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Deel 1: Identificatie

1 Identificatie
1.1

Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten

1.1.1 Eigendomssituatie en bosbeheerder
Het bosdomein Teunenberg is eigendom van het Vlaamse Gewest. Het beheer is in handen van het
Agentschap voor Natuur en Bos van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE).
Het domeinbos is volledig gelegen binnen de provincie Antwerpen. De percelen met
bestandsnummers 1 tot en met 5 zijn gelegen in de gemeente Olen, en de percelen met
bestandsnummer 6 in de gemeente Westerlo, deelgemeente Tongerlo.
De totale kadastrale oppervlakte bedraagt 60 ha 76 are 67 ca.

1.1.2 Jachtverpachting
Er wordt geen jacht verpacht in het bosdomein.

1.1.3 Erfdienstbaarheden
Er gelden geen erfdienstbaarheden op het bosdomein.

1.1.4 Concessies en vergunningen
Copies van de concessies en vergunningen zijn gebundeld in bijlage 1.
1.1.4.1

Concessies

In 1996 werd het bureelgebouw gelegen in bestand 1c (zie Figuur 1-1, nr. 1) in concessie gegeven
voor een periode van 20 jaar (tot en met 2016) aan de vzw International Police Association I.P.A.,
regionale afdeling Zuiderkempen, vertegenwoordigd door de heer Emiel Janssens, voorzitter,
Dennenstraat 19 te 2260 Westerlo (tel. 014/21.40.35).
Kadastraal is het gebouw gekend onder het nummer: gemeente Olen, sectie G, 612. Rond het
gebouw wordt een oppervlakte van 1500 m² ter beschikking gesteld.
Het doel van de concessie is dat de concessiehouder het opgegeven gebouw gebruikt voor
vergaderingen en activiteiten in de sector ‘zachte recreatie’ die verenigbaar zijn met de bestemming
van het domein en die geen hinder veroorzaken in de rest van het domein.
1.1.4.2

Andere vergunningen

Bij aankoop van het domeinbos in 1996 werden alle afgesloten vergunningen mee overgenomen.
1
Momenteel zijn er nog vijf vergunningen van kracht : drie vergunningen voor werken van openbaar nut
en twee vergunningen voor privé-gebruik van een weiland. Deze vergunningen zijn alle steeds, zonder
schadeloosstelling, herroepbaar.
Vergunning nr. 145.819, waarbij aan IVEKA toelating gegeven wordt om een ondergrondse
hoogspanningskabel aan te leggen alsmede een perceel grond van 5 x 5 m tot oprichting van een
hoogspanningscabine in gebruik te nemen, meer bepaald langsheen de weg Olen – Oevel
(Boerenkrijglaan). Deze cabine werd opgericht in het uiterste westen van bestand 6a (zie Figuur
1-1, nr. 2).
Vergunning nr. 142.914 dd 27/11/1968, waarbij de Heer Karel Van den Eynden, woonachtig te
Olen, Bulestraat 54, toegelaten wordt het perceel dat kadastraal gekend staat als gemeente Olen,
sectie G, nummer 423 B, als weiland te gebruiken. De grenzen van dit perceel komen min of meer
overeen met deze van bestand 1b (zie Figuur 1-1, nr. 3).
Vergunning nr. 144.235 dd 19/9/1974, waarbij aan de Heer Roger Vrancken, woonachtig te
Herentals, St.Waltrudisstraat 30, toelating gegeven wordt het perceel sectie C, nummer 422 C, als
weiland te gebruiken om er enkele pony’s op te laten grazen. Dit kadastrale perceel is voor
1

De overige vergunningen hadden bijna alle betrekking op delen van het domein die recent overgedragen werden
aan de gemeente Olen.
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ongeveer één vierde gelegen in bestand 1b (weiland), en voor ongeveer drie vierde in bestand 1a
dat reeds bebost is (zie Figuur 1-1, nr. 4).
Volgende twee vergunningen betreffen leidingen die in de wegzate liggen (Boerenkrijglaan) aan de
overzijde van de straatkant ten opzichte van Teunenberg. Ze hebben bijgevolg geen invloed op het
bosbeheer.
Vergunning nr. 43.857/5190 de dato van 7/10/1959, waarbij aan de maatschappij ‘Interkempen’
toelating gegeven wordt een hoge gasdrukleiding te plaatsen in kruising met het militair spoor te
Westerlo.
Vergunning nr. 143.455 dd 17/2/72, waarbij aan de S.V. Pidpa, toelating gegeven wordt voor het
kruisen van het militair spoor te Westerlo met een waterleiding in PVC.
Tenslotte bevindt er zich nog een hoogspanningscabine in bestand 4e, tegenover de ingang naar
bestand 6c (ze Figuur 1-1, nr. 5). De vergunning hiervoor werd niet teruggevonden.
De twee hogervermelde vergunningen voor privé-gebruik worden op korte termijn opgezegd, waarna
de betreffende percelen zullen bebost worden.

Figuur 1-1: Locatie van de concessies en vergunningen die gelden op domeinbos Teunenberg (concessies en
vergunningen in blauw; bestandsindeling in rood)

Verspreid over het hele domein bevinden zich electriciteits- en waterleidingen. Deze staan
weergegeven op twee plannen, te raadplegen op het regiokantoor Netebronnen – Zuiderkempen (zie
bijgevoegde weergaven van de voorbladen op volgende pagina’s.)
Indien er grondbewerkingen (en / of graafwerken) moeten worden uitgevoerd, > 30 cm onder het
maaiveld, is het noodzakelijk om voorafgaandelijk de ligging van de nutsleidingen na te gaan op deze
analoge plannen.
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1.2

Kadastraal overzicht

Het kadastraal overzicht wordt weergegeven op kaart 1.1 in bijlage.
-

e

Gemeente Olen, 1 afdeling (Olen), sectie F: 23 kadastrale percelen
e
Gemeente Olen, 1 afdeling (Olen), sectie G: 77 kadastrale percelen
e
Gemeente Westerlo, 2 afdeling (Tongerlo), sectie B : 14 kadastrale percelen

Tabel 1-1: Concordantietabel kadaster – bestandsindeling
Gemeente Afd.
Olen

Olen

1

1

Kad. opp.
(are)
21,53
0,12
69,97
32,27
15,29
56,84
35,38
35,91
58,53

Sectie

Grondnr.

Exp.

Bisnr.

F

580
580
580
580
580
581
582
583
584

A
D
C
B
A

2

586

D

271,82

587
587
588
589
589
590
590

B
C
A
C
B
A
E

32,29
27,57
62,16
66,07
68,16
44,73
38,51

590

F

238,62

592
593
593
599
600
422
423
429
583
584
585
585
585
585
586
587
588
588
589
590
591
592
592
594

A
F
P
A
A
C
B

26,49
29,46
26,56
60,71
62,15
69,09
78,22
77,67
45,35
37,97
69,98
17,68
26,15
18,84
37,85
50,56
27,24
19,09
23,71
20,15
24,17
34,13
0,14
238,49

G

2

2

E
A
H
F
G
E
B
B
A
E
C
A
A
B
B

Domeinbos Teunenberg

Aard
bos
gebouw
bos
bos
bos
bos
bos
bos
weg, bos
gebouw, pioniersvegetatie, bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
gebouwen,
pioniersvegetatie, bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos, grasland
grasland, bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos, beton
bos, beton
gebouw
beton, bos, gebouw

Bestand
(deel van)
3d
3d
3d
3d
3d
3d
3d
3d
2d, 3b, 3c, 3d, 4a
3c, 3d
3b
3b, 3c
3b
3b, 3c
3b
3b
3b
3a, 3b, 2d
2d, 3a
2d, 3a
2d
3b
3b
1a, 1b
1b, 1a
1a
2d
2d
4a, 3b, 2d
2d, 4a
2d, 4a
2d
4a
4a
2d
2d
2d, 4a
2d
2d, 2b
2c, 4a, 2b, 2d
2c
2b, 2a, 2c, 1c, 4a
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Gemeente Afd.

Sectie

Grondnr.

Exp.

600
601
604
605
606
606
607
611
611
611
611
612
612
612
612
612
613
614
615
616
617
624
625
626
627
628
629
630
631
635
635
636
638
639
641
641
641
641
642
643
643
644
644
646
647
648
649
650
650
651
651
651
651

A

Bisnr.

