-bosplant is, is 
het vrij talrijk voorkomen in het zuidelijk deel van de Kolonie vermeldenswaardig. 

Tabel 2.19: aangetroffen oud-bosplanten (naar Cornelis, 2009) in het plangebied 

Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 

Gebonden 
aan oud 

bos 
Voorkomen 

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum  sterk Komt lokaal algemeen voor, zo in bestanden 4g, 10b en 
2c in Kolonie. 

Dalkruid Maianthemum bifo-
lium  sterk Een kleine vlek in 8d en ook in 5c (waarneming 2002) in 

Kolonie 
Gewone salomons-

zegel 
Polygonatum multi-
florum  sterk Enkel aangetroffen langs dreef aan 1a in Schootse Hoek 

en in noordrand 4a in Kolonie 

Gladde witbol Holcus mollis  matig Vrij algemeen zeker in Bootjesven maar nooit bestands-
dekkend 

Mannetjesereprijs Veronica officinalis zwak Voorkomend op enkele schrale plekken op kerkhof en 
11a Bootjesven. 

Pilzegge Carex pilulifera sterk Nagenoeg enkel in Bootjesven aangetroffen, in openge-
kapt deel in 13a. 

Valse salie Teucrium scorodo-
nia matig Weinig algemeen vooral op de randen van de bosbe-

standen 

Wijfjesvaren Athyrium filix-femina  sterk Slechts in 2 bestanden, in 10a in Schootse Hoek en in de 
noordrand van 4a in Kolonie 

Wilde kamperfoelie Lonicera periclyme-
num  matig Komt beperkt voor in de oudere bosbestanden en in de 

bosranden (bvb. zuidrand Schootse Hoek) 
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foto links: Koningsvaren in 16a – foto rechts: Blauwe bosbes in 5a van Kolonie 

2.3.6.5 Autochtone bomen en struiken 

Tijdens de inventarisatie van autochtone genenbronnen van bomen en struiken in de provincie Ant-
werpen in 2002 werden geen opnames in het plangebied uitgevoerd (Maes et al., 2002) dit vooral door 
de afwezigheid van oud bos of kleine landschapselementen.  

Niettemin zijn er toch nog enkele interessantere autochtone genenbronnen aanwezig in het plange-
bied (met vermelding van categorie)10: 

• Kruipwilg (a/b-categorie): deze zeldzame soort werd op 2 locaties aangetroffen in bestanden 8a en 
15a van Bootjesven; 

• Stekelbrem (a-categorie): komt op 2 plaatsen voor in Bootjesven. 

• Gagel (a-categorie): komt maar weinig voor in het plangebied, nl. in bestand 16a in Bootjesven. 

• Zachte berk (c-categorie): talrijk aanwezig vooral in Bootjesven. Gezien deze soort niet wordt 
aangeplant, zijn het populaties die waarschijnlijk blijven zijn bestaan van de vroegere 
heidegebieden. 

• Zomereik (c/p-categorie): langs de diepe gracht op de noordrand van beheerblok Kolonie is er in 
het westelijk deel wat hakhout van Zomereik aanwezig met stoven tot 3 m.  

Van andere algemene soorten als Spork, Wilde lijsterbes, Ruwe berk, Brem, … zijn ook wel autochto-
ne genenbronnen aanwezig maar zijn deze gezien hun algemene verspreiding minder belangrijk.  

2.3.6.6 Niet inheemse soorten 

Een probleemsoort is een soort die nadelig kan zijn of is voor de toekomstige bos- en natuurontwikke-
ling. Het kan zowel gaan om uitheemse als inheemse soorten en vaak is het storend karakter vooral 
afhankelijk van de populatiegrootte van die soort. In veel gevallen gaat het om soorten die door hun 
dominant en/of invasief karakter andere soorten geen groei- of vestigingkans gunnen, natuurlijke bos-

                                                                 
10 a = zeker autochtoon 

b = waarschijnlijk autochtoon 
c = mogelijks autochtoon 
p of s = aangeplant of spontaan 
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verjonging verhinderen, de groei verstoren, enz. De soorten die als probleemsoort kunnen optreden, 
worden hierna opgesomd. Deze zijn ook terug te vinden op kaart 2.17. 
 
• Amerikaanse vogelkers is een uit oostelijk Noord-Amerika afkomstige boomsoort die tot 20 m 

hoog kan worden. Ze werd in Europa massaal aangeplant in bossen op zandgrond voor het hout 
en omdat de snelverterende bladeren de arme zandgronden vruchtbaarder konden maken. De 
soort komt hier echter vrijwel uitsluitend in struikvorm voor, zodat het hout onbruikbaar is. 
Bovendien blijkt de soort sterk te woekeren en een probleem te vormen voor inheemse flora, 
vooral op zandgronden maar ook op andere bodemtypes, wat haar de bijnaam “bospest” heeft 
opgeleverd. In het plangebied wordt Am. vogelkers intensief bestreden en werd onder meer in de 
bestanden 7b en 7c recent verwijderd zodat over het volledige plangebied nagenoeg geen 
struiken van Am. vogelkers aanwezig zijn.  

• Amerikaanse eik is een boomsoort, eveneens afkomstig uit Noord-Amerika, die in het verleden 
massaal werd aangeplant voor de houtproductie. Ze vermenigvuldigt zich zeer agressief in de 
Europese bossen en haar verjonging domineert de kruid- en struiklaag. De aanwezigheid van 
Amerikaanse eik in het plangebied vormt lokaal een probleem, zo is de soort in de bestanden 1g, 
4b, 8c, … in Kolonie en 7a in Schootse Hoek nog talrijk aanwezig. Ook de dreven met Am. eiken 
zijn een blijvende bron voor verjonging van Am. eik in de bosbestanden.   

• Valse acacia: deze soort wordt in klein aantal verspreid over het plangebied aangetroffen. Gezien 
het beperkter invasief karakter van deze soort, is intensieve bestrijding minder noodzakelijk. 

• Douglasspirea is een struik uit Noord-Amerika die lokaal erg dominant kan optreden. Komt vrij 
massaal voor op de zuidoostrand van Bootjesven, in een dreef aan bestand 4b (Kolonie) en langs 
de Torendreef ter hoogte van bestand 18a. 

• Japanse duizendknoop: deze erg moeilijk te verwijderen invasieve exoot komt voor langs een 
dreef in bestand 10a in Kolonie. Ook op de zuidoostrand van bestand 5b in Kolonie is ze nog 
aanwezig maar wordt ze bestreden. 

• Bonte gele dovenetel is een verwilderde tuinplant die uitgestrekte tapijten kan vormen. In het 
plangebied komt de soort voor op de westrand van bestand 10a (Kolonie) en in de noordrand van 
bestand 12b van Schootse Hoek. 

 
2.3.7 Fungi 
 
Het plangebied (en dan vooral het Bootjesven) is mycologisch vrij goed onderzocht (zie lijst met aan-
getroffen soorten in bijlage 9). Recente gegevens (2010-2011) zijn afkomstig van de boswachter Bart 
Hoeymans en van Wim Veraghtert (Natuurpunt vzw).  

Het mycologisch belang van het plangebied ligt hem voornamelijk in het voorkomen van verschillende 
schrale dreven en wegbermen. Zo is de Amerikaanse eikendreef (Torendreef) tussen de bosplaatsen 
Bootjesven en De Kolonie een hotspot van zeldzame stekelzwammen. Rode lijstsoorten die hier 
waargenomen zijn, zijn: Blauwvoetstekelzwam (RL met uitsterven bedreigd), Fluwelige stekelzwam 
(RL Bedreigd), Gezoneerde stekelzwam (RL kwetsbaar), Grote houtbekerzwam (RL NL gevoelig), 
Schubbige oesterzwam (RL kwetsbaar), Gesteelde lakzwam (RL NL kwetsbaar), Gewone hanen-
kam (RL kwetsbaar) en Zwarte truffelknotszwam (RL NL bedreigd). Figuur 2.29 heeft een overzicht 
van deze soorten langs de Torendreef. Verder komt er nog Elfenwasplaat (RL NL kwetsbaar) voor op 
de gazons van het kerkhof in De Kolonie (2e) en Gesteelde lakzwam in 8a (Bootjesven). Een soort die 
typisch is voor heidevegetaties is de Heideknotszwam (RL NL bedreigd). Deze soort komt voor op 
het heideperceel (15a) van het Bootjesven en is een typische soort van jonge heide. 

Historische waarnemingen zijn er van het Bootjesven voor de soorten: Tengere stekelzwam (RL be-
dreigd, 2002), Wit geringd mosklokje (RL bedreigd, 2007) en Wollige stekelzwam (RL bedreigd, 
2004). Puntwaarnemingen zijn hierbij niet gekend, wel zijn ze allen afkomstig van hetzelfde kilometer-
hok (B5-25-22). 
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foto: de Torendreef tussen 19a (Bootjesven) en 4g (De Kolonie): een hotspot voor stekelzwammen. 

 
Het belang van het plangebied (en dan vooral van het Bootjesven) wordt nog eens onderstreept door-
dat er maar liefst zeven Antwerpse prioritaire soorten voorkomen in het plangebied (Steeman R., 
2010). 

De rode lijst van paddenstoelen werd opgesteld door Walleyn R. en Verbeken M., 2000.  

Figuur 2.29: Verspreiding van enkele zeldzame paddenstoelen langs de Torendreef (2010-2011, Hoeymans) 
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2.3.8 Fauna 
 
Naar aanleiding van het gezamenlijk grensoverschrijdend monitoringsplan van Staatsbosbeheer, vzw 
Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en bos is er in 2010 een start gemaakt met het systema-
tisch inventariseren van verschillende soortengroepen. De meeste faunawaarnemingen zijn afkomstig 
van de boswachter Bart Hoeymans en aangevuld met eigen veldwaarnemingen en gegevens van 
Staatsbosbeheer. 

In het kader van dit beheerplan werd er in 2011 een vleermuizenonderzoek in het plangebied uitge-
voerd (Lefevre A., Lenaerts A & Van de Sijpe M., 2011) en een inventarisatie van loopkevers en spin-
nen (Nature-ID, 2012).  

Door de uitgebreide inventarisaties die door Bart Hoeymans werden uitgevoerd en het bijkomend on-
derzoek naar vleermuizen, loopkevers en spinnen, is er een bijzonder goed en actueel beeld van het 
voorkomen van waardevolle fauna in Wortel Kolonie. 

2.3.8.1 Avifauna 

Tijdens de terreinbezoeken werden systematisch de interessante vogelwaarnemingen genoteerd op 
bestandsniveau. De meeste broedvogelgegevens zijn echter afkomstig van de boswachter Bart 
Hoeymans en verschillende vrijwilligers die in het kader van het monitoringsplan bijna het volledig 
stroomgebied van het Merkske (o.a. ook Castelreesche heide) in 2010 en 2011 hebben geïnventari-
seerd. Er zijn enkele aanvulingen van het broedseizoen 2012 (niet weergegeven op kaart). In dit 
hoofdstuk worden alleen de bijzondere en/of beheerrelevante vogelsoorten verder besproken. Deze 
zijn terug te vinden op kaart 2.13a. 

Open landschapssoorten 

Het voorkomen van soorten van open gebieden is in het plangebied vrij beperkt. Wel wordt in de na-
bijgelegen Castelreesche heide heel wat van deze soorten teruggevonden. Door Staatsbosbeheer 
werd in het gebied gestreefd naar meer openheid. Veel randstruwelen werden afgezet en sloten wer-
den gedempt. 

Territoria van Boompieper werden vastgesteld in de Schootse hoek (1t.), Bootjesven (6t.) en De Ko-
lonie (10t.). Boomleeuwerik blijft het slecht doen in het plangebied met een mogelijk broedgeval ter 
hoogte van het heideperceel 15a in het Bootjesven. Van Gele kwikstaart is slechts één broedgeval 
bekend in het graslandperceel 19a van het Bootjesven. Ook op de Castelreesche heide waren er wei-
nig broedgevallen, net als voor Graspieper (1t.) en Veldleeuwerik (4t.). Open landschapssoorten die 
enkel maar broedend op de Castelreesche heide werden aangetroffen, zijn Grutto (5t.), Wulp (5t.), 
Patrijs (2t) en Kwartel (7t.). 2011 was een waar invasiejaar voor Kwartels, waarschijnlijk kwam deze 
soort ook tot broeden in het plangebied ter hoogte van 2a in De Kolonie. Van Scholekster werd een 
paar in broedterritorium waargenomen in bestand 18a (Bootjesven). 

Struweelsoorten 

Struweelsoorten doen het opvallend goed in het noordelijk deel van het plangebied en dan vooral het 
Bootjesven. Het aandeel relatief jonge aanplanten en spontane verbossingen (onder meer t.h.v. de 
vennen) is hier zeker niet vreemd aan. 

Bosrietzanger had in 2011 één territorium in de moerassige ruigte ten oosten van het ven 10a in het 
Bootjesven. Ook ten zuiden van het ven 20a komt dergelijk habitat voor. Op beide plaatsen komen 
soorten tot broeden die nergens anders broeden in het plangebied zoals: Rietgors, Blauwborst en 
Sprinkhaanzanger, telkens met 1 à 2 koppels. Nachtegaal kwam in 2010 maar één keer tot broeden 
op de zuidrand van het heideperceel 15a in het Bootjesven. Spotvogel had in 2011 1 à 2 territoria in 
het Bootjesven (in spontane verbossing van 8a en in de aanplant 17a). Verder komen er nog 5 territo-
ria voor op de Castelreesche heide. Zomertortel doet het opvallend goed in het plangebied met in 
totaal een zevental koppels, voornamelijk geconcentreerd rond het ven 10a in het Bootjesven en een 
koppel ten zuiden van 3b (De Kolonie). Roodborsttapuit is vrij zeldzaam in het gebied met slechts 
een drietal koppels ter hoogte van De Kolonie (2a) en het Bootjesven (onkruidakker in 18a en het zui-
delijk deel van het heideperceel 15a). Deze soort is behoorlijk algemeen op de Castelreesche heide 
met in 2011 een negental koppels. Gekraagde roodstaart is nog vrij algemeen in het plangebied met 
4 territoria in De Kolonie en 1 koppel op de zuidrand van de Schootse hoek. Struweelsoorten die uit-
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sluitend tot broeden kwamen in de Castelreesche heide zijn: Grauwe klauwier (1 koppel) en Geel-
gors (9 koppels). Putter komt jaarlijks tot broeden in de omgeving van de hoeve. Matkop is een sterk 
achteruitgaande soort die vermoedelijk nog tot broeden komt in het plangebied. 

Bossoorten 

Voor bossoorten zijn voornamelijk de bosplaatsen Schootse hoek en De Kolonie van groot belang. 

Territoria van Zwarte specht en Kleine bonte specht werden vastgesteld in de Kolonie (ZS+KBS), 
Bootjesven (KBS) en Schootse hoek (KBS). Wielewaal bleek in 2011 lastig te inventariseren omdat 
de vogels weinig vocaal waren. In 2011 kwam Kruisbek tot broeden ten zuiden van het Bootjesven 
(5a). Voor Fluiter was het een aanmerkelijk goed jaar met drie vastgestelde territoria, nml. twee zang-
posten in de Schootse hoek en één in de Kolonie. Ook in 2012 waren er drie territoria: in bestand 1c 
(Kolonie), in bestand 13a (Bootjesven) en in bestand 3a (Schootse Hoek). Verder werden er in De 
Kolonie drie baltsende Houtsnippen waargenomen. Boomklever doet het vrij goed in het plangebied 
en kan vrijwel overal worden waargenomen op plaatsen met iets oudere bomen. Door het ophangen 
van een 400-tal nestkasten in het verleden heeft het plangebied een hoge concentratie aan broeden-
de Bonte vliegenvangers. In totaal kwamen er in 2011 een 17-tal koppels tot broeden (vnl. in De Ko-
lonie). In 2012 werden er twee territoria van Appelvink vastgesteld, nl. in de omgeving van bestand 2d 
(Kolonie) en omgeving perceel 8 in Bootjesven. 

Roofvogels 

Buizerd heeft 5 territoria in het plangebied, 2 in het Bootjesven, 1 in De Kolonie en 2 in de Schootse 
hoek. Vermoedelijk komen er twee territoria van Havik voor in het plangebied, één het Bootjesven en 
één in De Kolonie. Boomvalk wordt regelmatig jagend in het oostelijk deel van het Bootjesven waar-
genomen, broedgevallen zijn echter niet bekend. Een koppel Wespendief heeft in 2011 gebroed in de 
Schootse Hoek. Bosuil doet het goed in de bosgebieden. In Wortel Kolonie en Schootse Hoek werd 
respectievelijk vier tot vijf en één nest vastgesteld. Ransuil broedt met drie koppels in De Kolonie. 
Kerkuil broedt in een nestkast ter hoogte van de Klapekster. De Steenuil komt niet binnen het plan-
gebied zelf tot broeden maar in de omgeving van de Klapekster en ten zuiden van Kolonie is er een 
territorium. 

Watervogels 

Geoorde fuut kwam in 2011 met drie paar tot broeden in het Bootjesven (bestand 10a). Dodaars 
broedde er met 4 à 5 paren. Vermoedelijke broedde hier ook een koppel Wintertaling. In 2012 was er 
op de noordrand van het Bootjesven een kleine kolonie (5-tal paren) van Blauwe reiger aanwezig. 
Verder komen er rond de vennen van het Bootjesven in de winter regelmatig Bokje en Wintertaling 
voor. 

Tabel 2.20: territoria minder algemene broedvogels in Wortel Kolonie (2010-2011, Hoeymans) 
Ned. naam Statuut aantal territoria (2010-11) 

Appelvink niet bedreigd 2 (2012) 

Blauwborst niet bedreigd 1 
Blauwe reiger niet bedreigd 5 (2012) 

Bonte vliegenvanger niet bedreigd 17 tot 20 
Boomklever niet bedreigd 17 tot 20 

Boomleeuwerik Kwetsbaar 0 tot 1 
Boompieper Bedreigd 15 tot 20 

Bosrietzanger niet bedreigd 1 
Bosuil niet bedreigd 4 tot 6 

Braamsluiper niet bedreigd 0 tot 1 
Buizerd niet bedreigd 5 

Dodaars niet bedreigd 4 tot 5 
Fluiter niet bedreigd 1 (+ 2 Schootse Hoek) 

Geelgors Bedreigd 1 
Gele kwikstaart achteruitgaand 1 

Geoorde fuut niet bedreigd 2 tot 3 
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Ned. naam Statuut aantal territoria (2010-11) 

Gekraagde roodstaart Kwetsbaar 5 

Goudvink Bedreigd 4 
Grasmus niet bedreigd 4 

Groene specht niet bedreigd 1 tot 3 
Grote lijster niet bedreigd 2 

Havik niet bedreigd 2 
Houtsnip niet bedreigd 3 

Kerkuil niet bedreigd 1 
Kleine bonte specht niet bedreigd 1 tot 2 
Koekoek achteruitgaand 2 tot 4 
Kruisbek onvoeld. gekend 1 

Kwartel onvoeld. gekend 1 
Matkop Kwetsbaar ? 

Nachtegaal Kwetsbaar (1) 
Ransuil niet bedreigd 3 

Rietgors Bedreigd 1 tot 2 
Roodborsttapuit niet bedreigd 1 

Scholekster niet bedreigd 1 
Slobeend niet bedreigd 0 tot 1 

Spotvogel niet bedreigd 2 
Sprinkhaanzanger niet bedreigd 1 tot 2 

Steenuil niet bedreigd 2 tot 3 
Torenvalk niet bedreigd 2 

Wespendief niet bedreigd 1 
Wielewaal Bedreigd 3 tot 4 

Wintertaling niet bedreigd (1) 
Zomertortel Bedreigd 4 tot 6 

Zwarte mees niet bedreigd 3 tot 10 
Zwarte specht niet bedreigd 2 tot 3 

Het plangebied, en zeker de beheerblok Bootjesven, heeft heel wat soorten broedvogels met niet 
minder dan 12 rode lijstsoorten.  

Overwinterende vogels 

Vooral in beheerblok Bootjesven komen er aanzienlijke aantallen vogels overwinteren. Zo komen in de 
natuurakker op de oostrand grotere groepen foeragerende zangvogels voor (bvb. tot 200 ex. Groen-
ling). De aantallen overwinterende watervogels op Bootjesven en Moeras zijn beperkt (wel aanzienlij-
ke aantallen Wintertaling). De watervogels worden er reeds meer dan 10 jaar op een gestandariseer-
de manier geteld.  

Probleemsoorten 

Op het Bootjesven zelf zijn er regelmatig grotere groepen Canadese gans (tot meer dan 100) en klei-
nere aantallen Nijlganzen aanwezig. Dergelijke aantallen zorgen voor ongewenste aanrijking van het 
ven en omliggende graslanden. 
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foto: zicht op het Moeras (deels leeggetrokken ikv. werken ruilverkaveling), een interessant broedbiotoop voor struweelsoorten 
 
2.3.8.2 Zoogdieren 
Recente zoogdierwaarnemingen zijn afkomstig de boswachter Bart Hoeymans en van eigen veld-
waarnemingen. In het kader van dit voorliggend beheerplan werd in samenwerking met Natuurpunt 
Studie in 2011 een grondig vleermuizenonderzoek gehouden in het plangebied (Lefevre A., Lenaerts 
A. & Van de Sijpe M., 2011). 

De meest voorkomende soorten zijn Konijn, Haas, Egel en Mol. De meeste waarnemingen van Ko-
nijn en Haas zijn afkomstig van het Bootjesven. 

De verspreiding van muizen in het plangebied is nog betrekkelijk fragmentarisch onderzocht. Punt-
waarnemingen zijn gekend van Dwergmuis in het Bootjesven op het heideperceel 15a (2007) en van 
Bosmuis bestand 1c (2011) in De Kolonie. Verder komen Aardmuis, Veldmuis, Bosspitsmuis, 
Huisspitsmuis en Rosse woelmuis voor in het gebied, deze soorten werden samen met Bosmuis 
aangetroffen in braakballen van Kerkuil die broedt in de hoeve. 

Hermelijn wordt regelmatig gezien in het Bootjesven (o.a. in de dreef tussen 1a en 2a). Bunzing is 
een stuk zeldzamer, er is een oude waarneming (2002) van 8a in het Bootjesven en een waarneming 
met een cameraval uit 2012.  

Steenmarter werd in de zomer van 2012 waargenomen in de noordrand van Bootjesven. 

De Europese eekhoorn komt verspreid voor in het plangebied. Deze soort is waargenomen in de 
Kolonie en in het Bootjesven.  

In De Kolonie en het Bootjesven komt een vaste populatie van Ree. Grote concentraties aan reëen 
zijn te vinden in de spontane verbossingen en ruigtes van 8a (Bootjesven) en in bestand 2c (De Kolo-
nie). 

De verspreiding van de Vos in het plangebied is niet goed gekend. Sporen en zichtwaarnemingen zijn 
bekend over het ganse plangebied. 
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Vleermuizen 

Figuur 2.30 geeft een totaaloverzicht van alle waarnemingen tijdens het zomeronderzoek in 2011. 
Minstens 8 verschillende soorten werden waargenomen in het onderzochte gebied. 

Figuur 2.30: Overzicht van aangetroffen vleermuissoorten tijdens zomeronderzoek in 2011 (Lefevre et al.) 

 
Het merendeel van de aangetroffen dieren betrof de Gewone dwergvleermuis met 57,5%, gevolgd 
door de Watervleermuis met 10,1% en de Laatvlieger met 9,7% (Tabel 2.21). 
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Tabel 2.21: Overzicht aandeel waarnemingen per soort (2011). 

Nederlanse naam Latijnse naam aantal waar-
nemingen 

procentueel 
aandeel 

Laatvlieger Eptesicus serotinus 20 9,7 
Watervleermuis Myotis daubentonii 21 10,1 
Baard/Brandt's Vleermuis Myotis mystacinus/brandtii 3 1,4 
Franjestaart Myotis natteri 9 4,3 
Myotis spec. Myotis spec. 19 9,2 
Rosse vleermuis Nyctalus noctula 9 4,3 
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 3 1,4 
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 119 57,5 
Grootoorvleermuis spec. Plecotus spec. 4 1,9 
Totaal  207 100 

Uitzonderlijk hierbij is het groot aandeel Myotis-soorten (meer dan 25%). Dit wijst op een geschikt 
leefgebied voor deze soorten met voldoende oude holle bomen (verblijfplaatsen) en rijke jachtgebie-
den. In andere onderzochte gebieden in Vlaanderen ligt het procentueel aandeel van de Myotis-groep 
meestal onder de 10%. 

De Gewone dwergvleermuis is één van de meest voorkomende soorten in het gebied. Deze hoofd-
zakelijk gebouwbewonende soort jaagt in het onderzochte gebied langsheen de talrijke dreven. Een 
kolonie van deze soort werd aangetroffen in de hoeve.  

De Ruige dwergvleermuis is vrij zeldzaam. Deze soort kan tijdens de trekperiode aangetroffen wor-
den. Eén opname werd in een dreef gedaan alsook 2 waarnemingen in de Schootse Hoek eind au-
gustus.  

De Franjestaart is een typische boombewoner en werd in het gebied met zekerheid jagend aangetrof-
fen langsheen de dreven. Er werd een vroegmorgenexcursie uitgevoerd op zoek naar mogelijke kolo-
niebomen maar er kon geen kolonie worden aangetroffen. Uit vroegere onderzoeken weet men dat 
deze soort geregeld verhuist. Er is wel een vermoeden van een kolonie. 

De Watervleermuis is een soort die zijn verblijfplaatsen heeft in holle bomen, maar jaagt boven vij-
vers en kanalen. Zo werd de soort jagend aangetroffen boven de vijvers van het Bootjesven. Maar ook 
werden opnames uitgevoerd van deze soort vroeg in de avond voorbijvliegend langsheen de dreven. 
Het vermoeden bestaat dat er zich een kolonie bevindt in de dreven.  

Baardvleermuizen zijn typische boombewonende soorten, uitzonderlijk treft men ze ook aan op zol-
ders van grotere gebouwen. Op basis van goede geluidsopnames kan men het onderscheid maken 
tussen de Gewone baardvleermuis (Myotis mystacinus) en de Brandt’s vleermuis (Myotis brandtii). 
Jammer genoeg waren de opnames niet optimaal om aan de hand van het geluid een onderscheid 
tussen beide soorten te maken. Niettemin werden toch nog 3 jagende dieren opgenomen. 

De grootoorvleermuis kent in Vlaanderen 2 soorten, namelijk de Gewone grootoorvleermuis en de 
Grijze grootoorvleermuis. Aan de hand van geluidsopnames is het vooralsnog onmogelijk om beide 
soorten van elkaar te onderscheiden. Deze soort werd waargenomen in de omgeving van het Boot-
jesven. Vroeger zat hier een kleine kolonie van de Gewone grootoorvleermuis. Ook nu nog werd één 
dier rustend waargenomen in een vleermuiskast die in het Boothuisje hangt.  

De Rosse vleermuis is een typische boombewonende soort die soms tot 15 km ver kan gaan jagen. 
Jagende dieren werden gehoord in de dreven en jagend boven de vijvers. In het gebied werden in de 
dreven roepende dieren waargenomen. De exacte locatie kon niet gevonden worden, wel kon de 
groep van 4 à 5 dreefbomen gelokaliseerd worden vanwaar roepende dieren konden gehoord worden.  

De Laatvlieger werd jagend langsheen de dreven en weiden waargenomen. Alsook jagend boven 
een akker met beheersstroken. Deze grotere soort bleek er te jagen op grotere kevers en nachtvlin-
ders boven de ongemaaide beheersstroken. 

Uit het zomeronderzoek blijkt er in het plangebied een bijzonder rijke vleermuizenfauna aanwezig te 
zijn. Het is wenselijk om in het gebied diepgaander onderzoek uit te voeren naar onder meer kolonie-
bomen. 
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2.3.8.3 Herpetofauna 

Amfibieën 

Poel- en vengegevens zijn afkomstig van B. Hoeymans en dateren van 2010 en 2011, met aanvullin-
gen van fuikvangsten in 3 poelen (p7, p8 en p10) in het voorjaar en zomer van 2012. Waarnemingen 
zijn afkomstig van zichtwaarnemingen, auditieve waarnemingen en fuikvangsten van een vijftiental 
poelen en vennen. Een overzicht van de poelen met hun respectievelijke poelnummers en de waar-
nemingen zelf zijn op kaart 2.13d terug te vinden. 

Alpenwatersalamander, Bruine kikker en (iets minder) het synklepton van de Groene kikker (Bas-
taardkikker) komen algemeen in het plangebied voor. In de poelen p7 (bestand 6a) en p8 (bestand 
5c, Kolonie) werden hoge aantallen Alpenwatersalamander gevangen (respect. 56 en 58 ex. in april 
2012).  

Hoewel de Gewone Pad zich moeilijker laat vangen, kan deze soort als algemeen worden beschouwd 
in het plangebied.  

Kleine watersalamander blijkt iets zeldzamer te zijn in het plangebied. Deze soort wordt in zes poe-
len teruggevonden. Deze zijn bijna allen gelegen in het Bootjesven en het zuidelijk deel van de Kolo-
nie.  

De aanwezigheid van Kamsalamander in het plangebied als rode lijstsoort en Bijlage II-soort van het 
Habitatrichtlijn is belangrijk. In het stroomgebied van het Merkske komt deze soort voor vanaf de de 
Gouverneursbossen in het noorden via de Halsche beemden en de Castelreesche heide, over Wortel 
Kolonie. De grootste aantallen worden in De Kolonie, in het Bootjesven en in de Halsche beemden 
vastgesteld (max. elf dieren tijdens één vangst van twee fuiken in een poel in 2010, bron: monitorings-
rapport 2010). Het gemak waarmee Kamsalamander nieuwe vennen kan koloniseren wordt geïllu-
streerd door de kolonisatie in 2010 van een ven in de Castelreesche heide die in 2008 werd gegraven. 
In 2011 is, in samenwerking met het INBO, een monitoringsproject opgestart voor de Kamsalamander 
in De Kolonie en in het Bootjesven. Er zijn 4 poelen en 1 reservepoel geselecteerd die jaarlijks zullen 
bemonsterd worden. Hierbij kunnen de dieren individueel, aan de hand van hun buiktekening, opge-
volgd worden. 

Als bijzondere soort vernoemen we nog de Poelkikker die vrij algemeen is in het Bootjesven. Het be-
treft een populatie van meer dan 100 roepende mannetjes in 5 à 6 vennetjes/poeltjes (monitorings-
rapport, 2010). Zie kaart 2.9b voor de poelnummers. 

Opmerkelijk was de waarneming in mei 2012 van een roepend mannetje Boomkikker in bestand 15a 
(Bootjesven) (waarneming Hoeymans B.)  

Tabel 2.22: overzicht van de fuikvangsten in het plangebied (zie kaart 2.9b voor nummering poelen) 

Bosplaats De Kolonie 

Poelnummer p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 P7 P8 p10 

Alpenwatersalamander x x x - - x - x x x 

Kleine watersalamander - - - - - x - x x - 

Kamsalamander x x x - - x - - - - 

Bruine kikker - - - - - x - -   

Bastaardkikker - x x - - - - x - - 

Poelkikker x x - - - x - -   

Gewone pad - x - - - - - -   

 
Bosplaats Bootjesven 

Poelnummer/Bestand p1 p2 p3 p4 p5 p6 9a 10a 20a 

Alpenwatersalamander x - - x x x x x x 
Kleine watersalamander x - - - x x - x x 
Kamsalamander x - - - x - x x x 
Bruine kikker x - - x -  x x x 
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Bosplaats Bootjesven 

Poelnummer/Bestand p1 p2 p3 p4 p5 p6 9a 10a 20a 

Bastaardkikker - - - - - - - x - 
Poelkikker - - - x x x - x - 
Gewone pad x - - x x  x x x 

 
Reptielen 

De enige soort die wordt waargenomen in het plangebied is de Levendbarende hagedis. De voor-
naamste concentraties van deze soort zijn terug te vinden langs de vennen en op de heideterreintjes 
van het Bootjesven (13a en 15a). Verder wordt deze soort teruggevonden op het zandig grenspad in 
het noordoosten van het Bootjesven en op zandige boswegen van de Schootse Hoek. Zie kaart 2.13d. 

  

2.3.8.4 Invertebraten 

De puntgegevens van invertebraten zijn vrijwel allen afkomstig van de boswachter Bart Hoeymans 
aangevuld met eigen veldwaarnemingen.  

In 2011 werd een bodemvalbemonstering (aangevuld met handvangsten) van loopkevers en spinnen 
uitgevoerd (Nature-ID, 2012). 

Dagvlinders 

De meeste algemene vlindersoorten (Oranjetipje, Bont zandoogje, Dagpauwoog, enz.) kunnen in 
het plangebied waargenomen worden. Vermeldenswaardig zijn o.a. observaties van Eikenpage, 
Groentje, Kleine parelmoervlinder, Grote weerschijnvlinder en een populatie Bont dikkopje. 
Kaart 2.13b heeft een overzicht van het voorkomen van de rode lijstsoorten in het plangebied. 

Enkele soorten worden bijna overal waargenomen. Het betreft meestal trekvlindersoorten als Atalanta, 
Distelvlinder en Dagpauwoog, soorten van (verruigde) graslanden zoals Bruin zandoogje, dikkopjes 
s.l. en Oranje zandoogje en cultuurvolgers (witjes). De laatste jaren is echter bij veel vlindersoorten, 
waaronder ook de meer algemene soorten, een duidelijke neerwaartse trend waar te nemen. Soorten 
als Kleine vos, Argusvlinder, Citroenvlinder en Kleine vuurvlinder doen het de laatste jaren aanmerke-
lijk minder of zijn bijna geheel verdwenen (Argusvlinder, Kleine vos). Kleine vuurvlinder was in 2011 
iets algemener dan voorgaande jaren door het uitzonderlijke mooie voorjaar. Hooibeestje is niet waar-
genomen in het plangebied. De graslanden zijn (nog) te dicht en te soortenarm voor meer kieskeurige 
vlinders en er zijn te weinig mantel-zoomsituaties. 

Het Groentje kwam in 2010 enkel nog voor in het natte heideperceel van bestand 13a (Bootjesven). 
In 2012 zijn er echter opnieuw verschillende waarnemingen. 

In 2011 werden voor het eerst twee uitzonderlijke vlindersoorten waargenomen, namelijk de Grote 
weerschijnvlinder en de Kleine parelmoervlinder. Een Grote weerschijnvlinder werd op 7 juni 2011 
waargenomen tijdens het terreinwerk op het grenspad ter hoogte van bestand 3g aan De Kolonie. 
Door Bart Hoeymans werd in 2011 een eileggende Kleine parelmoervlinder waargenomen op het 
hooiland tussen de Schootse Hoek en De Kolonie. Verschillende exemplaren van deze soort werden 
tevens waargenomen in de omgeving. 

foto: zonnende hagedis (31 oktober 2011!) in boomstam op 
zuidrand Schootse Hoek 
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Tabel 2.23: waargenomen dagvlindersoorten in het plangebied (Hoeymans B.) 

Ned. naam Statuut Verspreiding 
Dagpauwoog niet bedreigd Algemeen  

Kleine vos niet bedreigd Zeldzaam geworden met uitsluitend waarnemingen langs het grenspad 
en bestand 1b. 

Oranjetipje niet bedreigd Vrij algemeen in de Schootse Hoek, aan de Grensdreef en de graslan-
den van het Bootjesven (2a, 18a en 19a). 

Grote weerschijn-
vlinder Bedreigd Drinkend exemplaar waargenomen tijdens terreinbezoek 7 juni 2011  

thv. Grensdreef. 

Landkaartje niet bedreigd Algemeen, vnl. in het Bootjesven. 

Groentje Kwetsbaar Versschillende waarnemingen in 2012 in Bootjesven 

Bont dikkopje Kwetsbaar Zeldzaam met drie deelpopulaties: in NW van Wortel Kolonie, langs de 
grensdreef thv het heideperceel en een populatie in de Schootse Hoek. 

Boomblauwtje niet bedreigd Vrij algemeen in de Schootse Hoek en langs het Grenspad. 

Eikenpage niet bedreigd Vrij algemeen langs eikendreven van Schootse Hoek en verspreide 
waarnemingen in Wortel Kolonie en Bootjesven. 

Citroenvlinder niet bedreigd Vrij algemeen 

Kleine parelmoer-
vlinder 

met uitsterven 
bedreigd 

Eenmalige waarneming in 2011 net buiten het plangebied op een gras-
land tussen de Schootse Hoek en de Grensdreef. 

Argusvlinder niet bedreigd eenmalige waarneming in 2003 in het Bootjesven (15a) 

Kleine vuurvlinder niet bedreigd Vrij zeldzaam in het Bootjesven (15a en 17a) en in het NW van Wortel 
Kolonie. 

Bruin zandoogje niet bedreigd Zeer algemeen in graslanden 

Groot dikkopje niet bedreigd Algemeen in graslanden 

Bont zandoogje niet bedreigd Vrij algemeen 

Groot koolwitje niet bedreigd Algemeen  

Klein geaderd witje  niet bedreigd Algemeen  

Klein koolwitje niet bedreigd Algemeen  

Gehakkelde aurelia niet bedreigd Vrij algemeen 

Icarusblauwtje niet bedreigd Vrij algemeen 

Oranje zandoogje niet bedreigd Zeer algemeen in graslanden 

Zwartsprietdikkopje niet bedreigd Vrij algemeen in de graslanden van Bootjesven (1a en 1b) en in het NW 
van Wortel-Kolonie (3b) 

Atalanta niet bedreigd Algemeen en verspreid 

Distelvlinder niet bedreigd Vrij algemeen 

 
Een speciale vermelding verdient het voorkomen van een grote populatie van het Bont dikkopje. De-
ze soort wordt in het plangebied zeer nauw opgevolgd en gemonitord (Hoeymans B.). In het plange-
bied komt deze soort op drie verschillende plaatsen voor, nml: in het noordwesten van De Kolonie, 
rond de vennetjes van het Bootjesven en de grensdreef en in enkele boswegen in de Schootse hoek. 
In 2010 en 2011 werden er enkelingen gevonden in het zuidelijk deel van De Kolonie. In 2012 werden 
er onder meer in de bestanden 6b en 7c (Kolonie) verschillende exemplaren waargenomen. 

De populatie werd in 1999 ontdekt en bestond dan uit ongeveer 190 ex. (zie Figuur 2.31). De popula-
tie kreeg een zware klap in 2001 en 2002 (-66%) waarna de aantallen lichtjes toenamen. Een laatste 
en bijna fatale klap kwam in de periode 2006-2009 waarbij het aantal vlinders gedecimeerd werd tot 
hooguit een 6-tal exemplaren in 2008. Vanaf 2010 is er een stijging in de aantallen te merken tot de 
huidige 80-tal exemplaren.  