B
A
B
A
D
A
A

2
2
3

H
P
M
G
F

E
C

2
B
A
D
C
F
E
C
B
B
C
C
A
A
A
C
B
F
K
G
E

Kad. opp.
(are)
18,13
3,05
85,18
29,65
68,10
44,79
196,28
26,60
0,36
9,64
27,26
18,86
80,11*
1,22
15,47
12,63
37,50*
34,18*
4,98*
19,57*
13,89*
27,06
22,57
21,77
20,98
15,99
7,98
59,84
62,77
34,77
35,89
70,03
147,16*
21,36
33,51
35,82
7,39
9,10
66,33
44,28
32,92
25,72
0,51
23,14
0,16
117,07
178,42
112,17
32,97
0,13
23,20
42,96
31,16
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Aard
bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
gebouw
bos
bos
bos
grasland, bos, weg
gebouw
bos
bos
grasland, heide, weg
bos
weg, bos
weg, bos
bos, weg
bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
bos
gebouw
gebouw
gebouw
bos, beton
gebouwen, beton, bos
bos
bos
gebouw
bos
bos, beton
bos

Bestand
(deel van)
2a
2a
1a, 1c
1a
1c
1a, 1c
1a, 1c
1c
1c
1c, 5c
1c
1c
1c, 1d, 5a
1c
1c, 1d
1c, 1d
5b, 5a
5c
5c, 5a
5a, 5c
5a, 5c
6a, 4e
4e, 6a
4e
4e
4e
4e
4e
4e
4a
4a
4a, 1c
4a, 4b, 4c, 4e
4b
4a
4a
4a
4a
4b, 4a
4b, 4a
4b, 4a
4b, 4a
4c
4c
4d
4c, 4d, 4e
4c, 4b, 4d, 4e
4d, 3d
4d
4a
4a, 4d, 4c, 3d
4a, 4c, 3d
4a, 3c
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Gemeente Afd.

Sectie

Grondnr.

Exp.

651
651
652
652
653
479
480
482
482
483

H
L
C
D
A

Bisnr.

Kad. opp.
(are)
0,07
22,33
47,23
44,30
70,93
67,58
38,21
2,91
67,37
46,58

Aard

Bestand
(deel van)
4a
4a, 4d, 3d
4a
4a
4a, 3b
6a
6a
6c
6b, 6c, 6g, 6a
6b, 6c, 6g

gebouw
bos
bos
bos
bos
Westerlo
2
B
bos
C
bos
D
gebouw
C
bos
bos
gebouw, pioniers484
D
156,47
6c, 6g
vegetatie, bos, heide
486
49,65
heide, bos
6c, 6d, 4d
487
59,11
heide, bos
6c, 6d, 4d
488
A
33,46
bos
6d
488
B
34,63
bos
6d
489
58,54
bos
6e, 6d
491
99,46
bos, weg
6g, 6a
492
40,42
bos
6g
493
77,34
bos, weg
6g, 6a
493
2
21,97
bos, weg
6g, 6a
494
57,72
bos
6a
495
49,32
bos, weg
6a, 6g
496
E
23,74
bos
6a
496
F
29,92
bos
6a
497
34,02
bos
6a
498
A
47,88
bos, weg
6g, 6a, 6e
499
50,59
bos, weg
6g, 6a, 6e
pioniersvegetatie, bos,
500
C
117,13
6e, 6f, 6g
beton, gebouw
501
66,24
bos
6e, 6g
502
C
85,36
bos, weg
6a, 6e
502
B
79,37
bos, weg
6a, 6e
*: oppervlakte van het gedeelte van het kadastraal perceel dat in eigendom is van het Agentschap voor Natuur en
Bos

1.3

Situatieplan

De bosbestanden zijn gelegen binnen de topografisch kaarten 16-7 en 16-8 (Kaart 1.2: Situatieplan
1/20.000 in bijlage).

1.4

Situering

1.4.1 Algemeen – administratief
Het domeinbos Teunenberg is gelegen op de grens van de gemeente Olen en de gemeente Westerlo.
De percelen met bestandsnummers 1 tot en met 5 zijn gelegen in de gemeente Olen, en de percelen
met bestandsnummer 6 in de gemeente Westerlo, deelgemeente Tongerlo.
De bossen liggen in de regio Netebronnen - Zuiderkempen.en in de Boswachterij Olen
Regiokantoor Netebronnen - Zuiderkempen
Hildegarde Quintens, Regiobeheerder
Gebouw Anna Bijns
Lange Kievitstraat 111-113 bus 63 te 2018 Antwerpen
Tel. 03-224 62 55 - Fax 03-224 60 90
Hildegarde.Quintens@lne.vlaanderen.be
Domeinbos Teunenberg
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Boswachterij Olen
Eddy Vercammen
Krakelaarsveld 93
2200 Herentals
Tel. 014-86 88 28 – Gsm : 0478/45 45 47
Eddy.Vercammen@lne.vlaanderen.be

1.4.2 Relatie met andere groene domeinen
De relatie met de omliggende groene domeinen wordt weergegeven op kaart 1.2 (Situatieplan
1/20.000).
Er liggen erkende noch Vlaamse natuurreservaten in een straal van 5 km rond het domeinbos. Ten
oosten van het domeinbos liggen wel zeven percelen in eigendom van Natuurpunt, met een
gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 3 ha. Deze worden gegroepeerd onder het visiegebied
‘Nieuwe hoeve’ (Bron: Natuurgebiedendatabank van het MMIS). Vijf van de zeven percelen zijn
volgens de BWK Grove dennenbestanden met een lage ondergroei. Eén perceel bevat een
naaldhoutaanplant met ondergroei van grassen en het meest oostelijk gelegen perceel wordt op de
BWK gekarteerd als een eiken-berkenbos (Qb).
Twee kilometer naar het zuiden ligt het domeinbos Sterschotbos en het openbaar bos Stassen Bos.

1.5

Statuut van de wegen en waterlopen

1.5.1 Wegen
Kaart 1.4: Statuut van de wegen
De wegen die door het bos lopen, zijn alle eigendom van ANB. Van deze wegen heeft enkel de
toegangsweg naar het centrale plein een openbaar karakter.
In de ruime omgeving komen er enkel gewestwegen en gemeentewegen voor, geen provinciewegen.
Zoals te zien is op de kaart wordt het domeinbos enkel begrensd door gemeentewegen. De
dichtstbijzijnde gewestweg is de E313 Antwerpen-Hasselt, die zich op een 30-tal meter ten noorden
van het domeinbos bevindt.
Volgens de Atlas der Buurtwegen van Olen (1844) werd het bos doorkruist door twee buurtwegen:
sentier nr. 68 (richting NW-ZO) en chemin nr. 43 (richting N-Z). Beide buurtwegen werden al in 1953
afgeschaft door de Bestendige deputatie (een jaar na de ingebruikname door de militairen), en zijn
ook niet meer zichtbaar op het terrein. (Bron: Provinciehuis Antwerpen)
In het meest zuidelijke deel van het bos - grondgebied Tongerlo - kwamen er volgens de Atlas der
Buurtwegen (1845) geen openbare paden/wegen voor.

1.5.2 Waterlopen
Kaart 1.5: Statuut van de waterlopen
Er stromen geen waterlopen door het domeinbos Teunenberg. Ten zuiden van het domeinbos stroomt
de Hulloop, een waterloop van derde categorie, die zijn water afvoert via de Steenbemptloop naar de
Wimp, een waterloop van eerste categorie.

1.5.3 Grachten
Kaart 1.5: Statuut van de waterlopen
Alle grachten in Teunenberg worden weergegeven op kaart 1.5 (Statuut van de waterlopen). De
diepte van de grachten bedraagt gemiddeld 50 cm, en uitzonderlijk 1 m. De grachten dienen vooral
om overmatige neerslag op te vangen. Het grootste deel van het jaar bevatten ze echter geen water.
Ruimen van de grachten is bijgevolg niet nodig.
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1.6

Bestemming volgens het geldende plan van aanleg of ruimtelijk
uitvoeringsplan

Kaart 1.6: Gewestplan
Het volledige domeinbos bevindt zich volgens het huidige gewestplan in natuurgebied (code 701).
Momenteel zijn de planningsprocessen voor het buitengebied in het kader van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen nog in ontwikkeling.

1.7

Ligging in speciale beschermingszones

1.7.1 Internationale beschermingszones
Het domeinbos bevindt zich in geen enkele van de drie types internationale beschermingszones (noch
in Ramsargebied, Habitatrichtlijngebied of Vogelrichtlijngebied).

1.7.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden
1.7.2.1

Vlaams Ecologische Netwerk (VEN)

Het domeinbos is niet gelegen in VEN.
1.7.2.2

Beschermde monumenten en landschappen

Er zijn geen beschermde monumenten of landschappen binnen de perimeter van voorliggend
beheerplan gelegen.
De landschapsatlas (Kaart 1.7) leert ons echter wel dat het volledige domeinbos gelegen is binnen de
relictzone ‘Bosgebied Olen’. Deze relictzone heeft vooral een esthetische waarde: “een gesloten
bosgebied dat de dorpskern van Olen omringt, met een duidelijk herkenbare structuur, doch lokaal
reeds bebouwd” (Bron: Anoniem, 2001).
Verstoring wordt gevormd door industrie en diverse verkavelingen die langs alle kanten het bosgebied
binnendringen. Het is wenselijk dat het gebied van verdere bebouwing gevrijwaard wordt.
1.7.2.3

Archeologisch aandachtsgebied

Volgens de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) zijn er in de regio van Teunenberg geen
archeologische vindplaatsen bij decreet beschermd. Het is wel zo dat de zone rondom de Teunenberg
ingekleurd is als archeologisch aandachtsgebied omdat daar in het verleden reeds archeologische
vondsten gedaan zijn. Binnen het domein is een vlakgraf uit de Metaaltijden aangetroffen. Een kaart
van de exacte locatie van de vondsten bestaat echter niet waardoor we niet weten waar de vondsten
gedaan zijn.
Op enkele plaatsen in de omgeving werd eveneens aardewerk uit de Metaaltijden (IJzertijd)
teruggevonden en enkele prehistorische artefacten (silex).
Om te vermijden dat het archeologisch erfgoed vernield wordt, is het belangrijk dat er advies wordt
gevraagd indien er werken met bodemingreep gepland worden.
Onder verstorende ingrepen verstaan we ondermeer:
-afplaggen,
-egalisaties,
-het ontstronken van bomen,
-het ruimen van vennen,
-het voor het eerst scheuren van land,
-het dieper ploegen van land,
-het aanleggen van drainagesleuven,
-het uitgraven van vennen en meanders,
- …
Dit soort werken dient steeds door een archeoloog geadviseerd te worden. In overleg kan dan
gekozen worden om de geplande werken op te schuiven of anders uit te voeren, een terreinonderzoek
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voorafgaand aan de werken uit te voeren, of om archeologische begeleiding tijdens de werken te
voorzien. Richtlijnen hiervoor worden bij voorkeur opgenomen in de beheersplannen van de gebieden.
Afhankelijk van de aard van de werken dienen volgende stappen te worden doorlopen:
1. vroegtijdige inventarisatie en betrekken van het aspect bij planvorming
2. daardoor kunnen vindplaatsen behouden blijven en kan informatie uit voorstudie/onderzoek
gebruikt worden als inspiratiebron bij het maken van inrichtingsconcepten
3. daardoor kunnen op tijd de kosten en benodigde tijd voor inventariserend archeologisch onderzoek,
en eventueel vervolgonderzoek als behoud van het bodemarchief niet mogelijk is, gereserveerd
worden.
(Bron: Alde Verhaert - Afdeling Monumenten en Landschappen)
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2 Algemene beschrijving
2.1

Cultuurhistorische beschrijving

2.1.1 Historisch overzicht
2.1.1.1

Algemeen

De historische kaarten (zie verder) zijn momenteel onze enige informatiebron aangaande de vroege
historiek van het domeinbos Teunenberg. Ook de Heemkundige Kring van Olen beschikt over geen
historische info wat betreft het bosdomein.
De eerste concrete informatie dateert van 1952. In dat jaar werd het domein Teunenberg aangekocht
door de Belgische Staat van 76 verschillende eigenaars (hoofdzakelijk privé-eigenaars, maar
ondermeer ook de Kerkfabriek en de gemeente Olen). Het domein werd vervolgens aangelegd als
Britse militaire basis en in 1954 in gebruik genomen.
Tot midden jaren zeventig is er een intens militair gebruik door de Britten, afnemend naar begin jaren
tachtig, periode waarin de Belgische militaire overheid het domein overneemt. Eind jaren ‘70 komt het
beheer van de bosbestanden (in totaal 24,5 ha) in handen van het toenmalige Bestuur van Waters en
Bossen (nu Agentschap voor Natuur en Bos).
In de daaropvolgende periode daalde de interesse van de Belgische militaire overheid. Naarmate het
belang als militaire basis afnam, ontwikkelde zich een tendens dat externe, niet-militaire gebruikers,
participeerden in het domein. Zo kreeg begin jaren negentig o.a. de toneelvereniging de toelating om
een loods in gebruik te nemen. Ook de gemeente Olen en particulieren werden gebruikers van
infrastructuren en/of terreinen op het domein.
In 1996 werd het domein door de Belgische Staat verkocht aan het Vlaamse Gewest (Agentschap
voor Natuur en Bos). Gezien het intensieve gebruik van bepaalde gebouwen en percelen door de
gemeente, werd enkele jaren geleden beslist voornoemde percelen en gebouwen door te verkopen
aan de gemeente. In totaal gaat het over een oppervlakte van 3,2 ha. Deze verkoop is momenteel zo
goed als rond.
2.1.1.2

Aan de hand van historische kaarten

Om snel een eerste beeld te verkrijgen van de boshistoriek werden de digitale kaartlagen
geraadpleegd die werden uitgewerkt in het kader van het VLINA-project '
Ecosysteemvisie Bos
Vlaanderen'(De Keersmaeker et al. , 2001). Deze werden afgeleid van drie historische kaarten
(Ferrariskaart, Vandermaelenkaart en topokaart van begin 20ste eeuw) en bevatten informatie over
waar er toen bos voorkwam. Wegens topografische onnauwkeurigheden van vooral de Ferrariskaart
en de Vandermaelenkaart worden deze kaartlagen echter optimaal gebruikt op schaal 1/50.000 en zijn
ze minder geschikt voor detailstudies op perceelsniveau. Ze geven wel steeds een vrij goede, globale
indruk van de boshistoriek.
Een overzicht hiervan wordt weergegeven op de kaarten 2.1 (Evolutie van het bosdomein), 2.2 (Kaart
van Ferraris), 2.3 (Kaart van Vandermaelen) en 2.4 (Topokaart 1910-1940).
Voor onderstaande bespreking werd telkens teruggegrepen naar de originele, historische kaarten. Er
blijken soms vrij grote verschuivingen op te treden tussen de originelen en de afgeleide kaartlagen die
gebruikt werden voor de aanmaak van bovenvermelde kaarten. Er werd een poging ondernomen de
ingescande versie van de originelen te georefereren, wat te zien is op de afgedrukte ‘historische
kaarten'in bijlage (kaarten 2.5 t.e.m. 2.11). Bij de Ferrariskaart dient men echter op te letten met
interpretaties op bestandsniveau. De kaarten zijn geografisch immers niet zo nauwkeurig, en bijgevolg
zit er ook een vrij grote onnauwkeurigheid op de gegeorefereerde Ferrariskaart.
Ferrariskaart (1771-1778)
Zie kaart 2.2 en 2.5 in bijlage.
Het gebied ter hoogte van het domeinbos Teunenberg was ten tijde van Ferraris nog niet sterk bebost.
Het grootste deel van de oppervlakte werd ingenomen door heide. Centraal kwamen er ook enkele
percelen landbouwgrond voor.
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Bos kwam voor in het noordoosten van het huidige domeinbos (in de buurt van bestand 2d en 3b), in
het noordwesten (in de buurt van de bestanden 1a, 1c en 4a) en centraal in de buurt van de
bestanden 4c, 4d, 4e, 6c, 6d. Ook in bestand 6a vinden we een deel bos terug.
Geen van deze bestanden was ten tijde van Ferraris volledig bebost, maar de meeste ervan bevatten
hoogstwaarschijnlijk toch een fragment bos.
Kaart van Vandermaelen (1846-1854)
Zie kaart 2.3 en 2.6 in bijlage.
Op de kaart van Vandermaelen is te zien dat er na Ferraris een deel van de voormalige heideterreinen
bebost werden. Deze bebossing concentreert zich vooral in het zuiden en het oosten van het huidige
domeinbos.
In het noordwesten van het gebied is er echter bos verdwenen en vervangen door heide (‘Br’ staat
symbool voor heide). Toch zijn er nog enkele snippers bos bewaard ter hoogte van bestand 1a en 1c.
Centraal heeft de zone met landbouwgrond zich verder uitgebreid naar het noorden en het zuiden,
voornamelijk ten koste van heide.
Het bos ter hoogte van bestand 2d is slechts gedeeltelijk bewaard gebleven, en werd verdrongen door
landbouwgrond en heide.
Gereduceerd kadaster (1851-1852)
Zie kaart 2.7 (Olen) en 2.8 (Tongerlo) in bijlage.
e

Het gereduceerd kadaster dateert net zoals de Vandermaelenkaart uit het midden van de 19 eeuw.
Het gereduceerd kadaster werd opgemaakt aan de hand van de Kadastrale Plannen. Het geheel van
cartografische inlichtingen dat verzameld werd voor deze Kaart, is vooral van bibliografische
oorsprong, waarbij waarschijnlijk documenten van spoorwegcompagnies en andere overheidsdiensten
gebruikt werden. De datum verwijst naar het tijdstip van de tekening, niet naar dit van de inhoud,
waardoor de weergegeven topografie niet precies gedateerd kan worden.
Nochtans mogen we veronderstellen dat het Gereduceerd kadaster nauwkeuriger is dan de
Vandermaelenkaart. Bovendien laat de aanduiding van kadasterpercelen toe de kaart vrij nauwkeurig
te georefereren ten opzichte van de huidige kadasterpercelen.
Net zoals op de Vandermaelenkaart zien we dat het bos toegenomen is ten opzichte van de
Ferrariskaart. Deze bostoename is zelfs meer uitgesproken op het Gereduceerd kadaster, vooral wat
betreft het westen van het huidige domeinbos. Zo blijken naast de bestanden 3a, 3c, 3d, 4d, 6b, 6d,
6e, 6f en 6g, nu ook de bestanden 1a, 1c, 1d, 3b, 4a en 5b voor een groot deel bebost te zijn,
grotendeels ten koste van heide.
Anderzijds zijn er ook enkele percelen die als bos aangeduid staan op de Vandermaelenkaart en als
heide op het Gereduceerd kadaster, net zoals ten tijde van Ferrraris (een deel van bestand 4c, 4e en
6c).
De bestanden 2a, 2b en 2c zijn nog steeds (sinds Ferraris) landbouwgrond.
Een deel van bestand 2d werd ontbost ten voordele van landbouwgrond en heide. Verspreid komt er
nog bos voor.
Topografische kaart 1893
Zie kaart 2.9 in bijlage.
de