Biotoopverlies is de voornaamste reden van het verdwijnen van deze vlindersoort (schrift. med. B. 
Hoeymans) waarbij het dichtgroeien van bospaden door hoofdzakelijk Amerikaanse eik de voornaam-
ste reden is. Ook het vroeger gehanteerde maaibeheer met het laten liggen van het maaisel en de 
daarmee gepaarde verruiging, was nefast voor deze vlinder. 
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Figuur 2.31: Aantalsverloop (1999-2012) van het Bont dikkopje in het plangebied (Hoeymans B.). 
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Libellen 

De waarnemingen van rode lijst- en andere interessante soorten in de periode 2009-2011 zijn terug te 
vinden op kaart 2.13c Aanvullende waarnemingen zijn afkomstig van waarneming van Hoeymans Bart 
in 2012 en van eigen veldwaarnemingen (2011). Tabel 2.24 geeft een overzicht van alle 34 soorten 
teruggevonden in het plangebied. 

Grotere waterpartijen worden in het Bootjesven (3a, 9a en 10a) teruggevonden. Het zijn echter de 
kleinere vennen in o.a. het Bootjesven die het aantrekkelijkst zijn voor zeldzame libellen. Dit leidt tot 
een belangrijk aandeel van zeldzame libellensoorten zoals de Rode lijstsoorten: Venglazenmaker, 
Bosbeekjuffer, Koraaljuffer, Tangpantserjuffer, Tengere pantserjuffer, Venwitsnuitlibel, Gevlek-
te witsnuitlibel en Noordse witsnuitlibel.. Andere gebieden met lagere soortenaantallen tonen ech-
ter aan dat deze ook nog interessant kunnen zijn voor libellen zoals enkele poelen en vennetjes in de 
Kolonie (o.a. in 3a en 4b in Kolonie) met soorten als Bruine glazenmaker (4b), Tenger pantserjuffer 
(3a en 4b) en Koraaljuffer (3a). 

Tengere grasjuffer en Zuidelijke heidelibel werden vlak over de grens waargenomen (Castelrése hei-
de). Deze soorten kunnen in principe ook in het studiegebied worden verwacht. 
Tabel 2.24: libellen en juffers in het plangebied 

Ned. naam statuut Verspreiding 
Blauwe glazenmaker niet bedreigd Vrij algemeen (vooral in De Kolonie) en regelmatig ver van water 

Bruine glazenmaker niet bedreigd Zeldzaam, o.a. thv 4b en 15a en Schootse Hoek 

Vroege glazenmaker Met uitsterven 
bedreigd Éénmalig waargenomen aan het ven in bestand 15a  

Venglazenmaker Kwetsbaar Zeer zeldzaam, éénmalig waargenomen in 2011 in 13a (Bootjesven) 

Paardenbijter niet bedreigd Vrij algemeen 

Grote Keizerlibel niet bedreigd Algemeen 

Zuidelijke keizerlibel niet geëvalu-
eerd Eenmalige waarneming van deze zwerver in 2011 en 2012 

Weidebeekjuffer niet bedreigd Verspreid 
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Ned. naam statuut Verspreiding 

Bosbeekjuffer Bedreigd 
De waarnemingen zijn zwervers. Slechts 2ex. in 2010-2011, nml. 1ex aan 
het grenspad thv 15a (De Kolonie) en 1ex. In de Schootse Hoek tss. 2b 
en 3a 

Koraaljuffer Zeldzaam Vrij algemeen in 2012 rond de vennen van het Bootjesven (13a en 15a) 
en De Kolonie (3a) 

Azuurwaterjuffer niet bedreigd Algemeen rond de vennen van het Bootjesven en De Kolonie  

Smaragdlibel niet bedreigd Vrij algemeen in het Bootjesven en Schootse Hoek 

Vuurlibel niet bedreigd Vrij algemeen rond de vennen (13a en 15a) van het Bootjesven 

Watersnuffel niet bedreigd Algemeen 

Grote Roodoogjuffer niet bedreigd 1 waarneming in 2007 ter hoogte van het centrale ven van het Bootjesven 

Kleine Roodoogjuffer niet bedreigd Vrij zeldzaam rond de vennen van het Bootjesven (3a en 9a) 

Lantaarntje niet bedreigd Algemeen 

Tangpantserjuffer Kwetsbaar Tot 2008 vrij algemeen in het Bootjesven en de Schootse Hoek. En ook 
waargenomen in 2012. 

Gewone pantserjuffer niet bedreigd Algemeen, uitsluitend rond de vennen van het Bootjesven en de Schootse 
Hoek 

Tengere Pantserjuffer Zeldzaam Algemeen in het Bootjesven en Schootse Hoek (vrij algemeen). Is de 
algemeenste pantserjuffer rond de vennetjes 13a en 15a. 

Houtpantserjuffer niet bedreigd Vrij zeldzaam oa. in 9a (Bootjesven), het vennetje (3b) in De Kolonie en 
thv. 4b (De Kolonie) 

Venwitsnuitlibel Zeldzaam Uitsluitend rond de vennen (13a en 15a) van het Bootjesven en de 
Schootse Hoek 

Gevlekte witsnuitlibel Met uitsterven 
bedreigd 

Eenmalige waarneming in 2006 en tot 17 ex. eind mei 2012 in vennen 
Bootjesven 

Noordse Witsnuitlibel Kwetsbaar Vrij zeldzaam rond de vennen van het Bootjesven (10a,13a en 15a)  

Platbuik niet bedreigd Vrij algemeen 

Viervlek niet bedreigd Algemeen 

Gewone Oeverlibel niet bedreigd Algemeen 

Blauwe Breedscheen-
juffer niet bedreigd Zeldzaam in het plangebied met alleen waarnemingen in veedrinkpoelen 

en vennen van De Kolonie (1c en 3b) 

Vuurjuffer niet bedreigd Vrij algemeen 

Bruine Winterjuffer niet bedreigd Vrij zeldzaam langs de vennen van het Bootjesven 

Zwarte heidelibel niet bedreigd Vrij algemeen 

Geelvlekheidelibel niet bedreigd Geen waarnemingen meer na 2006 (Bootjesven) 

Bloedrode heidelibel niet bedreigd Zeer algemeen in het plangebied 

Bruinrode heidelibel niet bedreigd Verspreid over het plangebied 

Steenrode heidelibel niet bedreigd Vrij algemeen in het Bootjesven en aan poelen van De Kolonie (1e en 3a) 

 
Sprinkhanen 

In het plangebied werden 14 soorten sprinkhanen waargenomen 

De meeste bijzondere waarnemingen binnen het plangebied zijn afkomstig van de ruigtes en sponta-
ne verbossingen ten oosten van het Bootjesven (8a), de heidepercelen (13a en 15a) in Het Bootjes-
ven, de schrale graslandjes op het kerkhof van De Kolonie (2e) en de graslandjes op zandgrond en de 
kapvlakte van Amerikaanse eik in 3b. 

In het plangebied worden er vier rode Lijst soorten (Decleer, K. 2000) aangetroffen. Deze worden 
weergegeven op kaart 2.13b. 

De Struiksprinkhaan is pas sinds 2011 vastgesteld in het gebied. Deze soort wordt door zijn verbor-
gen levenswijze gemakkelijk over het hoofd gezien. Op Vlaams niveau is deze soort vrij algemeen en 
wordt zelfs in stedelijke milieus gevonden. Inventarisatie van deze soort gebeurt best met een bat-
detector (dit geldt trouwens voor alle sprinkhanen).  
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De Kustsprinkhaan is vrij zeldzaam in het plangebied. Deze soort is teruggevonden op het centrale 
graspad door 8a en in de randzone van het ven 10a in het Bootjesven. Verder ook nog net buiten het 
plangebied in de Schootse hoek. 

De Snortikker is vrij algemeen op zandgronden en komt o.a. voor op het kerkhof in de Kolonie. 

De éénmalige waarneming van het Zanddoorntje is vrij bijzonder voor het gebied. Deze soort verkiest 
open zandige plekken op zandige grond. Ook langs nieuw gegraven vennen komt deze soort regelma-
tig voor. Deze soort is ten oosten van het klein ven in bestand 15a van het Bootjesven teruggevonden. 

Tabel 2.25: Overzicht van de waargenomen sprinkhanen in het plangebied. 
Ned. naam wet. naam Statuut Verspreiding 

Kustsprinkhaan Chorthippus 
albomarginatus Zeldzaam 

Vrij zeldzaam, o.a. in de spontane verbossing in het 
Bootjesven en op de rand van het ven 10a, verder nog 
in de Schootse hoek. 

Ratelaar Chorthippus 
biguttulus niet bedreigd Vrij algemeen in de Kolonie (1e, 2b en 3b) en het Boot-

jesven (1b en 8a) 

Bruine sprinkhaan Chorthippus 
brunneus niet bedreigd Algemeen in het plangebied 

Snortikker Chorthippus 
mollis Kwetsbaar Zeldzaam maar plaatselijk vrij algemeen in bestanden 

2e en 3b (De Kolonie) 

Krasser Chorthippus 
parallelus niet bedreigd Algemeen in het plangebied 

Gewoon spitskopje Conocephalus 
dorsalis niet bedreigd Vrij zeldzaam en verspreid voorkomende in het oostelijk 

deel van het Bootjesven. 

Struiksprinkhaan 
Leptophyes 

punctatissima 
 

Zeldzaam Vier waarnemingen op smeer in 2011, nl. 4a (Bootjes-
ven) en in de Kolonie (3d, 4a en 5e). 

Boomsprinkhaan Meconema tha-
lassinum niet bedreigd Zeldzaam, o.a. in de Kolonie (8f) en in het Bootjesven in 

een dreef (4a) 

Knopsprietje Myrmeleotettix 
maculatus niet bedreigd Zeldzaam in het plangebied maar algemeen in bestand 

2e (De Kolonie) 

Sikkelsprinkhaan Phaneroptera 
falcata niet bedreigd Vrij algemeen in De Kolonie (1e en 3b) en het Bootjes-

ven (8a en 15a) 

Zanddoorntje Tetrix ceperoi Kwetsbaar 
Zeer zeldzaam in het plangebied met een éénmalige 
waarneming in 2011 thv. het heideperceel (15a) in het 
Bootjesven. 

Zeggendoorntje Tetrix subulata niet bedreigd Vrij algemeen op de heideperceeltjes van het Bootjes-
ven en in een bosdreef van De Kolonie (2c). 

Gewoon doorntje Tetrix undulata niet bedreigd Vrij algemeen in het Bootjesven 

Grote groene sabel-
sprinkhaan 

Tettigonia viri-
dissima niet bedreigd Vrij algemeen in het Bootjesven 

 

Loopkevers en spinnen 

In kader van dit beheerplan werd in 2011 een inventarisatie van loopkevers en spinnen in het plange-
bied uitgevoerd (Maarten Jacobs, Nature-ID). Het volledig rapport is terug te vinden in bijlage 7. 

Op vooraf gekozen locaties werden 7 reeksen uitgezet, 3 reeksen in de bossfeer (loofbos, naaldbos 
en dreef door naaldbos), 1 reeks in droge heide, 1 reeks in natte heide, 1 reeks op de rand van een 
schraal grasland en 1 reeks in een akkerperceel. Elke reeks bestaat uit 2 vallen met hierover een me-
talen frame ter bescherming van de val en een plexi-glazen dakje tegen inregenen. De twee vallen 
behorende tot eenzelfde reeks worden in eenzelfde biotoop geplaatst met een onderlinge afstand van 
5 à 10 meter. 

Ongewervelden die per toeval op hun pad een bodemval tegenkomen vallen in de val en worden ge-
dood en geconserveerd. 

De vallen werden op 24 maart 2011 geplaatst en bleven permanent staan tot 28 oktober 2011. Om de 
twee weken werden de vallen geleegd door Bart Hoeymans en werd de inhoud van de twee vallen in 
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een reeks samengevoegd zodat telkens een staal per reeks verzameld werd. Op deze manier worden 
de gegevens op een gestandaardiseerde wijze verzameld. 

De vangsten worden vervolgens getriëerd in verschillende taxonomische groepen waarvan in dit on-
derzoek de loopkevers en spinnen op naam werden gebracht. 
 
Figuur 2.32: ligging van bodemvalreeksen 

 
 
Loopkevers 
In totaal werden 2.179 loopkevers gevangen en gedetermineerd wat resulteerde in 81 soorten. 

81 soorten loopkevers is een aanzienlijk aantal en is vooral te verklaren door de verscheidenheid aan 
bemonsterde biotopen. 69 soorten werden met bodemvallen gevangen en 21 soorten door handvang-
sten. 12 van de 21 met de hand verzamelde soorten werden niet in de bodemvallen aangetroffen. Met 
uitzondering van Dromius quadrimaculatus, een arboricole soort die op bomen werd verzameld zijn 
alle met de hand gevangen soorten typisch voor erg natte biotopen zoals oevers, moerassen en ande-
re vochtige biotopen. 15 soorten komen voor op de rode Lijst (Desender et al, 2008), Asaphidion palli-
pes in de categorie 'Bedreigd'; Amara kulti en Calosoma inquisitor in de categorie 'Kwetsbaar'; Acu-
palpus brunnipes, Agonum gracile, Amara fulva, Bembidion doris, Bembidion obliquum, Bradycellus 
rufficollis, Calathus cinctus, Dromius quadrimaculatus en Harpalus griseus in de categorie 'Zeldzaam' 
en Cicindela hybrida en Cicindela campestris in de categorie 'achteruitgaand'. 
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Figuur 2.33: habitatvoorkeur van gevangen loopkevers in Wortel Kolonie 

 
De hoogste aantallen loopkevers werden gevangen in de open biotopen van de reeksen 1 t.e.m. 4. 
Veel lagere aantallen werden gevonden in de boshabitats van de reeksen 5, 6 en 7. 

De meeste soorten werden gevonden in de reeksen 1 en 4 met respectievelijk 39 en 31 soorten, te-
vens de twee reeksen met het grootst aantal gevangen exemplaren. Er werden weinig soorten gevan-
gen in de boshabitats van de reeksen 5 en 7. Opval-
lend is het erg lage soortenaantal (14 soorten) in reeks 
2 (droge heide). Droge heide herbergt normaal veel 
soorten waaronder veel typische (stenotope) en zeld-
zame soorten gebonden aan droge heide. Het lage 
soortenaantal en het ontbreken van vele typische hei-
desoorten geeft aan dat er nagenoeg geen heidesoor-
ten meer aanwezig waren voor het herstellen van deze 
heide. Daarbij lijkt kolonisatie traag te verlopen, waar-
schijnlijk omdat er weinig heiderelicten in de omgeving 
aanwezig zijn, de oppervlakte droge heidebiotoop eer-
der beperkt is en/of er te weinig corridors voor deze 
soorten in het landschap aanwezig zijn. 

Typische soorten met enige indicatorwaarde vinden we terug in de bossen met soorten als Abax ater, 
Cychrus caraboides, Calosoma inquisitor en Dromius quadrimaculatus. De twee laatste zijn arboricole 
soorten die dus voornamelijk in en op bomen leven. Voor (oligotrofe) oevers noemen we Agonum gra-
cile en Bembidion doris, voor droge heide enkel Bradycellus rufficollis en voor droge 'schrale' meestal 
zandige biotopen Amara kulti, Amara fulva, Parophonus maculicornis en Cicindela hybrida. 
 
Spinnen 
In totaal werden 4.016 spinnen gevangen en gedetermineerd wat resulteerde in 154 soorten. Met bo-
demvallen werden 112 soorten gevangen en met aanvullende handvangsten werden 62 soorten ge-
vangen waarvan 42 soorten niet in de bodemvallen aangetroffen werden. Van 42 soorten werd maar 
één exemplaar gevangen, van 75 soorten minder dan 5 exemplaren. 12 soorten zijn daarentegen erg 
talrijk met aantallen hoger dan 100 exemplaren. 

31 soorten of 20% van de soorten staan op de Belgische Rode Lijst (Maelfait et al., 1998). Twee soor-
ten in de categorie 'Met uitsterven bedreigd', 7 soorten 'Bedreigd', 19 soorten 'Kwetsbaar' en 3 soorten 
als 'Zeldzaam'. 
 
 

Slakkenloopkever 
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Figuur 2.34: habitatvoorkeur van gevangen rode lijstsoorten spinnen in Wortel Kolonie 

 
De meeste rode lijstsoorten die waargenomen werden hebben als habitatvoorkeur 'droge en 
natte schrale graslanden' of droge en moerassige loofbossen. Hoewel er zowel een reeks in 
droge heide als in vochtige heide stond werden er maar weinig rode lijstsoorten typisch voor 
deze habitattypes gevonden. 

De meeste spinnen werden gevangen in reeks 1 (1.143 ex.) gevolgd door reeks 4 (792 ex.) en 
reeks 7 (761 ex.). Opvallend weinig spinnen wer-
den gevangen in zowel de droge heide (reeks 2, 
123 ex.) als in de vochtige heide (reeks 3, 144 ex.). 
De meeste soorten werden gevangen in reeks 4 
(44 soorten). Iets minder maar vergelijkbare soor-
tenaantallen vonden we in de reeksen 5, 6, 7 en 1. 
In de reeksen 2 en 3 werden de minste soorten 
gevangen. 

Veruit de meeste rode lijstsoorten werden aange-
troffen in reeks 4 (16 soorten). De reeksen 3 en 7 
zijn goed voor 9 rode lijstsoorten. De overige reek-
sen hebben allemaal 5 of 6 rode lijstsoorten.  

Bosmieren 

Over het volledige plangebied worden een 17-tal bosmierenkoepels aangetroffen (Hoeymans 
B., 2011-‘12), zie kaart 2.13b. Vooral in de westrand van bestand 1a en in bestand 6a komen er 
koepels voor. De gedetermineerde rode bosmieren behoorden allen tot de soort Kale bosmier 
(Formica polyctena). 

Dikpootpantserspin 
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2.3.9 Bosdifferentiërende elementen 

2.3.9.1  Natte zones, vennen en poelen 

In het plangebied komen in het noordelijk deel verschillende vennen voor. Verspreid over het 
plangebied liggen kleinere vijvers en poelen. Zie ook kaart 2.9b.  

Tabel 2.26: overzicht van natte zones, vennen en poelen 
 nummer bestand Opmerking 

natte zone - 1b Droogvallende depressie (ca. 100 m²) in beukenbestand 

poel Boo-p1 2a Poel in grasland 

poel Boo-p2 8b Poel deels dichtgegroeid met wilgen 

poel Boo-p3 8a Droogvallende geplagde zone 

ven Boo-p4 13a Ven met in noordrand natte heidevegetatie 

ven Boo-p5 15a Ven met dominantie van pijpenstrootje 

ven Boo-p6 15a Ven met dominantie van pijpenstrootje 

ven Boo-p7 20a Meer gebufferd ven met o.a. ondergedoken moerasscherm 

vijver Boo-p8 9a Vijver met op rand wilgenopslag 

poel Kol-p1 2f Op rand van kapvlakte  

ven Kol-p2 3a Twee vrijgestelde en uitgediepte vennen met waardevolle vegetatie 
(oa. moerashertshooi, veelstengelige waterbies) 

ven Kol-p3 3b Brandvenneke met heel wat lisdodde en wilgen op de rand 

vijver Kol-p4 1e Vijver met vrij steile oevers en beperkt waterplanten 

waterbak Kol-p5 4d Oude stenen mestvaalt, sterk beschaduwd en met kroos 

poel Kol-p6 4b In 2012 vrijgesteld 

poel Kol-p7 6a Ligt in halfopen heidezone 

poel Kol-p8 5c Ligt in vrij gesloten bos 

poel Kol-p9 8a Poel op rand jong lorkenbestand 

poel Kol-p10 7c Diepe poel in bos 

 
foto: vennen in bestand 3a (p2 in Kolonie) 
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2.3.9.2 Opmerkelijke solitaire bomen 

Opmerkelijke bomen, die zich omwille van hun leeftijd, stamomtrek, groeivorm onderscheiden, 
komen er maar weinig voor, zie kaart 2.9b.  

Tabel 2.27: overzicht van ‘merkwaardige bomen’ 

Beheerblok Bestand Soort Aard Omtrek 
(cm) Opmerking 

Kolonie 
 

1d Zomereik dikke boom 260 op zuidrand bestand 

2c Zomereik dikke boom 240 op talud 

2c Zomereik dikke boom 245 aan noordelijke gracht 

2d Zomereik hakhoutstoof 300 op rand noordelijke gracht 

3b Am. eik dikke boom 265 op hoek dreef 

3d Beuk dikke boom 240  

10a Am. eik dikke boom 275  

nabij 1g Am. eik dikke boom 283  

2.3.9.3 Dreefbomen 

Het drevenpatroon is hét typerend landschapskenmerk van Wortel Kolonie en vindt zijn oor-
sprong in de ontginningsgeschiedenis van het gebied.  
Het grootste deel van de dreefbomen werden rond 1895 aangeplant. Zo bleek een in 2012 ge-
kapte Amerikaanse eik in de dreef ten noorden van de hoeve 120 jaar oud te zijn. 
Rond 1995 werd een drietal dreven (her)aangeplant (nr. a19, c8 en c8a, zie kaart 2.14).  
De dreefbomen bestaan enkel uit loofbomen met als belangrijkste soort Zomereik en in mindere 
mate Amerikaanse eik (zie Tabel 2.28). Nagenoeg alle dreven hebben aan elke zijde van het 
pad of weg een rij dreefbomen en de grotere dreven hebben zelfs een dubbele rij dreefbomen 
(zie Tabel 2.29).  
In 1998 werd door de VLM een drevenbeheerplan opgemaakt voor het volledig gebied van Wor-
tel Kolonie. In kader van dit beheerplan werd dit drevenbeheerplan voor het volledig gebied 
van Wortel Kolonie (dus ook buiten het plangebied) geactualiseerd.  
De opdeling in A, B en C-dreven werd behouden. De A- en B-dreven zijn de grotere dreven die 
noord-zuid of oost-west lopen, de C-dreven zijn kleinere dreven die noord-zuid lopen. Bij de A-
dreven is de weg- en bermbreedte van stam tot stam 18 m, bij de B- en C-dreven is die 8 m. 
Een actueel beeld van de aanwezige dreven is weergegeven op kaart 2.14. De nummering van 
het drevenbeheerplan van 1998 werd zoveel mogelijk behouden, wel werden kleinere dreef-
segmenten samengevoegd tot in totaal 103 dreefsegmenten.  
Volgende gegevens werden genoteerd of geactualiseerd en in GIS ingegeven: 
• Boomsoort 
• Dreeftype (enkel/dubbel) 
• Lengte dreefstrook 
• Gemiddelde omtrek van de bomen per dreefsegment 
• Plantafstand tussen de bomen 
• Onderbreking van het dreefsegment: niet – weinig – matig - sterk 
• Breedte van het pad of weg 
• Gewenst beheer.  

Alle rijen werden opgemeten. Daarvoor werden in elke rij drie significante bomen de omtrek en 
de plantafstand opgemeten. Daarnaast werd de gezondheidstoestand (goed/matig/slecht) van de 
bomen genoteerd.  
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foto: dreef met aan binnenzijde Zomereik en aan buitenzijde Am. eik 
 
Het beheer van de dreven bestaat vooral uit het maaien en/of begrazen met de schaapskudde 
(herderen) van de dreefstroken. De vegetatie is sterk grazig en vrij voedselrijk waardoor inte-
ressante heide of heischrale vegetatie nagenoeg niet voorkomen.  
Tabel 2.28: overzicht boomsoort in dreven volledig gebied Wortel Kolonie 

soort Lengte (km) % 

Zomereik 19,36 62,3% 

Zomereik + Am. eik 1,16 3,7% 

Zomereik + Beuk 0,43 1,5% 

Am. eik 7,96 24,9% 

Beuk 0,94 3,1% 

Es 0,26 1,0% 

Moeraseik 0,95 3,1% 

totaal 30,77 km  
 
Tabel 2.29: overzicht dubbele en enkele dreven volledig gebied Wortel Kolonie 

 Lengte (km) % 

enkele dreef 2,12 6,9% 

2x enkele dreef 0,27 0,9% 

dubbele dreef 22,04 71,8% 

2x dubbele dreef 6,31 20,6% 

totaal 30,7 km  
 

2.3.9.4 Oorlogsrelicten in Brandvenneke 

In het Brandvenneke in bestand 3b (Kolonie) is tijdens WOII (op 17 mei 1944) een Halifax (een 
zware bommenwerper) neergestort. Dit toestel werd door de Duitsers neergeschoten en kwa-
men er 3 Engelse soldaten om. Er zijn nog restanten van het vliegtuig aanwezig in het Brand-
venneke zelf.  

Bij het schonen van het ven zal er eerst onderzoek naar de aanwezige relicten gebeuren.  
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 foto uit artikel van Fr. Huijbrechts (HOK, 1997) 
 

2.4 Beschrijving van de boswegen en andere 
bosinfrastructuur 

2.4.1 Boswegen 
Onder boswegen verstaan we alle wegen in de bosbestanden die geen openbaar karakter heb-
ben (= buurtweg of openbare weg). Het plangebied beschikt over een vrij uitgebreid netwerk van 
boswegen. Deze boswegen zijn terug te vinden op kaart 5.4. 
 

2.4.2 Recreatieve en educatieve infrastructuur 
Wortel Kolonie kent een intensief recreatief gebruik door wandelaars, fietsers en ruiters. Ook 
Schootse Hoek wordt vrij druk bezocht door recreanten. Er is dan ook heel wat recreatieve in-
frastructuur om recreëren in de bos- en natuurgebieden toe te laten en te sturen. Zie kaart 2.17. 
 
Borden 
Naast de borden die de algemene toegankelijkheid regelen (verbods- en toegangsborden), 
worden ook nog infopanelen teruggevonden. Op infopanelen worden meestal aanwijzingen ge-
geven voor de te volgen wandelroutes of over het gevoerde (bos)beheer. Er staan 4 infopane-
len in het plangebied. 
 
Barelen 
Aan de meeste toegangspunten zijn houten barelen (41 in totaal) geplaatst om te vermijden dat 
er voertuigen in het bos kunnen rijden. Verschillende hekkens en klappoortjes (totaal 5 stuks) 
worden gebruikt om het begrazingsblok in Bootjesven af te sluiten.  
 
Zitbanken 
Er zijn 13 locaties waar zitbanken staan. Het betreft veelal één houten zitbank maar aan het 
Boothuisje staan er 4 houten zitbanken.  

Aan het kruispunt van de Peedijk en de De Diepte staat een picknicktafel.  
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Afsluitingen 
In het Bootjesven is rond de begrazingsblok van ca. 50 ha een electrische afsluiting aanwezig.   
 

 
foto: zitbanken aan Bootjesven 

 

2.5 Recreatieve functies en toegankelijkheid 
2.5.1 Toegankelijkheid 
De meeste openbare bosbestanden zijn opengesteld voor het publiek en kunnen door bezoe-
kers worden bezocht langs een uitgebreid netwerk van paden en openbare (voet)wegen (kaart 
5.4). De toegangsbepalingen op de wegen in het openbare bosdeel worden aangegeven op de 
wettelijk vastgelegde borden van ANB (zie kaart 5.5).  
 

2.5.2 Wandelroutes 
Langs of doorheen het plangebied lopen verschillende wandelroutes (zie kaart 2.16b): 

• Wandelnetwerk Kolonies: dit wandelnetwerk loopt door Wortel Kolonie en Merksplas Kolo-
nie en is in totaal 53 km lang. 

• GR-Kempenroute: deze route loopt op de rand van Schootse Hoek en door de noord-zuid 
weg van Wortel Kolonie. 

• Laarzenpad: dit pad (21 km) van Staatsbosbeheer en het ANB loopt ook langs en door 
Bootjesven tot aan de hoeve.  

Verder zijn er nog 5 wandelroutes van stad Hoogstraten waarvan de volgende door of langs het 
plangebied lopen: 

• Watermolenpad: een pad van 13 km lang dat langs Bootjesven en de landsgrens loopt. 
• Jan Huetpad: volgt de Torendreef en zuidrand van Schootse Hoek en loopt door in Neder-

land. 
• Strikkenpad: loopt enkel aan de oostrand door het plangebied. 
 

2.5.3 Fietsroutes 
Langs of doorheen het plangebied lopen verschillende wandelroutes (zie kaart 2.16c): 

• De Functionele fietsroute loopt door de Molendreef en Staakheuvel. 
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• Het Fietsknooppuntnetwerk loopt onder meer via de Torendreef en de centrale noord-
zuidverbinding. 

• De Enclaveroute, de Landlopersroute en de Kleidabbersroute zijn lokale fietsroutes die door 
het plangebied lopen.  

• Een door Bloso afgebakende MTB route loopt ook door Wortel Kolonie. 
 

2.5.4 Ruiterroutes 
Het Ruiterknooppuntnetwerk loopt op de rand van Schootse Hoek en door Wortel Kolonie, zie 
kaart 2.16d. 
 

2.6 Opbrengsten en diensten 
De diensten, die de bossen verstrekken, hebben betrekking op de ecologische functie van de 
bossen en de recreatiemogelijkheden. De opbrengsten die de bossen genereren zijn afkomstig 
uit de verkoop van hout en het verpachten van de jacht. 
 
2.6.1 Houtverkoop 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de houtverkopen sinds 1992..  
 
Tabel 2.30: Opbrengsten van openbare houtverkopen 1992-2011 

domein dienstjaar m³ Euro (Bef) brandhout 
dienstjaar 

m³ 

Schootste Hoek 2011 1795 66000 € 2011 163 
Schootste Hoek 2002 154 1183 €   
Schootste Hoek 1999 376 115.000 bef   
Schootste Hoek 1993 616 303.900 bef   

      
Kolonie Wortel 2010 3426 99000 € 2010 261 
Kolonie Wortel 2008 514 11765 €   
Kolonie Wortel 2007 934 32650 €   
Kolonie Wortel 2005 845 12500 €   
Kolonie Wortel 2004 890 8333 €   
Kolonie Wortel 2003 1013 ???   

Kolonie Wortel (Bos & Groen) 2002 1309 380.000 bef   
Kolonie Wortel (afd Natuur) 2002 1108 500.000 bef   

Kolonie Wortel 2001 95 130.000 bef   
Kolonie Wortel 2000 752 354.024 bef   
Kolonie Wortel 1999 700 230.000 bef   
Kolonie Wortel 1998 1434 690.450 bef   
Kolonie Wortel 1997 893 ???   
Kolonie Wortel 1995 1340 471.600 bef   
Kolonie Wortel 1994 1268 575.000 bef   
Kolonie Wortel 1993 773 315.003 bef   
Kolonie Wortel 1992 761 807.905 bef   

 

2.6.2 Jacht 
Een deel van het domeinbos is verpacht in funcite van Reewild (domeinbos ligt in de Wildbe-
heerseenheid Merksplas). 
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2.6.3 Huur/pacht 
Er zijn geen opbrengsten uit verhuring of verpachting van gronden. Tot eind 2012 bestond er 
enkel voor het grasland in bestand 4c een kosteloze gebruiksovereenkomst met een privaat 
persoon.  



Knelpunten en SWOT 
 

 
Pagina 97 van 192 

  
 

3 Knelpunten en SWOT 

3.1 Knelpunten 
In de verschillende beheerblokken Kolonie, Bootjesven en Schootse Hoek is er sinds de aan-
koop in 1999 al heel wat gebeurd: het gebied werd recreatief goed ontsloten, voorzien van info- 
en toegangsborden, er werd natuurherstel uitgevoerd, etc. Het aantal knelpunten in het plange-
bied is dan ook beperkt en situeert zich vooral op de randen van het gebied. Zie kaart 2.17. 
 
3.1.1 Verstoring van bosranden 
Op de buitenranden van beheerblok Kolonie is er op heel wat plaatsen een intensief landbouw-
gebruik aanwezig, met vooral akkers maar ook serrecomplexen (onder meer t.h.v. bestand 
10a). Dit intensief gebruik tot net aan de bosranden heeft zijn impact op de aangrenzende bos-
bestanden en dreven (extra verruiging, erosie) en mindere conditie van de bomen (ploegen in 
wortelzones, schade aan stammen, …).  
 

3.1.2 Vervuiling oppervlaktewater 
- Het afvalwater van de gebouwen binnen Wortel Kolonie wordt momenteel nog ongezui-

verd in de Staakheuvelse Loop geloosd. Hierdoor is die waterloop ten oosten van de 
strafinrichting sterk vervuild, maar ook in oostelijke richting (o.a. in bestanden 1g en 1f) is 
die waterloop af en toe sterk vervuild. Er is op vrij korte termijn een afkoppeling van het 
afvalwater voorzien door middel van een persleiding. Deze persleiding wordt op voldoen-
de afstand van de dreefbomen aangelegd. 

- Op de westrand van bestand 10a (Kolonie) is er lozing van afvalwater van een private 
woning in de scheidingsgracht. 

- In kader van de ruilverkaveling Zondereigen zal de afwatering van het volledig centraal 
landbouwgebied afzonderlijk worden afgevoerd naar de Staakheuvelse Loop. Hierdoor zal 
er normaliter geen vervuild water meer door het bos lopen en wordt het oppervlaktewater 
richting Vischven (gelegen ten noorden van Schootse Hoek) minder belast.  

 

3.1.3 Afval 
Zwerfvuil komt beperkt voor langs de drukkere recreatieve assen en lokaal aan het Boothuisje, 
onder meer op dagen dat er veel wordt geschaatst. 

In bestand 5e (Kolonie) is er een omvangrijke stortplaats van groenafval.  
 

3.1.4 Invasieve soorten 
In de bosbestanden ten zuiden van de Torendreef is de bestrijding van de invasieve soorten 
Am. eik en Am. vogelkers al grotendeels gebeurd. Ten noorden van de Torendreef dient dit nog 
te gebeuren. Am. krentenboompje wordt niet bestreden maar komt lokaal vrij veel voor (onder 
meer in Schootse Hoek). In de boomlaag is ook de agressieve exoot Robinia beperkt aanwezig.  
 
Verspreid komen er nog verwilderde tuinplanten voor zoals Bonte gele dovenetel, Douglasspi-
rea, Ierse klimop, bamboe en Japanse duizendknoop (zie kaart 2.17). Vooral Douglasspirea 



Knelpunten en SWOT 
 

 
Pagina 98 van 192 

  
 

komt lokaal over tientallen m² voor, zo onder meer in de zuidrand van bestand 8a langs de To-
rendreef. De invasieve exoot Japanse duizendknoop wordt al bestreden en opgevolgd. 
 

3.1.5 Homogene en structuurarme bestandenopbouw 
Het grootste deel van het bos bestaat uit homogene en gelijkjarige bestanden met vooral Grove 
den en beperkter Corsicaanse den en Lork. In deze bestanden is er veelal een ontbrekende of 
structuurarme en eenzijdige struik- en kruidlaag aanwezig. Dit zorgt ervoor dat op veel plaatsen 
een gediversifieerde bosontwikkeling achterwege blijft. 
 

3.1.6 Ongewenst verkeer 
Dat de wegen niet geschikt zijn voor zwaar verkeer (o.a. landbouwmachines) blijkt onder meer 
uit de regelmatige schade (ontstaan van putten) aan het pad (groefgrind) in de Torendreef en 
schade aan bermen en dreefbomen langs de smallere wegen, zoals langs de Peedijk ter hoogte 
van bestand 9a.  

Er wordt vanaf de Pampa door bestand 7b een breed halfverhard pad gebruikt voor doorgaand 
verkeer. Gezien er evengoed rechtdoor naar de Pampaweg kan worden gereden, dient dit pad 
te worden afgesloten.  
 

3.1.7 Loslopende honden 
Ook binnen het gebied van Wortel Kolonie is er de problematiek van loslopende honden. Uit 
toevallige waarnemingen bij marteronderzoek met een fotoval langs een pad in de noordrand 
bleek 60% van de honden los te lopen. Dit zorgt niet alleen voor verstoring van fauna (Reeën, 
broedvogels, …), maar brengt ook de veiligheid van andere recreanten in gevaar of bezorgt een 
angstreactie. Ook in en rond Schootse Hoek is er een probleem van niet aangelijnde honden. 
 

  
foto links: groenafval in 5e (Kolonie) – foto rechts: bamboe in Schootse Hoek 
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3.2 SWOT fauna & flora 
 

3.2.1 Inleiding 
 
Binnen de perimeter van Wortel Kolonie is er voor de thema’s ‘fauna & flora’ en ‘recreatie’ (zie 
punt 3.3) een sterkte-zwakte-analyse of SWOT opgesteld. Hierbij worden een aantal stappen 
doorlopen, namelijk: 
 
1. Sterktes en zwaktes: de sterke en zwakke punten zijn de kenmerken van het gebied. Het 
gaat dus expliciet om interne elementen. 
 
2. Kansen en bedreigingen: de kansen of bedreigingen zijn de invloeden en ontwikkelingen 
waaraan het gebied onderhevig is. Het gaat hier dus expliciet om externe elementen. 
 
3. Confrontatiematrix: in deze matrix worden de sterktes-zwaktes (interne elementen) en kan-
sen-bedreigingen (externe elementen) tegenover elkaar geplaatst.  
  
4. Kwesties: de kwesties zijn de combinaties tussen de interne en externe elementen en kun-
nen ofwel positief ofwel negatief zijn. 
 
5. Strategieën: de volgende stap is de omzetting van de belangrijkste kwesties naar strategi-
sche vragen. Dit wordt meegenomen in het volgende hoofdstuk ‘Visie en doelstellingen’. Op 
basis hiervan worden er prioritaire inspanningen en beheermaatregelen uitgewerkt.  
 

Figuur 3.35: de klassieke basisstructuur van een sterktezwakte-analyse 

 

3.2.2 Oplijsting sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen 
 
De verschillende elementen zijn weergegeven in de confrontatiematrix op p. 103. Hierna wordt 
een bondige beschrijving gegeven van de verschillende sterktes, zwaktes, kansen en bedrei-
gingen voor fauna en flora in het plangebied van Wortel Kolonie.  

3.2.2.1 Sterktes 

 Grensoverschrijdend natuurgebied: 
Het bos- en natuurgebied van Wortel Kolonie is meer dan 500 ha groot en sluit direct aan 
bij het honderden hectaren groot gebied van de Castelreesche Heide en de vallei van het 
Merkske dat op Nederlands en Belgisch grondgebied is gelegen. In de Castelreesche Heide 
en in de overgang naar het vrij goed bewaarde valleigebied van het Merkske wordt er op vrij 
korte termijn een natuurgebied van meer dan 1.000 ha ontwikkeld. Harde barrières in dit 
uitgestrekte gebied zijn er nagenoeg niet.  
 

 Hoge biodiversiteit: 
Er zijn heel wat verschillende biotopen in het gebied zoals schrale graslanden, nate en dro-
ge heide, vennen, droge en natte loofbossen, naaldhout, poelen, dreven, … Ook door een 
natuurgericht beheer van verschillende zones is er een bijzonder hoge biodiversiteit aanwe-
zig met het voorkomen van heel wat op Vlaams niveau zeldzame soorten. 
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 Vrij goed herstelbare ecosystemen: 
vooral in het deelgebied Bootjesven zijn er ecosystemen die gedegradeerd waren en die vrij 
goed werden hersteld door uitgevoerde beheermaatregelen zoals plaggen rond vennen en 
kap van naaldbos ten behoeve van heideherstel. Hierdoor hebben de relicten van habitats 
of soorten een hoog potentieel voor de ontwikkeling van een meer verzadigde levensge-
meenschap met duurzamere toekomstkansen of de ontwikkeling van een voldoende grote 
populatie. In deelgebied Kolonie is dit potentieel beperkter door het intensiever voormalig 
landbouwgebruik. 
 