De topografische kaart van einde 19 eeuw geeft een totaal ander beeld dan de kaarten van het
de
midden van de 19 eeuw.
De heide werd zonder uitzondering bebost. Een deel van de landbouwgrond bleef van bebossing
gevrijwaard, en dit vooral in het centrale deel van het huidige domeinbos. De niet beboste stukken
landbouwgrond nemen een deel van bestand 2b en 4a in, een groot deel van bestand 4b, het oostelijk
puntje van 4e, het uiterst westelijke deel van 1a en tenslotte het volledige bestand 1b.
Ontbossing trad enkel op in het oostelijk puntje van bestand 1c waar bos plaats moest maken voor
landbouwgrond.
Dit betekent dat het grootste deel van het huidige domeinbos toen bos was, volledig bestaande uit
naaldhout.
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Topografische kaart 1929
Zie kaart 2.4 en 2.10 in bijlage.
Ook hier een lichtjes ander beeld. Deze keer zijn er enkele stukken bos verdwenen ten voordele van
landbouwgrond. Het betreft telkens slecht een deel van de volgende bestanden: 2b, 2c, 2d, 4a, 5c, 6g
en 6a.
Ook de heide duikt weer op, met name in de bestanden 1a, 3b, 4a, 6b, 6e en 6f. Ook hier gaat het
steeds slechts om een deel van het bestand, met uitzondering van bestand 6b dat volledig ingenomen
wordt door heide.
In het oosten van bestand 1a werd ontbost ten voordele van weiland.
Slechts op twee plaatsen werd bebost, telkens kleine stukjes landbouwgrond: één in het zuiden van
bestand 4a en één in het oostelijk puntje van bestand 4e.
Net zoals op de vorige topografische kaart blijkt ook hier het volledige bos uit naaldhout te bestaan.
Topografische kaart 1960
Zie kaart 2.11 in bijlage.
In 1952 werd het domeinbos Teunenberg aangekocht door de Belgische Staat, om er een Britse
militaire basis aan te leggen. Deze werd in 1954 in gebruik genomen. Gevolg was dat er heel wat
infrastructuur opgericht werd. Het domeinbos krijgt er langzaamaan zijn huidige vorm.
In volgende bestanden werden hangars opgericht, met aangrenzend betonvlaktes: bestand 2b, 2c, 3a,
3c, 4c, 6f en een deel van 6c. In bestand 6a werd een spoorlijn aangelegd met op het einde een
loskade.
Bepaalde percelen werden ontbost ten voordele van heide: een centrale strook van bestand 2d, het
zuidelijk deel van bestand 3d, bestand 6e, een klein deel van bestand 6g, en verspreid nog wat kleine
fragmentjes. In bestand 1a en 1c is de heide aan het verbossen en in bestand 6b en 3b is de heide
reeds volledig verdrongen door naaldhout.
Bestand 5b werd ontbost en vervangen door weiland. Het weiland in bestand 1a en de aangrenzende
landbouwgrond werden bebost. De landbouwgrond in bestand 1b werd ingenomen door heide.
Het volledige bos bestond toen uit naaldhout.
Besluit
Gesloten vegetaties
Na vergelijken van de historische kaarten blijkt dat er vrij weinig oud bos (permanent bos sinds
Ferraris) te vinden is. Hoogstwaarschijnlijk is de noordoostelijke tip van bestand 2d oud bos en komen
er verspreid in de volgende bestanden snippers oud bos voor: 3b, 1a (centraal), 4e en 6a.
Bestand 4d lijkt permanent bos geweest te zijn met uitzondering van de periode rond 1960.
Wanneer we de permanente bebossing sinds het Gereduceerd kadaster bekijken, blijkt het ook daar
maar over delen van bestanden te gaan: noordoostelijk deel van 4a, een groot deel van 3b, de
noordelijke helft van 3d, zuidelijke punt van 1c, bijna volledig 6d en een deel van 6a.
Het overgrote deel van de bosbestanden blijkt wel bos te zijn sinds 1893 (naaldhout). Toch zijn er
enkele uitzonderingen.
Zo bestonden de enige twee loofhoutbestanden (4b en 4d) in 1960 nog uit heide, waarna ze spontaan
verbost zijn. Bestand 4d staat voor 1960 steeds gekarteerd als bos, terwijl bestand 4b op alle
voorgaande historische kaarten (tot en met Ferraris) als open terrein gekarteerd wordt.
Ook het centrale deel van bestand 2d bestond in 1960 nog uit heide, waarna het bestand geëvolueerd
is naar een gemengd bestand met naaldhout en loofhout.
Volgende bestanden zijn tijdelijk ontbost geweest ten voordele van heide: een deel van bestand 3b
(1929), een deel van 3d (1960), bestand 6b (1929). Het centrale deel van bestand 6g werd tijdelijk
ontbost ten voordele van landbouwgrond (1929).
Bestand 2a is bos sinds 1893, maar is tijdelijk ontbost rond 1960.
Open vegetaties
De betonvlaktes waren er reeds van vóór 1960, en ze kwamen er hoogstwaarschijnlijk bij de aanleg
van de Britse militaire basis begin jaren ’50. Een paar jaar geleden werden ze verwijderd in de
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volgende bestanden: 3a, 3c, 6c en 6f. De vegetatie is er geëvolueerd naar een pioniersvegetatie. In
de bestanden 2b, 2c, 4c en een deel van 6f is het beton nog aanwezig.
Het heidebestand in 6c blijkt reeds heide te zijn sinds 1960 (of vroeger). Daarvoor was het permanent
bos sinds 1983. Volgens het gereduceerd kadaster werd het oostelijke deel toentertijd ingenomen
door heide en het westelijke deel door landbouwgrond, een kleine helft werd ingenomen door bos.
De twee struisgrasvegetaties (1d en 5b) zijn reeds open terrein sinds 1960. Op de overige historische
kaarten, sinds het Gereduceerd kadaster, blijken deze bestanden steeds bebost te zijn. Ten tijde van
Ferraris waren het heideterreinen.
Het bestand 1b is steeds open terrein geweest. Ten tijde van Ferraris was het heide, ten tijde van
Vandermaelen landbouwgrond, net zoals op het Gereduceerd kadaster en in 1893 en 1929. In 1960
was het heide en in 1990 terug weiland, wat ook het huidige landgebruik is.

2.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer
2.1.2.1

Aankoop door Vlaams Gewest

In 1996 werd het militair domein “Teunenberg” door de Belgische Staat verkocht aan het Vlaamse
Gewest.
Sinds eind jaren ’70 waren de toenmalige bosbestanden - met een totale oppervlakte van 15,35 ha –
echter reeds in beheer bij het Bestuur van Waters en Bossen (het huidige Agentschap voor Natuur en
Bos).
Gezien het intensieve gebruik van bepaalde gebouwen en percelen door de gemeente, werd enkele
jaren geleden beslist deze door te verkopen aan de gemeente. In totaal gaat het over een oppervlakte
van 3,2 ha. De verkoop is momenteel zo goed als rond.
2.1.2.2

Historische beheersaspecten

Er is geen informatie beschikbaar over de vroege historiek van het domein Teunenberg, en evenmin
over het beheer dat gevoerd werd door de particuliere eigenaars vóór het domein ingericht werd als
militaire basis in 1952.
In 1978 kwam het beheer van de bosbestanden in het militair domein officieel in handen van het
toenmalige Bestuur van Waters en Bossen (officieus zelfs nog vroeger via een soort raamakkoord).
Er werd een eerste bedrijfsregeling opgesteld en een bestandenkaart aangemaakt. De bosbestanden
besloegen toentertijd slechts een kwart van het volledige domein (15 ha van de 61 ha). De rest van
het militair domein werd ingenomen door pleinen, loodsen, gebouwen en open ruimtes
(oefenterreinen).
Het merendeel van de bosbestanden bestond uit Grove den, al dan niet met bijmenging van Zeeden.
Corsicaanse den kwam slechts heel sporadisch voor, net als hakhout (steeds in combinatie met Grove
den) en gemengd loofhout.
Hakhout kwam volgens de oude bestandskaart enkel voor in het noorden van bestand 1c en het
zuiden van bestand 6a. In bestand 1c bestond het hakhout uit een mengeling van inlandse eik,
Amerikaanse eik, kers en Robinia in combinatie met vliegdennen, in bestand 6a uit inlandse eik.
Gemengd loofhout was enkel terug te vinden in de oostelijke helft van bestand 5c, dat bestond uit een
natuurlijke menging van Grove den, Zeeden, inlandse eik en berk.
Het merendeel van de dennenbestanden werd aangeplant in de periode 1935-1945, enkel de Grove
dennenaanplant in het zuiden van bestand 1c dateert van 1925 (schattingen gedaan eind jaren ‘70).
In 1980 ging de hoger vermelde bedrijfsregeling van start, waarbij een omlooptijd van drie jaar werd
aangehouden. In de oudere bestanden (° 1935) werd vanaf 1990 nog maar om de 6 jaar een ingreep
gepland. Uit de bestandsbeschrijving kan afgeleid worden dat iets meer dan de helft van de
dennenbestanden er tamelijk mooi bijstonden maar toch dringend te dunnen waren. Slechts een
kleine 4 ha werd als ‘onverzorgd’, ‘onregelmatig’ en/of ‘niet mooi’ bestempeld.
Er werden enkel dunningen uitgevoerd, geen kappingen noch aanplantingen. De enige (gedeeltelijke)
kap en aanplant onder het beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos dateert van 1999-2000,
toen bestand 6a gedeeltelijk ontbost en afgegraven werd om er de oude spooorwegbedding op te
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vullen. Er werd heraangeplant met ongeveer 3000 Wintereiken (herkomst noordelijk Samber en Maas
en Vlaanderen- Buggenhout) en 100 Boskersen (herkomst Duitsland- Odenwald). Er is ondertussen
een spontane bijmenging ontstaan met vrij veel Boswilg, naast Balsempopulier, Robinia, berk, Grove
den, ….
De toenmalige open terreinen (met uitzondering van de betonnen pleinen) kenden bijgevolg alle een
spontane verbossing. Het gaat om volgende bestanden: 2a (Zomereik en Amerikaanse eik), 4b (berk
wilg en Zomereik), 4d (berk en wilg), deel van 2d (berk en Grove den), deel van 3b (Grove den), deel
van 3d (berk), 6e (Grove den en berk). De Amerikaanse eik in bestand 2a en de groep Robinia in het
noorden van bestand 1c, zijn vermoedelijk ontstaan uit de oudere exemplaren van de houtkant op de
grens van bestand 1c en 2b.
Enkel het heideterrein in bestand 6c werd systematisch opengehouden en wordt nu nog steeds als
heide beheerd.
In 1996 werd het domein doorverkocht aan het Vlaamse gewest, meer specifiek aan de toenmalige
afdeling Bos en Groen. Het beheer werd met dezelfde periodiciteit verder gezet.
Begin 2000 werd de Amerikaanse vogelkers grondig bestreden. Deze kwam tijdens de inventarisaties
van 1999 nog massaal voor in het bosdomein (zie verder 2.3.2.4 Verspreiding Amerikaanse
vogelkers). Als gevolg hiervan hebben bepaalde bosbestanden momenteel een vrij ijle bezetting en/of
een hoog aandeel staand dood hout.
De grote exemplaren werden afgezet, waarna de stobbe ingewreven werd met glyfosaat en de stam
verwijderd werd. Kleinere exemplaren werden behandeld met de hak- en spuitmethode.
Een vijftal jaar geleden werden een aantal van de betonnen pleinen opgebroken (bestand 3a, 3c, 6c
en 6f), waarna zich een pioniersvegetatie ontwikkelde op deze naakte gronden. In de bestanden 3a,
3c en 6f treedt reeds verbossing op met voornamelijk Grove den (4-jarig), naast berk en Zomereik. In
bestand 6c is er pas heel recent wat boom- en struikopslag en de vegetatie wordt er vooral
gedomineerd door teunisbloem. (zie verder bij 2.3.3.6 Beschrijving van de open vegetaties (biotopen)).
In de nabije toekomst zullen ook de bijhorende loodsen afgebroken worden.
2.1.2.3

Elementen met belangrijke culturele, geschiedkundige, religieuze of landschappelijke waarde

Er bevinden zich geen elementen met een belangrijke culturele, geschiedkundige, religieuze of
landschappelijke waarde in het domeinbos Teunenberg.
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2.2

Beschrijving van de standplaats

2.2.1 Reliëf en hydrografie
2.2.1.1

Reliëf

Kaart 2.12: Digitaal hoogtemodel
Het domeinbos Teunenberg bestaat uit vrij vlak terrein. Toch is er een zwakke helling waarneembaar
van het noordoosten naar het zuidwesten. De hoogteligging van de bosbestanden binnen het
beheerplan varieert van 23-24 m helemaal in het zuiden tot 27-28 m in het noordoosten.
Ook in de ruime omgeving is het reliëf vrij vlak, met weliswaar een geleidelijke terreinverhoging tot op
27 à 28 m ter hoogte van het domeinbos. Dit verklaart het ontstaan van de naam “Teunse berg”.
2.2.1.2

Hydrografie

Kaart 2.13: Hydrografie
De bestanden zijn volledig gelegen binnen het Netebekken, meer specifiek het bekken van de Grote
Nete. Er loopt geen waterloop door of langs de bestanden binnen dit beheerplan.
Op een 80-tal meter ten zuiden van het domeinbos ontspringt de Hulloop, een waterloop van derde
categorie. Deze vloeit verder over de Steenbemptloop naar de Wimpbeek in het zuiden.

2.2.2 Bodem en geologie
2.2.2.1

Geologie

Kaart 2.14: Tertiaire geologische kaart
Volgens de tertiaire geologische kaart behoort het bos voor twee derde tot de formatie van Kasterlee
en voor één derde tot de formatie van Diest.
De meest zuidelijke bestanden (6a, 6b, 6c (gedeeltelijk), 6e (gedeeltelijk), 6f (gedeeltelijk) en 6g)
behoren tot de formatie van Diest, de centrale en noordelijke bestanden tot de formatie van Kasterlee.
De formatie van Kasterlee is een mariene afzetting van het Plioceen. Ze bestaat uit steriele en
ontkalkte gele zanden, met aan de basis veel glauconiet. Het betreft een fijner, goed gekalibreerd
zand met een meer homogene stratificatie dan dit van het typisch Diestiaan (zie verder).
De formatie van Diest is een mariene afzetting van het Mioceen. Deze bestaat uit een grof, zeer
glauconiethoudend zand. Door oxidatie trad een rode verkleuring op en zijn plaatselijk
limoniethoudende concretie-banken ontstaan (Baeyens, 1970).
2.2.2.2

Bodem (bodemkaart 45W)

Kaart 2.15: Vereenvoudigde bodemkaart
Tot begin jaren negentig was bijna het volledige domeinbos nog militair domein. In de militaire
domeinen werden echter geen bodemkundige gegevens verzameld voor de aanmaak van de
bodemkaart en bijgevolg staan deze ook niet gekarteerd op de bodemkaart. Op de digitale
bodemkaart staan deze militaire domeinen volledig ingekleurd als bebouwde zone, wat echter niet
overeenstemt met de werkelijkheid.
Er zijn enkel bodemkundige gegevens beschikbaar van de bestanden 1a en 1b.
Deze bestanden zijn volgens de bodemkaart geklasseerd als zandbodems (textuur Z). Het zijn niet
gleyige gronden met roestverschijnselen op meer dan 125 cm diepte (vochttrap b). Dat zijn ook de
textuur en de vochttrap die in de onmiddellijke omgeving van het domeinbos het frequentst
voorkomen.
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Ten zuiden en zuidwesten van het domeinbos vinden we ook lemige of kleiige zandbodems terug
(textuur S).
De bodems worden gekenmerkt door volgende profielontwikkeling:
−
..F: gronden met een weinig duidelijke tot duidelijke humus en/of ijzer B horizont (bestand 1a en
1b)
−
..f: gronden met een weinig duidelijke humus en/of ijzer B horizont (ten zuidwesten van het
domeinbos)
−
..m: gronden met een diepe antropogene humus A horizont (ten noorden en zuiden van het
domeinbos)
De bodems die gekenmerkt worden door een f- en een F-profielontwikkeling blijken steeds te liggen
op groenachtig materiaal (variante op het moedermateriaal …x)
Dit groenachtig materiaal in de ondergrond wijst erop dat het moedermateriaal bestaat uit
glauconietarm (lemig) zand met geringe tertiaire invloed (gemiddeld < 20% glauconiet). Ten gevolge
van zijn laag gehalte is het glauconiet moeilijk herkenbaar in de oppervlakkige lagen; in de ondergrond
is het wel herkenbaar en is de kleur licht olijfgroen (Baeyens, 1970).
We mogen veronderstellen dat in het domeinbos zelf een combinatie van bovenvermelde bodemtypes
terug te vinden is, waarbij de nadruk waarschijnlijk ligt op droge zandbodems met weinig duidelijke tot
duidelijke humus en/of ijzer B horizont, op groenachtig moedermateriaal (ZbFx).
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2.3

Beschrijving van het biotisch milieu

De inventarisatie van bestands- en bosbouwkenmerken enerzijds en van vegetatie anderzijds werd
uitgevoerd volgens de methode beschreven in ‘De bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest’
(Waterinckx en Roelandt, 2001). De inventarisaties werden grotendeels uitgevoerd in 2000, enkele
opnames gebeurden in 1999 en 2001.