 Bossen met een groot aandeel inheemse bomen: 
Hoewel de aanwezige bossen in bostermen nog relatief jong (minder dan 150 jaar) en vrij 
homogeen zijn, is de uitgangssituatie voor de ontwikkeling naar gemengde en structuurrijke 
bossen door het hoog aandeel inheemse bomen gunstig. 

 Uitgebreid netwerk van dreven: 
Eén van de typerende elementen van Wortel Kolonie is de aanwezigheid van talrijke dre-
ven. In het gebied komen meer dan 30 km dreven voor. Deze meer dan 100 jaar oude dre-
ven vormen een ecologisch netwerk dat over het volledige gebied loopt. De dreefbomen zijn 
ook belangrijk als verblijfplaats voor holenbroeders en vleermuizen en als gastheer voor 
zeldzamere paddenstoelen. 

 Beschermd landschap: 
Het volledige gebied van Wortel Kolonie is afgebakend als beschermd landschap. Onder 
meer hierdoor kan de landschappelijke eigenheid van het gebied op langere termijn behou-
den blijven. In 2013 wordt de opmaak van een landschapsbeheerplan opgestart.  

3.2.2.2 Zwaktes 

 Geen oud bos: 
De aanwezige bossen zijn vrij jong en hebben nog maar in beperkte mate een typerende 
bosvegetatie ontwikkeld, die op dergelijke armere zandgronden sowieso weinig soortenrijk 
is. Slechts langs enkele bosranden en grachten zijn er soorten terug te vinden die gebon-
den zijn aan ouder bos. Wel komt Blauwe bosbes, met een affiniteit voor lichtrijke bossen, 
zeker in het zuidelijke deel vrij massaal voor. 

 
 Conflict behoud dreefbomen en veiligheid recreanten: 

De meeste recreatieve paden zijn afgezoomd met dreefbomen. Zeker in de dreven met Am. 
eik dienen de dreefbomen regelmatig te worden gecontroleerd op dode takken, etc. Bijge-
volg is langs de drukkere recreatieve assen het behoud van oude(re) bomen in de dreven 
niet evident.  
 

 Kleine oppervlaktes heide: 
De huidige heidezones, nagenoeg enkel aanwezig in Bootjesven, zijn veelal beperkt in op-
pervlakte en zijn nog versnipperd zodat het functioneren als volwaardig habitat niet optimaal 
is. 
 

 Zwak ontwikkelde habitats: 
Buiten de zones die recent werden ingericht (bvb. heidezone in 15a) zijn een groot deel van 
de habitats zwak tot matig ontwikkeld. Zo zijn de heidezones in belangrijke mate vergrast 
met Pijpenstrootje, hebben de meeste open plekken en recent beboste percelen een vrij in-
tensief landbouwgebruik gekend, zijn vengebonden vegetatie en soorten in het Bootjesven 
nagenoeg afwezig, bosgerelateerde vegetaties nagenoeg niet aanwezig, etc.  
 

 Invasieve exoten: 
In heel wat bosbestanden zijn de invasieve exoten reeds intensief bestreden, maar strikte 
opvolging blijft noodzakelijk. In het Bootjesven zorgt de aanwezigheid van exoten als Ame-
rikaanse dwergmeerval, Graskarper, etc. voor een verstoring van het aquatisch habitat en 
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Canadese ganzen komen in grote aantallen pleisteren op de vennen. Het onder controle 
houden van deze exoten is noodzakelijk om habitats met een voldoende kwaliteit te kunnen 
behouden of ontwikkelen. 
 

 Beperkte afbakening van de SBZ en ruimtelijke bestemming: 
De huidige SBZ-afbakening is beperkt tot het Bootjesven en heeft nog een aanzienlijk deel 
de bestemming agrarisch gebied. Ook de verbinding naar het valleigebied van de Mark in 
het zuiden bestaat uit agrarisch gebied waardoor de uitbouw van een meer robuuste land-
schapsecologische verbinding moeilijker realiseerbaar is.  
Normaliter zal door de (lopende) opmaak van een PRUP voor Wortel Kolonie een deel van 
de ruimtelijke bestemming worden afgestemd op de actuele toestand namelijk natuur- en 
bosgebied. 
 

3.2.2.3 Kansen 

 Grotendeels in eigendom openbare besturen 
Zowel in Vlaanderen als Nederland is het grensoverschrijdend gebied Wortel Kolonie – 
Castelreesche Heide grotendeels in handen van hogere overheden die natuurbeheer en na-
tuurontwikkeling als taakstelling hebben, namelijk het Agentschap voor Natuur en Bos (400 
ha) in Vlaanderen en Staatsbosbeheer (± 450 ha, incl. vallei van Merkske) in Nederland. 
 

 Natuurgericht beheer 
Zowel in Vlaanderen als in Nederland wordt binnen de openbare eigendommen een beheer 
gevoerd dat gericht is op natuurontwikkeling en behoud van zeldzamere soorten.  
 

 Ruilverkaveling Zondereigen (en Rijkevorsel-Wortel) 
Binnen de ruilverkaveling Zondereigen worden er belangrijke natuurontwikkelingswerken 
uigevoerd. In beheerblok Bootjesven wordt er meer dan 10 ha afgegraven met als doel het 
ontwikkelen van heidevegetaties. Er worden ook bijkomende dreefstroken voorzien, waar-
door de dreven beter zullen worden gebufferd en hun corridorfunctie zal worden versterkt.  
Binnen de nog op te starten Ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel wordt er bijkomende bebos-
sing voorzien waardoor het boscomplex van Wortel Kolonie meer aaneengesloten zal wor-
den. 
 

 Natuurontwikkeling Castelreesche Heide  
In de Castelreesche Heide is de natuurontwikkeling volop aan de gang. Vroegere vennen 
zijn opnieuw hersteld, er is omvorming naar (hei)schrale graslanden, inrichting voor broed-
vogels van open landschappen, etc. Direct aansluitend op het plangebied wordt er een 
meer dan 100 ha groot natuurgebied ontwikkeld. In totaal is er op Nederlands grondgebied 
325 ha voorzien voor natuurontwikkeling. 

3.2.2.4 Bedreigingen 

 Eutrofiëring en verzuring: 
Alle kwetsbare habitats kennen inwaai of aanvoer van nutriënten vanuit het omgevend 
landbouwgebied. Vooral aan de randen komen vermestingseffecten voor zoals verruiging 
van de vegetatie. Het veelvuldig voorkomen van Grote brandnetel en verbraming is hiervoor 
indicatief. 
Via de lucht komt bijkomend een grote stroom anorganische stikstof neer op bodem en wa-
ter. Deze stikstofstroom is het gevolg van emissies van stikstofverbindingen (NOx en NH3) 
naar de lucht. Vooral de NOx-verbindingen verspreiden zich over lange afstanden, zodat in 
Vlaanderen ook emissies van buiten de Vlaamse grenzen afgezet worden op de bodem. 
Door verzuring vergrast heide en wordt het bufferend vermogen in de bodem aangetast. In 
bossen leiden deposities tot verbraming (vooral in droge zure bostypes) en het verdwijnen 
van verzuringsgevoelige soorten in de rijkere bostypes (9160 en 91E0). 
Door de tendens naar vergrassing en verruiging krijgt alle typische fauna en flora van laag-
productieve habitats het moeilijk. 
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Figuur 3.36: spreiding van vermestende depositie (N-depositie) over Vlaanderen in 2006 (bron: VMM) 

 
Figuur 3.37: spreiding van de verzurende depositie over Vlaanderen in 2009 (bron: VMM) 

 
Het ontwerp MINA-plan 4 (2011-2015) vermeldt een depositiedoelstelling voor 2015 van 
1.695 Zeq/ha.j en een langetermijndoelstelling van 1.400 Zeq/ha.j tegen 2030. Voor het be-
halen van beide doelstellingen zijn nog extra inspanningen nodig bovenop de reeds doorge-
voerde emissiereducties van verzurende stoffen. Vooral in gebieden met intensieve land-
bouw, zoals West-Vlaanderen en de Noorderkempen, is de verzurende depositie te hoog.  
De kritische last voor een gunstige staat van instandhouding van het habitattype vochtige 
heide (4010) bedraagt bijv. ca. 2.200 Zeq/ha/j (De Saeger et al., 2009).  
 

3.2.3 Confrontatie-matrix en kwesties 
 
Zoals uit de confrontatiematrix blijkt, is er een relatie tussen een aantal sterktes, zwaktes, kan-
sen en bedreigingen. Sommige kansen versterken sterktes of lossen zwaktes op. Sommige be-
dreigingen versterken zwaktes of beperken sterktes. In de confrontatiematrix worden de belang-
rijkste relaties of kwesties geïdentificeerd en worden ze hieronder bondig besproken. Positieve 
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kwesties zijn gecorreleerd met kansen, negatieve kwesties zijn gecorreleerd met bedreigingen. 
De nummering van de kwesties is weergegeven in de confrontatiematrix. 
 
Tabel 3.31: Confrontatiematrix fauna en flora 

 
De kwesties vormen de basis voor het bepalen van strategieën of doelstellingen en om verder 
tot oplossingen en maatregelen te komen: 
 
- Positieve kwestie (1): in kader van de ruilverkaveling Zondereigen zal er een belangrijke 

natuurontwikkeling in Bootjesven plaatsgrijpen. Over 10 ha wordt de bovenste laag afge-
graven met als doelstelling de ontwikkeling van natte en droge heide. Ook het afbakenen 
van dreefstroken met totale dreefbreedte van 60 m voor de grotere dreven (A+B dreven) en 
7 à 8 m aan beide zijden van de kleinere dreven (C-dreven) zal een belangrijke meerwaar-
de betekenen voor de aanwezige natuurwaarden en zal het behoud van de dreefbomen op 
lange termijn gunstig beïnvloeden. In totaal zal na uitvoering van de ruilverkaveling Rijke-
vorsel-Wortel er ongeveer 30 ha bijkomende gronden een natuurgericht beheer krijgen. 

 
- Positieve kwestie (2): de verdere inrichting van de Castelreesche Heide zal zorgen voor 

een verdere toename van de biodiversiteit. Het gebied zal geschikter worden voor broedvo-
gels van open terreinen zoals Veldleeuwerik, Kwartel, weidevogels, … In de nieuw gegra-
ven vennen kunnen de populaties van Kamsalamander, Poelkikker en vegetaties van 
venoevers zich verder uitbreiden. Samen met Wortel Kolonie zal er op vrij korte termijn een 
bijna 1.000 ha groot aaneengesloten natuurgebied ontstaan met een hoge diversiteit aan 
biotopen en soorten. 
 

- Positieve kwestie (3): aansluitend op de vorige kwestie zal er door de opmaak van voor-
liggend beheerplan en een nog op te stellen beheerplan voor het deel van Staatsbosbeheer 
in Nederland een duidelijk natuurgericht beheer kunnen worden uitgevoerd met aandacht 
voor zeldzamere soorten als bijvoorbeeld Tortel (struwelen), Bont dikkopje (interne bosran-
den), Kamsalamander (poelen), Gevlekte witsnuitlibel (gebufferde vennen), vleermuizen 
(dreefbomen, nieuwe overwinteringskelder), etc. Als onderdeel van het beheerplan wordt 
ook een drevenbeheerplan opgesteld waarbij er een afstemming is tussen het behoud van 
de dreven en hun ecologische waarden en de veiligheid van de recreant.  
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- Negatieve kwestie (1) de ligging van het gebied in een intensief landbouwgebied en de 
zwakke buffering van de ven- en heidebiotopen zorgt ervoor dat behoud en herstel van der-
gelijke biotopen extra inspanningen zal vragen. 

 

3.3 SWOT recratie 
3.3.1 Oplijsting sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen 
 
De verschillende elementen zijn weergegeven in de tabel confrontatiematrix op p. 107. Hierna 
wordt een bondige beschrijving gegeven van de verschillende sterktes, zwaktes, kansen en be-
dreigingen voor de recreatie en toegankelijkheid van Wortel Kolonie en omgeving.  

3.3.1.1 Sterktes 

 Vlotte bovenlokale ontsluiting: 
Via de N124 is het gebied vlot bereikbaar en zijn er vanuit de dorpskern van Wortel recht-
streekse wegen naar het centrale deel van Wortel Kolonie. Het centrale deel is wel niet be-
reikbaar met het openbaar vervoer. 
 

 Afwisselend landschap bos, natuur en landbouw: 
Het is nog een intact open ruimtegebied met afwisseling van bosgebieden, dreven, open 
landbouwgebied, … 

 
 Grote recreatieve aantrekkingskracht met breed recreatief aanbod (dicht padennetwerk): 

Door de uitgestrektheid van de bossen, de rust en de aanwezigheid van een vrij dicht net-
werk aan paden, ook halfverharde en niet verharde paden, is het gebied aantrekkelijk voor 
heel wat recreanten (wandelaars, fietsers, ruiters, menners, …). Tevens zorgt de aanwe-
zigheid van een schaapskudde in het gebied voor een duidelijke meerwaarde. 

 
 Steeds toegankelijk gebied: 

Het grootste deel van het gebied is in openbaar bezit en heel wat van de paden zijn perma-
nent toegankelijk. 

 
 Groot aaneengesloten gebied en connectie met Merksplas Kolonie: 

Samen met de Castelreesche Heide op Nederlands grondgebied vormt het een bijna 1.000 
ha groot aaneengesloten bos- en natuurgebied dat receatief goed ontsloten is. Ook is er de 
nabijheid van de zusterkolonie Merksplas (op 1 km in zuidelijke richting).  
 

 Stiltegebied: 
het gebied is door de weinige bewoning en het ontbreken van drukke verkeersassen een 
bijzonder stil gebied. Momenteel is het onderzoek naar de erkenning als stiltegebied lopen-
de.  
 

 Cultuurhistorisch en landschappelijk kader (drevenpatroon - Bootjesven): 
Het is een gebied met een rijke ontstaansgeschiedenis en is het ontginningspatroon door 
het netwerk van dreven duidelijk herkenbaar. Het netwerk aan dreven is één van de typi-
sche beelden van Wortel Kolonie en zijn het kruispunt van ‘de 4 gebouwen’, de hoeve, het 
landloperskerkhof, … waardevolle cultuurhistorische elementen. Het omvangrijke Bootjes-
ven is een eeuwenoud ven met een bijzondere receatieve aantrekkingskracht. 
 

 Specifiek karakter als ‘grensgebied’: 
Het gebied wordt in het noorden begrensd door de landsgrens en loopt er min of meer gelijk 
met de grens een pad. Hoewel de rechtlijnige grens door de scheiding bos-grasland wordt 
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geaccentueerd wordt deze grens niet als een harde grens beleefd maar is er ‘grensgevoel’ 
met invloeden vanuit beide landen.  

 
 Aanwezigheid van bezoekerscentrum en horeca: 

Het bezoekerscentrum De Klapekster, de kinderboerderij De Bonte Beestenboel en de 
dorpsgemeenschap Widar in het Casino allen gelegen rond het kruispunt ‘vier gebouwen’ 
benadrukken het sociaal-recreatief belang van Wortel Kolonie en en hebben een duidelijke 
onthaalfunctie met extensie horecavoorzieningen. 

3.3.1.2 Zwaktes 

 Gebrek aan huisstijl en veelheid aan bebording: 
De bebording van de verschillende routes en netwerken is niet gelijkvormig en is er een 
veelheid aan stijlen.  
 

 Snelrijdend (sluip)verkeer: 
Onder meer door de rechte wegen en weinige hindernissen wordt er veelal te snel op de 
klinkerstraten in Wortel Kolonie gereden. Dit zorgt voor onveiligheid voor de zachte wegge-
bruikers, kapotrijden van bermen en verstoring in een stil gebied. Een aanzienlijk deel van 
het verkeer is geen lokaal maar doorgaand verkeer. 
 

 Conflicten gebruikers en gemotoriseerd verkeer (on)verharde wegen: 
Drukke assen voor zachte recreatie zoals de Torendreef zijn nog deels toegankelijk voor 
voertuigen en landbouwmachines. Dit zorgt voor veiligheidsrisico’s, verminderde beleving 
en schade aan de recreatieve paden.  
 

 Geen bediening met openbaar vervoer: 
ondanks de behoefte aan bereikbaarheid met het openbaar vervoer (bus) onder andere 
door de uitbreiding van de gevangenis is er geen bediening. 

 
 Geen duidelijke onthaalpoort en gebrek aan bovenlokale bewegwijzering: 

Het kruispunt van de vier gebouwen is in 2012 heringericht maar is er o.a. gebrek aan geïn-
tegreerde parking. De bewegwijzering in de omgeving naar het centrale deel van Wortel Ko-
lonie is onvoldoende en niet gelijkvormig. 

 
 Verstoring waardevolle moeraszone: 

Door onvoldoende afscherming is er beperkte verstoring van pleisterende vogels in de zuid-
rand van het Moeras.  
 

 Loslopende honden: 
Net zoals in heel wat andere natuur- en bosgebieden is er ook hier de problematiek van los-
lopende honden. 

 
 Recreatie rond Bootjesven: 

Het Boothuis aan het Bootjesven is een belangrijk recreatieve plaats in Wortel Kolonie, ze-
ker als het Bootjesven is dichtgevroren kunnen er honderden recreanten zich op en rond 
het Bootjesven bevinden. Dit brengt onder meer door de aanwezigheid van commerciële 
eetvoorzieningen (hamburgerwagen) het probleem van zwerfvuil mee.  

3.3.1.3 Kansen 

 Opmaak geïntegreerd beheerplan: 
Binnen het kader van het geïntegreerd beheerplan wordt er een toegankelijkheidsregeling 
opgesteld. Hierin wordt onder meer het gebruik (wandel-, fiets-, ruiter- en mennerpad) vast-
gelegd en wordt er gezocht naar een hondenloopzone. Er wordt ook een bebordingsplan 
opgemaakt.  
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 Ruilverkaveling Zondereigen: 

In kader van de ruilverkaveling worden er dreefstroken voorzien langs heel wat dreven en 
komen de dreven zelf ook in openbare eigendom. Hierdoor kan de landschappelijke waarde 
van de dreven nog worden verhoogd en kan het recreatief netwerk worden bestendigd.  

 
 Mobiliteitsplan en PRUP Wortel Kolonie: 

Bij de verdere uitwerking van het mobiliteitsplan en de opmaak van het provinciaal RUP 
voor Wortel Kolonie kunnen de mobiliteitsproblemen worden geremedieerd. 

 
 Europees project SHARE en voordracht als UNESCO-Werelderfgoed: 

Het Europees Interreg IVB NWE programma heeft het SHARE project, dat staat voor ‘Safe-
guarding Heritage And Rural Economies’, goedgekeurd. Hierdoor wordt de vzw Kempens 
Landschap ondersteund in het uitvoeren van landschapswerken. 
De kolonies Wortel en Merksplas zijn in het voorjaar 2012 samen met de Nederlandse ko-
lonies voorgedragen als UNESCO-Werelderfgoed. Een eventuele erkenning zou een be-
langrijke erkenning zijn van de unieke waarde van de verschillende kolonies. 

3.3.1.4 Bedreigingen 

 Massa-evenementen:  
Er wordt geen quotum voor massa-evenementen opgelegd maar wordt door ANB strikt het 
naleven van de routes opgevolgd 
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3.3.2 Confrontatie-matrix en kwesties 
 
De verschillende sterktes, kansen, zwaktes en bedreigingen voor het thema recreatie in Wortel 
Kolonie en omgeving zijn in onderstaande tabel overzichtelijk weergegeven: 
 
Tabel 3.32: Confrontatiematrix recreatie 

 
 
- Positieve kwestie (1): bij de verdere uitwerking van het mobiliteitsplan Wortel Kolonie en 

de opmaak van het provinciaal RUP Wortel Kolonie kunnen de belangrijkste knelpunten 
naar mobiliteit (doorgaand verkeer, te snel rijden, etc.) worden opgelost. Ook een locatie 
voor een nieuwe parking wordt hier voorzien. De verdere uitwerking van het mobiliteitsplan 
zal ook gebeuren in samenspraak met de Technische Commissie. 
Het realiseren van maatregelen kan worden ondersteund door Europese projecten. 
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- Positieve kwestie (2): binnen het geïntegreerd beheerplan wordt er een toegankelijkheids-
regeling opgemaakt waarbij er knelpunten naar recreatie en toegankelijkheid worden weg-
gewerkt. Zo zullen paden worden afgesloten voor ongewenst verkeer, wordt er een honden-
loopzone vastgelegd en wordt recreatie en commerciële activiteiten aan het Bootjesven ge-
regeld.  

 
- Positieve kwestie (3): de uitvoering van de ruilverkaveling Zondereigen (en in latere fase 

ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel) zal zorgen voor een landschappelijke en recreatieve op-
waardering van het drevennetwerk. 

 
- Positieve kwestie (4): de eventuele erkenning als UNESCO-Werelderfgoed kan zorgen 

voor een belangrijke impuls naar het behoud en de verbondenheid tussen de verschillende 
kolonies. Zo werd er in kader van een europees project het kruispunt van de 4 gebouwen 
heringericht en wordt er samen met de Kolonie Merksplas een uniforme bebording uitge-
werkt. 
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4 Visie en doelstellingen 

4.1 Globale doelstellingen 
 
De verschillende functies en de beheervisie voor het plangebied zijn gebaseerd op een aantal 
basisprincipes en criteria: 

4.1.1 Criteria duurzaam bosbeheer en beheervisie openbare bossen 
In het Bosdecreet wordt uitgegaan van multifunctioneel bosbeheer waarbij de diverse functies 
die een bos tegenwoordig vervult (economische, ecologische, recreatieve, milieubeschermende, ...) 
zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd zonder de draagkracht van het bosecosysteem te 
overschrijden. In 2003 werd dit verder concreet vertaald door het vaststellen van de criteria voor 
duurzaam bosbeheer11 die gelden voor alle openbare bossen en de private bosgebieden in het 
VEN. Door de Vlaamse Overheid (Afdeling Bos&Groen, 2001) werd daarnaast een beheervisie 
voor duurzaam bosbeheer uitgewerkt die in alle Vlaamse openbare bossen van toepassing is. 
Een groot deel van het openbaar bos (359 ha bos van in totaal 409 ha plangebied) voldoet 
reeds aan de meeste criteria. In Tabel 4.33 worden de belangrijkste elementen uit de visie rond 
duurzaam bosbeheer opgesomd in relatie tot het plangebied Wortel Kolonie. 
 
Tabel 4.33: belangrijke elementen uit de beheervisie rond duurzaam bosbeheer in openbare bossen en de 
criteria voor duurzaam bosbeheer 
Doelstelling - criteria Actuele toestand in plangebied Mogelijke maatregelen 

Selectieve en variabele hoogdunning i.f.v. een structuurrijk en gevarieerd bosbeeld 

Aandacht voor toekomstbomen, voorrang 
voor inheemse soorten.  

Ongeveer de helft van het bos bestaat 
uit homogene bestanden met inheems 
naaldhout en bestaat uit ongeveer 10% 
jonge aanplanten  

 aanduiden en vrijstellen van toe-
komstbomen in aanplanten 
 groepenkap in homogene Grove 
denbestanden 

Schade door bosexploitatie beperken 

Schade aan bomen beperken, vaste rui-
mingstracés gebruiken, niet exploiteren in 
kwetsbare boszones, aangepaste schoon-
tijd, erkende bosexploitanten, lastenboek, 
milieuvriendelijke oliën en brandstoffen, …  

Het grootste deel van de bosbestanden 
zijn weinig gevoelig aan exploitatie  

 vaste ruimingspistes 
 beperken exploitatie in natte zo-
nes (Bootjesven) en gebruik licht 
materiaal 

Natuurlijke processen als uitgangspunt 

Ten minste 20% van de totale bosop-
pervlakte moet bestaan uit of in omvor-
ming zijn naar gemengde bestanden12 
o.b.v. inheemse en standplaatsgeschik-
te boomsoorten 

Meer dan 80% van de bosoppervlakte 
bestaat uit inheemse bestanden, een 
groot deel hiervan (170 ha) zijn echter 
vrij homogeen 

 groepenkappen om tot versnelde 
omvorming van de homogene be-
standen te komen 

Omvorming homogene exotenbestan- 5% van alle bosbestanden bestaat uit  groepenkap in homogene exoten-

                                                                 
11 B.Vl.R. 27/6/2003 tot vaststelling van de criteria voor duurzaam bosbeheer voor bossen gelegen in het Vlaamse Ge-
west.  
12 gemengde bestanden = bestaan uit min. 2 boomsoorten en de hoofdboomsoort neemt max. 80% van het grondvlak in 
(dus min. 20% inheemse boomsoorten) of minder (of 80% van totale stamtal voor bestanden jonger dan 30 jaar) 
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Doelstelling - criteria Actuele toestand in plangebied Mogelijke maatregelen 

den tot gemengde bestanden met min. 
30% van de bedekkingsgraad of het 
grondvlak uit inheemse loofboomsoorten.  

homogene exotenbestanden bestanden 
 omvorming homogene exotenbe-
standen naar halfopen zone 

Verhogen van het aandeel open plek-
ken in bossen: een oppervlakte van 5-
15% van de totale oppervlakte van het 
bosdomein (indiv. opp. max. 3 ha).  

De oppervlakte permanent open plek-
ken bedraagt momenteel 10,3% (42 
ha) inclusief de 14 ha akkers en ven-
nen. Het aandeel open plekken in de 
bossfeer zelf is erg gering (<1%). 

 uitbreiding van bestaande open 
zones in bos 
 creëren van zoom-mantel-
vegetaties en interne bosranden 
 ontwikkelen van halfopen zones 

Minimum een aantal oude bomen behou-
den in bestanden13. 

Er zijn in de dreven heel wat oudere 
Zomereiken en ook Am. eiken aanwe-
zig.  

 in oudere bosbestanden is er een 
extensief kapbeheer  
 Zomereiken in de dreven worden 
op lange termijn behouden 

Het totale houtvolume als dood hout 
(staand + liggend) moet voldoende hoog 
zijn (richtcijfer min. 4%).  

Het aandeel staand dood hout is in het 
volledige plangebied 2,5%.  

 beschadigde of dode bomen in 
niet toegankelijke dreven laten staan;  
 dood hout niet verwijderen uit 
moeilijke exploiteerbare of kwetsbare 
zones;  
 actief verhogen aandeel dood 
door laten liggen van deel gekapte 
bomen 

Maximaal natuurlijke verjonging stimu-
leren. 

In aanzienlijk wat bestanden is de 
struiklaag weinig ontwikkeld 

 een deel van de te bebossen 
zones spontaan laten ontwikkelen 
 door lichtrijker maken van de 
bosbestanden 

Aanplantingen met plantsoen van lokale 
autochtone herkomst 14.  
Gebruik van erkende zaadbestanden voor 
meer algemene bossoorten. 

Niet alle recente aanplantingen werden 
uitgevoerd met inheemse soorten en 
materiaal van gekende origine.  

 bij de aanplant van bosranden bij 
voorkeur enkel gebruik maken van 
plantgoed van autochtone herkomst 

Aandacht voor bosdifferentiërende ele-
menten (dreven, poelen, open plekken, 
rand- en overgangsituaties):  

Vooral dreven zijn aanwezig maar ook 
bosranden en poelen zijn aanwezig 
maar kunnen door specifiek beheer in 
kwaliteit en oppervlakte toenemen.  

 opmaak drevenbeheerplan 
 aangepast beheer voor specifieke 
biotopen 
 aanleg en onderhoud van poelen 
en bosranden 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
13 Richtinggevend: 1 groep van 500 m² in bestanden tot 2 ha, 1 groep van 1.000 m² in bestanden van 2-4 ha. Min. 10 
bomen/ha.  
14 Categorie 1: autochtone herkomst niet primordiaal voor o.a. Zomereik, Beuk, Gewone es en Zwarte els; Categorie 2: 
gebruik van autochtone Vlaamse herkomsten aangewezen: Eénstijlige meidoorn, Wilde lijsterbes, Wintereik, Sporke-
hout, …Categorie 3: zeldzame soorten waarvan geen aanplantingen meer worden uitgevoerd in de toekomst: o.a. Iep 
sp. Wilde appel, Mispel, Gelderse roos, Wilde kardinaalsmuts en Europese vogelkers.  
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4.1.2 Algemene visie 
De globale visie voor het bos- en natuurgebied van Wortel Kolonie kan in een aantal basisprin-
cipes worden samengevat. Deze leggen de link tussen de verschillende functies, de criteria 
voor duurzaam bosbeheer en de gebiedspecifieke instandhoudingsdoelstellingen in kader van 
de Habitatrichtlijn. 

Het betreft volgende basisprincipes: 

1. Verhogen van de globale ecologische waarde van het bos- en natuurgebied door herstel 
van heidebiotopen, aandacht voor dood hout en licht in het bos en een gericht beheer rond 
open plaatsen, dreven en bosranden. Door beperkte bosuitbreiding zal de boskern worden 
versterkt en door de aanleg van natuurstroken zal de ecologische verbinding worden 
verbeterd. 

2. Een streven naar een duurzame houtoogst met aandacht voor inheems kwaliteitshout. 
3. Een maximale maar duurzame invulling van de maatschappelijke vraag naar recreatief en 

educatief medegebruik van het bos- en natuurcomplex. 
4. Behoud van de specifieke schermfunctie die het bos- en natuurcomplex vervult. 
5. De instandhouding van de verschillende habitattypes en soorten van de Speciale 

Beschermingzone waarin een deel van het plangebied is gelegen. 

6. Behoud en herstel van het drevenpatroon en dreefbomen met de aanleg van bufferstroken. 

In het bos- en natuurgebied van Wortel Kolonie worden de verschillende functies maximaal ge-
combineerd en wordt het multifunctionele karakter beklemtoond. De ecologische en recreatieve 
functie zijn de belangrijkste functies, de economische functie is ondergeschikt. De cultuurhisto-
rische functie (drevenstructuur) in het plangebied is belangrijk, deze wordt deels uitgewerkt in 
het drevenbeheerplan en in het op te stellen landschapsbeheerplan voor het volledige be-
schermd landschap Wortel Kolonie. 

Op de kaart 3.1 is de gebiedsvisie voor het plangebied weergegeven. Per deelgebied komt dit 
neer op: 

SCHOOTSE HOEK:  
In dit deelgebied van 41 ha gelegen op Nederlands grondgebied wordt het bosareaal behouden 
en is er geleidelijke omvorming naar meer gemengde bestanden. In de zuid- en oostrand wor-
den brede bosranden ontwikkeld en in het bosgebied zelf worden brede interne bosranden 
aangelegd. Het bos blijft recreatief goed ontsloten voor wandelaars en fietsers.  
 
BOOTJESVEN:  
In dit deelgebied van 78 ha ligt de nadruk op behoud van zeldzamere soorten en heideherstel. 
Er heeft er een belangrijke afgraving plaatsgegrepen in kader van ontwikkeling van natte heide. 
Het groot begrazingsblok blijft behouden en wordt het bosbeheer beperkt tot afzetten van hak-
hout en eventueel beperkt dunnen. De enkele aanwezige oudere dreven gaan op in het struc-
tuurrijk landschap. Het deelgebied is beperkt toegankelijk maar het Bootjesven blijft één van de 
belangrijkste recreatieve aantrekkingspool in Wortel Kolonie.  
 
DE KOLONIE:  
In dit deelgebied van 290 ha is er bijzondere aandacht voor het behoud van de typerende dre-
venstructuur en wordt zeker in het centrale deel het drevenpatroon versterkt. Langs alle dreven 
worden dreefstroken voorzien die de landschappelijke en ecologische waarde zullen verhogen. 
Een aanzienlijk deel van de homogene naaldhoutbestanden worden omgevormd naar structuur-
rijke gemengde loofhoutbestanden. In de verschillende voorziene natuurstroken worden poelen 
aangelegd en worden de poelen in bos landschappelijk verbonden met deze stroken. 

In kader van de ruilverkaveling Zondereigen en ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel zal er binnen 
Wortel Kolonie een overdracht zijn van ongeveer 42 ha gronden naar ANB. Deze gronden zul-
len deels worden ingericht als bos (7,6 ha), dreefstrook (22,4 ha) en grasland of natuurakker 
(12,5 ha). Hierdoor zal de totale oppervlakte van in eigendom van ANB toenemen tot 451 ha. 
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4.2 Ecologische doelstellingen 
Het bos- en natuurcomplex van Wortel Kolonie heeft door zijn omvang en verscheidenheid aan 
biotopen een hoge ecologische waarde. Ondanks de homogeniteit van heel wat bosbestanden 
en het vroeger landbouwgebruik van de open zones en recente aanplanten komen op floristisch 
en faunistisch vlak interessante en zeldzamere soorten voor en zijn er op Europees vlak 
zeldzaam vegetatietypes aanwezig als het Noord-Atlantische vochtige heide en soorten als 
Kamsalamander en Gevlekte witsnuitlibel. 

De ecologische én landschappelijke kwaliteiten en potenties van het gebied worden door ver-
schillende beleidsplannen en wettelijke beschermingen benadrukt, zo onder meer: 

• het grootste deel van het plangebied ligt binnen de bestemmingen bos- en natuurgebied en 
beperkter ook in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

• Het volledig deelgebied Bootjesven en een deel van De Kolonie is aangeduid als Habitat-
richtlijngebied in kader van de Europese Speciale beschermingszones en het voorkomen 
van Kamsalamander, Gevlekte witsnuitlibel (Bijlage II-soorten) en minstens 8 soorten 
vleermuizen en Poelkikker (Bijlage III-soorten). 

• ongeveer 1/3de is aangeduid als Grote Eenheid Natuur in kader van het Vlaams Ecologisch 
Netwerk. 

• op de Biologische waarderingskaart staat het volledige plangebied ingetekend als biolo-
gisch waardevol tot zeer waardevol. De vennen, heiden en eikenbossen staan als biolo-
gisch zeer waardevol ingetekend, terwijl de gemengde naaldbossen staan ingetekend als 
biologisch waardevol met zeer waardevolle elementen. 

• Op Nederlands grondgebied ligt de Schootse Hoek binnen de Ecologische hoofdstructuur. 

• in het Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de stad Hoogstraten ligt Wortel Kolonie in 
de deelruimte Groen-geel Hoefijzer waar het accent ligt op de ontwikkeling en behoud van 
natuur met landbouw, bos en recreatie als evenwaardige medegebruikers.  

• Het volledige gebied van Wortel Kolonie is Beschermd landschap. 

Het complex van Wortel Kolonie is één van de grotere bos- en natuurgebieden in dit deel van 
de Noorderkempen. Dit voormalig uitgestrekt heidegebied werd begin 19de eeuw geleidelijk aan 
ontgonnen en werd er een dicht drevennetwerk aangelegd. Er werd systematisch bebost en het 
is nagenoeg enkel in Bootjesven dat er binnen het plangebied middeleeuwse landschapsele-
menten (Bootjesven, heiderelicten) waren overgebleven.  

Met de beoogde beheerdoelstellingen wordt ernaar gestreefd om de natuurwaarden te 
behouden en te versterken. Dit wordt als volgt vertaald in beheerdoelstellingen: 

4.2.1 Natuurgetrouw bosbeheer 
In de boskern is naast de recreatieve functie de ecologische functie de belangrijkste functie en 
wordt het bosbeheer dan ook daarop afgestemd.  

4.2.1.1 Ontwikkeling van structuurrijkere bosbestanden 

In het plangebied zijn er heel wat homogene naaldhoutbestanden aanwezig waar inmenging 
met andere inheemse soorten beperkt is en de struiklaag weinig ontwikkeld is.  

Van de 359 ha bestaand bos in het plangebied zal er tijdens de looptijd van het beheerplan 
ongeveer 20% of 70 ha worden omgevormd naar meer gemengde bestanden. Dit zal gebeuren 
door in de homogene naaldhoutbestanden (vooral Grove den) een versnelde omvorming door 
middel van groepenkappen uit te voeren. Afhankelijk van het opkomen van natuurlijke 
verjonging van gewenste soorten (Zomereik, berk, Grove den, …) wordt er al dan niet (deels) 
ingeplant met standplaats geschikte soorten als Zomereik, Wintereik en Beuk.  

In de oudere (>80 jaar) en meer gemengde bestanden zal er door middel van hoogdunning 
gestreefd worden naar een indirecte omvorming waar inheems loofhout dominant wordt en er 
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een deel Grove dennen wordt behouden.  

In de oudste bestanden (> 100 jaar) wordt er (extensief) gedund.  

4.2.1.2 Ontwikkeling van bosranden 

Geleidelijke bosovergangen zijn er momenteel nog onvoldoende aanwezig. In het plangebied 
wordt op vrij grote schaal bosranden ontwikkeld. Op de randen van en tussen de naaldhoutbe-
standen en langs de dreven die in het bos lopen, worden zoom- en/of mantelvegetaties gecre-
eerd. Dit betekent dat er voor zoombeheer over de breedte van het pad of tot 5 m vanaf de 
bosrand om de 2 à 3 jaar “slordig” wordt gemaaid (met afvoer van het maaisel), dit om domi-
nantie van struiken en bramen terug te dringen. Voor mantelbeheer wordt in een strook van 10 
à 25 m (tussen weg/zoom/dreef en bos) gefaseerd en golvend om de 8 tot 12 jaar opslag van 
struiken teruggezet en kan een aanzienlijk deel (tot 40%) struiken en kleinere bomen blijven 
staan.  

Deze zoom-mantelvegetaties zijn bijzonder waardevol voor onder meer bedreigde dagvlinders 
als Bont dikkopje en als foerageer- en migratiegebied voor reptielen, maar er kunnen zich ook 
heide en heischrale vegetaties en struwelen met o.a. Brem, Geoorde wilg, … ontwikkelen. Er 
wordt onderscheid gemaakt in (zie ook kaart 4.1 Visie): 

Interne bosranden 
Om de ecologische corridors voor onder meer dagvlinders in de boszones te verbeteren, wor-
den er enkele brede interne bosranden ontwikkeld. Deze vooral noord-zuid gerichte bosranden 
zijn 40 à 50 m breed. Het pad (6 à 8 m) wordt 1- of 2-jaarlijks gemaaid en krijgen de zones (± 20 
m) aan beide zijden van het pad een mantelbeheer. Hierbij wordt er voor gezorgd dat de rand 
een golvend karakter heeft. In totaal worden in Schootse Hoek en De Kolonie 2,5 km interne 
bosranden ontwikkeld met een totale oppervlakte van ongeveer 10 ha. Hiervan krijgt er onge-
veer 1,75 ha een zoombeheer, de rest een mantelbeheer. 

Figuur 4.38: Schema van een lichtrijke bosweg met heide of heischrale bermen en mantels (Hasko-
ning, 2009) 
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Externe bosranden 
Geleidelijke bosovergangen naar aangrenzende open ruimtes zijn bijzonder aantrekkelijk voor 
zangvogels, vlinders, hagedissen, etc., en zeker als ze zuidgericht zijn, zijn het geschikte bioto-
pen voor warmteminnende dieren (invertebraten, reptielen).  

Er wordt in het volledige plangebied ongeveer 3,2 km bosranden (20 à 30 m breed) ontwikkeld. 
Belangrijk hierbij zijn de zuidrand van Schootse Hoek en een groot deel van de noordrand van 
De Kolonie en Bootjesven, dus eigenlijk op de landsgrens. Op de oostrand van Schootse Hoek 
en de noordrand van Bootjesven wordt een deel van de bosrand ontwikkeld op gronden van 
Staatsbosbeheer. Dit door op de graslanden in beheer van Staatsbosbeheer een strook niet 
meer te maaien of te bgrazen en als ruigte te laten ontwikkelen. Het beheer van de bosranden 
in het plangebied zelf bestaat uit een mantelbeheer, in totaal ongeveer 5,5 ha. 

Bosranden in hakhout 
In enkele bosranden is er een klein reliëf of een talud aanwezig waar een vrij smalle (max. 5 m) 
strook met bomen en struiken aanwezig is. In deze bosranden wordt een hakhoutbeheer ge-
voerd waarbij de jonge bomen en opslag gefaseerd met een omlooptijd van 8 à 12 jaar worden 
afgezet. Dikkere bomen kunnen blijven staan. In totaal gaat het over 0,6 km bosrand met een 
oppervlakte van 0,3 ha. 

Aan te leggen bosranden 
Vooral op de westrand van Wortel Kolonie is er negatieve invloed van het aangrenzend inten-
sief landgebruik. Om die invloed te beperken wordt er aan de bosrand een dichte struikengordel 
ontwikkeld (max. 10 m breed). Dit gebeurt door bijkomend struiken als Hazelaar, Sleedoorn, 
Eenstijlige meidoorn, Spork in te planten. Indien de bosrand nog te gesloten is, wordt er eerst 
een hoogdunning uitgevoerd. De opslag van jonge bomen (eik, berk) worden regelmatig (8-
jaarlijks afgezet), dikkere bomen kunnen blijven staan. In totaal wordt er 1,2 km (± 1 ha) bos-
rand aangelegd of versterkt. Langs de onverharde buurtweg op de westrand tussen de Toren-
dreef en Grote Plaats kan als buffer aan de westzijde een houtkant worden aangelegd. 

Dreefstroken in bos 
Om de landschappelijke beeldwaarde van de dreven te versterken worden in de dreefstroken 
die door bos lopen de opgaande bomen gekapt en wordt er een mantelbeheer gevoerd. Voor 
de grote dreven (A- en B-dreven) zijn deze stroken 20 à 25 m breed aan beide zijden van de 
dreef, bij de kleinere dreven (C-dreven) zijn deze stroken 7 à 8 m breed vanaf de stam van de 
dreefbomen.  

In totaal worden er langs de A- en B-dreven in bos ca. 25 ha mantelbeheer gevoerd. Bij de C-
dreven die door bos (zullen) lopen, is er ook ongeveer 25 ha te beheren, dit inclusief het pad.  

 
foto: een in 2012 opengekapte dreefstrook langs A-dreef a13 
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4.2.1.3 Dood hout en dikke bomen 

De meeste bosbestanden zijn nog relatief jong (minder dan 80 jaar) zodat er maar weinig oudere 
bomen aanwezig zijn die hun aftakelingsfase hebben kunnen bereiken. Momenteel bestaat 
2,5% van het houtvolume in het plangebied uit staand dood hout. Gezien dode bomen in de 
dreven hierbij niet zijn meegerekend zal dit percentage nog wat hoger liggen. Liggend dood 
hout is in de bosbestanden beperkt aanwezig. Om tegen het eind van de planperiode het 
streefcijfer van 4% te bereiken, worden een aantal maatregelen genomen zoals het laten staan 
van oudere en dode bomen in de bosbestanden, het laten liggen van enkele gekapte bomen en 
het maximaal behoud van de zomereikendreven waarbij enkele afgestorven dreefbomen kun-
nen blijven staan (die geen veiligheidsrisico vormen). In de bosbestanden worden dikkere (> 1 
m omtrek) Am. eiken weg van de recreatieve paden geringd.  

4.2.1.4 Beheersing van exoten 

Invasieve exoten kunnen in belangrijke mate de natuurlijke bosontwikkeling verstoren en bos-
vegetaties verarmen. Daarom worden de aanwezige invasieve exoten systematisch verwijderd. 
De belangrijkste soorten zijn Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik (zie kaart 2.17 Knel-
punten).  

Amerikaanse vogelkers wordt al enige jaren intensief bestreden en is enkel nog ten noorden 
van de Torendreef problematisch. Amerikaanse eik is beperkt aanwezig in de bosbestanden 
(3% van het grondvlak) en verjongt meestal niet zo massaal. Wel zijn er enkele grotere dreven 
met Am. eiken aanwezig die door bos lopen. Deze dreven worden gefaseerd omgevormd naar 
Zomereikendreven. In de bosbestanden zelf wordt door selectief dunnen of bij de groepenkap-
pen deze soort verwijderd. 

Ook Robinia is op verschillende plaatsen aanwezig. Gezien deze soort bij kappen zich sterk kan 
gaan uitbreiden, wordt op de plaatsen waar de soort zich niet uitbreidt, geen bestrijding uitge-
voerd.  

Amerikaans krentenboompje is een minder agressieve soort maar komt toch vrij veel voor, on-
der meer in Schootse Hoek en Kolonie Zuid (o.a. in bestand 8b). Bij de bestrijding van Am. vo-
gelkers wordt deze exoot ook mee bestreden.  

Douglasspirea is invasieve soort die op enkele locaties aanwezig is. Deze soort moet intensief 
worden bestreden.  

Daarnaast zijn er nog verschillende verwilderde tuinplanten (Bonte gele dovenetel, Japanse 
duizendknoop, bamboe,  …) die een invasief karakter hebben. Deze soorten worden systema-
tisch bestreden. 

Rond de vennen zijn er heel wat ‘zomerganzen’ (Canadese gans, verwilderde Grauwe gans, 
Nijlgans, …) aanwezig die voor een aanrijking van de vennen en een degradatie van de vegeta-
tie zorgen. De zomerganzen worden intensief bestreden (eieren schudden, afvangen).  

4.2.1.5 Bosuitbreiding 

Tijdens de planperiode is er 8,6 ha bosuitbreiding voorzien (waarvan 1,58 ha als boscompensa-
tie in kader van de ruilverkaveling).  

Hiervan wordt er in kader van de Ruilverkaveling Zondereigen en de geplande ruilverkaveling 
Rijkevorsel-Wortel een bosuitbreiding van 7,6 ha voorzien. Door de bosuitbreiding zal de bos-
kern op de randen meer worden gesloten zodat er een betere ecologische verbinding ontstaat 
tussen de noordelijke en zuidelijke boszones in Kolonie. Binnen het plangebied kunnen twee 
percelen (grasland in bestand 3f en 19a) spontaan verbossen, samen is dit 1 ha.  

In kader van heideherstel rond vennen en poelen en de uitbreiding van het grasland met orchi-
deeën in Bootjesven wordt er 5,93 ha bos gekapt. Dit betekent dat de bosbalans tijdens de 
looptijd van het beheerplan positief zal zijn en er netto minstens 2,7 ha bosuitbreiding zal zijn 
tijdens de planperiode.  
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4.2.2 Open plekken 
Momenteel bestaat 42 ha of 10,3% van het plangebied uit open plekken, hierbij zijn de vennen 
en akkers meegeteld.  

Het is belangrijk te vermelden dat nagenoeg alle van deze open plekken bestaan uit graslan-
den, akkers, water of heide en niet echt te beschouwen zijn als open plekken in de bossfeer. 
Het huidig aandeel open plekken in de bossfeer zelf is erg beperkt en kleiner dan 1%. Door de 
ontwikkeling van heel wat interne bosranden en dreefstroken in het bos (± 60 ha) zal dit percen-
tage tijdens de looptijd van het beheerplan in belangrijke mate toenemen tot ongeveer 13%. 

In kader van de ruilverkaveling Zondereigen en Rijkevorsel-Wortel zullen er in Wortel Kolonie 
35 ha dreefstroken en natuurstroken bijkomen. Hiervan zullen er 33 ha open worden gehouden 
als ruigte, grasland, natuurakker of poel. Dit betekent dat er ongeveer 70 ha (15%) open plek-
ken (excl. grote vennen en bosranden) aanwezig zal zijn.  

Het beheer van deze open plekken zal naast maaien vooral gebeuren door begrazing met na-
me door schapenbegrazing (herderen) van de dreefstroken en extensieve begrazing (Konik-
paarden) in de beheerblok Bootjesven en de halfopen zone in de noordrand van de beheerblok 
Kolonie. 

4.2.2.1 Heide-ontwikkeling 

Tijdens de looptijd van dit beheerplan wordt er naar gestreefd de zones met heide en heischrale 
vegetatie uit te breiden. Dit is gebaseerd op: 

• Ruimtelijk-landschappelijke context: rond de bestaande heidezones kan een grotere open 
zone worden gecreëerd die voor bestaande relictpopulaties (o.a. heischrale soorten, inverte-
braten, broedvogels, …) kansen tot uitbreiding biedt en uitwisseling met gelijkaardige biotopen 
in de ruime omgeving mogelijk maakt. 

• De historische aanwezigheid van heide/heischrale vegetatie: uit historische kaarten blijkt de 
aanwezigheid van heide en heischrale vegetaties. Zeker in de noordrand van De Kolonie 
was er tot het midden van vorige eeuw nog aanzienlijk wat heide aanwezig. 

• De geringe actuele ecologische waarde van de naaldhoutbestanden: het gering aandeel te 
kappen naaldhoutbestanden zijn nog geen 80 jaar oud en bevinden zich in een ontwikke-
lingsfase met een weinig rijke struik- en kruidlaag. 

• Herstel van in Vlaanderen zeer zeldzame vegetaties waar herstel bijna zeker succesvol is 
(doelstelling Beheersvisie openbare bossen): droge struikheidevegetaties en natte heidevegeta-
ties (< 0,5% in Vlaanderen).  

• Uitgangssituatie en potenties voor heideherstel: de meeste heidesoorten vormen een lang-
durige vitale zaadbank en in zones waar reeds heideherstel werd uitgevoerd, bleek er op 
korte termijn zich een waardevolle vegetatie met heel wat kenmerkende heide- en heischra-
le soorten te ontwikkelen.  

• Creatie van zeldzame struweelvegetaties (doelstelling Beheersvisie openbare bossen): ontwik-
kelen van structuurrijke Brem-, Gaspeldoorn- en Gagelstruweel (0,02% in Vlaanderen). Zeker 
in de te ontwikkelen halfopen zones zijn er potenties om dit vegetatietype uit te breiden. In 
dergelijke zones wordt naar een hoog aandeel struiken gestreefd.  

 

Heideherstel door afgraven 

In kader van de ruilverkaveling Zondereigen werd er in 2012-13 in Bootjesven 9,7 ha grasland 
afgegraven. Streefdoel is om hier vooral natte heidevegetaties te laten ontwikkelen. Om een 
gunstige ontwikkeling te krijgen, is het aanbrengen van strooisel uit andere heidezones aange-
wezen. De eerste jaren dienen deze zones strikt te worden opgevolgd en zal er een maai- en/of 
begrazingsbeheer nodig zijn om de opslag van oa. berk en wilg in te tomen.  



Visie en doelstellingen 
 

 
Pagina 117 van 192 

  
 

Heideherstel rond vennen 

In bestand 3a wordt de heidezone rond de twee vennen uitgebreid tot 1,2 ha. Na het kappen 
van de bomen wordt het strooisel verwijderd. Het beheer zal er vooral in bestaan om de opslag 
van o.a. berk te verwijderen en een maaibeheer op de oevers van de vennen. 

In de bestanden 13a en 15a worden de heidezones beperkt uitgebreid. Op de zuidrand van het 
ven in bestand 13a wordt er bijkomend natte heide ontwikkeld. De ecologische corridor naar de 
heidezones in bestand 15a wordt verbeterd en er wordt ongeveer 1 ha natte heide ontwikkeld. 
In de bestaande heidezones wordt door een beheer van extensieve en tijdelijke begrazing en 
kleinschalig plaggen de opslag onder controle gehouden en de dominantie van Pijpenstrootje 
terug gedrongen. 

Centraal in bestand 16a is er een nattere zone met nog wat Wilde gagel. Deze zone wordt 
opengemaakt en wordt lokaal strooisel verwijderd zodat een boomrijke heidezone van 1 ha 
wordt bekomen. Tevens wordt er in westelijke richting een interne bosrand aangelegd.  

4.2.2.2 Graslanden 

In het plangebied is er momenteel (toestand begin 2012) ongeveer 20 ha grasland aanwezig. 
Hiervan is ongeveer de helft afgegraven in kader van heideherstel. In de bijkomende natuur-
stroken zal er 9 ha ontwikkeld worden als matig voedselrijk grasland.  

Heischrale graslanden 
De twee schrale graslanden, samen 1,2 ha, in de buurt van het Brandvenneke worden verder 
ontwikkeld als heischraal grasland. In bestand 3b wordt het grootste deel van de jonge Zomer-
eiken verwijderd. 

Het valt af te wachten in welke mate er zich heischrale graslanden ontwikkelen in de afgegra-
ven zones in beheerblok Bootjesven. De potenties in onder meer bestand 2a zijn wel goed.  

Matig voedselrijke graslanden 
De overgebleven graslanden (5,2 ha) in beheerblok Bootjesven blijven onder begrazingsbe-
heer.  

Het huidig klein grasland met o.a. Gevlekte orchis in net ten westen van het Moeras wordt uit-
gebreid tot 0,75 ha.  

In het grasland 1e (0,8 ha) waar het paalkamperen zal worden voorzien wordt het noordelijk 
deel als ruigte beheerd (o.a. in functie van bremstruweel) en het zuidelijk deel als hooiland. 

De overige graslanden (10,0 ha) worden ontwikkeld in de overgedragen natuurstroken. Deze 
natuurstroken zijn momenteel nog akker of intensief grasland zodat er de eerste jaren een in-
tensief verschralingsbeheer zal worden gevoerd.  

Ten noorden van bestand 9a wordt een natuurstrook over een oppervlakte van 1 ha afgegra-
ven. 

4.2.2.3 Natuurakkers 

Het huidig grasland in bestand 1a (Bootjesven) zal ontwikkeld worden als een natuurakker van 
3,54 ha. Ook enkele van de bijkomende natuurstroken in het centraal deel van De Kolonie die 
momenteel in gebruik zijn als intensieve akker, zullen als natuurakker worden ontwikkeld. De 3 
percelen hebben een gezamenlijke oppervlakte van 2,28 ha. 

Het beheer van een natuurakker gebeurt volgens de principes van de biologische landbouw en 
worden ze maar in het voorjaar geploegd ten gunste van overwinterende vogels of op termijn 
eventueel beheerd in kader van de Knoflookpad. 
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4.2.2.4 Poelen, vijvers en vennen 

Er zijn momenteel 8 poelen en 1 vijver in het plangebied aanwezig. In kader van de ruilverkave-
ling worden er 9 bijkomende poelen (of vennen) aangelegd. Vennen met typerende vegetaties 
bevinden zich in bestanden 13a en 15a. 

Het Brandvenneke in bestand 3b wordt in belangrijke mate opengemaakt. Dit houdt in dat een 
dele van de wilgenopslag wordt behouden maar de rest van struwelen en bomen in een omtrek 
van 20 m van de rand worden verwijderd en dat het ven zelf wordt geschoond. Zo zal er een 
verbinding ontstaan met de te ontwikkelen noordelijke halfopen zone en wordt een geschikt bio-
toop gecreëerd voor de habitatrichtlijnsoort Gevlekte witsnuitlbel. Het schonen van het ven zal 
vooraf worden gegaan door het opgraven van de resten van de neergestorte Halifax.  

In de uitbreiding aansluitend op grasland 4c worden er twee vennen aangelegd. In de natuur-
stroken nabij bestand 9a worden 3 nieuwe poelen aangelegd en wordt de aanwezige vijver eco-
logisch ingericht (oa. afvissen, vrijmaken oevers). Ook de vijver in bestand 1e wordt meer na-
tuurgericht beheerd. In de ontwikkelen halfopen zone ten noorden van het Brandvenneke wordt 
minimaal nog een poel aangelegd.  

Ecologisch is het oud (>300 jaar) en omvangrijk Bootjesven momenteel verarmd. Dit door nu-
trIêntenaanrijking en een onevenwichtig visbestand. Om het Bootjesven ecologisch op te waar-
deren, moet het ven vrij worden gemaakt van uitheemse vissoorten als Amerikaanse dwerg-
meerval. Dit kan door gedurende een langere periode (> 1 maand) het ven droog te leggen. Om 
het waterpeil te kunnen sturen, is het plaatsen van een afwateringsstuw in de zuidrand wense-
lijk.  

In kader van de ruilverkaveling is er voor het Moeras een afwateringsstuw ter hoogte van de 
Torendreef voorzien. 

4.2.3 Soortgerichte doelstellingen en doelsoorten 
In het gebied van Wortel Kolonie komen heel wat soorten voor die op regionaal niveau zeld-
zaam zijn en zelfs op Vlaams niveau belangrijk zijn. Zo worden er zeldzame soorten broedvo-
gels, paddestoelen, heischrale plantensoorten, zeldzame dagvlinders, libellen, … aangetroffen. 

• Behoud van oude bomen: 
Het behoud van de oude bomen waaronder ook Am. eiken is belangrijk als zomer- én win-
terverblijfplaats voor boombewonende vleermuizen als Gewone grootoorvleermuis, Brandts’ 
vleermuis, Gewone baardvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Franjestaart, Rosse vleermuis, 
… Ook verschillende soorten spechten, waaronder Zwarte specht, en andere holenbroe-
ders hebben oudere bomen nodig.  

• Behoud van struwelen: 
In de wilgenstruwelen van Bootjesven komen verschillende zeldzamere broedvogels als 
Tortel, Nachtegaal, … voor. Om de populaties van deze rode lijstsoorten maximaal kansen 
te geven, worden de aanwezige struwelen behouden en worden er door hakhoutbeheer van 
de essenaanplanten aanzienlijk wat geschikt biotoop in stand gehouden. 

• Aanleg van poelen: 
Om de voortplantingsplaatsen van de Kamsalamander en ook Poelkikker, Boomkikker, Al-
penwater- en Kleine watersalamander te verbeteren en de populaties te laten uitbreiden 
worden de bestaande poelen beter ingericht en worden er bijkomende poelen aangelegd. 
Streefdoel is om via een netwerk van poelen (vooral aan de westzijde van de Wortel Kolo-
nie) een verbinding te maken tussen de populatie Kamsalamanders van Bootjesven - Vallei 
van het Merkske en de populatie in de zuidelijk gelegen vallei van de Mark.  

• Aanleg van interne bosranden: 
Er worden in de boszones bredere interne bosranden aangelegd. Deze interne bosranden 
zijn belangrijk voor het behoud van heide en heischrale soorten in het bosgebied en zijn 
leefgebieden voor licht- en warmteminnende soorten als Levendbarende hagedis, dagvlin-
ders, zweefvliegen, … 
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• Aanleg van overwinteringsobject voor vleermuizen: 
Het gebied van Wortel Kolonie kent een hoge 
dichtheid aan vleermuizen en vooral van de 
myotis-groep (Water-, Brandts’-, Baard-, Fran-
jestaart). Dit zijn soorten die vooral overwinte-
ren in forten, bunkers, ijskelders, … In de om-
geving van Wortel Kolonie zijn er weinig ge-
schikte overwinteringsplaatsen aanwezig. Het 
is daarom interessant om een nieuwe overwin-
teringsplaats aan te leggen. Een geschikte lo-
catie hiervoor is in de noordrand van bestand 
4a in Bootjesven. Hier wordt er een grondge-
dekte constructie geplaatst die voldoet aan de 
eisen van een goed overwinteringsobject (zie 
verder bij beheermaatregelen).  

Bij het kappen van dreven wordt er gefaseerd 
gekapt om het verlies aan potentiële kolonie-
bomen zoveel mogelijk te beperken en worden 
er vooraf (minstens 3 jaar) kraamkasten opge-
hangen, die kunnen fungeren als kolonie-
plaats. 

 

 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste doelsoorten waarvan 
naar een behoud en uitbreiding van de populaties wordt gestreefd bij de uitvoering van dit be-
heerplan.  

Tabel 4.34: overzicht van doelsoorten voor Wortel Kolonie 
FLORA 
Natuurtype Doelsoort (+ uit te voeren beheer) 
Droge en natte hei-
de 

Dopheide, Struikheide, Klein warkruid, Wilde gagel, Koningsvaren, Kruipwilg, Stekelbrem. 
Door heideherstel en gericht beheer is er heel wat meer potentie voor deze soorten 

Heischraal grasland Tormentil, Blauwe zegge, Geelgroene zegge, Tandjesgras. Ontwikkelen van interne bosran-
den. 

Vennen Ondergedoken moerasscherm, Witte snavelbies, Veenbies, Moerashertshooi, Moeraswolfs-
klauw. In de oevers dominantie van Pijpenstrootje tegengaan, schonen en aanleg nieuwe 
vennen.  

Matig voedselrijk 
grasland 

Gevlekte orchis. Door uitbreiding van grasland meer potentie voor deze soort.  

Berken-eikenbos Blauwe bosbes. Behoud door lichtrijker maken bos en verwijderen exoten 
Eiken-beukenbos Dalkruid. In oude bosbestanden beheer beperken 

Paddestoelen 
mycchorhizasoorten stekelzwammen. Voldoende grote bomen behouden en deel van dreven vrijhouden van strooi-

sel/bladval 

 
FAUNA 
Soort Biotoop (+ uit te voeren beheer) 

Dagvlinders 
Bont dikkopje Overgangen tussen (vochtige) graslanden en (vochtige) bossen en brede bospaden. Door ont-

wikkeling van heel wat interne bosranden uitbreiding geschikt biotoop. 
Groentje Droge en vochtige heide waarbij struikachtigen (Gewone dopheide, Struikheide, Gewone brem, 

Sporkehout) als waardplant dienen. Momenteel maar kleine populatie aanwezig maar  goede 
potentie tot herkolonisatie gezien uitbreiding geschikt biotoop.  

Bruine eikenpage Deze ernstig bedreigde soort komt vooral voor in bosranden en zet zijn eitjes laag af op jonge 

foto: kraamkast voor vleermuizen 
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Soort Biotoop (+ uit te voeren beheer) 
Zomereiken. Is in 2012 in de omgeving aangetroffen en komt mogelijks voor in het gebied. Bre-
de bosranden met voldoende jonge eikjes zijn nodig. 

Libellen 

Gevlekte witsnuit-
libel 

Licht gebufferde vennen met rijke watervegetatie. Door inrichting van oa. Brandvenneke uitbrei-
ding geschikt biotoop. 

Vroege glazenma-
ker 

Matig voedselrijke vennen met goed ontwikkelde oevervegetatie. Door gericht beheer vennen 
en bijkomende vennen zal er –net als voor de andere vengebonden soorten- meer geschikt 
biotoop aanwezig zijn. 

Sprinkhanen 
Snortikker Gebonden aan droge plaatsen en heischrale graslanden. Door gericht beheer en uitbreiding 

halfopen zones noordrand potentie tot uitbreiding. 
Zanddoorntje Komt vooral voor in zandige pionierssituaties. Door heideherstel potentie tot uitbreiding. 

Mieren 
Kale (rode) bos-
mier 

Komen voor in lichtrijke bossen en bosranden. Door lichtrijker maken bos en omzichtig exploite-
ren bestaande koepelnesten behouden. 

Broedvogels 
Boompieper Broedvogel in een gevarieerd kleinschalig landschap met veel overgangen. Zo komt hij voor in 

de overgangszone van heide naar bos. in zeer open lichtrijke eikenbossen, op kapvlakten, in 
jonge aanplanten. Door groepenkappen en ontwikkelen halopen zones is er een belangrijke 
uitbreiding van de broedbiotoop.  

Boomleeuwerik De soort broedt in open terreinen op zandige bodem zoals duinen, heiden, kapvlakten en licht-
rijke dennenbossen en akkergebied langs bosranden. Door heideherstel mogelijkheid tot vesti-
gen van stabielere populatie. 

Bonte vliegenvan-
ger 

Zomervogel die vooral in de Kempen in nestkasten broedt. Behoud van deel van de bestaande 
nestkasten met afsluiten tot begin april. 

Zomertortel Broedt in bosranden, parkachtige landschappen, struwelen, … Uitbreiding van geschikt biotoop 
door hakhoutbeheer. 

Matkop Voorkeur voor vochtigere bossen met veel dood hout. Door ouder worden van de bossen en 
toename dood hout potentie tot behoud van deze sterk achteruitgaande soort. 

Zwarte specht Gemengd bos en naaldbos, maar nooit in zeer dichte bossen. Behoud oude bomen en meer 
open maken bos. 

Middelste bonte 
specht 

Heeft een voorkeur voor oude eikenbestanden. Gezien de uitbreiding zeker ook in de Kempen 
is een meer permanente vestiging te verwachten. 

Amfibieën en reptielen 
Levendbarende 
hagedis 

Vochtige heide, drogere biotopen zoals struikheidevelden, open plekken in bossen en heischra-
le graslanden. Door ontwikkeling van interne bosranden en heide potentie tot uitbreiding. 

Kamsalamander Landbiotoop: kleinschalige landschappen met houtwallen, boomrijen, rietkragen en vochtige 
bosjes. Voortplantingsbiotoop: visvrije stilstaande wateren. Door uitbouw van netwerk aan poe-
len potentie tot uitbreiding. 

Boomkikker Werd enkele jaren geleden uitgezet in vallei van Merkske en werd in 2012 al aangetroffen in 
Bootjesven. Gericht beheer met o.a. visvrij houden van vennen waardoor grotere populatie 
(>100 ex.) kan ontstaan. 

Knoflookpad Werd in 2012 uitgezet in vallei van Merkske en kan mogelijks op termijn migreren naar Bootjes-
ven. Het beheer van de natuurakkers kan hierop worden afgestemd.  

Vleermuizen 
Rosse vleermuis Heeft een uitgestrekt jachtgebied met vochtige zones. Verblijft jaarrond in holle bomen. Behoud 

van holle bomen en bij kap voorafgaande controle 
Water-, Brandts-
/Baardvleermuis, 
Franjestaart 

Soorten gebonden aan bossen en halfopen gebieden. Ze hebben hun zomerkolonies in holle 
bomen en overwinteren hoofdzakelijk in grondgedekte objecten. Bij kap van bomen tijdens zo-
merperiode vooafgaandelijke controle.  
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4.2.4 Instandhouden en ontwikkelen van habitats binnen het Habitatricht-
lijngebied 

 

Ongeveer 1/4de (95 ha) van het plangebied ligt in Habitatrichtlijngebied, namelijk nagenoeg vol-
ledig beheerblok Bootjesven en het deel aansluitend in beheerblok Kolonie. Het behoud, uit-
breiding en de verbetering van de kwaliteit van de aanwezige habitattypes is een belangrijke 
doelstelling binnen dit Habitatrichtlijngebied. Dit werd vastgelegd in de gebiedsspecifieke in-
standhoudingsdoelstellingen (S-IHD’s) die voor deze Speciale Beschermingszone (SBZ), name-
lijk het Habitatrichtlijngebied BE2100020 werden uitgewerkt (ANB, november 2011).  

 

Natte heide en venoevers 
Volgens de opgestelde S-IHD’s moet er binnen het deelgebied van Wortel Kolonie 5 à 10 ha 
uitbreiding zijn van Noordatlantische vochtige heide (4010), onder dit habitattype worden ook 
het habitat van de pioniersvegetaties van venoevers (7150 - Rhynchosporion) meegerekend. 
Momenteel is er minder dan 1 ha natte heide aanwezig en is deze met uitzondering van be-
stand 13a weinig ontwikkeld. In het kader van de ruilverkaveling Zondereigen wordt er in de 
beheerblok Bootjesven 9,7 ha afgegraven. De bovenste 20 tot 30 cm wordt afgevoerd met als 
doel de fosfaatverzadigde laag te verwijderen en natte heide te ontwikkelen. Momenteel is het 
nog niet duidelijk in welke mate natte heide er zich zal ontwikkelen. Rond de bestaande vennen 
in bestanden 13a en 15a wordt er 1 ha bos gekapt en delen geplagd. In bestand 16a is er cen-
traal een nattere zone aanwezig met relicten van natte heide (o.a. Wilde gagel), er wordt hier 
gestreefd naar een open zone van ongeveer 1ha.  

Het Brandvenneke dat momenteel deels is dichtgegroeid met wilgen en lisdodde wordt ge-
schoond en grotendeels opengemaakt zodat er een interessantere oever- en watervegetatie 
kan ontwikkelen.  

Een deel van de heide-ontwikkeling in de afgegraven zones zal waarschijnlijk evolueren naar 
droge heide, er wordt echter vanuit gegaan dat er vooral natte heide zal ontwikkelen. In de S-
IHD’s wordt gestreefd naar een aaneengesloten heidekern van 5 à 10 ha. Dergelijke kern van 
(natte+droge) heide van ongeveer 12 ha zal er aanwezig zijn ten oosten van het Moeras.  
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Bos 

Voor de habitat Atlantische zuurminnende beukenbossen (9120) zijn er binnen het deelgebied 
van Wortel Kolonie geen doelstellingen vastgelegd. Dit bostype komt ook nagenoeg niet voor in 
het gebied. Wel zijn er een aantal bosbestanden (o.a. aanplanten met Beuk) die op langere 
termijn (>50 tot 100 jaar) naar dit type kunnen evolueren. De uitgangssituatie is minder gunstig 
omdat onder meer de kensoorten ontbreken of klein aantal aanwezig zijn. In totaal gaat het over 
ongeveer 18 ha waarvan er 3 ha binnen de SBZ is gelegen. 

Voor het habitattype Oude zuurminnende eikenbossen (9190) zijn er wel doelstellingen vastge-
legd. Voor het deelgebied Wortel Kolonie is dit binnen SBZ 20 ha waarvan 17 ha door omvor-
ming wordt bekomen.  

Op basis van de vegetatie-opnames (verzadigd Dennen-Eikenbos I2 volgens Cornelis et al;, 
2009) is er binnen de SBZ 15,6 ha van een matig ontwikkelde vorm van dit habitat aanwezig. 
Buiten de SBZ komt er nog 221 ha een weinig tot matig ontwikkelde vorm van dit habitat voor.  

Binnen de S-IHD’s is er geen bosuitbreiding voorzien.  

Bij omvorming zal er op termijn binnen de SBZ ongeveer 25 ha eikenbossen (deels ingemengd 
met Grove den) aanwezig zijn waardoor de doelstellingen zullen zijn gerealiseerd. In de rest 
van het plangebied zal dit ongeveer 294 ha zijn. 

De wilgenstruwelen rond het Bootjesven en Moeras zijn binnen het prioritair habitattype 91E0 
onder het subtype van de zachthoutooibossen (Salicion albae) onder te brengen. Momenteel is 
er ongeveer 1,4 ha van dit habitat aanwezig binnen SBZ, op termijn kan dit worden uitgebreid 
tot ongeveer 3 ha door spontane ontwikkeling of aanplanten in de randen van deze vennen. In 
het nat bosdeel in bestand 13a en centraal in bestand 16a is er op termijn mogelijkheid tot ont-
wikkeling van oligotroof Berkenbroekbos (Sphagno-Betuletum) met als kenmerkende soorten 
Zachte berk, veenmossen, Koningsvaren, … 

Tabel 4.35: huidige en gewenste oppervlakte habitats binnen het SBZ in plangebied Wortel Kolonie 

Habitattype 
huidige 

oppervlakte 
binnen SBZ 

gewenste 
oppervlakte tegen 
2030 binnen SBZ 

gewenste oppervlakte 
tegen 2030 buiten SBZ 

4010 Noordatlantische vochtige heide 0,7 ha 13,1 ha  - 

9120 Atlantische zuurminnende 
beukenbossen met Ilex 

(2,5 ha) (<3 ha) ± 15 ha (bestaand)  

9190 Oude zuurminnende eikenbossen 15,6 ha 25 ha ± 294 ha (bestaand 
+omvorming) 

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

1,4 ha >3 ha - 
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4.2.5 Instandhouden en populatietoename van soorten binnen het Habitat-
richtlijngebied 

Binnen de afgebakende SBZ van Wortel Kolonie komen verschillende Europees te beschermen 
soorten voor. Voor volgende soorten zijn er doelstellingen geformuleerd binnen de S-IHD voor 
het deelgebied Wortel Kolonie: 
Gevlekte witsnuitlibel: 
Eind mei 2012 werden aan de vennen in bestanden 13a en 15a tot 17 ex. van deze Europese 
zeldzame soort waargenomen. Voor deze soort moet worden gestreefd naar een 
populatietoename en een toename van de kwaliteit van het leefgebied. Om een goede lokale 
staat van instandhouding te verkrijgen is minstens 10 ex. per plas per jaar bij 
voortplantingsbewijs nodig of minstens 20 ex. zonder voortplantingsbewijs (Adriaens et al., 
2008). Dit betekent dat in het oostelijk deel van Bootjesven er een populatie van minstens een 
40-tal dieren aanwezig zou moeten zijn. Het Brandvenneke in bestand 3b wordt opengemaakt 
en geschoond zodat er ook hier een geschikt biotoop kan ontstaan.  
Kamsalamander: 
Deze salamander komt in het noordelijk deel van Wortel Kolonie vrij talrijk voor. In 4 poelen in 
beheerblok Kolonie en 5 poelen of vennen in Bootjesven werd ze aangetroffen. Ook is er 
kolonisatie van de nieuw gegraven vennen in Castelreesche Heide. De doelstelling is een 
toename van de populatie en de kwaliteit van het leefgebied. Er moet een voldoende grote 
kernpopulatie (>50 adulte dieren en afstand nabije populatie <1 km) aanwezig zijn, moeten er 
minstens twee geschikte poelencomplexen (3-5 poelen) worden gecreëerd en dienen er 
mogelijkheden van migratie te zijn naar het deelgebied van de vallei van Boven-Mark. 
Tijdens de planperiode zullen er binnen het plangebied 4 poelenclusters aanwezig zijn waar er 
telkens een voldoende grote populatie (> 50 ad. dieren) Kamsalamanders zich kan ontwikkelen. 
In de directe omgeving is er voldoende geschikt landbiotoop aanwezig, wel dient bij het 
bosbeheer rekening te worden gehouden met overwinterende dieren.  
Poelkikker: 
Voor deze soort is de doelstelling ook een toename van de populatie en de kwaliteit van het 
leefgebied. Poelkikker komt in beheerblok Bootjesven algemeen voor en is er momenteel al een 
populatie aanwezig van meer dan 200 roepende mannetjes. Door de toenamen van het aantal 
poelen en het geschikter worden van bestaande poelen zal er hoogstwaarschijnlijk zowel een 
uitbreiding zijn van de populatie in en buiten de SBZ. Zeker in de vennen van Castelreesche 
Heide kunnen er grotere populaties ontstaan. 
Belangrijk aandachtspunt is dat kolonisatie van poelen door de exoot Meerkikker moet worden 
vermeden.  
Vleermuizen: 
Voor alle soorten vleermuizen die in Wortel Kolonie zijn aangetroffen namelijk Rosse vleermuis, 
Watervleermuis, Baard/Brandts’vleermuis, grootoorvleermuis, Laatvlieger, Ruige dwerg-
vleermuis en Gewone dwergvleermuis is er met uitzondering van Franjestaart als 
populatiedoelstelling het behoud van de huidige populaties voorpgesteld. Voor de soorten 
Rosse vleermuis, Ruige dwergvleermuis en Watervleermuis is er een toename van de kwaliteit 
van het leefgebied vooropgesteld, voor de andere soorten is dit beperkt tot een behoud. De 
kwaliteitstoename bestaat er vooral in het aantal oude en dode bomen te verhogen.  
De boombewonende vleermuissoorten in Wortel Kolonie verblijven nagenoeg enkel in de 
dreefbomen met een voorkeur voor de oudere Am. eiken. Het behoud van oude en dode bomen 
conflicteert met de veiligheid langs recreatieve paden. In het geactualiseerd drevenbeheerplan 
worden omvormingen gefaseerd en over langere periode gespreid om de impact op 
vleermuizenpopulaties te beperken.  
Door de aanleg van bijkomende dreven en bos zal de connectiviteit in Wortel Kolonie zelf en 
met groengebieden in de omgeving worden versterkt.  
De aanleg van een nieuwe overwinteringsplaats in Bootjesven zal een gunstig effect hebben op 
de aanwezige vleermuizenpopulaties (minder verlies tijdens migratie, goed beschermde 
overwinteringsplaats, …).  
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Vooral een vleermuisvriendelijk drevenbeheer zal nodig zijn om conform de S-IHD’s de 
vleermuizenpopulaties te kunnen behouden.  
Soorten bijlage IV 
Voor de vogelsoorten vermeld in Bijlage IV en die voorkomen in Wortel Kolonie 
(Boomleeuwerik, Zwarte specht, Wespendief) worden geen specifieke doelen vooropgesteld.  

4.2.6 Drevenbeheer 
De dreven vormen een essentieel onderdeel van de landschappelijke en ecologische waarde in 
het plangebied. Op kaart 4.2 is de visie van het drevenbeheer weergegeven.  
De huidige Zomereikendreven worden maximaal behouden en is het streefdoel om de 
bestaande Zomereiken nog minstens 100 jaar te kunnen behouden. Voor de Am. eikendreven 
binnen boszones is er een omvorming naar dreven met Zomereik over een tijdshorizon van 50 
jaar.  
Dreven kunnen in aanmerking komen om te worden verjongd als er meer dan 1/3de van de 
bomen is verdwenen. Bij dreven met dubbele boomrijen geldt dit zowel voor de buitenste als de 
binnenste boomrij (dus enkel kap als in beide boomrijen >1/3de uitval is). 
In Bootjesven en in de noordrand van Kolonie worden een 3-tal jonge dreven gekapt omdat ze 
in een begrazingsblok liggen en geen onderdeel uitmaken van het historisch drevenpatroon.  
Vooral langs de Molendreef en Staakheuvel is er herstel van het historisch drevenpatroon door 
de aanleg van 2,3 km nieuwe dreven. In de nieuwe dreefstrook ten zuiden van de Molendreef 
wordt voorlopig geen nieuwe dreef aangelegd. Dit zal maar gebeuren als de noordelijke 
Zomereikendreef zijn aftakelingsfase heeft bereikt (normaliter minstens maar binnen 100 jaar).  
In kader van de ruilverkaveling Zondereigen worden er langs alle dreven dreefstroken voorzien. 
Langs de kleinere C-dreven is dit de kroonprojectie, ttz. 7 à 8 m van de stam van de dreefboom 
met een totale breedte van 22 m. Bij de A en B-dreven is de totale breedte 60 m (zie 
onderstaande figuren), dit betekent ongeveer 20 à 25 m vanaf de buitenste dreefbomen.  
Deze dreefstroken zullen gunstig zijn voor het behoud van voldoende kwaliteitsvolle 
dreefbomen.  
Figuur 4.39: voorbeelden van dwarsprofiel en voorstel van overdracht van 2 dreven (zie nr. kaart 5.3) 
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Gezien de hoge ecologische waarde van heel wat dreefbomen worden dreven gefaseerd of in 
segmenten gekapt. Als basis voor het bepalen van de te kappen segmenten dient de 
historische orthogonale structuur. .  
Gezien de beperktere lengte van de C-dreven worden deze dreven normaliter niet verder 
opgedeeld in segmenten maar worden in één keer gekapt. 
Om de dreefbomen gezond oud te kunnen laten worden, is het belangrijk dat er zo weinig mo-
gelijk negatieve invloeden zijn. Daarom dienen bodemverdichting, vervuiling, beschadiging van 
de stam of wortels, … absoluut vermeden te worden. Hiervoor wordt een protocol opgesteld 
waarmee bij werken in de omgeving van dreven rekening moet worden gehouden. Dit houdt 
onder meer in: 

• Geen grondwerken tot op 4 m van een boom (afwijkingen voor heraanleg van bestaande 
leidingen, wegenwerken, … zijn mogelijk mits mitgerende maatregelen om oa. 
wortelschade te beperken). 