2.3.1 Bestandskaart
Het domeinos Teunenberg bestaat uit slechts één bosplaats met daarin 29 bestanden. Deze zijn
genummerd van 1a t.e.m. 6g.
De bestandsindeling is te zien op de ‘Bestandskaart’ met opgave van bestandstype (Kaart 2.16).

2.3.2 Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens
De bestandskenmerken, boomsoortensamenstelling en dendrometrische gegevens die hierna
beschreven worden, werden afgeleid van de dendrometrische opnames uitgevoerd door de
terreinploegen van het Agentschap voor Natuur en Bos. Aangezien deze opnames grotendeels in
2000 plaats vonden, beschrijven ze dus ook de toestand van 2000.
2.3.2.1

Bestandskenmerken

Een overzichtstabel met informatie, per bestand, over bestandstype, leeftijdsklasse, sluitingsgraad,
mengingsvorm en bedrijfsvorm is te vinden in bijlage 9.
−
Bestandstypes
De verschillende bestandstypes (LH, NH, LH+NH, NH+LH) komen voor (zie kaart 2.16).
Bijna een kwart van het bosdomein wordt ingenomen door permanente open ruimtes, waarvan een
groot deel bestaat uit betonvlaktes en uit pioniersvegetaties daar waar het beton reeds opgebroken
werd.

Het aandeel naaldhout is vrij groot, wat zich vertaalt in een duidelijke dominantie van de
bestandstypes NH en NH+LH, samen goed voor bijna 90% van de beboste oppervlakte.
In vergelijking met Vlaanderen ligt het aandeel puur naaldhout iets hoger dan het gemiddelde in
Vlaanderen (41% tegenover 36%). Opvallend is echter vooral het hoge aandeel naaldhout met
bijmenging van loofhout (47% tegenover 7% gemiddeld in Vlaanderen).
Puur loofhout neemt slechts 9% van de oppervlakte in, tegenover 50% op Vlaams niveau.
Ook opvallend is het zeer hoog aandeel open ruimte in Teunenberg (21%). Dit dient echter
genuanceerd te worden, aangezien 15% van de oppervlakte ingenomen wordt door loodsen en
betonvlaktes. De overige 6% betreft effectief ecologisch waardevolle open ruimte, wat in vergelijking
met het Vlaams gemiddelde (1,7%) nog zeer hoog is.
Tabel 2-1: Bestandstypes
Bestandstype

Oppervlakte (ha)

Oppervlakte (%)

Naaldhout + loofhout (N+L)
Naaldhout (NH)
Loofhout (LH)
Loofhout + naaldhout (L+N)
Open ruimte
Totaal

22,0
19,7
4,4
1,1
13,5
60,8

36,2%
32,5%
7,2%
1,8%
22,3%
100,0%
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9%

2%

Naaldhout + loofhout

47%

Naaldhout
Loofhout
Loofhout + naaldhout

42%

Figuur 2-1: Oppervlakteverdeling (%) van de bosbestanden volgens bestandstype
−
Leeftijdsopbouw
Het
domeinbos
Teunenberg
bevat
opvallend
veel
ongelijkjarige
bestanden.
Het
oppervlaktepercentage ligt er vier maal hoger dan gemiddeld in Vlaanderen (88% tegenover 21%).
Dit dient echter sterk gerelativeerd te worden: voor ongeveer de helft gaat het louter om
naaldhoutbestanden met een sterke bijmenging van jong loofhout, en niet om één of meerdere
hoofdboomsoorten gespreid over meerdere leeftijdsklassen.

Slechts twee bosbestanden worden als gelijkjarig aangeduid. Het zijn allebei Grove dennenbestanden
behorende tot de leeftijdsklasse 41-60. Ze nemen 12% van de bosoppervlakte in. Dit ligt iets lager dan
het Vlaamse gemiddelde van 15%. In de houtvesterij Antwerpen blijkt deze leeftijdsklasse (41-60) het
meest frequent voor te komen, op de voet gevolgd door de leeftijdsklasse van 21 tot 40 jaar.
Tabel 2-2: Leeftijdsverdeling
Leeftijdsklasse

Oppervlakte (ha)

Oppervlakte (%)

41-60
Ongelijkjarig
Totaal

5,6
41,6
47,2

11,9%
88,1%
100,0%

12%

41-60
Ongelijkjarig

88%

Figuur 2-2: Oppervlakteverdeling (%) van de bosbestanden volgens leeftijdsklasse
−
Sluitingsgraad, mengingsvorm en bedrijfsvorm
Het domeinbos Teunenberg kent een zeer hoge sluitingsgraad: alle bosbestanden hebben een
de
sluitingsgraad van meer dan 2/3 .
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Voor wat betreft de mengingsvorm, bestaat het bos voor iets minder dan de helft (48%) uit homogene
bestanden. De rest is stamsgewijs gemengd. Groepsgewijze menging komt niet voor.
In het volledige bos is de bedrijfsvorm hooghout, wat ook de meest voorkomende bedrijfsvorm is in
Vlaanderen (95%).
Tabel 2-3: Sluitingsgraad, mengingsvorm en bedrijfsvorm
Sluitingsgraad
< 1/3
1/3 - 2/3
> 2/3
Totaal

Oppervlakte (ha)
0,0
0,0
47,2
47,2

Oppervlakte (%)
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%

Mengingsvorm
Homogeen
Stamsgewijs
Totaal

Oppervlakte (ha)
22,8
24,4
47,2

Oppervlakte (%)
48,3%
51,7%
100,0%

Bedrijfsvorm
Hooghout
Totaal

Oppervlakte (ha)
47,2
47,2

Oppervlakte (%)
100,0%
100,0%

48%
52%

Homogeen
Stamsgewijs

Figuur 2-3: Oppervlakteverdeling (%) van de bosbestanden volgens mengingsvorm
2.3.2.2

Boomsoortensamenstelling

Onderstaand overzicht houdt enkel rekening met de eigenlijke bosbestanden (47 ha). Open terreinen
(14 ha) zijn niet mee opgenomen.
2.3.2.2.1 Zaailingen
Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte kleiner dan 2 m. In Teunenberg
werden zaailingen aangetroffen van volgende boomsoorten, gerangschikt in afnemende mate van
voorkomen: Amerikaanse vogelkers, Wilde lijsterbes, Zomereik, Sporkehout (meer dan 100/ha),
Boswilg, Grove den, Hulst, Amerikaanse eik, Gewone vlier, berk (meer dan 20/ha), wilg en Hazelaar.
In onderstaande tabel is per hoogteklasse en per boomsoort het gemiddeld aantal zaailingen per ha
weergegeven.
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Tabel 2-4: Stamtal zaailingen per hoogteklasse en per boomsoort
Gemiddelde hoogte (cm)
0-49

50-99

100-149

150-199

Boomsoort
Amerikaanse vogelkers
Wilde lijsterbes
Zomereik
Hulst
Grove den
Sporkehout
Amerikaanse eik
Wilg
Berk
Wilde lijsterbes
Amerikaanse vogelkers
Boswilg
Zomereik
Gewone vlier
Hazelaar
Wilde lijsterbes
Amerikaanse vogelkers
Sporkehout
Berk
Amerikaanse vogelkers
Grove den
Totaal

Stamtal (/ha)
2.162
482
83
74
49
48
35
15
12
833
200
91
40
30
9
375
76
69
16
380
28
5.109