• Geen schade door maaiwerken 

• Gefaseerd verjongen: max. 250 m per keer 

• Voor kap controle op aanwezigheid vleermuizen 

• Kap enkel in september-oktober 

• Noodkapping enkel indien strikt noodzakelijk 

• Langs recreatieve paden normaliter 3-jaarlijkse controle (oude Am. eiken 2-jaarlijks) 

• Heraanplant met Zomereik (of eventueel Amerikaanse eik enkel waar ze nu reeds 
aanwezig zijn buiten de boszones) met stamomtrek van minimum 16/18. 

4.2.7 Jacht 
Er wordt enkel jacht toegelaten in beheerblok Kolonie. Enkel de jacht op Reewild wordt 
openbaar verpacht. Momenteel is de jacht verpacht aan de WBE Merksplas.  
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4.3 Sociale en educatieve doelstellingen 
Wortel Kolonie is een regionaal belangrijk recreatiegebied. Het gebied is recreatief bijzonder 
goed ontsloten met heel wat wandel- en fietspaden, ruiter- en mennerroutes, ...  

Het is het doel om de recreatieve functie van het gebied verder te optimaliseren rekening hou-
dend met de ecologische draagkracht.  

Er loopt door het gebied een wandelnetwerk, fietsknooppuntnetwerk en een ruiterknooppunt-
netwerk. Lokale routes worden op deze regionale of provinciale netwerken afgestemd. Om 
overbebording tegen te gaan, worden bordjes zoveel mogelijk op dezelfde drager opgehangen. 

De recreatieve functie van het plangebied wordt versterkt door:  

Wandelpaden 
• Tracéwijziging Witte Keienpad: het tracé van dit pad wordt deels verlegd naar de zuid- en 

oostrand van bestand 16a. Hierdoor wordt de verkeersonveilige Hoogstratensebaan ver-
meden. 

• Dodendraadroute: om de gebeurtenissen tijdens WOI in de grensstreek beter in het daglicht 
te brengen, wordt er door de heemkundige kring Amalia van Solms een wandel- en fietsrou-
te langs de ‘dodendraad’ uitgestippeld (nog in ontwerpfase). Binnen Wortel Kolonie worden 
enkel de bestaande knooppuntnetwerken gevolgd en komt de bebording enkel op bestaan-
de palen. Het fietspad op de noordrand van Bootjesven wordt enkel geschikt gehouden 
voor MTB’ers. 

Looppiste 
Er wordt een Bloso-looppiste (3, 5 en 8 km) afgebakend in het noordelijk deel van het gebied, 
dit in samenwerking met de sportdienst van stad Hoogstraten. Er zal een startplaats met info-
bord zijn aan de hoeve en een andere startplaats aan de westrand van Schootse Hoek. Het 
tracé van de looppiste wordt niet specifiek ingericht en eventuele afstandsaanduiding wordt op 
bestaande palen aangebracht.  
 
Hondenzone 
Om deels een oplossing te bieden aan de problematiek van niet aangelijnde honden wordt een 
deel dreef afgebakend als hondenzone. Over een lengte van 350 m kunnen honden vrij rondlo-
pen in de dreef, er wordt geen omheining geplaatst en mogen de honden zich niet meer dan 50 
m in het bos lopen. Er zal een regelmatige evaluatie van het gebruik van de hondenzone ge-
beuren en zonodig wordt er bijgestuurd.  
 
Bivakzone 
Vrij kamperen in een bos of natuurgebied is eigenlijk verboden, maar sinds februari 2009 is het 
wettelijk mogelijk te kamperen in een aangeduide bivakzone. Een bivakzone is een zone in een 
straal van 10 meter rond een paal of waterpomp voor maximum 3 tentjes. Ieder tentje mag 
maximaal 48 uur in de zone blijven staan en de capaciteit van de zone is beperkt tot maximum 
10 personen. Er zijn geen sanitaire voorzieningen maar wel pure natuurbeleving met een mini-
male ecologische voetafdruk. Er wordt wel een vuurplaats voorzien.  
 
Van deze extensieve vorm van verblijven in een natuurrijke omgeving bestaat er in Nederland 
een vrij uitgebreid netwerk. Om hierop aan te sluiten wordt er centraal in het gebied in het gras-
land in bestand 1e een bivakzone of zone voor paalkamperen voorzien. 
 
Recreatieve infrastructuur 
• Eén van de zoekzones die in aanmerking komt voor een parking is de dreefstrook recht te-

genover de hoeve. Een exacte locatie wordt uitgewerkt in kader van het RUP. Om parkeren 
te vermijden tussen de bomen ten noorden van de hoeve kunnen kleine houten paaltjes 
worden geplaatst.  

• Over het volledige plangebied wordt gestreefd naar uniforme toegankelijkheidsborden. Naar 
infoborden en recreatieve ontwikkeling wordt de link gelegd met Kolonie Merksplas.  
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• Zitbanken: de bestaande zitbanken worden behouden en onderhouden. Afhankelijk van de 
behoefte kunnen er eventueel nog bijkomende worden geplaatst 

• Barelen: aan de Torendreef, Peedijk en Pampaweg komen er nieuwe barelen om door-
gaand verkeer tegen te houden.  

 

4.4 Cultuurhistorische doelstellingen 
Het drevenpatroon in Wortel Kolonie is bepalend voor het landschap. Dit rechtlijnig patroon 
wordt dan ook behouden en versterkt door het voorzien van dreefstroken en herstel van enkele 
verdwenen dreven (zie hoger). 
 
Binnen het plangebied zijn er nog volgende cultuurhistorische doelstellingen: 
• Oude stenen mestvaalt: behoud van gemetste mestvaalt aan de westrand van het beu-

kenbestand 4d. Deze (niet meer gebruikte mestvaalt) werd hoogstwaarschijnlijk aangelegd 
samen met de hoeve, dus rond 1885. 

• In bestand 1a is er een kleine heuvel waar de verdwenen woning van ‘Zwarte Marjan’ 
stond. Deze heuvel wordt behouden.  

• Restanten Halifax: in het Brandvenneke is tijdens WOII een Halifax-bommenwerper neer-
gestort. De restanten van dit vliegtuig worden bij het uitschonen van het ven door de heem-
kundige kring verzameld. 

 

4.5 Wetenschappelijke doelstellingen 
Door het INBO (verantwoordelijke: D. Adriaens) zal er in 4 poelen een monitoring gebeuren van 
Kamsalamanders in kader van monitoring van Natura 2000-gebieden. Ook zal vanuit het INBO 
de heide-ontwikkeling in de afgegraven percelen in Bootjesven worden opgevolgd.  

Binnen beheerblok Bootjesven is er door de VLM een monitoring van de vegetatie. In 2011 
werd een eerste monitoring (jaar -1) uitgevoerd.  

Momenteel bestaan er nagenoeg geen onderzoeksgegevens van het Bootjesven zelf. Het is 
wenselijk om het aquatisch leven in het Bootjesven te onderzoeken en op te volgen.  
 

4.6 Milieubeschermende doelstellingen 
Het volledige plangebied vervult een vrij belangrijke schermfunctie. Het is een infiltratiegebied 
voor hemelwater dat onder meer weer bovenkomt als kwelwater op de randen van de vallei van 
het Merkske. Het heeft ook een bufferende en milderende werking naar geluidshinder.  

De schermfunctie wordt nog versterkt door de uitbreiding van het areaal aan bos- en natuurge-
bied. Door de aanleg van een persleiding en het omleggen van de Staakheuvelse Loop zal er 
normaliter geen vervuild afvalwater meer door het plangebied lopen. 
 

4.7 Economische doelstellingen 
Door de omvang van het plangebied en de geplande omvormingen zal er een aanzienlijke hoe-
veelheid hout vrijkomen wat een economisch belang heeft. In de homogene bestanden worden 
er groepenkappen uitgevoerd en in de meer gemengde bestanden worden er hoogdunningen 
uitgevoerd. Op kleinere schaal zijn er kaalkappen en hakhoutbeheer. .  
 
Grote delen van het plangebied is matig tot weinig gevoelig aan exploitatie. In vochtigere zones 
(o.a. zones in beheerblok Bootjesven) dient exploitatie met de nodige randvoorwaarden (bvb. 
uitlieren) te worden uitgevoerd.  
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4.7.1 Kapkwantum 
In het plangebied worden tijdens de planperiode aanzienlijke kappingen uitgevoerd, namelijk: 

• Intensieve dunningen (ook ten behoeve van indirect omvorming) met omlooptijd van 8 jaar. 
• Groepenkappen in de homogene naaldhoutbestanden. 
• Kaalkap van naaldhoutbestanden in kader van omvorming naar (half)open zones. 
• Randkappen in de bosranden en langs de dreven. 
• Hakhoutbeheer in bosranden en essenaanplanten. 
 
De jaarlijkse aanwas verschilt naargelang de soort (bron: technische richtlijnen opmaak be-
heerplan, ANB). Aan de hand van de oppervlakte die verschillende boomsoorten innemen, is de 
totale jaarlijkse volumeaanwas geschat voor de bosbestanden. Daarvoor werden de voornaam-
ste boomsoorten weergegeven en werden de andere soorten in de groep inheemse loofbomen 
(berk, Es, Beuk, …) en uitheemse naaldbomen (Corsicaanse den, Fijnspar, …) ingedeeld.  

Tabel 4.36. verwachtingen gemiddelde jaarlijkse aanwas 

Boomsoorten(groep) gemiddelde jaarlijkse aan-
was (m3/ha/jaar) Opp. (ha) totale jaarlijkse aanwas (m3/jaar) 

Grove den 4 216,1 864 m³ 

Grove den + loofbomen 4 18,3 73 m³ 

Zomereik 3 38,0 114 m³ 

Inheemse loofbomen 4 41,4 166 m³ 

Uitheemse naaldbomen 10 44,8 448 m³ 

Totaal  358 1.665 m³ 
 
Op basis van de berekeningen in Tabel 4.36 wordt de gemiddelde jaarlijkse aanwas in de bos-
bestanden (excl. de recente aanplanten) van het plangebied op ongeveer 1.670 m3 of 4,6 
m3/ha/jaar geschat.  

Tijdens de planperiode zal er vooral worden gedund en groepenkappen worden uitgevoerd in 
de naaldhoutbestanden. In Tabel 4.37 zijn de richtcijfers (gebaseerd op gemiddeld houtvolume 
van 160 m³/ha) weergegeven ivm. de kappingen die tijdens de looptijd van 20 jaar zullen wor-
den uitgevoerd. Hieruit blijkt dat over de looptijd ongeveer 36.500 m³ hout zal worden gekapt 
wat een kapkwantum van 5,1 m³/ha/jaar betekent. Hiermee is het kapkwantum beperkt hoger 
dan de geschatte gemiddelde aanwas in het plangebied. Dit is te wijten aan de rand- en kaal-
kappen en de versnelde omvorming door groepenkappen.  
 
Tabel 4.37: Verwachte kapvolumes  

omvormingsbeheer Opp. (ha) totaal kapvolume (m³) 
kaalkap 14,2 2.300 m³ 
randkap ca. 25  3.500 m³ 
groepenkap  70 11.200 m³ 
hoogdunning 235 18.800 m³ 
hakhoutkap 14 700 m³ 
totaal 358 36.500 m³ 

.   
De verkoop van te kappen hout gebeurt zowel aan professionele bosontginners als aan particu-
lieren (verkoop van kleine loten (< 50m³) aan de bevolking). De kwaliteit van de producten die 
aan particulieren wordt verkocht zal vooral dienen als brandhout.  
  
Bij goedkeuring van voorliggend geïntegreerd beheerplan, opgesteld volgens de Criteria duur-
zaam bosbeheer, wordt de procedure voor de erkenning als FSC-hout ingezet en kan het hout 
normaliter als FSC-gelabeld hout worden verkocht. 
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5 Beheermaatregelen 

5.1 Bosverjonging 
In het plangebied Wortel Kolonie bestaat in 2012 12% (43,2 ha) van de bosbestanden uit bo-
men jonger dan 20 jaar en ongeveer een kwart (23,9% – 85,6 ha) van de bosbestanden zit in 
de leeftijd tussen de 21 en 60 jaar. Het grootste deel van de bosbestanden, namelijk 45,9% of 
165 ha zit in de leeftijdsklasse tussen 61 en 80 jaar (zie kaart 2.8b Aanplantjaar). Het areaal 
aan oudere bestanden is beperkt, namelijk 9,3 % tussen 81 en 100 jaar en 8,9% (31,8 ha) meer 
dan 100 jaar. 

Door de groepenkappen (= kap van een deel van een bestand) in de homogene naaldhoutbe-
standen zal er tijdens de planperiode ca. 70 ha jong bos worden ontwikkeld. 3/4den van de groe-
penkappen zal gebeuren in bestanden van 60 à 80 jaar oud, ca. 16% in bestanden met een 
leeftijd tussen de 45 en 60 jaar en ca. 8% in bestanden met een leeftijd tussen de 80 à 100 jaar. 
Gezien het jong Corsicaanse dennenbestand (3,3 ha, aanplant in 1989) in bestand 3h (Kolonie) 
grotendeels binnen Habitatrichtlijngebied ligt, wordt het door groepenkap versneld omgevormd. 

Een aantal bestanden zullen door hakhoutbeheer blijvend worden verjongd. Het betreft 6 be-
standen met een totale oppervlakte van 4,3 ha. 

Tijdens de planperiode wordt er normaliter 8,6 ha bijkomend bos voorzien. 

Bij uitvoering van alle kappingen en bebossingen zal op het einde van de planperiode 23% (83 
ha) van de bosbestanden jonger zijn dan 20 jaar. 

 

5.2 Bosomvorming 
De belangrijkste bosomvormingen zullen plaatsgrijpen in de homogene naaldhoutbestanden 
van het plangebied. Dit door het uitvoeren van ca. 70 ha groepenkappen (20% van totaal bos-
bestand) gespreid over de planperiode. Bij de groepenkappen zal er normaliter niet meer dan 1 
ha per groep worden gekapt. Enkel in het homogeen naaldhoutblok in de zuidoosthoek van Ko-
lonie (perceel 5 en 6) zullen er om ecologische redenen (tijdelijke aanwezigheid van geschikt 
broedbiotoop voor oa. Boompieper, Boomleeuwerik, Nachtzwaluw?) 4 groepen van 2 ha wor-
den gekapt.  

De omvorming van 70 ha naaldhout dmv. groepenkappen zal in totaal over 162 ha naaldhout-
bestanden plaatsgrijpen. De verdeling van de groepenkappen zal gebeuren a rato van de op-
pervlakte. Per reeks (zie kaart 5.1b): 

• Reeks 2014 (Kolonie): totaal 50,7 ha naaldhoutbestanden waarbinnen groepenkappen zul-
len plaatsgrijpen. Dit houdt in dat er in deze reeks 21,7 ha groepenkappen tijdens de plan-
periode zullen worden uitgevoerd of 7,2 ha per omloop (van 8 jaar). In het bestand 3h wordt 
telkens 1 ha gekapt, dus wordt er in de overige 47,4 ha nog 6,2 ha groepenkappen per om-
loop gelegd.  

• Reeks 2016 (Schootse Hoek): totaal 14,4 ha naaldhoutbestanden waarbinnen groepenkap-
pen worden uitgevoerd. Tijdens de planperiode is dit 6,17 ha groepenkappen of 2,05 ha per 
omloop.  

Dit betekent dat het bosareaal met een aandeel van minder dan 90% inheemse soorten zal af-
nemen van ca. 14% (48 ha) naar ca. 9% (30,5 ha) tegen het einde van de planperiode. 
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Na de groepenkappen zal maximaal de helft opnieuw worden ingeplant met groepen inheemse 
loofboomsoorten, namelijk Zomereik, Wintereik en ook Beuk. De andere helft kan spontaan 
ontwikkelen. De spontaan te herbebossen oppervlakten worden ten laatste vijf jaar na de kap-
ping geëvalueerd en namelijk wordt de aanwezigheid van gewenste boomsoorten, de aantallen 
en de kwaliteit bekeken en beoordeeld. Zo de evaluatie negatief uitvalt, zal de oppervlakte 
kunstmatig worden herbebost in het daaropvolgende jaar. 

In de overige homogenere naaldhoutbestanden wordt er gedund en inheemse loofbomen vrij-
gesteld waardoor er op langere termijn een indirecte omvorming is naar gemengde bestanden 
met Grove den en inheemse loofbomen. 

Bij de dunningen wordt Amerikaanse eik weggekapt (een deel van de dikkere exemplaren wor-
den geringd) zodat tegen het einde van de planperiode deze soort nagenoeg niet meer in de 
bosbestanden aanwezig zal zijn (strikte nazorg van bestrijding vereist). 

Voor de ontwikkeling van een halfopen zone in de noordrand van Wortel Kolonie en het open-
maken van zones rond vennen en poelen wordt er in totaal 15,2 ha kaalgekapt, hiervan kan er 
9,3 ha opnieuw spontaan verbossen tot een halfopen zone (> 50% bedekking bomen en strui-
ken met een open plek van max. 3 ha). 
 

5.3 Bebossingswerken 
In kader van de Ruilverkaveling Zondereigen wordt er 7,6 ha van de overgedragen gronden 
bebost (= aanleggen van bos waar er voordien geen bos aanwezig was). Het betreft 3 percelen langs 
de Molendreef en een perceel tussen bestanden 6a en 6d.  

Binnen het plangebied kan er spontaan verbossen: 

• Bestand 3f (Kolonie): dit grasland van 0,62 ha kan spontaan verbossen. 
• Bestand 19a (Bootjesven): een klein deel van dit bestand (0,35 ha), grenzend aan bestand 

13a, kan spontaan verbossen.  
 
5.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 
5.4.1 Vrijstellen en zuiveren 
Vrijstellen of zuiveren wordt tot het minimum beperkt maar zal gebeuren indien dit voor het wel-
slagen van de aanplant of verjonging nodig wordt geacht. Mogelijke problemen zijn overwoeke-
ring door braam of Adelaarsvaren en overvloedige bijmenging van exoten, berk in jonge aan-
planten of natuurlijke verjongingsgroepen.  

Vanaf een leeftijd van 15 à 20 jaar zal een eerste dunning in de aanplanten plaatsgrijpen.  

5.4.2 Exotenbestrijding 
Het verwijderen of het beperken van het aandeel uitheemse soorten bomen en struiken gebeurt 
d.m.v. een regulier bosbeheer dat een bosomvorming beoogt. Uitheemse soorten met een in-
vasief karakter vereisen even wel een gerichte bestrijding en/of opvolging. In het Bootjesven is 
er ook een bestrijding van de zomerganzen. 
 
In de bossen van Wortel Kolonie is het aandeel uitheemse struik- en boomsoorten beperkt en 
wordt die tijdens de planperiode verder afgebouwd. Tamme kastanje en Gewone esdoorn wor-
den niet als te bestrijden soorten beschouwd. 

Boomlaag 
Invasieve boomsoorten in het plangebied zijn beperkt tot Amerikaanse eik en Robinia.  

De aanwezige Amerikaanse eiken worden tijdens de dunningen verder uitgekapt zodat tegen 
het einde van de planperiode er in de bosbestanden zelf geen Amerikaanse eiken als boom 
meer voorkomen (wel nog in enkele dreven). In de bosbestanden wordt er wel een deel van de 
zwaardere Am. eiken geringd.  
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Robinia komt op een 8-tal plaatsen voor in het plangebied. Indien het oudere bomen betreft, 
kunnen ze eventueel blijven staan. Jongere bomen worden verwijderd en is er intensieve na-
zorg.  
 
Struiklaag 
De aanwezigheid van probleemsoorten in de struiklaag is beperkt tot Amerikaanse vogelkers, 
Amerikaans krentenboompje en verjonging van Amerikaanse eik.  

Amerikaanse vogelkers wordt al intensief bestreden en is enkel nog ten noorden van de Toren-
dreef problematisch. Amerikaans krentenboompje komt verspreid voor en is zeker in Schootse 
Hoek talrijk aanwezig. Ondanks het minder invasief karakter van deze soort wordt ze bij de be-
strijding van Amerikaanse vogelkers ook meegenomen. 

Douglasspirea komt op 5 plaatsen verspreid in noordelijk deel en in de zuidrand van de Kolonie 
voor. Zeker in de omgeving van het Bootjesven is de soort lokaal massaal aanwezig en is be-
strijding noodzakelijk. 

Langs het pad in de noordrand van bestand 6a (Schootse Hoek) komt bamboe voor.  

De bestrijding van de exoten gebeurt door uittrekken, maaien of behandeling met glyfosaat. 
Ook na de dunningen of groepenkappen waarbij Amerikaanse eik wordt weggekapt, dient de 
bestrijding van verjonging te worden opgevolgd.  

Kruidlaag 
De probleemsoort Japanse duizendknoop komt voor op twee locaties (bestand 6b en 10a) waar 
al bestrijding gebeurt. Deze bestrijding wordt verder gezet.  

Bonte gele dovenetel werd ook op twee plaatsen aangetroffen (12b Schootse Hoek en 10a Ko-
lonie). Om verdere verspreiding te vermijden, wordt deze soort manueel uitgetrokken.  

Ierse klimop is aanwezig op de zuidrand van bestand 8d. Een manuele verwijdering is hier aan-
gewezen. 

Verder wordt er op toegezien dat er geen tuinafval in en rond het plangebied blijft liggen om te 
vermijden dat tuinsoorten of uit tuinen afkomstige exemplaren zich verder zouden verspreiden. 

Zomerganzen 
De ‘zomerganzen’ (Canadese gans, Nijlgans, verwilderde Grauwe gans, …) aanwezig in het 
Bootjesven worden bestreden. Bij broedende vogels worden de eieren geschud of geolied. In 
de ruiperiode worden er zoveel mogelijk van die zomerganzen afgevangen.  

 

5.5 Kapregeling 
De kapregeling is weergegeven in tabel 5.38, het kapbeheer is weergegeven op kaart 5.1a.  

Hierna volgt een verklaring voor de gebruikte begrippen: 
 
 HOOGDUNNING: het dunnen van een bos dient om het stamtal van de bomen te reduceren 

wanneer de kronen in elkaar beginnen te groeien; door de dunning krijgen de overblijvende 
bomen meer groeiruimte. Bij elke dunning kan er nooit meer dan 30 à 40% van het totaal 
aantal bomen gekapt worden. Het gedunde stamaantal vermindert naarmate het bos ouder 
wordt. indien wordt gekapt in de bomen die de kroonlaag vormen dan spreekt men van een 
hoogdunning. 

 FACULTATIEVE DUNNING: dit is vooral van toepassing voor bosbestanden in Bootjesven. In 
deze bestanden, die veelal binnen het begrazingsblok vallen, is er normaliter een spontane 
ontwikkeling en wordt er dus geen kapbeheer uitgevoerd. Om ecologische redenen (of vei-
ligheidsredenen) kan er eventueel toch een hoogdunning worden uitgevoerd.  
 

 GROEPENKAP: hierbij wordt een deel van een bosbestand kaalgekapt (max. 1 ha, uitge-
zonderd 2 x 2 ha). Na de kapping wordt maximaal de helft ingeplant met Zomereik, Winter-
eik en Beuk en kan de andere helft spontaan verbossen.  
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 RANDKAP: voor de ontwikkeling van bosranden of dreefstroken worden er randkappen uit-

gevoerd. Dit betekent dat in een zone tot maximaal 25 m naast de dreven opgaande bomen 
worden gekapt. Bijzondere inheemse loofbomen (dikke bomen, veel holtes, …) kunnen wel 
blijven staan. 

 
 EINDKAP SOORT: hierbij wordt een niet gewenste soort (Am. eik, Fijnspar) over een volledig 

bestand gekapt.  
 
 OMVORMINGSKAP: hierbij wordt een volledig of deel van een bosbestand gekapt en wordt 

het omgevormd naar interessante vegetaties als bvb. heide. De omvormingskappen die in 
het plangebied worden uitgevoerd, gebeuren vooral in kader van de omvorming naar heide-
vegetaties en halfopen zones. 

 
 HAKHOUTKAP: hierbij wordt met een frequentie van 8 à 12 jaar een bestand of deel ervan 

het hakhout afgezet. Hierdoor blijft er jong bos aanwezig. 
 
 VEILIGHEIDSKAP: in de speelzone, langs de paden, wegen en de grens met private eigen-

dommen worden de zwaardere bomen regelmatig opgevolgd en als er een veiligheidsrisico 
is voor vallende takken of zelfs volledig bomen, wordt er overgegaan tot veiligheidskap (tak-
ken of volledige boom). 

 
OMLOOPTIJD EN GROEPEN 
Gezien de ouderdom van de meeste bosbestanden matig is (40 tot 80 jaar) is, wordt als om-
looptijd bij de dunningen 8 jaar gebruikt met mogelijkheid van facultatieve kappingen om de 4 
jaar.  

Bij hakhoutkappen wordt een omlooptijd van 8 tot 12 jaar gehanteerd. 
 
Om te vermijden dat er tijdens eenzelfde periode teveel zou worden gekapt, wordt het plange-
bied opgedeeld in 4 verschillende groepen. Die indeling is weergegeven op kaart 5.1a. 
 
KAPTABEL 
 
De kaptabel voor alle bestanden binnen het plangebied waar op (deel)bestandsniveau kappin-
gen worden uitgevoerd is weergegeven in tabel 5.38. 

In deze tabel is per bestand het huidig percentage inheemse soorten (op basis van grondvlak) 
en het (geschat) percentage op het einde (ca. 2030) van de planperiode weergegeven.  
 
Legende:  
X = hoogdunning 
O = facultatieve dunning 
K = omvormingskap 
Eg = groepenkap 
Ez = randkap 
Es = eindkap soort 
HA = hakhoutkap 
V = veiligheidskap 
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5.6 Bosexploitatie 
Voor de exploitatie wordt gebruik gemaakt van de talrijke boswegen (vooral in dreven) die in het 
plangebied aanwezig zijn. Beschadigde boswegen worden na het beëindigen van de exploitatie 
in hun oorspronkelijk staat hersteld. 
 
De meeste bosbestanden in het plangebied zijn minder gevoelig voor bodembeschadiging bij 
bosexploitatie. In nattere bestanden (o.a. delen van Bootjesven) wordt niet geëxploiteerd of en-
kel met aangepaste apparatuur (bv. lier, paard, lage drukbanden, rupsbanden) of tijdens droge-
re periodes. 

Het gekapte hout wordt gestapeld langs de bredere paden of dreven. 

In alle bestanden wordt een schoontijd van 1 april tot 30 juni gerespecteerd. Gezien de aan-
wezigheid van heel wat broedende roofvogels in het plangebied, kan de schoontijd afhankelijk 
van de omstandigheden worden aangepast.  
 
 

5.7 Brandpreventie 
De kans op bosbrand in het gebied is eerder gering. Er worden geen specifieke maatregelen 
genomen ter preventie van bosbranden. Door de omvorming van homogene naaldhoutbestan-
den naar meer gemengde bestanden zal de brandgevoeligheid alvast nog verder afnemen.  
 
Bij bosbrand of dreiging van bosbrand kunnen de hulpdiensten gebruik maken van de bestaan-
de boswegen en zijn de meeste bosdelen snel en gemakkelijk bereikbaar. Verspreid over het 
plangebied zijn er heel wat waterpartijen en poelen aanwezig waaruit indien nodig bluswater 
kang worden gebruikt.  
 
 

5.8 Open plekken 
Momenteel bestaat 42 ha of 10,3% van het plangebied (totaal 409,5 ha) uit open plekken (incl. 
vennen). Door de overdracht van gronden in kader van de ruilverkaveling zal het plangebied 
met 33 ha open plekken (dreef- en natuurstroken) uitbreiden. Door het openmaken van een zo-
ne rond enkele vennen en poelen en het uitbreiden van de orchideeënweide wordt er 4,9 ha 
nieuwe open plekken ontwikkeld.  

Tijdens de planperiode zal er 1,0 ha open plekken spontaan verbossen, dus op het einde van 
de planperiode zal er ca. 80 ha (17,5%) open plekken zijn of 70 ha (15,2%) zonder de twee gro-
te vennen Bootjesven en Moeras. De open plekken zullen bestaan uit natuurakkers, gemaaide 
of begraasde (heischrale) graslanden, heide, vennen, poelen en vijvers en ruigtestroken.  

Zie kaart 5.2. 

5.8.1 Maaibeheer en begrazing 
In het plangebied zijn verschillende (niet heischrale) graslanden die natuurgericht worden be-
heerd. 

BOOTJESVEN:  
• Bestand 8a: het huidig grasland met Gevlekte orchissen (0,1 ha) wordt uitgebreid tot 0,75 

ha door het verwijderen van de gedegradeerde aanplant met Zomereik. De stronken wor-
den verwijderd en het perceel wordt uitgerasterd. Het grasland wordt tweemaal per jaar 
gemaaid met afvoer van het maaisel. Het maaibeheer wordt afgestemd op de maximale 
ontwikkeling van de orchideeënpopulatie.  

• Begrazingsblok: een groot deel van Bootjesven blijft onder een groot begrazingsblok van 
34 ha. Er is jaarrondbegrazing met een 4-tal Konnikpaarden (merries) of een begrazings-
druk van 0,1 GVE/ha wat voldoende laag is om in de begrazingszone een structuurrijk land-
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schap te ontwikkelen. De in het najaar 2012 afgegraven delen worden gedurende minimaal 
2 jaar uitgerasterd om de ontwikkeling van heide of heischrale vegetaties mogelijk te ma-
ken. Er is minimaal gedurende de eerste 5 jaar een strikte opvolging van de evolutie van de 
vegetatie in de afgegraven delen. Is (periodieke) begrazing onvoldoende kan er worden bij-
gemaaid om de opslag van o.a. berk en wilg onder controle te houden. Eventueel kan er 
ook worden overgegaan naar een verhoging van de graasdruk (max. 10 paarden). 

 
KOLONIE:  
• Bestand 1e: de zuidelijke helft van dit grasland (0,52 ha) wordt tweemaal per jaar gemaaid. 

Het is in dit grasland dat de bivakzone wordt voorzien. 

• Bestand 3b: het perceel heischraal grasland wordt door een gedeeltelijke kap van de aan-
wezige jonge Zomereiken uitgebreid tot 0,86 ha. In de westrand wordt een strook bos be-
houden. Dit grasland wordt samen met het klein graslandperceel (0,25 ha) ten zuiden van 
het Brandvenneke jaarlijks gemaaid. In productievere (ttz. nattere) jaren is het aangewezen 
om verruiging tegen te gaan nog eens extra te maaien. 

• Overgedragen gronden: in de nieuwe natuurstroken wordt er verspreid over 7 percelen 
ongeveer 10,0 ha grasland gemaaid. Deze bestaande of nog te ontwikkelen graslanden 
worden periodiek gemaaid zodat minimaal de bomenopslag en/of akkerdistel onder controle 
worden gehouden. Naar de bosbestanden toe wordt er ruigtestrook van minimaal 5 m vrij-
gehouden.  

• Tijdelijk begrazingsblok: na de kap van de jonge dennen en de bomen rond het Brand-
venneke in bestand 3c wordt er een halfopen zone ontwikkeld van 10,2 ha. Om volledige 
verbossing tegen te gaan wordt het perceel tijdelijk door de Konikpaarden begraasd, dus 
wordt er rond de volledige zone een permanent raster voorzien. De begrazingsdruk en –
tijdstip is afhankelijk van de opslag van bomen en struiken, waarvan de bedekking minimaal 
50% zal bedragen. 

5.8.2 Zoombeheer 
In de interne bosranden wordt er een zoombeheer uitgevoerd. De breedte van het pad wordt 
jaarlijks éénmaal ‘slordig’ in het late najaar gemaaid, dit betekent dat er zones worden overgela-
ten die niet jaarlijks worden gemaaid. In ruigere delen kan er gedurende enkele jaren tweemaal 
per jaar worden gemaaid met afvoer van het maaisel.  

In de 2,5 km interne bosranden die in Schootse Hoek en Kolonie worden ontwikkeld, wordt het 
pad over een breedte van 6 tot 8 m gemaaid, dus in totaal een oppervlakte van ca. 1,75 ha.  

5.8.3 Ruigtebeheer 
In de dreefstroken die in kader van de ruilverkaveling Zondereigen worden overgedragen, zal 
vooral een ruigtebeheer worden gevoerd. Dit houdt in dat in die stroken met een breedte van 7 
m (langs C-dreven) tot 30 m (langs A- en B-dreven) er een periodieke begrazing is met de 
schaapskudde (herderen) of maaibeheer is. Het beheer bestaat er minimaal in om bomenop-
slag en/of akkerdistels in de ruigtestroken te vermijden.  

In totaal wordt in ca. 20 ha nieuwe dreefstroken een ruigtebeheer gevoerd. Ook in de noordelij-
ke helft (0,35 ha) van het grasland in bestand 1e (Kolonie) wordt een ruigtebeheer gevoerd. 

5.8.4 Natuurakkerbeheer 
Er worden 4 natuurakkers ontwikkeld in het plangebied. Deze akkers worden met graangewas-
sen ingezaaid en is er beperkt (stalmest of maaisel) of geen gebruik van meststoffen of pestici-
den. Het beheer is afgestemd op overwinterende zangvogels en op termijn eventueel op Knof-
lookpad. Het betreft volgende percelen: 

• Bestand 1a (Bootjesven): dit perceel van 3,5 ha wordt ontwikkeld als natuurakker. 

• Overgedragen gronden (Kolonie): 3 percelen (totaal 2,27 ha) van de nieuwe natuurstro-
ken worden als natuurakker ingericht. 
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5.8.5 Ontwikkelen heide en heischraal grasland 
In kader van de ruilverkaveling is er een grootschalig heideherstel in het Bootjesven uitgevoerd. 
Ook op andere locaties in het plangebied is er uitbreiding of herstel van heide of heischrale ve-
getaties. Zie kaart 5.2. 

BOOTJESVEN:  
• Bestand 2a: een groot deel van dit grasland werd in 2012-2013 afgegraven. Gezien de ho-

gere ligging en de beperktere afgraving zal in afgegraven zone van 2,9 ha er vooral ontwik-
keling zijn naar drogere heide en/of heischraal grasland. Om voldoende ontwikkeling te krij-
gen van heidegebonden soorten is het enten met strooisel uit omliggende heide/heischrale 
graslanden nodig. 

• Bestand 13a: rond het ven wordt 1,41 ha vooral natte heide verder ontwikkeld. De noord-
rand van het ven is floristisch al bijzonder waardevol en wordt door het deels verwijderen 
van bomen en plaggen van ca. 1 ha de natte heidevegetaties uitgebreid. De verbinding 
naar de vennen in bestand 15a wodt verstrekt door het verbreden van de oostrand van het 
bestand tot een breedte van 75 m. 

• Bestand 15a: de zuidelijke helft (1,54 ha) van dit bestand bestaat uit droge heide. In die 
zone wordt door herderen de opslag van berk onder controle gehouden. Indien de opslag te 
sterk toeneemt, wordt er bijkomend gemaaid.  

In het noordelijk deel wordt door plaggen (0,85 ha) rond de vennen de dominantie van Pij-
penstrootje teruggedrongen. Hierdoor zullen interessante soorten van natte heide meer 
kansen tot ontwikkeling krijgen. Opvolgingsbeheer gebeurt hier door extensief begrazen en 
pleksgewijs kleinschalig plaggen. 

• Bestand 16a: centraal in dit bestand wordt er een halfopen zone van ca. 1 ha ontwikkeld. 
Door het grotendeels openmaken van deze zone en lokaal plaggen (tot 0,5 ha) wordt er 
kansen gegeven tot uitbreiding van het relict aan gagelstruweel en de ontwikkeling van nat-
te heide. Opvolgingsbeheer zal vooral bestaan uit het terugzetten van de opslag en pleks-
gewijs kleinschalig plaggen. Er wordt een interne bosrand aangelegd naar de westrand om 
zo de verbinding te maken met de heidezones in bestand 15a. 

• Bestanden 18a en 19a: in deze in 2012 afgegraven zone wordt gestreefd naar heideont-
wikkeling over 7,8 ha. Afhankelijk van de grondwaterpeilen en weersomstandigheden kan 
er ontwikkeling zijn van natte of droge heide. Gezien er waarschijnlijk ook hier weinig heide-
ontwikkeling vanuit de zaadbank zal gebeuren, is het aangewezen om te enten met strooi-
sel van omliggende heidezones. Opvolgingsbeheer zal hier in het begin vooral bestaan uit 
vermijden van opslag (berk, wilg, bramen). Afhankelijk van de vegetatie-ontwikkeling wordt 
de zone opnieuw meegenomen in het groot begrazingsblok. 

 
 foto: afgegraven zone in 19a (najaar 2012) 
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KOLONIE:  
• Bestand 3a: de zone rond de 2 bestaande vennen wordt verder opengemaakt. Na de kap 

van de bomen wordt het strooisel verwijderd en kan er zich een heidezone van 1,18 ha 
ontwikkelen. Het beheer zal er in bestaan om opslag regelmatig terug te zetten. 

• Bestand 5c: de kleine bestaande open plek rond de aanwezige poel wordt verder naar het 
zuiden opengemaakt tot een oppervlakte van ca. 0,68 ha. Zo wordt een open zone met hei-
de-elementen bekomen. Eventueel er kleinschalig worden geplagd.  

• Bestand 6a: rond de poel is er al een halfopen zone met heide aanwezig. Deze zone wordt 
verder opengemaakt (verwijderen bomen tot bedekking <50% en verwijderen strooisel) tot 
ca. 0,63 ha.  

• Bestand 8a: in dit lorkenbestand wordt er een open zone ontwikkeld van 1,17 ha. Het 
strooisel wordt verwijderd. 

 

5.9 Gradiënten en bosrandontwikkeling 
Als overgangszone naar het open gebied van Castelreesche Heide wordt in de noordrand van 
Wortel Kolonie een halfopen zone ontwikkeld.  

In de dreefstroken van de dreven, langs de interne bosranden en langs de grenzen van bosbe-
standen worden er heel wat mantelzones ontwikkeld. Zie kaart 5.2. 