Uit de stamtallen van de zaailingen kleiner dan 1 m kunnen we afleiden dat er vrij veel
loofhoutverjonging is (meer dan 4.100 zaailingen/ha). Het gaat echter hoofdzakelijk om Amerikaanse
vogelkers, maar ook Wilde lijsterbes komt in vrij hoge aantallen voor. Daarnaast zien we ook nog een
duidelijke verjonging van Zomereik, en in mindere mate van Hulst, Sporkehout en Boswilg.
Het beeld van de gevestigde verjonging (groter dan 1 m) is veel meer uitgesproken: daar blijken vooral
Amerikaanse vogelkers en Wilde lijsterbes zich te handhaven. De rest (enkel nog Sporkehout, Grove
den en berk) blijkt eerder beperkt door te groeien, hoogstwaarschijnlijk wegens overscherming door de
boomlaag en de twee voornoemde soorten.
Hieruit kunnen we besluiten dat er weliswaar potenties zijn voor natuurlijke verjonging, maar dat er
eerst werk moet gemaakt worden van de bestrijding van Amerikaanse vogelkers. Sinds de
inventarisatie is daar ondertussen al werk van gemaakt.
2.3.2.2.2 Struiklaag
Tot de struiklaag behoren alle bomen en struiken met een hoogte groter dan 2 m en een omtrek
kleiner dan 20 cm. In de struiklaag komen volgende boomsoorten voor, gerangschikt volgens
afnemend stamtal: Amerikaanse vogelkers, Wilde lijsterbes (meer dan 400/ha), berk, Sporkehout,
wilg, Robinia, Zomereik, Boswilg, Grove den en Gewone vlier.
In onderstaande tabel is per hoogteklasse en per boomsoort het gemiddeld aantal individuen per ha
weergegeven.
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Tabel 2-5: Stamtal struiken per hoogteklasse en per boomsoort
Gemiddelde hoogte (cm)
200-400

400-600

600-800

Boomsoort
Wilde lijsterbes
Amerikaanse vogelkers
Sporkehout
Berk
Wilg
Robinia
Zomereik
Boswilg
Gewone vlier
Amerikaanse vogelkers
Wilde lijsterbes
Wilg
Berk
Grove den
Berk
Amerikaanse vogelkers
Totaal

Stamtal (/ha)
456
418
87
61
60
13
7
4
0
189
159
20
6
3
80
55
1.618

Uit bovenstaande tabel blijkt dat, net zoals bij de zaailingen, Wilde lijsterbes en Amerikaanse
vogelkers zich het beste handhaven. Ook berk, Sporkehout en wilg komen nog vrij veel voor. Bij de
hoogteklasse tussen 6 en 8 m komt er zelfs meer berk dan Amerikaanse vogelkers voor. Toch lijkt
Amerikaanse vogelkers het doorgroeien van andere soorten te onderdrukken.
2.3.2.2.3 Boomlaag
De boomlaag bestaat uit alle exemplaren met een omtrek groter dan 20 cm.
De hoofdboomsoort(en) per bestand worden weergegeven in Tabel 2-7 (toestand 1999) en op kaart
2.17 (huidige toestand). Een samenvatting op bosniveau wordt weergegeven in Tabel 2-6.
De meest voorkomende boomsoorten in de boomlaag zijn, gerangschikt volgens afnemende mate van
voorkomen: Grove den, Amerikaanse vogelkers, berk, Zomereik, Corsikaanse den, wilg, Robinia,
Zeeden, Sporkehout, Boswilg, Boskers, Wilde lijsterbes, Ratelpopulier, Amerikaanse eik en Kraakwilg.
Tabel 2-6: Dendrometrische gegevens op bosniveau
Boomsoort
Grove den
Zomereik
Berk
Wilg
Boswilg
Boskers
Sporkehout
Kraakwilg
Ratelpopulier
Wilde lijsterbes
Totaal inheems naaldhout
Totaal inheems loofhout
Totaal inheems hout
Corsikaanse den
Amerikaanse vogelkers
Zeeden
Robinia
Amerikaanse eik
Totaal exoten
Totaal

Stamtal
/ha
332
53
155
27
5
2
8
0
1
1
332
252
584
32
185
16
21
1
255
838

%
40%
6%
18%
3%
0,6%
0,2%
1,0%
< 0,05%
0,1%
0,1%
40%
30%
70%
4%
22%
2%
3%
0,1%
30%

Grondvlak
m²/ha
16,08
2,64
2,59
0,15
0,05
0,03
0,03
0,03
0,02
0,01
16,08
5,55
21,63
1,68
1,62
1,22
0,68
0,04
5,24
26,87
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%
60%
10%
10%
0,6%
0,2%
0,1%
< 0,05%
< 0,05%
< 0,05%
< 0,05%
60%
20%
80%
6%
6%
5%
2,5%
0,1%
20%

Volume
m³/ha
132,2
23,9
19,3
0,4
0,2
0,2
0
0,1
0,1
0
132,2
44,2
176,4
16,6
8,1
10,1
5,2
0,3
40,3
216,7

%
61%
11%
9%
0,2%
< 0,05%
< 0,05%
< 0,05%
< 0,05%
< 0,05%
< 0,05%
61%
20%
81%
8%
4%
5%
2,4%
0,1%
19%

25

Deel 2: Algemene beschrijving
Op basis van het grondvlak zijn de meest voorkomende boomsoorten in het domeinbos Teunenberg:
Grove den (60%), Zomereik (10%), berk (10%), Corsikaanse den (6%), Amerikaanse vogelkers (6%),
Zeeden (5%), Robinia (3%) en wilg (1%).
Op niveau van het bosdomein nemen de inheemse boomsoorten 80% van het gemiddeld
bestandsgrondvlak in en de exoten 20%. Het grote aandeel van Grove den (60%) brengt het
naaldhout op 71% van het gemiddeld bestandsgrondvlak. Het loofhout beslaat 29% van het
gemiddelde bestandsgrondvlak, waarbij het grootste deel ingenomen wordt door Zomereik en berk
(elk 10%).
Opvallend is de beperkte aanwezigheid (en kleine sortimenten) van Amerikaanse eik terwijl er
anderzijds toch vrij veel natuurlijke verjonging van Amerikaanse eik te zien is (zie Tabel 2-4). De
verklaring is mogelijks dat Amerikaanse eik zich vooral aan de randen van de bestanden bevindt en
bijgevolg niet mee opgenomen werd in de steekproefcirkels.
In onderstaande tabel (Tabel 2-7) wordt voor de verschillende bestanden de leeftijdsklasse, de
hoofdboomsoort, het aandeel aan inheemse boomsoorten en inheems loofhout, en de mengvorm
weergegeven.
De actuele mengvorm is ook te zien op kaart 2.18.
In bijlage 2 wordt een tabel weergegeven waar naast bovenstaande gegevens ook de oppervlakte, het
plantjaar en de mengingsvorm (homogeen/stamsgewijs) per bestand te raadplegen zijn. De
gedetailleerde boomsoortensamenstelling per bestand is terug te vinden op de bestandsfiches in
bijlage 9.
Een hoofdboomsoort wordt gedefinieerd als een boomsoort die minstens 20% van het
bestandsgrondvlak inneemt.
Bij de mengvorm wordt enerzijds rekening gehouden met het aandeel inheemse boomsoorten in het
bestandsgrondvlak en anderzijds met het aantal waargenomen boomsoorten. Hierbij worden volgende
definities gehanteerd:
−
inheems: een bestand is inheems wanneer de inheemse boomsoorten minstens 90% van het
bestandsgrondvlak innemen,
−
exoot: een bestand is exoot wanneer de exoten meer dan 70% van het bestandsgrondvlak
innemen,
−
inheems/exoot: 50% < aandeel inheemse boomsoorten in het bestandsgrondvlak < 90%,
−
exoot/inheems: 50% < aandeel exoten in het bestandsgrondvlak < 70%,
−
−

homogeen: een bestand is homogeen wanneer 1 boomsoort meer dan 80% van het
bestandsgrondvlak inneemt,
gemengd: een bestand is gemengd zodra er minstens 2 verschillende boomsoorten
aanwezig zijn en 1 boomsoort 80% of minder van het bestandsgrondvlak inneemt, of 80%
van het totale stamtal bij bestanden jonger dan 30 jaar.
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Tabel 2-7: Indeling van de bestanden volgens de hoofdboomsoort, leeftijdsklasse, het aandeel aan inheemse
(loof)boomsoorten en mengvorm (toestand 1999)
De legende is als volgt:

Bestandsnummer

Hoofdboomsoort

−
−
−
−
−

pOp: permanente open plek
aE: Amerikaanse eik
avK: Amerikaanse vogelkers
*Be: berk (G)
cD: Corsikaanse den
LeeftijdsKlasse

Grondvlak
inheems (%)

−
−
−
−
−

zD: Zeeden
gD: Grove den
R: Robinia
*Wi: wilg (G)
zE: Zomereik

Grondvlak
inheems LH
(%)
1
/
2
/
57
/
/
36
/
1
/
58
9
100
/
92
6
/
/
17
42
25
/
16
10
/
4

Mengvorm
Homogeen/
Inheems/Exoot
Gemengd
Inheems
Homogeen
nvt
nvt
Inheems/Exoot
Gemengd
nvt
nvt
Inheems/Exoot
Gemengd
nvt
nvt
nvt
nvt
Inheems
Gemengd
nvt
nvt
Inheems
Homogeen
nvt
nvt
Inheems
Gemengd
Inheems/Exoot
Gemengd
Inheems
Gemengd
nvt
nvt
Inheems
Gemengd
Inheems/Exoot
Gemengd
nvt
nvt
nvt
nvt
Inheems/Exoot**
Gemengd
Inheems
Gemengd
Inheems/Exoot
Gemengd
nvt
nvt
Inheems
Homogeen
Inheems
Homogeen
nvt
nvt
Inheems/Exoot
Homogeen