5.9.1 Ontwikkelen halfopen zone 
De bestanden 3b, 3c en een deel van 3g (Kolonie) worden ontwikkeld als halfopen zone (be-
dekking struiken en bomen tussen 50 à 70%). In totaal zal er een halfopen zone van 10,2 ha 
ontstaan met een grotere open plek van maximaal 3 ha. De grotere open plek zal afhankelijk 
van de ontwikkeling na de kaalkap worden vastgelegd. Na de kaalkap wordt er per fase een 5-
tal proefvlakken (10x10m) geplagd om na te gaan of er potentie is tot ontwikkeling van heide of 
heischrale vegetaties. Indien blijkt dat er goede potentie tot heideherstel zijn, wordt er een gro-
tere open plek geplagd. Zelfs zonder potenties tot heideherstel wordt er een grotere open plek 
ontwikkeld ten noorden van het Brandvenneke. Ook wordt er minimaal 1 bijkomende poel in 
deze halfopen zone voorzien. Om de zone beter te kunnen beheren wordt over de breedte van 
de halfopen zone de diepe gracht in de noordrand gedempt met o.a. het vrijgekomen plagsel. 

De kaalkap van de dennenaanplant zal in twee fasen gebeuren met in de eerste fase de weste-
lijke helft.  

Het beheer van deze zone zal bestaan uit (periodieke) begrazing met paarden of herderen met 
schapen.  

5.9.2 Mantelbeheer in dreefstroken en interne bosranden 
Dreven 

Om de landschappelijke waarde van de dreven te verhogen en de ecologische verbindingsfunc-
tie te verbeteren, wordt langs de dreven die in bos lopen aan beide zijden een mantelstrook 
ontwikkeld. Voor de C-dreven is dit 7 à 8 m naast de dreef, voor de A- en B-dreven is dit tot 30 
m naast de dreef. De bomen (met uitzondering van bijzondere bomen) in deze stroken worden 
gekapt (randkap) en wordt er een hakhoutbeheer (8 à 12-jaarlijks) gevoerd waarbij de als 
brandhout verkoopbare opslag wordt afgezet.  

In totaal wordt er over een oppervlakte van ca. 50 ha (incl. pad) dergelijk mantelbeheer ge-
voerd. 

Het kappen van de opslag gaat mee met de omlooptijd van de aangrenzende bosbestanden. 
De opslag wordt normaliter verkocht aan particulieren die kunnen kappen voor de schoontijd, 
terwijl de exploitanten dan na de schoontijd in de aangrenzende bestanden kunnen kappen. Het 
afzetten van de opslag in de dreefstroken is niet afzonderlijk weergegeven in de beheertabel 
5.41.  
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Interne bosranden 

Langs de interne bosranden wordt aan beide zijden van de zoomstrook (= valt ongeveer samen 
met de padbreedte) een mantelstrook van ca. 20 m ontwikkeld. Bij de eerste kappingen in de 
aangrenzende bestanden wordt er een randkap in de 20 m brede strook uitgevoerd. De rand 
van deze mantelstroken is golvend en gaat het kappen van de opslag ook hier mee met de om-
looptijd van de aangrenzende bestanden. In totaal zijn er in de interne bosranden van Schootse 
Hoek en Kolonie 2,5 km interne bosranden aanwezig en wordt er dus in ca. 10 ha een mantel-
beheer gevoerd.  

5.9.3 Bosrandbeheer  
Bosranden worden ontwikkeld door in de rand van een bosbestand een randkap uit te voeren. 
Daarna kan de gekapte strook (5 tot 20 m) spontaan ontwikkelen en wordt er een hakhoutbe-
heer gevoerd. De belangrijkste bosranden zijn: 

SCHOOTSE HOEK:  
• Bestand 4a: op de oostrand van dit bestand wordt over 80 m in een 10 à 15 m brede strook 

het hakhout afgezet.  

• Bestand 7a: de zuidrand van dit bestand wordt over een lengte van 130 m en een breedte 
van 25 à 30 m afgezet.  

• Bestanden 10a tot 12b: één van de belangrijkste bosranden in het plangebied. Over een 
lengte van 600 m wordt er een golvende bosrand aangelegd met een breedte tussen 20 tot 
40 m.  

• Bestand 12b: aan de oostzijde is er een houtwal met eikenhakhout. De jonge bomen wor-
den als hakhout afgezet, de iets zwaardere Zomereiken kunnen doorgroeien. 

KOLONIE:  
• Noordrand: de zone tussen een diepe gracht en de noordgrens wordt over een lengte van 

550 m en een breedte van ongeveer 30 m een bosrand ontwikkeld. De aanwezige naald-
bomen worden gekapt en wordt er een hakhoutbeheer gevoerd. 

• Bestand 1c: in de zuidrand wordt over een lengte van 250 m een 15 m brede bosrand ont-
wikkeld. 

• Bestand 4a: langs de noordrand van dit bestand wordt over 340 m jonge bomen als hak-
hout afgezet. Zwaardere Zomereiken kunnen doorgroeien.  

BOOTJESVEN:  
• Noordrand: aan de noordgrens wordt over een lengte van ca 1 km en een breedte tot 30 m 

een bosrand ontwikkeld. In de stroken waar het mogelijk is (geen ven of diepe gracht) wordt 
die bosrand ook op gronden van Staatsbosbeheer voorzien.  

• Bestand 16a: tussen de halfopen heidezone en de westrand wordt een interne bosrand van 
50 m breed (totaal 0,6 ha) ontwikkeld.  

• Bestand 17a: op de zuidrand van dit bestand wordt over 150 m een 15 m brede bosrand 
ontwikkeld.  

5.9.4 Aanleg bosranden of houtkant 
Vooral op de westrand van het plangebied worden er enkele meer gesloten bosranden aange-
legd.  

KOLONIE:  
• Bestand 1a-1c: op de westrand van deze bestanden wordt over 400 m de bosrand ver-

dicht. Dit door de aanwezige jonge bomen als hakhout af te zetten en bijkomend in te plan-
ten met struiken. De aan te planten soorten zijn vooral Hazelaar, naast Eenstijlige mei-
doorn, Sleedoorn en Wilde lijsterbes.  
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• Bestand 2c: aan de westrand wordt over 420 m de bosrand op de talud verdicht door aan-
plant van struiken. De aan te planten soorten zijn vooral Hazelaar, naast Eenstijlige mei-
doorn, Sleedoorn en Wilde lijsterbes. Jonge bomen worden als hakhout afgezet.  

• Bestand 4c: op de zuidrand van het grasland wordt over 240 m een houtkant aangelegd. 
De aan te planten soorten bestaan hier uit Eenstijlige meidoorn en Sleedoorn. 

• Bestand 10b: op de westrand wordt over 360 m de bosrand verdicht door aanplant van 
struiken. De aanwezige Grove dennen worden eerst sterk gedund en wordt er dan aange-
plant met bovenvermelde soorten.  

 

5.10 Soortgericht beheer 
Het merendeel van de beheermaatregelen zijn erop gericht om de biologische waarden in het 
plangebied te behouden of te verhogen. Hieronder worden maatregelen voor interessante of 
zeldzamere soorten (-groepen) toegelicht: 

5.10.1 Poelen voor Kamsalamander (en Boomkikker) 

De zeldzame Kamsalamander is binnen het plangebied vooral aanwezig in de vennen en poe-
len in Bootjesven. Om de populatie te versterken en op termijn uitwisseling met de populatie in 
de vallei van de Mark mogelijk te maken, worden 9 nieuwe poelen voorzien. 7 hiervan komen in 
de nieuwe natuurstroken. Bij de bestaande poelen en vijvers wordt er voor gezorgd dat er geen 
beschaduwing is en bij voorkeur geen vis aanwezig is.  

Het is belangrijk dat er naast een amfibievriendelijk beheer van de poelen ook voldoende ruig-
tes en struik- en boszones in de omgeving aanwezig zijn waar de Kamsalamander kan in over-
winteren. 

In beheerblok Bootjesven (bestanden 13a, 15a, 19a en 20a) is er met de recent uitgegraven 
poelen i.k.v. de ruilverkaveling reeds een geschikt poelencomplex met voldoende landbiotoop 
aanwezig.  
Rond het Brandvenneke zijn binnen een straal van 500 m 3 poelen aanwezig waar 
Kamsalamanders voorkomen. In de aan te leggen halfopen zone in bestand 3c is er ook een 
nieuwe poel voorzien. Dus kan er hier een tweede poelencomplex worden ontwikkeld. Er is 
voldoende landbiotoop aanwezig maar dient het waterbiotoop en de verbinding tussen de 
verschillende poelen nog te worden geoptimaliseerd.  
Buiten de SBZ wordt in het deel ten zuiden van de Torendreef er 5 nieuwe poelen aangelegd en 
worden 5 bestaande poelen en 2 vijvers meer geschikt gemaakt voor amfibieën. In de 
natuurstroken rond de Boulevard komt er een cluster van 4 poelen. Deze cluster ligt ongeveer 1 
km naar het zuiden van het ven in bestand 3a waar Kamsalamander voorkomt. De vijver in 
bestand 1e ligt halverwege en wordt meer geschikt gemaakt voor Kamsalamander (minder 
steile oevers, visvrij maken). Vanaf de cluster aan Boulevard ligt er naar het zuiden binnen de 
500 m een poel in bestand 8a. Vanaf hier dienen er bijkomende poelen naar de vallei van de 
Mark te worden voorzien (buiten het plangebied).  
Ten zuiden van bestand 4c worden er 2 nieuwe vennen aangelegd, hierdoor ontstaat er een 
cluster van 3 poelen in deze zone.  
In 2012 is er al een roepend mannetje Boomkikker in Bootjesven vastgesteld. Naast voldoen-
de ruigtezones is het visvrij houden van de potentiële voortplantingsplaatsen belangrijk. Onder 
meer daarom wordt het Moeras op korte termijn drooggelegd om het visvrij te krijgen.  

5.10.2 Boombewonende bosvogels en vleermuizen 
Behoud bomen met holtes en onderzoek 

Een voldoende dichtheid aan bomen met holtes zijn nodig voor de populaties van boombewon-
nende vleermuizen (Rosse vleermuis, Watervleermuis, Franjestaart, Gewone grootoorvleer-
muis, …). Om de aanwezige populaties te kunnen behouden en versterken, wordt er zeker in 
de dreven omzichtig omgesprongen met het kappen van dikkere bomen. Dreefbomen worden 
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gefaseerd gekapt en dit enkel mits mitigerende maatregelen (ophangen van kraamkasten, af-
sluiten van holtes, etc.). Normaliter worden bomen buiten de dreven met een omtrek vanaf 2 m 
in ieder geval behouden tenzij bij veiligheidsrisico.  

Kappingen van bomen met holtes waar eventueel een vleermuizenkolonie tijdens de zomer 
(kraamkolonie) of overwinterende vleermuizen aanwezig zouden kunnen zijn, kunnen maar en-
kel gebeuren als er vooraf een onderzoek is uitgevoerd. Ook in kleinere bomen, bomen zonder 
opzichtige holtes en achter loshangende schors worden vleermuizen aangetroffen dus dienen 
niet enkel de dikke bomen te worden onderzocht.  

Het onderzoek naar zomerkolonies grijpt plaats in de periode mei tot augustus, voor bomen die 
als overwinteringsplaats worden gebruikt, is dit in de periode september-oktober. 

Nieuwe kelder voor vleermuizen 
Gezien de hoge concentratie aan myotis-soorten in het gebied, soorten die een voorkeur heb-
ben voor forten, ijskelders, bunkers, … als overwinteringsplaats, wordt er in de noordrand van 
bestand 4a (Bootjesven) een nieuwe overwinteringsplaats voorzien.  

Deze kelder (minimaal 20 m³) wordt best net in de bosrand geplaatst en minstens voor de helft 
ondergronds geplaatst zodat ze tijdens de wintermaanden wat onder water staat. De kelder 
wordt afgedekt met minstens 1 m grond. De ingang is trechtervormig en vrij ruim zodat het ook 
kan fungeren als zwermplaats. De kelder wordt afgesloten met een deur met een invliegope-
ning. Het is belangrijk dat er veel wegkruipmogelijkheden aanwezig zijn, dus de wanden en pla-
fond bestaan uit bakstenen waar de vleermuizen tussen de voegen kunnen wegkruipen.  

 
foto: voorbeeld van de bouw van nieuwe ijskelder als overwinteringsplaats voor vleermuizen te Tielt-Winge (2012) 

5.10.3 Nestkasten voor Bonte vliegenvanger 
Het aantal nestkasten in het volledige plangebied wordt beperkt tot een 100-tal. In het deelge-
bied Bootjesven worden alle aanwezige neskasten verwijderd. Om de vrij omvangrijke populatie 
Bonte vliegenvangers (ca. 20 broedkoppels) te kunnen behouden, worden de resterende nest-
kasten in het najaar afgesloten (met een rubber of stop) en worden ze maar begin april opnieuw 
open gemaakt. Zo wordt concurrentie met Kool- en Pimpelmezen deels vermeden.  

5.10.4 Bos(zoom)vlinders 
De aanleg van interne bosranden en de dreefstroken in bos zullen aantrekkelijk zijn voor soor-
ten van zomen en bosranden. Zeker voor het zeldzame Bont dikkopje zal hierdoor heel wat bij-
komend geschikt leefgebied ontstaan. Ook voor de bijzonder zeldzame Bruine eikenpage on-
staan er geschiktere kolonisatieplaatsen.  



Beheermaatregelen 
 

 
Pagina 140 van 192 

  
 

5.10.5 Kale (rode) bosmier 
Er zijn in het plangebied, en dan vooral in Kolonie, een 20-tal bosmierenkoepels aanwezig. De-
ze worden maximaal behouden en wordt er gestreefd naar uitbreiding. 

Het lichtrijker maken van de bossen zal ook ten goede komen van de bosmieren. Bij de dunnin-
gen of groepenkappen worden de nesten afgebakend met stokken en lint zodat er bij exploitatie 
zeker geen schade aan de nesten zou optreden. De bomen en opslag rond de nesten wordt 
deels gekapt zodat er meer licht in de nestzones komt en er zonneschijn is tot op de met –
organisch materiaal bedekte- bodem.  

5.10.6 Wilde gagel 
Komt maar enkel meer voor centraal in bestand 16a van Bootjesven. De aanwezige struiken 
worden hier vrijgesteld en wordt er in de omgeving op beperkte schaal geplagd. 

5.10.7 Paddenstoelen 
Vooral ter hoogte van het Bootjesven komt in de Torendreef verschillende zeldzame paddestoe-
len (stekelzwammen) voor. Om de mycorrhizasoorten meer kansen te geven, wordt vooral in de 
Torendreef enkele zones tussen de bomen en de grachttalud gemaaid en lokaal bladval verwij-
derd. Indien blijkt dat er in andere dreven dan de Torendreef ook nog interessante zones voor-
komen, kan dit beheer ook daar worden toegepast.   
 
 

5.11 Dood hout en oude bomen 
Dood hout 
Momenteel bestaat 2,5% van het houtvolume van staand dood hout, liggend dood hout is maar 
beperkt aanwezig. Om dit aandeel te verhogen en om tegen het einde van de planperiode het 
streefcijfer van 4% te bereiken, worden volgende maatregelen genomen: 
 
• Nulbeheer: in enkele bestanden in Schootse Hoek (4a, 7a en 10a) en in Bootjesven wordt 

er normaliter geen kapbeheer uitgevoerd. Eventueel kan er facultatief een dunning gebeu-
ren maar oudere bomen kunnen in hun aftakelingsfase komen. 

• Enkele zwaardere Am. eiken die bij omvorming van de dreven worden gekapt, blijven liggen 
in het bestand.  

Oude bomen 
Het aandeel oude bomen in de bosbestanden zelf is erg gering. Daarom worden dikkere bomen 
(> 2 m omtrek) maximaal behouden. Dit is ook geldig voor Am. eiken waar er weinig probleem 
is van massale verjonging errond (bvb. langs grasland).  
 
 

5.12 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrek-
king tot de jacht 

De jacht is in beheerblok Kolonie verpacht en dit blijft ook zo. Het is enkel de jacht op reewild 
die openbaar wordt verpacht. De betrokken Wildbeheerseenheid is WBE Merksplas. 
 
In de beheerblokken Schootse Hoek en Bootjesven wordt er geen jacht toegelaten.  
 
Wel kan er binnen de regels van de jachtwetgeving bestrijding of gerichte bejaging van schade-
lijke soorten plaatsvinden.  
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5.13 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrek-
king tot de visserij 

In het plangebied wordt geen visvangst toegestaan. 
 

5.14 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrek-
king tot het gebruik van niet-houtachtige bos-
producten 

Er wordt geen enkel gebruik van niet-houtige bosproducten, waaronder strooiseluitbating en het 
oogsten van planten, vruchten of paddestoelen toegestaan. 
 

5.15 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrek-
king tot cultuurhistorische elementen 

5.15.1 Beheer van dreven 
Dreven komen veelvuldig voor in het gebied en maken een essentieel deel uit van de histori-
sche orthogonale landschapsstructuur. Ze blijven daarom ook nadrukkelijk aanwezig in het 
(toekomstig) landschapsbeeld. De dreven blijven in principe behouden totdat ze de fysiolo-
gische leeftijd hebben bereikt en zolang ze geen gevaar betekenen voor de beheerder of ge-
biedsbezoekers. Het regulier onderhoud bestaat vooral uit de snoei van hinderlijke of gevaarlij-
ke takken en wondbehandeling van beschadigde bomen. Dit veronderstelt een regelmatige – in 
het geval van oude bomen mnimaal 4-jaarlijkse - inspectie van de bomenrijen om mogelijke ge-
breken te detecteren en te bepalen of ingrepen nodig zijn. Dit is vooral van belang voor de bo-
menrijen langsheen de opengestelde wegen.  

In kader van het voorzien van dreefstroken worden alle dreven in of langs de boszones in het 
plangebied over een breedte van 8 tot 25 m vrijgesteld. Deze randkappen gaan mee in het re-
gulier bosbeheer. 
 
Het kappen en heraanplanten van dreven hangt af van de uitval en de kwaliteit van de dreef-
bomen. Vanaf een uitval van meer dan 1/3de van de bomen kan worden overwogen om de dreef 
of delen ervan te kappen en heraan te planten. Bij dubbele dreven wordt er maar heraangeplant 
als zowel de buitenste als de binnenste dreefbomen te sterk (meer dan 1/3de uitval) aftakelen.  

Binnen de looptijd van het beheerplan is het kappen en heraanplanten van dreven beperkt. Het 
oostelijk deel van de Torendreef, delen b6 en b7 (490 m) dienen te worden vervangen en ook 
de dubbele Am. eikendreef a21 (630 m) wordt normaliter vervangen.  

Er dient nog nagegaan te worden of tijdens de looptijd van het beheerplan kortere dreefseg-
menten met een grote uitval gekapt en heraangeplant moeten worden. Dit kan onder meer het 
geval zijn in de A-dreef a12 in het zuiden van het plangebied. 

Bij aanplant of heraanplant: 

• wordt altijd aan beide zijden van de weg een rij (of dubbele rij) bomen aangeplant; 

• wordt een plantafstand van 10 m gebruikt; 

• dient het plantmateriaal van uitstekende kwaliteit te zijn met een stamomtrek van minimaal 
16/18 cm; 

• wordt Zomereik heraangeplant. In dreven buiten bos kunnen bestaande Am. eikendreven 
worden vervangen door nieuwe Amerikaanse eiken.  

Bij het kappen van dreefbomen wordt er vooraf onderzoek verricht naar de aanwezigheid van 
zomer- en/of winterkolonies van vleermuizen en als er over langere trajecten wordt gekapt wor-
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den vooraf mitigerende maatregelen genomen om te vermijden dat er een nadelig effect zou 
zijn op de vleermuizenpopulaties. Ook in zones met zeldzame soorten paddestoelen wordt er 
met de nodige omzichtigheid gekapt.  
 
Het regulier drevenbeheer bestaat uit: 
• Veiligheidscontrole: in de dreven langs openbare wegen of toegankelijk voor recreanten 

dienen 4-jaarlijks te worden gecontroleerd of er geen takken of bomen gevaar kunnen ople-
veren. Langs de Torendreef en dreef a21 zal de controle om de 2 jaar gebeuren gezien in 
die dreven Am. eiken aan het aftakelen zijn. 

• Opsnoeien: dient om de jonge bomen mooi te laten uitgroeien en wordt normaliter dan en-
kel bij jonge dreefbomen uitgevoerd. Het opsnoeien is ook bij oudere dreefbomen nodig als 
takken bijvoorbeeld doorgaand verkeer kunnen hinderen. 

• Opslag afzetten: in enkele dreven is er veel opslag tussen de bomen en ook deels op het 
pad. Die opslag wordt regelmatig teruggezet om te vermijden dat ze te hoog zouden door-
groeien, de opslag van Am. eik wordt bestreden. 

• Vrijstellen: het vrijstellen van de dreefbomen gebeurt samen met het kapbeheer van de 
aangrenzende bosbestanden. De breedte van het vrijstellen hangt van het type dreef (A, B 
of C-dreven) en bedraagt 7 tot 20 m. Zie kaptabel 5.38. 

 
Tabel 5.39: beheer dreven en bomenrijen 
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5.15.2 Beheer van puntvormige boselementen. 
 
Rondom bestaande poelen en vijvers worden bomen en struiken bij voorkeur geheel of gedeel-
telijk gekapt om het water te vrijwaren van dichtgroei, bladval en beschaduwing en de ontwikke-
ling en het behoud van water- en oevervegetaties mogelijk te maken. In kader van de ruilverka-
veling worden 9 nieuwe poelen of vennen aangelegd, daarnaast worden door ANB zelf nog 2 
nieuwe poelen voorzien.  

Zie voor situering kaart 5.2a. 
 
Tabel 5.40: overzicht van natte zones, vennen en poelen 

 nummer bestand beheer 

poel Boo-p1 2a Poel ruimen 

poel Boo-p2 8b Poel vrijstellen van wilgen 

poel Boo-p3 8a zone vrijhouden van opslag, eventueel kleinschalig plaggen 

ven Boo-p4 13a Plaggen in de randen 

ven Boo-p5 15a Plaggen in de randen 

ven Boo-p6 15a Plaggen in de randen 

ven Boo-p7 20a Vijver ruimen 

vijver Boo-p8 9a Wilgenopslag op rand afzetten 

ven Boo-p9 19a nieuwe poel/ven aanleggen 

poel Kol-p1 2f Poel vrijstellen en eventueel ruimen 

ven Kol-p2 3a Twee vennen vrijstellen en eventueel kleinschalig plaggen op oevers 

ven Kol-p3 3b Wilgenopslag grotendeels verwijderen en Brandvenneke schonen 

vijver Kol-p4 1e Afschuinen oevers en visvrij maken 

waterbak Kol-p5 4d Behoud van oude stenen mestvaalt, verwijderen van bladval 

poel Kol-p6 4b In 2012 vrijgesteld, vermijden dat poel opnieuw dichtgroeit 

poel Kol-p7 6a Opslag afzetten  

poel Kol-p8 5c Opslag afzetten en kleinschalig plaggen 

poel Kol-p9 8a Opslag afzetten 

poel Kol-p10 7c Afzetten opslag rond poel 

poel Kol-p11 Uitbr. Nieuwe poel in grasland 

Poel Kol-p12 Uitbr. Nieuwe poel in grasland 

poel Kol-p13 Uitbr. Nieuwe poel/ven in grasland 

poel Kol-p14 Uitbr. Nieuwe poel/ven in grasland 

poel Kol-p15 Uitbr. Nieuwe poel in grasland 

poel Kol-p16 Uitbr. Nieuwe poel in grasland 

poel Kol-p17 Uitbr. Nieuwe poel in grasland 

poel Kol-p18 3c Nieuwe poel in halfopen zone  

vijver Kol-p19 9a Vrijstellen en visvrij maken vijver 
 
 

5.16 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrek-
king tot de milieubeschermende functie 

Op de oostrand van bestand 10a is er een lozingspunt van huishoudelijk afvalwater in een 
scheidingsgracht. Hier dient er een sanering te gebeuren.  

In kader van de ruilverkaveling is de verontreinigde Staakheuvelse loop volledig afgekoppeld 
van het plangebied.  
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5.17 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrek-
king tot de wetenschappelijke functie 

In het plangebied zijn er heel wat mogelijkheden tot wetenschappelijk onderzoek: het opvolgen 
van het herstel en de ontwikkeling van heide en heischrale vegetatie in de afgegraven zones. 
De evolutie van de vegetatie zal worden opgevolgd door het INBO. Het INBO zal ook instaan 
voor de monitoring van de populatie Kamsalamanders in het gebied.  

Er bestaan geen specifieke richtlijnen met betrekking tot het uitvoeren van wetenschappelijk 
onderzoek. Enkel moet voor het plaatsen van instrumentaria (paaltjes, peilbuizen, …) vooraf 
toelating worden gevraagd aan ANB. 
 
 

5.18 Werken die de biotische of abiotische toestand 
van het bos wijzigen 

5.18.1 Reliëf 
Er worden met uitzondering van de aanleg van de poelen, het deels dempen van de noordelijke 
gracht, de aanleg van een overwinteringsplaats vleermuizen en het plaggen geen reliëfwijzigin-
gen uitgevoerd in het plangebied. 

5.18.2 Wegenaanleg 
Er worden geen nieuwe boswegen aangelegd.  
 
In de boszones worden verhardingen vermeden en wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
de bestaande ondergrond. Enkel daar waar reeds een verharding aanwezig is, wordt deze ver-
der met dezelfde materialen onderhouden. Beschadigde of gedegradeerde wegen worden waar 
nodig hersteld. 

In kader van de bereikbaarheid van landbouwpercelen door landbouwers kunnen dreven beter 
toegankelijk worden gemaakt (bvb. voorzien van verharde rijstroken), dit landschappelijk geïn-
tegreerd en met respect voor de aanwezige dreefbomen. Dergelijke halfverharding wordt enkel 
voorzien in de Schooldreef (b9) en de dreef ten oosten van de boerderij (c29-c31). 

5.18.3 Drainage 
Er worden geen werken uitgevoerd die invloed hebben op de drainagetoestand van de bodem. 
Enkel lokale en kleinschalige drainage van bospaden wordt ten behoeve van begaanbaarheid 
toegestaan, maar zoveel mogelijk beperkt. 
 

5.19 Bijzondere werken 
Voor het inrichten van de begrazingsblokken worden de bestaande afsluitingen behouden en 
wordt er in de halfopen zone een nieuwe afsluiting (gladde draad) voorzien. .  
 
 

5.20 Planning van de beheerwerken 
In welke bestanden en het tijdstip van de kappingen en dunningen zijn weergegeven in tabel 
5.38. Overige beheersmaatregelen die de komende 20 jaar voorzien zijn, zijn weergegeven in 
Tabel 5.41. 
 
 
Tabel 5.41: Beheermaatregelen 
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6 Uitvoeringsprogramma 

Zie Kaptabel 5.38, Drevenbeheertabel 5.39 en Beheermaatregelentabel 5.41.  
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7 Ontheffingen en vergunningsplich-
tige activiteiten 

Voor de kappingen vermeld in voorliggend beheerplan dient geen afzonderlijke kapmachtiging 
(bomen in bestand) of stedenbouwkundige vergunning (individuele of bomen in rij) te worden 
aangevraagd.  
 
Kleinere werken vermeld in voorliggend beheerplan zijn bij definitieve goedkeuring van het be-
heerplan niet meer vergunningsplichtig, dit omvat onder meer de aanleg van kleinere poelen, 
kappen van bomen in rij, etc. Door een goedgekeurd beheerplan is men vrijgesteld van de na-
tuurvergunningsplicht. 
 
Voor het uitvoeren van de opgesomde maatregelen wordt een ontheffing op het door artikel 7 
van het ‘Besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998’ opgelegd verbod op wijzigen van be-
paalde vegetaties gevraagd.  
 
Gezien met uitzondering van Schootse Hoek het plangebied volledig binnen beschermd land-
schap ligt, is voor bepaalde werken toelating of advies nodig van Onroerend Erfgoed (en ook bij 
sommige grondwerken van discipline Archeologie). 
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8 Openstelling 

8.1 Wegennet en opengestelde boswegen 
Wortel Kolonie en omgeving is een regionaal belangrijk gebied voor zachte recreatie. Er zijn heel 
wat paden en routes voor zacht recreatie aanwezig die worden behouden en verder geoptimali-
seerd.  

In het kader van het besluit rond de toegankelijkheid van bosgebieden en natuurreservaten (Besl. 
Vl. Reg. 5 december 2008) is het verplicht om een toegankelijkheidsplan en -reglement op stellen 
met aanduiding van de toegankelijke wegen, specifieke bebording en aanduiding van specifieke 
zones met aangepaste regels (bv. begrazingszones…).  

In bijlage 10 is de toegankelijkheidsregeling toegevoegd.  

Op kaart 5.4 is de toegankelijkheid met de verschillende functies van de paden in het plangebied 
weergegeven. Het bebordingsplan is weergegeven op kaart 5.5. 

Wandelpaden 
Er zijn 25,7 km wandelpaden aanwezig binnen het plangebied. Hiervan zijn er 9,7 km alleen be-
stemd voor wandelaars.  

Het grootste deel van die wandelpaden maken onderdeel uit van het wandelnetwerk ‘De Kolo-
nies’. 

In het noordelijk deel wordt een looppiste afgebakend. Dit gebeurt op initiatief van de sportdienst 
van de stad Hoogstraten samen met BLOSO. Er is geen bijkomende inrichting van het looptracé 
en bebording wordt op bestaande palen aangebracht.  
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Voorstel van looppaden in Wortel Kolonie (feb ’13) 

Fietspaden 
Binnen het plangebied zelf zijn er 11,7 km fietspaden aanwezig. Een groot deel van deze fiets-
paden maken onderdeel uit van het Fietsknooppuntnetwerk of de MTB-route.  

Ruiterpad 
Binnen het plangebied zijn er 9,6 km ruiterpaden aanwezig. Deze vallen samen met het Ruiter-
knooppuntnetwerk dat door Wortel loopt. Over 4,2 km van de ruiterpaden zijn ook menners toe-
gelaten.  

Gemotoriseerd verkeer 
De bredere wegen die door Wortel lopen zijn veelal toegankelijk voor (plaatselijk) gemotoriseerd 
verkeer. 

Ruimingspistes 
Ruimingspistes of exploitatiepaden die niet samenvallen met een toegankelijk pad zijn niet toe-
gankelijk. 
 

8.2 Zones 
8.2.1 Speelzone 
Aan de westrand van Kolonie blijft de grote speelzone van 16,9 ha behouden.  

Er wordt binnen de speelzone geen speelinfrastructuur voorzien, wel kunnen er dode stammen 
als speelelement worden gebruikt.  



Openstelling 
 

 

  Pagina 149 van 192 
  
 

8.2.2 Bivakzone 
In het grasland 1e Kolonie wordt een bivakzone voorzien. Er wordt een waterpomp voorzien en 
een vuurplaats. Het beheer bestaat in het regelmatig maaien van een zone van 10 m rond de 
waterpomp. 

8.2.3 Hondenzone 
De dreef c5 (tussen bestanden 3d-3f) wordt afgebakend als hondenzone. In deze dreef van 350 
m lang kunnen honden niet aangelijnd rondlopen. De hondeneigenaars dienen hun honden altijd 
onder controle te hebben en uitwerpselen worden door de eigenaar verwijderd. 

8.2.4 Vrij toegankelijke zone 
Het kerkhof (bestand 2e) is een vrij toegankelijke zone. De aanwezige begraafplaatsen dienen te 
worden gerespecteerd en het beheer van het kerkhof wordt in overleg met ANB door de stad 
Hoogstraten uitgevoerd. Gezien de hoge natuurwaarde van het grasland mag het niet worden 
gewijzigd of bemest. 

8.2.5 Parkeren 
Binnen het plangebied kan er normaliter niet worden geparkeerd. Enkel kan er op de zuidrand 
ven het kerkhof occasioneel worden geparkeerd (enkel door minder mobielen). Als er toch op 
niet afgebakende plaatsen tussen de dreefbomen wordt geparkeerd, worden kleine houten paal-
tjes aangebracht. 

8.2.6 Schaatsen op Bootjesven 
Het Bootjesven zelf is normaliter niet toegankelijk. Als het ven is dichtgevroren en het ijs vol-
doende dik is, kan er worden op geschaatst. Vanaf wanneer het ven toegankelijk is om te 
schaatsen wordt bepaald door de burgemeester van de stad Hoogstraten. Op andere waterpar-
tijen kan niet worden geschaatst. 

 

8.3 Eenmalige of occasioneel georganiseerde activi-
teiten 

Grotere éénmalige doortochten voor wandelaars, MTB’ers, … door het plangebied kunnen mits 
voorafgaandelijke aanvraag bij ANB, afdeling Turnhoutse Kempen worden toegelaten. 

 

8.4 Recreatieve infrastructuur 
Zie kaarten 5.5 voor het bebordingsplan. 
 
Toegankelijkheidsborden 
Op 83 plaatsen zijn er toegankelijkheidsborden en op 21 plaatsen zijn er verbodsborden aanwe-
zig of worden ze geplaatst die de toegankelijkheid regelen. Deze borden worden voorzien door 
ANB.  

Infoborden/-panelen 
Op 5 plaatsen in het plangebied zullen er infoborden staan. Aan de hoeve staat er een groot 
infopaneel met o.a. de toegankelijkheidskaart en –regeling. Aan Bootjesven en het Brandvenne-
ke zullen er informatieve borden staan over respectievelijk de 2 vennen en hun historiek en be-
lang. In Schootse Hoek staan 2 informatieborden met o.a. weergave van de toegankelijkheid. 

Zitbanken 
Er zijn momenteel in het plangebied 13 locaties met één of meerdere zitbanken. Er wordt één 
nieuwe zitbank voorzien aan het Brandvenneke. 
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Barrières 
Om ongewenste recreanten buiten het bos te houden staan er momenteel op 41 toegangsppun-
ten een bareel.  

In kader van het beperken van ongewenst verkeer in het noordelijk deel van Kolonie en in Boot-
jesven worden een aantal bijkomende barrières (welke constructie als bvb. bareel, tractorsluis, 
etc. dient nog te worden bepaald) geplaatst (zie kaart 5.2b): 
 
• Grenspad Bootjesven: aan beide toegangen; 
• Toegang vanuit Nederland: een bareel met karterbreker om te vermijden dat er andere voer-

tuigen dan deze van menners doorgaan. 
• Westelijke toegang Torendreef; 
• Oostelijke toegang Torendreef; 
• Kruispunt van Torendreef met dreef ten noorden van de hoeve: net ten noorden en net ten 

oosten van kruispunt; 
• Peedijk: aan begin van boszone; 
• Pampaweg: aan beide zijden van bosweg. 
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9 Monitoring 

Monitoring in het plangebied is belangrijk om de resultaten van het gevoerde beheer op fauna, flora, 
bosontwikkeling, etc. op te kunnen volgen.  
 
Na beoordeling worden zonodig de maatregelen voortgezet dan wel bijgestuurd in overeen-
stemming met de beheerdoelstellingen en binnen de grenzen van het goedgekeurde beheerplan. 
Het eigenlijke monitoringsplan wordt opgemaakt door ANB en opgevolgd door een beheercom-
missie.  

Gezien een deel van het plangebied gelegen is binnen Habitatrichtlijngebied gaat er bij de moni-
toring zeker ook aandacht naar de aanwezige en te ontwikkelen habitats en soorten zoals ver-
meld in de gebiesspecieke instandhoudingsdoelstelingen. Voor de inventarisatie en opvolging 
wordt onder meer samengewerkt met de lokale vrijwilligers. 
 
Tabel 9.42: Evaluatie van het uitgevoerde beheer. 

evaluatie-item evaluatiemoment evaluatie-elementen opvolging 
Heideherstel in deelgebied 
Bootjesven 

jaarlijks eerste vijf jaar, 
daarna regelmatig 

 ontwikkeling heidevegetaties met 
doelsoorten 

 Bijsturen begrazing, maaien 
of opslag terugzetten 

Ontwikkeling interne bosranden jaarlijks eerste vijf jaar, 
daarna regelmatig 

 behoud en ontwikkeling doelsoor-
ten heischraal grasland en Bont 
dikkopje 

 structuurrijkdom 

 Bijsturen maaien of opslag 
terugzetten 

Vegetatie graslanden driejaarlijks  vegetatieontwikkeling 
 indicatorsoorten 

 bijsturen beheer 

Bestrijding invasieve exoten tweejaarlijks na bestrij-
ding 

 heropschieten en/of verjonging 
invasieve exoten 

 nabehandeling 
 uittrekken opslag 

Dood hout vijfjaarlijks  aandeel dood hout  gericht ringen of kappen 
van bomen 

Dreefbomen jaarlijks  toestand bomen  verwijderen risicovolle 
boomdelen 

 inboeten aangeplante bo-
men 

Bosrandbeheer driejaarlijks, tot vijf jaar 
na aanleg 

 structuurovergang en soortver-
houding 

 natuurlijke inmenging streekeigen 
soorten 

 inmenging uitheemse soorten 

 inboeten met streefsoorten 
 extra kappingen in bosrand 
 bevoordelen natuurlijke 

inmenging  
 verwijderen uitheemse soor-

ten 
Vennen en poelen  driejaarlijks  voorkomen amfibieën en zeldza-

me libellen  
 dominantie van Pijpenstrootje in 

oeverzones 

 kleinschalig plaggen oever-
zones 

 terugzetten opslag 

Dagvlinders jaarlijks  populatiegroottes van doelsoorten 
Bont dikkopje, Groentje, Bruine ei-
kenpage? 

 versterken beheer 
 treffen soortspecifieke 

maatregelen 
Libellen jaarlijks  aanwezigheid Gevlekte witsnuitli-

bel, Vroege glazenmaker en zeld-
zame soorten 

 aanpassen venbeheer 
(schonen, opslag) 

Bosmieren jaarlijks  aantal en omvang koepelnesten  kleinschalig bosbeheer 
Amfibieën (Kamsalamander, 
Boomkikker) 

driejaarlijks  soorten en aantallen 
 aanwezigheid Kamsalamander 

 uitbreiden poelen en rand-
biotopen 
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evaluatie-item evaluatiemoment evaluatie-elementen opvolging 
Indicatorsoorten vogels jaarlijks  aantal territoria doelsoorten 

 nestplaatsen 
 aanpassen afsluiten nest-

kasen tbv. Bonte vliegen-
vanger 

 uitbreiden zones met stru-
weel 

Vleermuizen jaarlijks  onderzoek naar koloniebomen bij 
kappingen 

 tellen nieuwe overwinteringsplaats 

 aanpassen kapbeheer 
 mitigerende maatregelen 
 optimaliseren overwinte-

ringsplaats 
Wildstand jaarlijks  soorten en populaties wild  aanpassen afschot 
Hondenzone Jaarlijks eerste drie jaar, 

daarna regelmatig 
 verstoring andere recreanten en 

wild 
 netheid 

 strikter toezicht 
 eventueel stopzetten 
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Bijlage 2: Beschermingsbesluit Rijksweldadigheidskolonie Wortel. 
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Bijlage 3: Oprichtingsbesluit beheercommissie beschermd landschap Wor-
tel Kolonie. 
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Bijlage 4: Overzicht voornaamste beheerwerken. 
 
 

UITGEVOERDE WERKEN WORTEL KOLONIE (+Bootjesven) 2006 
Week Beheertype Uitgevoerde werken Perceel 

4 infrastructuur Rasters (verplaatsbare) controleren  
4 Kappen en zagen Verwijderen van dennenaanplant 17 
5 Kappen en zagen Verwijderen van dennenaanplant 17 
6 infrastructuur plaatsen permanent raster  
6 Kappen en zagen Verwijderen van dennenaanplant 17 
7 infrastructuur plaatsen permanent raster  
11 infrastructuur verwijderen verplaatsbaar raster  
12 Kappen en zagen Verwijderen van dennenaanplant 17 
13 Kappen en zagen Verwijderen van dennenaanplant 17 
14 infrastructuur beschermen rietorchis tegen begrazing 8b 
16 infrastructuur verwijderen verplaatsbaar raster  
17 plaggen bekalken geplagde percelen najaar 2005 13 - 15 
18 akkerbeheer akkerbeheer 1a 
23 infrastructuur maaien onder raster  
23 Kappen en zagen verwijderen dode bomen langs wandelweg 14 
23 maaien Maaien + afvoeren 2 
34 infrastructuur maaien onder raster  
36 Kappen en zagen verwijderen valse acacia's Bootshuis 5 
36 Kappen en zagen opsnoeien van beukendreef 18 
38 Uittrekken boomopslag 15 
39 infrastructuur controleren veeraster  
44 infrastructuur controleren veeraster  
45 Kappen en zagen Verwijderen elzenopslag langs Moeras 10 
46 Uittrekken boomopslag 15 

48 infrastructuur controleren veeraster  

48 Kappen en zagen heide, bosopslag 15 
feb infrastructuur plaatsen permanent raster  
feb Kappen en zagen verwijderen van moeraseiken 17 
jan Kappen en zagen verwijderen van moeraseiken 17 

jan-dec begrazingsbeheer paarden  
maa Kappen en zagen verwijderen van moeraseiken 17 

 
 

UITGEVOERDE WERKEN WORTEL KOLONIE (+ Bootjesven) 2007 
Week Beheertype Uitgevoerde werken Perceel 

6 Kappen en zagen Breder maken van dreef (kappen + verhakselen) 11 
8 Kappen en zagen Verwijderen moeraseik 17 
9 Kappen en zagen Wegzagen boomopslag (kappen + verhakselen) 15 

27 Kappen en zagen verwijderen boomopslag (bosmaaier) 15 
28 Maaien Onder draad  
28 Maaien Maaien en afvoeren (verwerken tot hooi) 2 
36 Maaien Maaien en afvoeren (verwerken tot hooi) 2 
39 Maaien Onder draad  
46 Plaggen Met kraan 15 
49 Maaien Klepelen van bermvegetatie + opruimen 11 
49 Infrastructuur Plaatsen van "sluis" 10 

april - okt akkerbeheer  1a 
jan - nov Kappen en zagen Verwijderen beuk tussen elzen 17 
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UITGEVOERDE WERKEN WORTEL KOLONIE (+ Bootjesven) 2008 
Week Reservaat Beheertype Uitgevoerde werken Perceel 

13 Schootse hoek Kappen en zagen Bosdreef breder kappen ifv Bont 
dikkopje 2b 

25 Schootse hoek Infrastructuur vrijmaaien + onderhouden van bor-
den, palen, barelen, …  

36 Schootse hoek Maaien maaien en afvoeren tussen 2 & 3 
31 Wortel Kolonie maaien Maaien en afvoeren N8b 
3 Wortel Kolonie Kappen en zagen Snoeien van dreven  Blok Langenberg 
3 Wortel Kolonie Kappen en zagen Snoeien van dreven  Blok Poeleinde 
4 Wortel Kolonie Kappen en zagen Snoeien van dreven  Blok Poeleinde 
5 Wortel Kolonie Kappen en zagen Snoeien van dreven  Blok Poeleinde 
5 Wortel Kolonie Kappen en zagen Snoeien van dreven  Torendreef 
5 Wortel Kolonie Tractor Verwijderen boomopslag Moeraseik 17 
6 Wortel Kolonie Kappen en zagen Snoeien van dreven  Torendreef 
7 Wortel Kolonie Kappen en zagen Snoeien van dreven  Torendreef 
7 Wortel Kolonie Kalken Kalken van geplagde stukken 15 
8 Wortel Kolonie Kappen en zagen Snoeien van dreven  Torendreef 
9 Wortel Kolonie Kappen en zagen Vrijzagen van poel noord 42a 
10 Wortel Kolonie Begrazingsbeheer Controleren begrazingsraster  
10 Wortel Kolonie Kappen en zagen Vrijzagen van poel 41d 
10 Wortel Kolonie Kappen en zagen Vrijzagen van poel 46c 
10 Wortel Kolonie Kappen en zagen Vrijzagen van poel 23d 
11 Wortel Kolonie Kappen en zagen Snoeien van dreven  Torendreef 
11 Wortel Kolonie Akkerbeheer Frezen en ploegen 2ha beheerperceel 18 
12 Wortel Kolonie Kappen en zagen Snoeien van dreven  Torendreef 
13 Wortel Kolonie Kappen en zagen Snoeien van dreven  Torendreef (beuken) 
20 Wortel Kolonie Begrazingsbeheer Maaien stroomraster  
21 Wortel Kolonie Begrazingsbeheer Maaien stroomraster  
23 Wortel Kolonie Kappen en zagen Am. Vogelkers 11 
24 Wortel Kolonie Kappen en zagen Am. Vogelkers N11 
24 Wortel Kolonie Maaien maaien en afvoeren 41b, 46c, 23d, 28a, … 
25 Wortel Kolonie Maaien klepelen grasland  
25 Wortel Kolonie Maaien maaien en afvoeren 41b, 46c, 23d, 28a, … 

26 Wortel Kolonie Infrastructuur vrijmaaien + onderhouden van bor-
den, palen, barelen, …  

26 Wortel Kolonie Maaien maaien en afvoeren 41b, 46c, 23d, 28a, … 
26 Wortel Kolonie Kappen en zagen Snoeien van dreven  dreef kolonie N- Torendreef 
27 Wortel Kolonie Kappen en zagen Snoeien van dreven  dreef kolonie N- Torendreef 
27 Wortel Kolonie Maaien maaien en afvoeren 41b, 46c, 23d, 28a, … 
27 Wortel Kolonie Begrazingsbeheer Maaien stroomraster  

27 Wortel Kolonie Infrastructuur vrijmaaien + onderhouden van bor-
den, palen, barelen, …  

29 Wortel Kolonie Kappen en zagen verwijderen boomopslag 15 
30 Wortel Kolonie Kappen en zagen verwijderen boomopslag  15 
31 Wortel Kolonie Kappen en zagen Am. Vogelkers N11, N14, N15 
31 Wortel Kolonie Kappen en zagen Verwijderen dode bomen speelbos 58, 59 
32 Wortel Kolonie Kappen en zagen Am. Vogelkers N13 
33 Wortel Kolonie Tractor Verwijderen boomopslag Moeraseik  17 
33 Wortel Kolonie Maaien klepelen grasland  
33 Wortel Kolonie Maaien Maaien + afvoeren oost van nr 40 
33 Wortel Kolonie Kappen en zagen Am. Vogelkers N13 
35 Wortel Kolonie Kappen en zagen Am. Vogelkers N13 
35 Wortel Kolonie Maaien maaien en afvoeren 41b, 46c, 23d, 28a, … 
36 Wortel Kolonie Kappen en zagen Am. Vogelkers N4-8-12 

36 Wortel Kolonie Maaien maaien en afvoeren dreven tussen 43b & 43a, 
49ab & 48c, 48c & 48b, N8 

36 Wortel Kolonie Maaien maaien en afvoeren 41b, 46c, 23d, 28a, … 
36 Wortel Kolonie Begrazingsbeheer Maaien stroomraster  
37 Wortel Kolonie Kappen en zagen Am. Vogelkers N4, N8, N12 
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Week Reservaat Beheertype Uitgevoerde werken Perceel 

38 Wortel Kolonie Kappen en zagen Am. Vogelkers + Am. Eik Blok Poeleinde (Noord To-
rendreef) 

39 Wortel Kolonie Kappen en zagen Am. Vogelkers + Am. Eik Blok Poeleinde (Noord To-
rendreef) 

39 Wortel Kolonie Begrazingsbeheer Maaien stroomraster  
40 Wortel Kolonie Begrazingsbeheer Maaien stroomraster  
41 Wortel Kolonie Kappen en zagen Verwijderen boomopslag  N15 
41 Wortel Kolonie Tractor Verwijderen boomopslag Moeraseik  N17 
42 Wortel Kolonie Kappen en zagen Verwijderen boomopslag  N15 
43 Wortel Kolonie Akkerbeheer Breken van maaisel over akker 1a  
43 Wortel Kolonie Kappen en zagen Verwijderen boomopslag  N15 
43 Wortel Kolonie Maaien Maaien en afvoeren  N15 
43 Wortel kolonie Heide Trekken van braam N15 
44 Wortel kolonie Heide Trekken van braam N15 

44 Wortel Kolonie Maaien Dreven (paddestoelenbeheer) Torendreef + verbinding-
dreef 

45 Wortel Kolonie Maaien Dreven (paddestoelenbeheer) Torendreef + verbinding-
dreef 

46 Wortel Kolonie Kappen en zagen Snoeien van dreven  verbindingsdreef 
47 Wortel Kolonie Kappen en zagen Snoeien van dreven  verbindingsdreef 

50 Wortel Kolonie Kappen en zagen Bosdreef breder kappen ifv Bont 
dikkopje 

bont dikkopdreven blok 
Poeleinde 

51 Wortel Kolonie Kappen en zagen Bosdreef breder kappen ifv Bont 
dikkopje 

bont dikkopdreven blok 
Poeleinde 

52 Wortel Kolonie Kappen en zagen Verwijderen beplanting Am. Eik Ten noorden van 43a 
52 Wortel Kolonie Kappen en zagen Verwijderen beplanting Am. Eik deel 58 
1-->40 Wortel Kolonie Kappen en zagen Verwijderen van Amerikaanse eik N4 

1-->52 Wortel Kolonie Begrazingsbeheer Jaarrondbegrazing (7 tot 14 paar-
den)  

 
 
UITGEVOERDE WERKEN Wortel Kolonie + Schootse Hoek 2009 
Week Reservaat Beheertype Uitgevoerde werken Perceel 

23 Schootse Hoek Infrastructuur vrijmaaien + onderhouden van borden, pa-
len, barelen, …  

25 Schootse Hoek Bestrijden Japanse duizendknoop  
31 Schootse Hoek Bestrijden Japanse duizendknoop  
36 Schootse Hoek Maaien maaien en afvoeren tussen 2 & 3 
14 Wortel Kolonie Akkerbeheer Frezen, ploegen en inzaaien 2ha beheerperceel 18 
15 Wortel Kolonie Kappen en zagen Am. Vogelkers + Am. Eik 10a + 10b 
16 Wortel Kolonie Bestrijden Ganzeneieren schudden (4 nesten)  

22 Wortel Kolonie Infrastructuur vrijmaaien + onderhouden van borden, pa-
len, barelen, …  

22 Wortel Kolonie Bestrijden Japanse duizendknoop  
23 Wortel Kolonie Bestrijden Japanse duizendknoop  

23 Wortel Kolonie Infrastructuur vrijmaaien + onderhouden van borden, pa-
len, barelen, …  

23 Wortel Kolonie Maaien maaien en afvoeren 41b, 46c, 23d, 28a, … 
23 Wortel Kolonie Begrazingsbeheer Maaien onder draad  
24 Wortel Kolonie Maaien maaien en afvoeren 41b, 46c, 23d, 28a, … 
25 Wortel Kolonie Bestrijden Japanse duizendknoop  
30 Wortel Kolonie Bestrijden Am. Vogelkers + Am. Eik 10a + 10b 
31 Wortel Kolonie Bestrijden Japanse duizendknoop  
31 Wortel Kolonie Bestrijden Am. Vogelkers + Am. Eik 10a + 10b 
32 Wortel Kolonie Bestrijden Am. Vogelkers + Am. Eik 10a + 10b 
32 Wortel Kolonie Maaien maaien en afvoeren 8b 
33 Wortel Kolonie Bestrijden Am. Vogelkers + Am. Eik 10a + 10b 
36 Wortel Kolonie Bestrijden Am. Vogelkers N16,17 

36 Wortel Kolonie Maaien maaien en afvoeren Bont dikkopdreven (1c, 
2c) 

36 Wortel Kolonie Maaien maaien en afvoeren 3b,3f,1e,4b 
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Week Reservaat Beheertype Uitgevoerde werken Perceel 
40 Wortel Kolonie Maaien Pitrus klepelen + afvoeren N19 
40 Wortel Kolonie Ven-, poelherstel Ruimen van vennen + plaggen omgeving 3a 
40 Wortel Kolonie Ven-, poelherstel Ruimen van poel N2 
42 Wortel Kolonie Akkerbeheer Frezen, ploegen en inzaaien 2ha N18 
42 Wortel Kolonie Maaien maaien en afvoeren N14,N15 
43 Wortel Kolonie Maaien maaien en afvoeren N14,N15 
43 Wortel Kolonie Heide Verwijderen boomopslag heide (trekken) N15 
43 Wortel Kolonie Maaien maaien en afvoeren N8b 

44 Wortel Kolonie Infrastructuur vrijmaaien + onderhouden van borden, pa-
len, barelen, …  

45 Wortel Kolonie Infrastructuur vrijmaaien + onderhouden van borden, pa-
len, barelen, …  

46 Wortel Kolonie Infrastructuur vrijmaaien + onderhouden van borden, pa-
len, barelen, …  

51 Wortel Kolonie Kappen en zagen Vrijstellen poelen/vennetjes van boomopslag 3a 
 
UITGEVOERDE WERKEN Wortel Kolonie + Schootse Hoek 2010 
Week Reservaat Beheertype Uitgevoerde werken Perceel 

2 Schootse Hoek Kappen en zagen Afzetten van houtkant Grensdreef 
4 Schootse Hoek Infrastructuur Wegzagen van gevaarlijke en dode bomen  
5 Schootse Hoek Kappen en zagen Afzetten van houtkant Grensdreef 
7 Schootse Hoek Kappen en zagen Afzetten van houtkant Grensdreef 
17 Schootse Hoek Bestrijden Japanse duizendknoop  
20 Schootse Hoek Infrastructuur Opmaken zandwegen met schaaf  
24 Schootse Hoek Bestrijden Japanse duizendknoop  
31 Schootse Hoek Bestrijden Am. Vogelkers 9a 
36 Schootse Hoek Bestrijden Am. Vogelkers gans domeinbos 
37 Schootse Hoek Bestrijden Am. Vogelkers gans domeinbos 
38 Schootse Hoek Bestrijden Am. Vogelkers gans domeinbos 

39 Schootse Hoek Infrastructuur vrijmaaien + onderhouden van borden, palen, 
barelen, …  

16 Wortel Kolonie Akkerbeheer Frezen, ploegen en inzaaien 1ha N18 
17 Wortel Kolonie Akkerbeheer Frezen, ploegen en inzaaien 1ha N18 
17 Wortel Kolonie Bestrijden Japanse duizendknoop  

20 Wortel Kolonie Infrastructuur vrijmaaien + onderhouden van borden, palen, 
barelen, …  

20 Wortel Kolonie Infrastructuur Opmaken zandwegen met schaaf 8a, 8b 
22 Wortel Kolonie Bestrijden Am. Vogelkers + Am. Eik (nabehandeling) Ex.Natuur 
23 Wortel Kolonie Maaien maaien en afvoeren 3b, 3c, 4a, 4f 
24 Wortel Kolonie Bestrijden Am. Vogelkers + Am. Eik (nabehandeling) Ex.Natuur 
24 Wortel Kolonie Bestrijden Japanse duizendknoop  
25 Wortel Kolonie Bestrijden Am. Vogelkers + Am. Eik (nabehandeling) Ex.Natuur 
30 Wortel Kolonie Infrastructuur Maaien onder draad N18 
31 Wortel Kolonie Heide Verwijderen boomopslag heide (trekken)  

34 Wortel Kolonie Maaien Maaien tussen dreef + afvoer maaisel (padden-
stoelenbeheer) Torendreef 

37 Wortel Kolonie Infrastructuur Maaien onder draad  
39 Wortel Kolonie Bestrijden Am. Vogelkers + Am. Eik 8b 

39 Wortel Kolonie Infrastructuur vrijmaaien + onderhouden van borden, palen, 
barelen, …  

40 Wortel Kolonie Bestrijden Am. Vogelkers + Am. Eik 8b 
40 Wortel Kolonie Akkerbeheer Frezen, ploegen en inzaaien 1ha 18 
42 Wortel Kolonie Maaien maaien en afvoeren N8b 
49 Wortel Kolonie Snoeien Opsnoeien donkere dreef (AM. Eik) 5, 6 
49 Wortel Kolonie Kappen en zagen Bestrijden AM.eik langs donkere dreef (Am. Eik) 5, 6 
50 Wortel Kolonie Snoeien Opsnoeien donkere dreef (AM. Eik) 5, 6 
50 Wortel Kolonie Kappen en zagen Bestrijden AM.eik langs donkere dreef (Am. Eik) 5, 6 
50 Wortel Kolonie Maaien maaien en afvoeren N15 

5 tot 22 Wortel Kolonie Snoeien Opsnoeien van dreven Am.eik (gevaarlijke en 
dode takken verwijderen) Toerendreef 
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Bijlage 5: Bestandskenmerken en dendrometrische gegevens 
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Bijlage 6: Vegetatie-opnames  
 
Zie databank en cd-rom 
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Bijlage 7: Rapport loopkevers en spinnen (Nature-ID) 
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Bijlage 8: Overzicht paddenstoelwaarnemingen met vermelding Vlaamse en 
Nederlandse Rode lijststatus. 
 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Plaats 
RL 
VL 

RL 
NL 

Abortiporus biennis (Bull.: Fr.) Singer Toefige labyrintzwam Bootjesven   
Acremonium lindtneri (Kirschst.) 
Samuels & Rogerson 

 Weldadigheidskolonie   

Acrospermum compressum Tode: Fr.  Bootjesven   
Agrocybe arvalis (Fr.: Fr.) R. Heim & 
Romagn. 

Knolletjesleemhoed Bootjesven  KW 

Agrocybe elatella (P. Karst.) Vesterh. Moerasleemhoed Bootjesven  KW 
Agrocybe pediades (Fr.) Fayod Grasleemhoed Weldadigheidskolonie   
Agrocybe pediades (Fr.) Fayod Grasleemhoed Bootjesven   
Agrocybe praecox (Pers.: Fr.) Fayod Vroege leemhoed Bootjesven   
Agrocybe praecox (Pers.: Fr.) Fayod Vroege leemhoed Dreef bij boerderij Wortel-kolonie   
Agrocybe rivulosa Nauta Geaderde leemhoed Bootjesven   
Aleuria aurantia (Pers.: Fr.) Fuckel Grote oranje bekerzwam Bootjesven   
Alnicola escharoides (Fr.: Fr.) Romagn. Bleke elzenzompzwam Bootjesven   
Amanita citrina (Schaeff.->) Pers.  Langenberg N  
Amanita citrina (Schaeff.->) Pers. var. 
citrina 

Gele knolamaniet Bootjesven N  

Amanita citrina (Schaeff.->) Pers. var. 
citrina 

Gele knolamaniet Weldadigheidskolonie N  

Amanita citrina var. alba (Pers.) Quél. 
& Bataille 

Witte knolamaniet Langenberg N  

Amanita excelsa (Fr.: Fr.) Bertillon Grauwe amaniet Bootjesven N  
Amanita excelsa (Fr.: Fr.) Bertillon Grauwe amaniet Weldadigheidskolonie N  
Amanita fulva (Schaeff.-> Pers.) Fr. f. 
fulva 

Roodbruine slanke 
amaniet 

Weldadigheidskolonie N  

Amanita fulva (Schaeff.-> Pers.) Fr. f. 
fulva 

Roodbruine slanke 
amaniet 

Bootjesven N  

Amanita muscaria (L.: Fr.) Lam. Vliegenzwam Bootjesven N  
Amanita pantherina (DC.: Fr.) Krombh. Panteramaniet Bootjesven N  
Amanita pantherina (DC.: Fr.) Krombh. Panteramaniet Weldadigheidskolonie N  
Amanita phalloides (Fr.: Fr.) Link var. 
phalloides 

Groene knolamaniet Weldadigheidskolonie N  

Amanita rubescens Pers.: Fr. var. 
rubescens 

Parelamaniet Bootjesven N  

Amanita rubescens Pers.: Fr. var. 
rubescens 

Parelamaniet Bootjesven en omgeving N  

Amanita rubescens Pers.: Fr. var. 
rubescens 

Parelamaniet Weldadigheidskolonie N  

Armillaria mellea (Vahl: Fr.) P. Kumm. 
s.s. 

Echte honingzwam Bootjesven   

Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink Sombere honingzwam Bootjesven   
Ascocoryne sarcoides (Jacq.: Fr.) J.W. 
Groves & Wilson 

Paarse knoopzwam Bootjesven   

Asterophora lycoperdoides (Bull.: Fr.) 
Ditmar 

Poederzwamgast Bootjesven  KW 

Asterophora parasitica (Bull.: Fr.) 
Singer 

Plaatjeszwamgast Bootjesven  KW 

Auriscalpium vulgare Gray Oorlepelzwam Bootjesven N KW 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Plaats 
RL 
VL 

RL 
NL 

Bisporella citrina (Batsch: Fr.) Korf & 
S.E. Carp. 

Geel schijfzwammetje Bootjesven   

Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P. 
Karst. 

Grijze buisjeszwam Bootjesven en omgeving   

Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P. 
Karst. 

Grijze buisjeszwam Bootjesven   

Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P. 
Karst. 

Grijze buisjeszwam Weldadigheidskolonie   

Bolbitius titubans (Bull.: Fr.) Fr. var. 
titubans 

Dooiergele mestzwam Bootjesven   

Bolbitius titubans (Bull.: Fr.) Fr. var. 
titubans 

Dooiergele mestzwam Bootjesven en omgeving   

Boletus edulis Bull.: Fr. 
Gewoon eekhoorntjes-
brood 

Bootjesven en omgeving N  

Boletus edulis Bull.: Fr. 
Gewoon eekhoorntjes-
brood 

Bootjesven N  

Boletus edulis Bull.: Fr. 
Gewoon eekhoorntjes-
brood 

Weldadigheidskolonie N  

Boletus erythropus Pers.: Fr. Gewone heksenboleet Weldadigheidskolonie N  
Boletus erythropus Pers.: Fr. Gewone heksenboleet Bootjesven N  
Boletus erythropus Pers.: Fr. Gewone heksenboleet Bootjesven en omgeving N  
Boletus queletii Schulzer Gladstelige heksenboleet Bootjesven 2 KW 
Boletus reticulatus Schaeff. Vroeg eekhoorntjesbrood Bootjesven 3  
Boletus reticulatus Schaeff. Vroeg eekhoorntjesbrood Langenberg 3  
Bovista graveolens Schwalb Zwartbruine bovist Bootjesven 1 EB 
Brunnipila fuscescens (Pers.) Baral Donkerharig franjekelkje Bootjesven   
Calocera cornea (Batsch: Fr.) Fr. Geel hoorntje Weldadigheidskolonie   
Calvatia excipuliformis (Scop.: Pers.) 
Perdeck 

Plooivoetstuifzwam Bootjesven N  

Calvatia excipuliformis (Scop.: Pers.) 
Perdeck 

Plooivoetstuifzwam Weldadigheidskolonie N  

Calycina herbarum (Pers.: Fr.) Dennis Gewoon poederkelkje Bootjesven   
Calyptella capula (Holmsk.: Fr.) Quél. Brandnetelklokje Bootjesven   
Cantharellus cibarius Fr.: Fr. Gewone hanenkam Bootjesven 3 KW 
Cantharellus cibarius Fr.: Fr. Gewone hanenkam Weldadigheidskolonie 3 KW 
Ceratiomyxa fruticulosa (O.F.Müll.) T. 
Macbr. var. fruticulosa 

Gewoon ijsvingertje Weldadigheidskolonie   

Chalciporus piperatus (Bull.: Fr.) Bat. Peperboleet Bootjesven N  
Cheilymenia fimicola (de Not. & Bagl.) 
Dennis 

Oranje borstelbekertje Bootjesven   

Chondrostereum purpureum (Pers.: 
Fr.) Pouzar 

Paarse korstzwam Bootjesven   

Ciboria batschiana (Zopf) N.F. Buchw. Eikelbekertje Bootjesven   
Clavaria argillacea Pers.: Fr. Heideknotszwam Bootjesven  BE 
Claviceps microcephala (Wallr.) Tul. Pijpenstrootjemoederkoren Bootjesven   
Clavulina coralloides (L.: Fr.) J. Schröt. Witte koraalzwam Bootjesven   
Clitocybe agrestis Harmaja Bleke veldtrechterzwam Weldadigheidskolonie   
Clitocybe clavipes (Pers.: Fr.) P. 
Kumm. 

Knotsvoettrechterzwam Bootjesven   

Clitocybe metachroa (Fr.: Fr.) P. 
Kumm. 

Tweekleurige trechter-
zwam 

Bootjesven   

Clitocybe metachroa (Fr.: Fr.) P. 
Kumm. 

Tweekleurige trechter-
zwam 

Weldadigheidskolonie   
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Clitocybe nebularis (Batsch: Fr.) P. 
Kumm. var. nebularis 

Nevelzwam Bootjesven   

Clitocybe rivulosa (Pers.: Fr.) P. Kumm. Giftige weidetrechterzwam Bootjesven   
Clitocybe subbulbipes Murrill Vliertrechterzwam Bootjesven  GE 
Clitocybe vibecina (Fr.) Quél. Gestreepte trechterzwam Bootjesven   
Clitopilus prunulus (Scop.: Fr.) P. 
Kumm. 

Grote molenaar Bootjesven   

Collybia cirrhata (Pers.) Quél. Dwergcollybia Bootjesven N  
Collybia cirrhata (Pers.) Quél. Dwergcollybia Langenberg N  
Conocybe apala (Fr.: Fr.) Arnolds Izabelkleurig breeksteeltje Bootjesven   
Conocybe juniana (Velen.) Hauskn. & 
Svrcek 

Tuinbreeksteeltje Bootjesven   

Conocybe pubescens (Gillet) Kühner Donzig breeksteeltje Bootjesven   
Conocybe semiglobata Kühner & Wat-
ling 

Gewelfd breeksteeltje Bootjesven en omgeving   

Conocybe semiglobata Kühner & Wat-
ling 

Gewelfd breeksteeltje Bootjesven   

Conocybe siliginea f. rickenii (Jul. 
Schäff.) Arnolds 

Bleek breeksteeltje Bootjesven   

Conocybe velutipes (Velen.) Hauskn. & 
Svrcek 

Grasbreeksteeltje Bootjesven   

Coprinus acuminatus (Romagn.) P.D. 
Orton 

Kleine kale inktzwam Bootjesven  GE 

Coprinus acuminatus (Romagn.) P.D. 
Orton 

Kleine kale inktzwam Bootjesven en omgeving  GE 

Coprinus atramentarius (Bull.: Fr.) Fr. Grote kale inktzwam Bootjesven   
Coprinus atramentarius (Bull.: Fr.) Fr. Grote kale inktzwam Weldadigheidskolonie   
Coprinus auricomus Pat. Kastanje-inktzwam Bootjesven   
Coprinus cinereus (Schaeff.: Fr.) Gray Wortelende inktzwam Bootjesven  KW 
Coprinus comatus (O.F. Müll.: Fr.) 
Pers. 

Geschubde inktzwam Bootjesven   

Coprinus cordisporus Gibbs Korrelige mestinktzwam Bootjesven   
Coprinus domesticus (Bolton: Fr.) Gray Grote viltinktzwam Bootjesven   
Coprinus heterosetulosus Watling Donker mestdwergje Bootjesven   
Coprinus lagopus (Fr.: Fr.) Fr. var. 
lagopus 

Gewoon hazenpootje Bootjesven   

Coprinus leiocephalus P.D. Orton Geelbruin plooirokje Bootjesven   
Coprinus micaceus (Bull.: Fr.) Fr. s.l. Glimmerinktzwam Bootjesven   
Coprinus micaceus (Bull.: Fr.) Fr. s.s. Gewone glimmerinktzwam Bootjesven   
Coprinus miser P. Karst. Klein mestplooirokje Bootjesven   
Coprinus pellucidus P. Karst. Bleek mestdwergje Bootjesven   
Coprinus radiatus (Bolton: Fr.) Gray Pelsinktzwam Bootjesven   
Coprinus stercoreus Fr. Kleine korrelinktzwam Bootjesven   
Coprinus urticicola (Berk. & Broome) 
Buller var. urticicola 

Witte halminktzwam Bootjesven   

Cordyceps ophioglossoides (Ehrenb.: 
Fr.) Link 

Zwarte truffelknotszwam Bootjesven  BE 

Cortinarius alboviolaceus (Pers.: Fr.) 
Fr. 

Lila gordijnzwam Bootjesven  BE 

Cortinarius anomalus (Fr.: Fr.) Fr. var. 
anomalus 

Vaaggegordelde gordijn-
zwam 

Bootjesven   

Cortinarius camphoratus Fr. Kamfergordijnzwam Bootjesven  VN 
Cortinarius casimiri (Velen.) Huijsman Grootsporige gordijnzwam Bootjesven   
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Cortinarius casimiri (Velen.) Huijsman Grootsporige gordijnzwam Bootjesven   
Cortinarius causticus Fr. Berijpte galgordijnzwam Bootjesven  BE 
Cortinarius cohabitans P. Karst. Kousenvoetgordijnzwam Bootjesven   
Cortinarius comptulus Moser Pluizige gordijnzwam Bootjesven   
Cortinarius diasemospermus var. lep-
tospermus H. Lindstr. 

 Bootjesven   

Cortinarius elatior Fr. Rimpelige gordijnzwam Bootjesven  BE 
Cortinarius hemitrichus (Pers.: Fr.) Fr. 
var. hemitrichus 

Witschubbige gordijnzwam Bootjesven   

Cortinarius hinnuleus Fr. Muffe gordijnzwam Weldadigheidskolonie   
Cortinarius parvannulatus Kühner Cederhoutgordijnzwam Bootjesven  GE 
Cortinarius rigidus ss. Kühner & Ro-
magn. 

Kale pelargoniumgordijn-
zwam 

Bootjesven   

Cortinarius saniosus (Fr.: Fr.) Fr. 
Bleke geelvezelgordijn-
zwam 

Bootjesven   

Cortinarius striaepilus J. Favre Streephoedgordijnzwam Bootjesven   
Cortinarius subbalaustinus R. Henry Roodbruine gordijnzwam Bootjesven   
Cortinarius umbrinolens P.D. Orton Bietengordijnzwam Bootjesven   
Cortinarius vernus H. Lindstr. & Melot 
var. vernus 

Lilastelige gordijnzwam Bootjesven   

Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc. var. 
cesatii 

Rondsporig oorzwammetje Bootjesven   

Crepidotus epibryus (Fr.: Fr.) Quél. Klein oorzwammetje Bootjesven   
Crepidotus variabilis (Pers.: Fr.) P. 
Kumm. s.l. 

 Bootjesven   

Crepidotus variabilis (Pers.: Fr.) P. 
Kumm. s.s. 

Wit oorzwammetje Bootjesven   

Cyathicula culmicola (Desm.) S.E. 
Carp. 

Slijmspoorkelkje Bootjesven   

Cyathicula cyathoidea (Bull.: Fr.) De 
Thuemen 

Gewoon geleikelkje Bootjesven en omgeving   

Cyathicula cyathoidea (Bull.: Fr.) De 
Thuemen 

Gewoon geleikelkje Bootjesven   

Cyathus striatus (Huds.: Pers.) Willd. Gestreept nestzwammetje Bootjesven N  
Dacrymyces stillatus Nees: Fr. Oranje druppelzwam Bootjesven en omgeving   
Dacrymyces stillatus Nees: Fr. Oranje druppelzwam Bootjesven   
Dacrymyces stillatus Nees: Fr. Oranje druppelzwam Weldadigheidskolonie   
Daedalea quercina (L.: Fr.) Fr. Doolhofzwam Bootjesven en omgeving   
Daedalea quercina (L.: Fr.) Fr. Doolhofzwam Bootjesven   
Daedalea quercina (L.: Fr.) Fr. Doolhofzwam Langenberg   
Daedalea quercina (L.: Fr.) Fr. Doolhofzwam Weldadigheidskolonie   
Daedaleopsis confragosa (Bolton: Fr.) 
J. Schröt. 

Roodporiehoutzwam Bootjesven   

Diatrype disciformis (Hoffm.: Fr.) Fr. Hoekig schorsschijfje Weldadigheidskolonie   
Diderma effusum (Schwein.) Morgan Versmolten kalkschaaltje Bootjesven   
Entoloma pleopodium (Bull.: Fr.) Noor-
del. 

Citroengele satijnzwam Bootjesven   

Entoloma rhodopolium (Fr.: Fr.) P. 
Kumm. 

Grauwe bossatijnzwam Bootjesven   

Entoloma rugosum (Malençon) Bon  Bootjesven   
Entoloma sordidulum (Kühner. & Ro-
magn.) P.D. Orton 

Groezelige satijnzwam Bootjesven   

Entoloma sphagneti Naveau Grote veenmossatijnzwam Bootjesven  KW 
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Entyloma microsporum (Unger) J. 
Schröt. 

Boterbloembrand Bootjesven   

Exidia truncata Fr.: Fr. Eikentrilzwam Bootjesven   
Exidia truncata Fr.: Fr. Eikentrilzwam Bootjesven en omgeving   
Flammulina velutipes (Curtis: Fr.) Sin-
ger 

Gewoon fluweelpootje Bootjesven   

Fomes fomentarius (L.: Fr.) J. Kickx f. Echte tonderzwam Bootjesven   
Fomes fomentarius (L.: Fr.) J. Kickx f. Echte tonderzwam Langenberg   
Fuligo septica (L.) F.H. Wigg. Heksenboter Weldadigheidskolonie   
Galerina clavata (Velen.) Kühner Groot mosklokje Bootjesven   
Galerina hypnorum (Schrank: Fr.) Küh-
ner 

Geelbruin mosklokje Bootjesven   

Galerina hypnorum (Schrank: Fr.) Küh-
ner 

Geelbruin mosklokje Weldadigheidskolonie   

Galerina jaapii A.H. Sm. & Singer Witgeringd mosklokje Bootjesven  BE 
Galerina permixta (P.D. Orton) Pegler 
& T.W.K. Young 

Wilgenmosklokje Bootjesven   

Ganoderma australe (Fr.) Pat. Dikrandtonderzwam Weldadigheidskolonie   
Ganoderma australe (Fr.) Pat. Dikrandtonderzwam Bootjesven   
Ganoderma lipsiense (Batsch) G.F. 
Atk. 

Platte tonderzwam Bootjesven   

Ganoderma lipsiense (Batsch) G.F. 
Atk. 

Platte tonderzwam Bootjesven en omgeving   

Ganoderma lipsiense (Batsch) G.F. 
Atk. 

Platte tonderzwam Weldadigheidskolonie   

Ganoderma lucidum (Curtis: Fr.) P. 
Karst. 

Gesteelde lakzwam Bootjesven  KW 

Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) Gray Eikhaas Bootjesven   
Gymnopilus junonius (Fr.: Fr.) P.D. 
Orton 

Prachtvlamhoed Bootjesven   

Gymnopilus junonius (Fr.: Fr.) P.D. 
Orton 

Prachtvlamhoed Langenberg   

Gymnopilus junonius (Fr.: Fr.) P.D. 
Orton 

Prachtvlamhoed Weldadigheidskolonie   

Gymnopilus penetrans (Fr.: Fr.) Murrill Dennenvlamhoed Bootjesven   
Gymnopilus penetrans (Fr.: Fr.) Murrill Dennenvlamhoed Weldadigheidskolonie   
Gymnopus confluens (Pers.: Fr.) An-
tonín, Halling & Noordel. 

Bundelcollybia Bootjesven N  

Gymnopus dryophilus (Bull.: Fr.) Murrill 
s.l. 

Eikenbladzwammetje Weldadigheidskolonie   

Gymnopus dryophilus (Bull.: Fr.) Murrill 
s.s. 

Gewoon eikenbladzwam-
metje 

Bootjesven en omgeving N  

Gymnopus dryophilus (Bull.: Fr.) Murrill 
s.s. 

Gewoon eikenbladzwam-
metje 

Bootjesven N  

Gymnopus dryophilus (Bull.: Fr.) Murrill 
s.s. 

Gewoon eikenbladzwam-
metje 

Langenberg N  

Gymnopus erythropus (Pers.: Fr.) An-
tonín, Halling & Noordel. 

Kale roodsteelcollybia Bootjesven N  

Gymnopus ocior (Pers.) Antonín & 
Noordel. 

Donker eikenbladzwam-
metje 

Bootjesven en omgeving N  

Gymnopus ocior (Pers.) Antonín & 
Noordel. 

Donker eikenbladzwam-
metje 

Bootjesven N  

Gymnopus peronatus (Bolton: Fr.) 
Antonín, Halling & Noordel. 

Scherpe collybia Bootjesven N  
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Gymnopus peronatus (Bolton: Fr.) 
Antonín, Halling & Noordel. 

Scherpe collybia Weldadigheidskolonie N  

Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quél. 
var. mesophaeum 

Tweekleurige vaalhoed Bootjesven   

Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quél. 
var. mesophaeum 

Tweekleurige vaalhoed Weldadigheidskolonie   

Hebeloma velutipes Bruchet Opaalvaalhoed Bootjesven   
Helvella villosa (Hedw.) Dissing & 
Nannf. 

Gladstelige schotelkluif-
zwam 

Weldadigheidskolonie N  

Hyalorbilia infaltula (P. Karst.) Baral & 
G. Marson 

Ankerwasbekertje Bootjesven   

Hydnellum concrescens (Pers.) Banker Gezoneerde stekelzwam Bootjesven 3 BE 
Hydnellum spongiosipes (Peck) Pouzar Fluwelige stekelzwam Bootjesven 2 BE 
Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen: 
Fr.) Maire 

Valse hanenkam Bootjesven N  

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen: 
Fr.) Maire 

Valse hanenkam Weldadigheidskolonie N  

Hymenoscyphus consobrinus (Boud.) 
Hengstm. 

Geelwit vlieskelkje Bootjesven   

Hymenoscyphus fructigenus (Bull.: Fr.) 
Gray 

Eikeldopzwam Bootjesven   

Hymenoscyphus fructigenus (Bull.: Fr.) 
Gray 

Eikeldopzwam Weldadigheidskolonie   

Hymenoscyphus salicellus (Fr.: Fr.) 
Dennis 

Wilgentwijgvlieskelkje Bootjesven   

Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) P. 
Kumm. 

Dennenzwavelkop Bootjesven   

Hypholoma elongatum (Pers.: Fr.) Ri-
cken 

Bleke moeraszwavelkop Bootjesven   

Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) P. 
Kumm. 

Gewone zwavelkop Bootjesven   

Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) P. 
Kumm. 

Gewone zwavelkop Langenberg   

Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) P. 
Kumm. 

Gewone zwavelkop Weldadigheidskolonie   

Hypholoma lateritium (Schaeff.: Fr.) P. 
Kumm. 

Rode zwavelkop Bootjesven   

Hypholoma subericaeum (Fr.) Kühner Modderzwavelkop Bootjesven   
Hypoxylon fragiforme (Scop.: Fr.) Kickx Roestbruine kogelzwam Weldadigheidskolonie   
Incrucipilum capitatum (Peck) Baral & 
Krieglst. 

 Bootjesven   

Inocybe asterospora Quél. Sterspoorvezelkop Langenberg   
Inocybe cookei Bres. Gladde knolvezelkop Langenberg   
Inocybe cookei Bres. var. cookei Gladde knolvezelkop Bootjesven   
Inocybe curvipes P. Karst. Zilversteelvezelkop Bootjesven   
Inocybe dulcamara (Alb. & Schwein.) 
P. Kumm. var. dulcamara 

Gewone viltkop Bootjesven   

Inocybe dulcamara (Alb. & Schwein.) 
P. Kumm. var. dulcamara 

Gewone viltkop Weldadigheidskolonie   

Inocybe flocculosa (Berk.->) Sacc. Vlokkige vezelkop Bootjesven   
Inocybe fuscidula Velen. Sombere vezelkop Bootjesven   
Inocybe geophylla (Fr.: Fr.) P. Kumm. 
var. geophylla 

Witte satijnvezelkop Bootjesven   

Inocybe lacera (Fr.: Fr.) P. Kumm. Zandpadvezelkop Weldadigheidskolonie   
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Inocybe lacera (Fr.: Fr.) P. Kumm. var. 
lacera 

Zandpadvezelkop Bootjesven   

Inocybe lacera var. helobia Kuyper  Bootjesven   
Inocybe maculata Boudier Gevlekte vezelkop Bootjesven   
Inocybe maculata Boudier Gevlekte vezelkop Langenberg   
Inocybe napipes J.E. Lange Bruine knolvezelkop Bootjesven   
Inocybe rimosa (Bull.: Fr.) P. Kumm. Geelbruine spleetvezelkop Langenberg   
Inocybe rimosa (Bull.: Fr.) P. Kumm. Geelbruine spleetvezelkop Weldadigheidskolonie   
Iodophanus carneus (Pers.: Fr.) Korf Roze mestschijfje Bootjesven   
Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.: 
Fr.) P. Karst. 

Teervlekkenzwam Bootjesven   

Kretzschmaria deusta (Hoffm. Fr.) 
P.M.D. Martin 

Korsthoutskoolzwam Bootjesven   

Kretzschmaria deusta (Hoffm. Fr.) 
P.M.D. Martin 

Korsthoutskoolzwam Weldadigheidskolonie   

Kuehneola uredinis (Link) Arthur Braamroest Bootjesven en omgeving   
Laccaria amethystina (Huds.->) Cooke Rodekoolzwam Bootjesven   
Laccaria bicolor (Maire) P.D. Orton Tweekleurige fopzwam Bootjesven   
Laccaria laccata (Scop.: Fr.) Cooke Gewone fopzwam Bootjesven   
Laccaria laccata (Scop.: Fr.) Cooke Gewone fopzwam Weldadigheidskolonie   
Laccaria laccata var. pallidifolia (Peck) 
Peck 

Gewone fopzwam Weldadigheidskolonie   

Laccaria laccata var. pallidifolia (Peck) 
Peck 

Gewone fopzwam Bootjesven   

Laccaria proxima (Boud.) Pat. Schubbige fopzwam Bootjesven   
Laccaria tortilis (Bolton) Cooke Gekroesde fopzwam Bootjesven   
Lachnella alboviolascens (Alb. & 
Schwein.: Fr.) Fr. 

Dofpaars wolschijfje Bootjesven   

Lachnum apalum (Berk. & Broome) 
Nannf. 

Pitrusfranjekelkje Bootjesven   

Lachnum diminutum (Roberge) Rehm Russenfranjekelkje Bootjesven   
Lachnum tenuissimum (Quél.) Korf & 
Zhuang 

Teer franjekelkje Bootjesven   

Lachnum virgineum (Batsch: Fr.) P. 
Karst. 

Gewoon franjekelkje Bootjesven   

Lacrymaria lacrymabunda (Bull.: Fr.) 
Pat. 

Tranende franjehoed Bootjesven   

Lactarius camphoratus (Bull.: Fr.) Fr. Kruidige melkzwam Bootjesven N KW 
Lactarius chrysorrheus Fr. Zwavelmelkzwam Bootjesven N  
Lactarius hepaticus Plowr. Levermelkzwam Bootjesven N  
Lactarius lacunarum (Romagn.) ex 
Hora 

Greppelmelkzwam Bootjesven N KW 

Lactarius necator (Bull.: Fr.) Pers. Zwartgroene melkzwam Bootjesven N  
Lactarius pubescens Fr. Donzige melkzwam Bootjesven N  
Lactarius quietus (Fr.: Fr.) Fr. Kaneelkleurige melkzwam Bootjesven N  
Lactarius quietus (Fr.: Fr.) Fr. Kaneelkleurige melkzwam Weldadigheidskolonie N  
Lactarius rufus (Scop.: Fr.) Fr. Rossige melkzwam Bootjesven N  
Lactarius tabidus Fr. s.l.  Weldadigheidskolonie   
Lactarius tabidus Fr. s.s. Rimpelende melkzwam Bootjesven N  
Laetinaevia carneoflavida (Rehm) 
Nannf. ex B. Hein 

Brandnetelsplijtbekertje Bootjesven   

Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill Zwavelzwam Weldadigheidskolonie   
Lasiosphaeria hirsuta Ces. & De Not. Harig ruigkogeltje Bootjesven   
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Lasiosphaeria ovina Ces. & De Not. Eivormig ruigkogeltje Bootjesven   
Leccinum brunneogriseolum Lannoy & 
Estadès 

Bruingrijze berkenboleet Bootjesven N  

Leccinum quercinum Pilát ex Pilát Eikenboleet Bootjesven B KW 
Leccinum scabrum (Bull.: Fr.) Gray s.s. Gewone berkenboleet Bootjesven N  
Lentinus tigrinus (Bull.: Fr.) Fr. Tijgertaaiplaat Bootjesven N  
Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf. Glanzend druivenpitje Weldadigheidskolonie   
Lepiota cristata (Bolton: Fr.) P. Kumm. 
var. cristata 

Stinkparasolzwam Bootjesven   

Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke f. nuda Paarse schijnridderzwam Bootjesven   
Leptosphaeria acuta (Hoffm.: Fr.) P. 
Karst. 

Brandnetelvulkaantje Bootjesven   

Lophiostoma fuckelii Sacc. Bramenknapzakje Bootjesven   
Lycogala epidendrum (L.) Fr. Gewone boomwrat Bootjesven   
Lycoperdon perlatum Pers.: Pers. Parelstuifzwam Bootjesven N  
Lycoperdon perlatum Pers.: Pers. Parelstuifzwam Weldadigheidskolonie N  
Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers. Peervormige stuifzwam Langenberg N  
Lyophyllum decastes (Fr.: Fr) Singer Bruine bundelridderzwam Weldadigheidskolonie   
Lyophyllum striaepileum (Fr.) Kühner & 
Romagn. ex Kalamees 

Streephoedgrauwkop Bootjesven  GE 

Lyophyllum tylicolor (Fr.: Fr.) M. Lange 
& Sivertsen 

Kleine grauwkop Bootjesven   

Marasmiellus vaillantii (Pers.: Fr.) Sin-
ger 

Halmruitertje Bootjesven N  

Marasmiellus vaillantii (Pers.: Fr.) Sin-
ger 

Halmruitertje Langenberg N  

Marasmius androsaceus (L.: Fr.) Fr. Paardenhaartaailing Bootjesven N  
Marasmius androsaceus (L.: Fr.) Fr. Paardenhaartaailing Weldadigheidskolonie N  
Marasmius curreyi Berk & Broome Oranje grastaailing Bootjesven N  
Marasmius epiphyllus (Pers.: Fr.) Fr. Witte taailing Bootjesven N  
Marasmius oreades (Bolton: Fr.) Fr. Weidekringzwam Bootjesven N  
Marasmius oreades (Bolton: Fr.) Fr. Weidekringzwam Bootjesven en omgeving N  
Marasmius oreades (Bolton: Fr.) Fr. Weidekringzwam Weldadigheidskolonie N  
Marasmius rotula (Scop.: Fr.) Fr. Wieltje Bootjesven N  
Megacollybia platyphylla (Pers.: Fr.) 
Kotlaba & Pouzar 

Breedplaatstreephoed Bootjesven   

Melanoleuca exscissa (Fr.: Fr.) Singer 
var. exscissa 

Grijze veldridderzwam Weldadigheidskolonie   

Melanotus phillipsii (Berk. & Broome) 
Singer 

Schelpkaalkopje Bootjesven   

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. 
Karst. 

Reuzenzwam Bootjesven   

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. 
Karst. 

Reuzenzwam Langenberg   

Meruliopsis corium (Pers.: Fr.) Ginns Papierzwammetje Bootjesven   
Mollisia cinerea (Batsch: Fr.) P. Karst. Gedrongen mollisia Bootjesven   
Mollisia cinerea (Batsch: Fr.) P. Karst. Gedrongen mollisia Bootjesven en omgeving   
Mollisia lycopi Rehm Wolfspootmollisia Bootjesven   
Mollisia palustris (Roberge) P. Karst. Moerasmollisia Bootjesven   
Mollisia revincta (P. Karst.) Rehm Gemêleerde mollisia Bootjesven   
Mucilago crustacea F.H. Wigg. Groot kalkschuim Bootjesven   
Mycena acicula (Schaeff.: Fr.) P. 
Kumm. 

Oranje dwergmycena Weldadigheidskolonie   
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Mycena aetites (Fr.) Quél. Grijsbruine grasmycena Bootjesven   
Mycena epipterygia (Scop.: Fr.) Gray Graskleefsteelmycena Bootjesven   
Mycena filopes (Bull.: Fr.) P. Kumm. Draadsteelmycena Bootjesven   
Mycena flavescens Velen. Geelsnedemycena Bootjesven   
Mycena galericulata (Scop.: Fr.) Gray 
var. galericulata 

Helmmycena Bootjesven   

Mycena galopus (Pers.: Fr.) P. Kumm. Melksteelmycena Bootjesven   
Mycena galopus (Pers.: Fr.) P. Kumm. Melksteelmycena Weldadigheidskolonie   
Mycena galopus var. nigra Rea  Bootjesven   
Mycena galopus var. nigra Rea  Weldadigheidskolonie   
Mycena leptocephala (Pers.: Fr.) Gillet Stinkmycena Bootjesven   
Mycena olivaceomarginata (Massee) 
Massee f. olivaceomarginata 

Bruinsnedemycena Bootjesven   

Mycena pura (Pers.: Fr) P. Kumm. Gewoon elfenschermpje Bootjesven   
Mycena rorida (Scop.: Fr.) Quél. Slijmsteelmycena Bootjesven   
Mycena stylobates (Pers.: Fr.) P. 
Kumm. 

Schijfsteelmycena Bootjesven   

Mycena stylobates (Pers.: Fr.) P. 
Kumm. 

Schijfsteelmycena Weldadigheidskolonie   

Mycena vitilis (Fr.) Quél. Papilmycena Bootjesven   
Mycena vitilis (Fr.) Quél. Papilmycena Weldadigheidskolonie   
Nectria cinnabarina (Tode: Fr.) Fr. Gewoon meniezwammetje Bootjesven   
Oligoporus tephroleucus (Fr.: Fr.) Gilb. 
& Ryvarden 

Asgrauwe kaaszwam Bootjesven   

Panaeolus acuminatus (Schaeff.) Gillet Spitse vlekplaat Bootjesven   
Panaeolus foenisecii (Pers.: Fr.) J. 
Schröt. 

Gazonvlekplaat Bootjesven   

Panaeolus semiovatus (Sowerby: Fr.) 
S. Lundell & Nannf var. semiovatus 

Geringde vlekplaat Bootjesven   

Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quél. Franjevlekplaat Bootjesven   
Panellus mitis (Pers.: Fr.) Singer Dennenschelpzwam Bootjesven   
Paxillus involutus (Batsch: Fr.) Fr. Gewone krulzoom Bootjesven N  
Paxillus involutus (Batsch: Fr.) Fr. Gewone krulzoom Weldadigheidskolonie N  
Peniophora quercina (Pers.: Fr.) Cooke Paarse eikenschorszwam Bootjesven   
Peziza granularis Donadini Olijfkleurige bekerzwam Bootjesven   
Peziza limnaea Maas Geest. Bruine modderbekerzwam Bootjesven  KW 
Phaeohelotium imberbe (Bull.) Svrcek Verkleurend vlieskelkje Bootjesven   
Phellodon confluens (Pers.) Pouzar Wollige stekelzwam Weldadigheidskolonie 2 EB 
Phellodon confluens (Pers.) Pouzar Wollige stekelzwam Bootjesven 2 EB 
Phellodon connatus (Schultz: Fr.) P. 
Karst. 

Tengere stekelzwam Bootjesven 2 EB 

Phlebia radiata Fr. Oranje aderzwam Bootjesven   
Phlebia tremellosa (Schrad.: Fr.) Nak-
asone & Burds. 

Spekzwoerdzwam Bootjesven   

Pholiota alnicola (Fr.: Fr.) Singer var. 
alnicola 

Elzenbundelzwam Bootjesven   

Pholiota gummosa (Lasch: Fr.) Singer Bleekgele bundelzwam Bootjesven   
Pholiota tuberculosa (Schaeff.: Fr.) P. 
Kumm. 

Oranjegele bundelzwam Bootjesven   

Pilobolus crystallinus (Wigg.) Tode Gewone kogelschieter Bootjesven   

Pilobolus kleinii Tiegh. 
Oranjesporige kogelschie-
ter 

Bootjesven   

Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P. Berkenzwam Bootjesven   
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Karst. 
Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P. 
Kumm. 

Gewone oesterzwam Bootjesven N  

Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. Gewone hertenzwam Bootjesven   
Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. Gewone hertenzwam Weldadigheidskolonie   
Polyporus brumalis (Pers.: Fr.) Fr. Winterhoutzwam Bootjesven   
Polyporus ciliatus Fr.: Fr. Voorjaarshoutzwam Bootjesven   
Polyporus varius (Pers.: Fr.) Fr. Waaierbuisjeszwam Bootjesven   
Polyporus varius (Pers.: Fr.) Fr. Waaierbuisjeszwam Bootjesven en omgeving   
Psathyrella artemisiae (Pass.) Konrad 
& Maubl. 

Wollige franjehoed Bootjesven   

Psathyrella candolleana (Fr.: Fr.) Maire Bleke franjehoed Bootjesven   
Psathyrella candolleana (Fr.: Fr.) Maire Bleke franjehoed Langenberg   
Psathyrella corrugis (Pers.: Fr.) Konrad 
& Maubl. 

Sierlijke franjehoed Bootjesven   

Psathyrella lutensis (Romagn.) Bon Satijnsteelfranjehoed Bootjesven   
Psathyrella marcescibilis (Britzelm.) 
Singer 

Spaanderfranjehoed Bootjesven   

Psathyrella microrrhiza (Lasch: Fr.) 
Konrad & Maubl. 

Kortwortelfranjehoed Bootjesven   

Psathyrella piluliformis (Bull.: Fr.) P.D. 
Orton 

Witsteelfranjehoed Bootjesven   

Psathyrella piluliformis (Bull.: Fr.) P.D. 
Orton 

Witsteelfranjehoed Weldadigheidskolonie   

Psathyrella spadicea (Schaeff.-> P. 
Kumm.) Singer 

Dadelfranjehoed Bootjesven   

Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) 
Maire 

Vroege franjehoed Bootjesven   

Psathyrella trivialis Arnolds  Bootjesven   
Psilachnum eburneum (Roberge ex 
Desm.) Baral & Krieglst. 

Grasschoteltje Bootjesven   

Psilocybe coprophila (Bull.: Fr.) Quél. Mestkaalkopje Bootjesven   
Psilocybe crobula (Fr.) Singer Franjekaalkopje Bootjesven   
Psilocybe merdaria (Fr.: Fr.) Ricken Meststropharia Bootjesven  BE 
Psilocybe subcoprophila (Britzelm.) 
Sacc. 

Grootsporig mestkaalkopje Bootjesven   

Pyrenopeziza escharodes (Berk. & 
Broome) Rehm 

 Bootjesven   

Pyrenopeziza pulveracea (Fuckel) 
Gremmen 

Zwart uitbreekkommetje Bootjesven   

Ramsbottomia macracantha (Boud.) 
Benkert & T. Schumach. 

Stersporig mosschijfje Bootjesven   

Rhodocollybia butyracea (Bull.: Fr.) 
Lennox 

Botercollybia Bootjesven N  

Rhodocollybia maculata (Alb. & 
Schwein.: Fr.) Singer 

Roestvlekkenzwam Bootjesven N  

Rhytisma acerinum (Pers.: Fr.) Fr. Inktvlekkenzwam Bootjesven   
Rickenella fibula (Bull.: Fr.) Raitelh. Oranjegeel trechtertje Bootjesven   
Rickenella fibula (Bull.: Fr.) Raitelh. Oranjegeel trechtertje Langenberg   
Rickenella fibula (Bull.: Fr.) Raitelh. Oranjegeel trechtertje Weldadigheidskolonie   
Rickenella swartzii (Fr.) Kuyper Paarsharttrechtertje Bootjesven   
Russula aeruginea Lindblad ex Fr. Groene berkenrussula Bootjesven N  
Russula aeruginea Lindblad ex Fr. Groene berkenrussula Weldadigheidskolonie N  
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Russula amoenolens Romagn. Scherpe kamrussula Weldadigheidskolonie N  
Russula amoenolens Romagn. Scherpe kamrussula Bootjesven N  
Russula amoenolens Romagn. Scherpe kamrussula Langenberg N  
Russula betularum Hora Roze berkenrussula Bootjesven N  
Russula brunneoviolacea Crawshay Gewolkte russula Bootjesven N BE 
Russula cicatricata Romagn. ex Bon Vissige okerrussula . Z  
Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. 
var. cyanoxantha 

Regenboogrussula Weldadigheidskolonie N  

Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. 
var. cyanoxantha 

Regenboogrussula Bootjesven N  

Russula emetica (Schaeff.: Fr.) Pers. Braakrussula Bootjesven 3  
Russula fellea (Fr.: Fr.) Fr. Beukenrussula Bootjesven N  
Russula fragilis (Pers.: Fr.) Fr. var. 
fragilis 

Broze russula Bootjesven N  

Russula fragilis (Pers.: Fr.) Fr. var. 
fragilis 

Broze russula Weldadigheidskolonie N  

Russula gilvescens Romagn. ex Bon  . ?  
Russula graveolens Romell Vissige eikenrussula Weldadigheidskolonie   
Russula graveolens Romell Vissige eikenrussula Bootjesven   
Russula ionochlora Romagn. Violetgroene russula Bootjesven N  
Russula mairei Singer Stevige braakrussula Bootjesven N  
Russula nigricans (Bull.->) Fr. Grofplaatrussula Bootjesven N  
Russula ochroleuca Pers. Geelwitte russula Bootjesven N  
Russula odorata Romagn. Geurige russula Weldadigheidskolonie 3  
Russula parazurea Jul. Schäff. Berijpte russula Bootjesven N  
Russula parazurea Jul. Schäff. Berijpte russula Weldadigheidskolonie N  
Russula parazurea Jul. Schäff. Berijpte russula Langenberg N  
Russula pectinatoides Peck ss. Ro-
magn. 

Onsmakelijke kamrussula Bootjesven N  

Russula pectinatoides Peck ss. Ro-
magn. 

Onsmakelijke kamrussula Weldadigheidskolonie N  

Russula pectinatoides Peck ss. Ro-
magn. 

Onsmakelijke kamrussula Langenberg N  

Russula risigallina (Batsch) Sacc. Abrikozenrussula Weldadigheidskolonie N KW 
Russula undulata Velen. Zwartpurperen russula Bootjesven N  
Russula undulata Velen. Zwartpurperen russula Weldadigheidskolonie N  
Russula velenovskyi Melzer & Zvara Schotelrussula Bootjesven N  
Russula velenovskyi Melzer & Zvara Schotelrussula Weldadigheidskolonie N  
Russula vesca Fr. Smakelijke russula Bootjesven N  
Russula vesca Fr. Smakelijke russula Weldadigheidskolonie N  
Russula xerampelina (Schaeff.) Fr. s.l. Vissige russula Weldadigheidskolonie   
Sarcodon scabrosus (Fr.) P. Karst. Blauwvoetstekelzwam Bootjesven 1 EB 
Schizophyllum commune Fr.: Fr. Waaiertje Bootjesven en omgeving  KW 
Schizophyllum commune Fr.: Fr. Waaiertje Bootjesven  KW 
Schizopora paradoxa (Schrad.: Fr.) 
Donk s.l. 

 Langenberg   

Scleroderma areolatum Ehrenb. Kleine aardappelbovist Bootjesven N  
Scleroderma areolatum Ehrenb. Kleine aardappelbovist Weldadigheidskolonie N  
Scleroderma cepa Pers. s.l. Uiige aardappelbovist Weldadigheidskolonie N GE 
Scleroderma cepa Pers. s.l. Uiige aardappelbovist Bootjesven N GE 
Scleroderma citrinum Pers.: Pers. Gele aardappelbovist Weldadigheidskolonie N  
Scleroderma citrinum Pers.: Pers. Gele aardappelbovist Bootjesven N  
Scleroderma verrucosum (Bull.: Pers.)  Bootjesven   
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ex Pers. s.l. 
Scleroderma verrucosum (Bull.: Pers.) 
Pers. s.s. 

Wortelende aardappelbo-
vist 

Bootjesven N  

Scutellinia scutellata (L.: Fr.) Lambotte Gewone wimperzwam Bootjesven   
Simocybe centunculus (Fr.: Fr) Singer 
var. centunculus 

Olijfkleurig matkopje Bootjesven   

Simocybe rubi (Berk.) Singer Gewoon matkopje Bootjesven   
Simocybe sumptuosa (P.D. Orton) 
Singer 

Groot matkopje Bootjesven   

Stereum gausapatum (Fr.: Fr.) Fr. Eikenbloedzwam Bootjesven   
Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Pers. Gele korstzwam Bootjesven   
Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Pers. Gele korstzwam Bootjesven en omgeving   
Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Pers. Gele korstzwam Weldadigheidskolonie   
Stereum ochraceoflavum (Schwein.) 
Ellis ss. Jülich 

Twijgkorstzwam Bootjesven   

Stereum ochraceoflavum (Schwein.) 
Ellis ss. Jülich 

Twijgkorstzwam Weldadigheidskolonie   

Stereum rugosum (Pers.: Fr.) Fr. Gerimpelde korstzwam Bootjesven   
Stropharia aeruginosa (Curtis: Fr.) 
Quél. s.s. 

Echte kopergroenzwam Bootjesven   

Stropharia caerulea Kreisel Valse kopergroenzwam Bootjesven   
Stropharia dorsipora Esteve-Rav. & 
Barrasa 

Valse kleefsteelstropharia Bootjesven   

Stropharia semiglobata (Batsch: Fr.) 
Quél. 

Kleefsteelstropharia Bootjesven   

Thecotheus pelletieri (Crouan) Boud. Slijmspoorschijfje Bootjesven   
Thelephora terrestris Ehrh.: Fr. Gewone franjezwam Bootjesven   
Trametes gibbosa (Pers.: Fr.) Fr. Witte bultzwam Bootjesven   
Trametes hirsuta (Wulfen: Fr.) Pilát Ruig elfenbankje Bootjesven   
Trametes versicolor (L.: Fr.) Pilát Gewoon elfenbankje Bootjesven en omgeving   
Trametes versicolor (L.: Fr.) Pilát Gewoon elfenbankje Bootjesven   
Tremella mesenterica Retz.: Fr. Gele trilzwam Bootjesven en omgeving   
Tremella mesenterica Retz.: Fr. Gele trilzwam Bootjesven   
Trichaptum abietinum (Pers.: Fr.) 
Ryvarden 

Paarse dennenzwam Bootjesven   

Trichia botrytis (J.F. Gmel.) Pers. Zwart draadwatje Weldadigheidskolonie   
Tricholoma fulvum (DC.: Fr.) Sacc. Berkenridderzwam Bootjesven N KW 
Tricholomopsis rutilans (Schaeff.: Fr.) 
Singer 

Koningsmantel Bootjesven   

Tubaria conspersa (Pers.: Fr.) Fayod Zemelig donsvoetje Bootjesven   
Tubaria dispersa (Pers.) Singer Meidoorndonsvoetje Bootjesven   
Tubaria furfuracea (Pers.: Fr.) Gillet f. 
furfuracea 

Gewoon donsvoetje Bootjesven   

Tubaria furfuracea (Pers.: Fr.) Gillet s.l.  Bootjesven   
Tylopilus felleus (Bull.: Fr.) P. Karst. Bittere boleet . N KW 
Vascellum pratense (Pers.: Pers.) Krei-
sel 

Afgeplatte stuifzwam Bootjesven N  

Volvariella pusilla (Pers.: Fr.) Singer ss. 
Ludwig 

Grijsvezelige beurszwam Bootjesven  KW 

Vuilleminia comedens (Nees: Fr.) Maire Gewone schorsbreker Bootjesven   
Xerocomus badius (Fr.: Fr.) E.-J. Gil-
bert 

Kastanjeboleet Bootjesven N  

Xerocomus badius (Fr.: Fr.) E.-J. Gil- Kastanjeboleet Weldadigheidskolonie N  
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bert 
Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél. 
s.l. 

 Bootjesven   

Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél. 
s.l. 

 Weldadigheidskolonie   

Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél. 
s.s. 

Roodstelige fluweelboleet Bootjesven N  

Xerocomus cisalpinus Simonini, Ladur-
ner & Peintner 

Blauwvlekkende roodsteel-
fluweelboleet 

Bootjesven   

Xerocomus communis (Bull.) Bon  Weldadigheidskolonie   
Xerocomus ferrugineus (Schaeff.) Bon Bruine fluweelboleet . N  
Xerocomus parasiticus (Bull.: Fr.) Quél. Kostgangerboleet Bootjesven N KW 
Xerocomus porosporus Imler ex Imler Sombere fluweelboleet Langenberg N  
Xerocomus pruinatus (Fr.) Quél. Purperbruine fluweelboleet Weldadigheidskolonie N  
Xerocomus pruinatus (Fr.) Quél. Purperbruine fluweelboleet Langenberg N  
Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél. 
s.l. 

 Weldadigheidskolonie   

Xerocomus rubellus Quél. s.s. Rode boleet Weldadigheidskolonie N  
Xerocomus rubellus Quél. s.s. Rode boleet Bootjesven N  
Xerocomus rubellus Quél. s.s. Rode boleet Langenberg N  
Xerocomus subtomentosus (L.: Fr.) 
Quél. 

Fluweelboleet Weldadigheidskolonie N  

Xerocomus subtomentosus (L.: Fr.) 
Quél. 

Fluweelboleet Langenberg N  

Xylaria hypoxylon (L.: Fr.) Grev. Geweizwam Bootjesven   
Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. Houtknotszwam Bootjesven en omgeving   
Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. Houtknotszwam Bootjesven   
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Bijlage 9: Consultatieverslag openbaar onderzoek  
 
 
1. Participatie 
 
Naast de verschillende stuurgroepen en werkgroepen (zie overzicht vooraan rapport) waren er 
twee toelichten voor de bevolking: 
 
 27 juni 2012: toelichting voor milieuraad en andere raden stad Hoogstraten 

Tussen 19u30 en 21u30 werd in het stadshuis van Hoogstraten d.m.v. een presentatie toe-
lichting gegeven over de hoofdstukken 1 en 2 van het beheerplan en werd de ontwerpvisie 
toegelicht.  
De leden van de verschillende gemeentelijke raden werden door de stadsdiensten uitgeno-
digd. Er waren 17 personen aanwezig.  
 

 12 februari 2013: toelichting voor de bevolking  

Tussen 19u30 en 22u werd in het stadshuis van Hoogstraten in samenwerking met vzw 
Kempens Landschap een toelichting gegeven over het beheerplan Wortel Kolonie en de mo-
biliteit. 
De infoavond werd op de website van de Stad Hoogstraten aangekondigd, in het lokaal 
weekblad Impuls en de inwoners van Wortel werden via een huis-aan-huisbedeling uitgeno-
digd. De opkomst was een bijzonder succes met meer dan 100 aanwezigen.  
 

 21 januari 2013: toelichting voor het college van burgemeester en schepenen 

Op de zitting van 21 januari 2013 werd het eindontwerp van beheerplan toegelicht aan het 
college van burgemeester en schepenen van de stad Hoogstraten.  

 
2.  Aankondiging Openbaar onderzoek 
Het openbaar onderzoek werd aangekondigd: 

• In het lokaal weekblad Impuls van week 6 (6 februari 2013), zie bijlage. 

• Op de website van de stad Hoogstraten. 

 
3.  Periode en inzage 
Het geïntegreerd beheerplan voor Wortel Kolonie lag vanaf 19 februari 2013 tot 21 maart 2013 
ter inzage en dit bij: 
 
• Stadsbestuur Hoogstraten 

Milieudienst 
Vrijheid 149 
2320 Hoogstraten 
e-mail: milieu@hoogstraten.be 
van maandag tot vrijdag van 9.00u tot 12.00u, maandag en woensdag ook van 13.30u u tot 
15.30u en maandag ook van 18.00u tot 20.00u  
 

• Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
Beheerregio Turnhoutse Kempen  
Secretariaat  1ste verdiep  
Parklaan 49 bus 1 
2300 Turnhout 

email: anb.ant@vlaanderen.be 
van maandag tot vrijdag van 9.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 16.00u 

 

mailto:anb.ovl@vlaanderen.be
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4.  Opmerkingen tijdens het openbaar onderzoek 
Tijdens de looptijd van het openbaar onderzoek werden 13 schriftelijke opmerkingen ingediend 
(zie bijlage). 

De meeste opmerkingen hebben betrekking op de mobilteit binnen het domein Wortel 
Kolonie.  

Een groot deel van de opmerkingen die ontvangen werden in navolging van het open-
baar onderzoek van het bosbeheerplan voor Wortel-Kolonie handelen over het mobili-
teitsplan van Wortel-Kolonie. Het mobiliteitsplan vormt echter geen onderdeel van het 
bosbeheerplan. 

Het mobiliteitsplan werd apart opgesteld en valt onder de bevoegdheid van de stad 
Hoogstraten. Verschillende opties in ontsluiting, snelheidsbeperking, aanleg parking, 
enz. werden met de betrokken instanties besproken. Hieruit volgde een consensus dat 
op 12 februari 2013 door Kempens Landschap aan de bevolking van de stad Hoogstra-
ten werd voorgesteld.  

De stad Hoogstraten zal een formele collegebeslissing nemen wat betreft de mobiliteit 
van Wortel-Kolonie. De ontvangen opmerkingen zullen aan hen worden voorgelegd.   
Hieronder worden de verschillende binnengekomen opmerkingen besproken: 

Opmerking 1: ingediend door Jan Vermeiren bij stad Hoogstraten op 13 maart 2013 
 
 Antwoord op opmerkingen: het looppad is vermeld in de tekst onder punt 4.3 (p. 126) maar 

is inderdaad niet weergegeven op de kaarten. 

 Aanpassing beheerplan: de kaart met de voorziene looppiste wordt als bijlage bij het be-
heerplan toegevoegd. 

 
Opmerking 2: ingediend door Jef Donckers bij stad Hoogstraten op 14 maart 2013.  

Deze opmerking sluit aan bij de opmerking van de familie Verheije-de Leeuw en handelt over 
de mobiliteit in de Molendreef en Schooldreef (zie consensus).  
 

Opmerking 3: ingediend door Jan en Rie (bewoners Grote Plaats) bij stad Hoogstraten op xx 
maart 2013.  

Deze opmerking handelt over de mobiliteit in de Molendreef (zie consensus).  
 
Opmerking 4: ingediend door Boerenbond bij stad Hoogstraten op 11 maart 2013 
 
 Antwoord op opmerkingen:  

Toegankelijkheid van het gebied voor landbouwers  

- Barelen: er worden maar 11 nieuwe ‘barelen’ voorzien. Op locaties waar nog landbouw-
voertuigen door moeten, wordt voorzien bvb. door een tractorsluis dat deze nog door kunnen 
rijden. 

- Ongewenst verkeer: in kader van de ruilverkaveling is de Pampaweg geoptimaliseerd en is 
de ontsluiting verbeterd. Zo is de doorsteek door het bos volledig overbodig geworden. 

- Snelrijdend (sluip)verkeer: zie afspraken in kader van consensus mobiliteit. 

- Beperkte toegankelijkheid wegen: de Pampaweg blijft open voor gemotoriseerd verkeer, de 
doorsteek door het bos wordt wel afgesloten. De Peedijk wordt afgesloten voor doorgaand 
verkeer, voor de inrichting voor landbouwvoertuigen wordt verwezen naar de consensus mo-
biliteit. 

- Eenrichtingsverkeer: zie consensus mobiliteit. 
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- Onderhoud wegen: zie consensus mobiliteit 

Bosranden 

- Verstoring: door de aangelegde dreefstroken zal de hinder die kan ontstaan op de grens 
landbouwgebied-bos in belangrijke mate afnemen.  

- Ontwikkeling: de onderhoudswerken zijn openbare aanbestedingen waaraan 
Agro/Aanneming ook kan deelnemen. 

- Bosranden aanleggen: zie opmerking boven. 

Bedreigingen 

- Eutrofiëring en verzuring: het is inderdaad momenteel moeilijk in te schatten wat de impact 
van de landbouw zal zijn op de kwetsbare biotopen. De zin op p. 104: “Door de agrarische 
uitbouw van het centrale deel van Wortel … en waarschijnlijk zelfs toenemen” wordt ge-
schrapt.  

- Afvalwater: door de Regie der Gebouwen is er op korte termijn de plaatsing van een KWZI 
voorzien om het afvalwater te zuiveren, op langere termijn wordt er een persleiding voorzien 
naar de afvalwatercollector. 

Drainage 

- het gebied van Wortel Kolonie is een infiltratiegebied zodat er geen overlast kan optreden 
voor stroomopwaarts gelegen gronden. De afwateringsgrachten worden onderhouden, kleine 
greppels in het bos zelf worden normaliter niet onderhouden tenzij voor het instandhouden 
van recreatieve paden.  
 

Opmerking 5: ingediend door de Landelijke gilde Wortel bij stad Hoogstraten op 19 maart 
2013 
 
 Antwoord op opmerkingen:  

- Peedijk moet openblijven voor landbouwverkeer: zie consensus mobiliteit. 

- Molendreef in slechte staat: zie consensus mobiliteit. 

- Molendreef verkeer in 2 richtingen: zie consensus mobiliteit. 
 
Opmerking 6: ingediend door de vzw Erfgoed Hoogstraten bij stad Hoogstraten op 20 maart 
2013. Dit bezwaarschrift werd ook ingediend bij ANB, regio Turnhoutse Kempen 
 
 Antwoord op opmerkingen:  

Het merendeel van de opmerkingen hebben betrekking op de mobiliteit binnen het gebied, 
hiervoor wordt verwezen naar de consensus mobiltiteit. Volgende specifieke opmerkingen 
worden toegelicht: 

- Bereikbaarheid begraafplaats:de Torendreef heeft inderdaad het karakter van een bosweg. 
Er wordt vanaf het moment van de inrichting van een nieuwe parking rechtover de hoeve 
jaarlijks geëvalueerd of er geen oneigenlijk gebruik is van het deel dreef tussen de hoeve en 
de begraafplaats. Indien dit het geval is, wordt de toegankelijkheid naar de begraafplaats 
herbekeken.  

- Buurtwegen: buurtwegen dienen niet verplicht opgenomen te worden in de toegankelijk-
heidsregeling en –plan gezien deze regeling oa. enkel uitspraak doet over welk gebruik een 
pad of weg binnen het plangebied heeft.  

 De vraag naar herstel van de buurtwegen 14 en 15 zal in overweging worden genomen bin-
nen de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel.  

 
Opmerking 7: ingediend door de Werkgroep Trage Wegen bij stad Hoogstraten op 20 maart 
2013. Dit bezwaarschrift werd ook ingediend bij ANB, regio Turnhoutse Kempen 
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 Antwoord op opmerkingen:  

De opmerkingen zijn gelijklopend met deze zoals geformuleerd bij opmerking 6 en wordt er 
voor de toelichting naar opmerking 6 verwezen.  

 
Opmerking 8: ingediend door de Hoogstraten Leeft (Marc Van Aperen) bij stad Hoogstraten 
op 20 maart 2013 
 
 Antwoord op opmerkingen:  

- Barrières beperken toegankelijkheid minder mobiele personen: zie consensus mobiliteit. 

- Voor hulpdiensten zijn barrières obstakels: ANB maakt met de hulpdiensten hierover af-
spraken. 

- Fietspad langs Molendreef: zie consesus mobiliteit. 

- Snelheidsbeperking van max. 50 km/u: zie consensus mobiliteit. 
 

Opmerking 9: ingediend door KWB Wortel bij stad Hoogstraten op 25 maart 2013 
 
 Antwoord op opmerkingen:  

- vrijliggend fietspad langs Molendreef: zie consensus mobiliteit. 

- ikv. Veiligheid met borden aangeven of men aan het jagen is: in het domein Wortel Kolonie 
zal er enkel nog op Reewild kunnen worden gejaagd en dit enkel vanaf hoogzitten. Hierdoor 
wordt de veiligheid voor de recreant gegarandeerd. 

- bij bosexploitatie aanduiden van begin en einde van werken: er zal bij bosexploitatie de no-
dige informatieverstrekking naar de recreant worden voorzien. 
- bereikbaarheid gevangenis: momenteel is er geen busverbinding. De stad Hoogstraten is in 
onderhandeling met De Lijn om eventueel een busverbinding te voorzien.  
 

 Opmerking 10: ingediend door Gregory Van Herck via email naar Grontmij en ANB op 17 
maart 2013 
 
 Antwoord op opmerkingen:  

De opmerkingen hebben betrekking op de mobiliteit binnen het gebied, hiervoor wordt ver-
wezen naar de consensus mobiltiteit. 
 

Opmerking 11: ingediend door Peggy Verheijen en Johan de Leeuw via email naar Grontmij 
en ANB op 5 maart 2013 
 
 Antwoord op opmerkingen:  

De opmerkingen hebben betrekking op de mobiliteit binnen het gebied, hiervoor wordt ver-
wezen naar de consensus mobiltiteit. 
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 5.  Advies Jeugdraad 
Op 22 februari 2013 werd de toegankelijkheidsregeling door de Jeugdraad van de stad Hoogstra-
ten gunstig geadviseerd. Zie advies in bijlage. 
 
 
6.  Advies college Burgemeester en Schepenen Hoogstraten 
Op zitting van 15 april 2013 werd door het schepencollege van de stad Hoogstraten een beslis-
sing genomen in verband met de mobiliteit en de ontsluiting van Wortel Kolonie. Zie beslissing in 
bijlage. 
 
 
 
 

Bijlagen: 
 
- Advies van de Jeugdraad stad Hoogstraten 
- Beslissing van het College Burgemeester en Schepenen Hoogstraten 
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Bijlage 10: Toegankelijkheidsregeling 
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