1a
gD
Ongelijkjarig
99
1b
/
nvt*
/
1c
gD/R
Ongelijkjarig
60
1d
/
nvt
/
2a
zE/aE
Ongelijkjarig
71
2b
/
nvt
/
2c
/
nvt
/
2d
gD/zE
Ongelijkjarig
100
3a
/
nvt
/
3b
gD
41-60
92
3c
/
nvt
/
3d
gD/*Be/zE
Ongelijkjarig
100
4a
gD/cD
Ongelijkjarig
51
4b
*Be/zE
Ongelijkjarig
100
4c
/
nvt
/
4d
*Be/*Wi
Ongelijkjarig
92
4e
gD/zD
Ongelijkjarig
61
5a
/
nvt
/
5b
/
nvt
/
5c**
avK/gD
Ongelijkjarig
52
6a***
gD/zE
Ongelijkjarig
90
6b
cD/gD
Ongelijkjarig
51
6c
/
nvt
/
6d
gD
41-60
99
6e
gD
Ongelijkjarig
97
6f
/
nvt
/
6g
gD
Ongelijkjarig
87
*: nvt = nvt (open ruimte)
**: avK werd reeds bestreden
***: na de bosbouwopnames in 1999 werd bestand 6a gedeeltelijk ontbost en afgegraven om de oude
spoorwegbedding op te vullen. Er werd herbebost in 2000, maar zE neemt nu geen 20% van het
bestandsgrondvlak meer in

Samenvatting:
Inheems/exoot
inheems
inheems/exoot

Gemengd/homogeen
gemengd
homogeen
gemengd
homogeen

Opp. (ha)
16,9
11,3
16,0
3,0

Opp. (%)
36%
24%
34%
6%

Uit bovenstaande samenvattende tabel kan afgeleid worden dat het domeinbos Teunenberg voor 36%
uit gemengde, inheemse bestanden bestaat en voor 24% uit homogene, inheemse bestanden. De
inheemse bestanden met 10 à 50% bijmenging van exoten nemen 40% van de bosoppervlakte in.
Overeenkomstig de beheervisie van het Agentschap voor Natuur en Bos wordt op (lange) termijn
Domeinbos Teunenberg

27

Deel 2: Algemene beschrijving
gestreefd naar 80% gemengde, inheemse bestanden op basis van standplaatsgeschikte
boomsoorten.
Er komen geen pure exotenbestanden voor, wat wil zeggen dat er geen nood is aan een specifiek
omvormingsplan.
2.3.2.3

Dendrometrische gegevens

Bij het berekenen van de dendrometrische gegevens op bosniveau, werd enkel rekening gehouden
met de boomlaag, zijnde alle exemplaren met een omtrek groter dan 20 cm. Er werd geen rekening
gehouden met de open terreinen.
Teunenberg wordt gekenmerkt door een gemiddeld stamtal van 838 bomen/ha, een gemiddeld
bestandsgrondvlak van 27 m²/ha en een gemiddeld bestandsvolume van 217 m³/ha. Het naaldhout
heeft duidelijk de overhand: 71% van het gemiddelde bestandsgrondvlak en 74% van het staand
houtvolume (zie Tabel 2-6 onder 2.3.2.2). 20% wordt ingenomen door inheems loofhout, 60% door
inheems naaldhout en 20% door exoten.
Op bosniveau beloopt het aanbod aan staand dood hout 2.7 m³/ha, wat neerkomt op 1.2% van het
totale staand volume. Het gaat overwegend om kleine sortimenten.
Tabel 2-8: Dendrometrische gegevens per bestand
Bestandsnummer

Oppervlakte
(ha)

1a
1b
1c
1d
2a
2b
2c
2d
3a
3b
3c
3d
4a
4b
4c
4d
4e
5a
5b
5c
6a
6b
6c
6d
6e
6f
6g
Gemiddeld

3,7
0,9
3,8
0,4
0,4
1,2
0,6
3,2
2,3
4,7
2,2
3,7
7,4
2,1
1,9
2,3
3,3
0,3
0,3
0,7
5,7
0,4
2,7
0,9
2,0
0,7
3,0

Levende bomen
Stamtal
Grondvlak
(/ha)
(m²/ha)
776
35,8
/
/
1132
33,2
/
/
403
17,3
/
/
/
/
586
15,3
/
/
963
34,2
/
/
766
21,8
869
28,3
1051
28,4
/
/
1125
12,6
973
32,1
/
/
/
/
904
23,0
730
27,6
251
12,1
/
/
865
32,1
648
25,3
/
/
599
18,2
838
26,9

Volume
(m³/ha)
300,8
/
268,9
/
124,9
/
/
103,9
/
279,7
/
171,7
246,5
244,6
/
74,4
260,4
/
/
169,8
236,5
100,8
/
247,1
173,2
/
122,5
216,7

Staande dode bomen
Stamtal
Grondvlak
(/ha)
(m²/ha)
49
0,9
/
/
39
0,3
/
/
10
1,2
/
/
/
/
52
0,3
/
/
8
0,3
/
/
65
0,4
22
0,2
216
2,3
/
/
59
0,6
79
1,0
/
/
/
/
196
1,5
0
0
0
0
/
/
20
/
0
41

0,1
/
0
0,4

Volume
(m³/ha)
6,8
/
1,5
/
13,2
/
/
0,7
/
2,6
/
1,6
0,8
14,1
/
3,4
7,5
/
/
10,5
0
0
/
0,0
/
0
2,7

Een vergelijking met de gemiddelde waarden voor Vlaanderen uit de Bosinventaris (Waterinckx,
2001), leert dat het stamtal in Teunenberg iets hoger ligt dan het gemiddelde stamtal in Vlaamse
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bossen (838 versus 758 bomen/ha). Het grondvlak en het totaal volume liggen meer in de lijn van het
Vlaamse gemiddelde: resp. 27 versus 25 m²/ha en 217 versus 204 m³/ha.
Voor wat betreft het staand dood hout, blijkt het stamtal en het grondvlak in Teunenberg in de buurt te
liggen van een gemiddeld Vlaams gemengd bos (resp. 39 bomen/ha en 0.5 m²/ha). Het volume
staand dood hout ligt echter iets lager dan in een gemiddeld Vlaams gemengd bos: 2.7 m³/ha versus
3.8 m³/ha.
Lage grondvlakken (< 15 m²/ha) vinden we terug in twee ongelijkjarige bestanden 4d en 6b (resp. 12.6
en 12.1 m²/ha). Deze lage grondvlakken zijn logischerwijze gekoppeld aan lage volumes: resp. 74 en
101 m³/ha. Bestand 4d is een loofhoutbestand, ontstaan uit een spontane berken- en wilgenopslag.
Bestand 6b is een gemengd en ongelijkjarig naaldhoutbestand met Corsikaanse den en Grove den als
hoofdboomsoorten, en berk en Zomereik als bijmenging. De Grove den werd er volgens de oude
exploitatietabel aangeplant rond 1935.
Bijna alle bestanden bevatten staand dood hout, enkel in de bestanden 6a, 6b, 6d en 6g werd geen
dood hout opgemeten in de steekproefcirkel. Toch ligt in geen enkel bestand het volume staand dood
hout echt hoog. Slechts drie bestanden bevatten meer dan 10 m³/ha staand dood hout: 2a, 4b en 5c
(resp. 13, 14 en 10,5 m³/ha).
Noot:
Bovenstaande cijfergegevens zijn het resultaat van steekproefcirkels. Deze beslaan steeds slechts
een beperkt deel van de bestandsoppervlakte, waardoor er een vertekend beeld kan ontstaan bij
extrapolatie van steekproefgegevens. Dit zal vooral het geval zijn bij ‘zeldzame elementen’, waar het
toeval een belangrijke rol speelt in het al of niet voorkomen in de steekproefcirkels. Volopnames
leveren dan correctere informatie.
Een voorbeeld hiervan zijn de zware sortimenten staand dood hout. Deze worden vaak niet mee
opgenomen bij steekproefmetingen, waardoor het totaal volume staan dood hout sterk onderschat
wordt. Anderzijds kunnen er ook grote overschattingen ontstaan.
Dit komt duidelijk tot uiting bij de biotoopkartering van puntelementen in gesloten vegetaties (zie
verder 2.3.3.7), waar een vergelijking gemaakt wordt tussen dood hout gegevens afgeleid uit de
steekproefcirkels enerzijds en de biotoopkartering (volopname) anderzijds.
Voor algemeen voorkomende elementen, zoals levende bomen en klein dood hout, zijn de cijfers van
de steekproefcirkels uiteraard betrouwbaarder.
2.3.2.4

Verspreiding Amerikaanse vogelkers

Kaart 2.19: Verspreiding Amerikaanse vogelkers.
Op kaart 2.19 is de verspreiding van Amerikaanse vogelkers te zien zoals waargenomen in 1999 ten
tijde van de inventarisaties door het Agentschap voor Natuur en Bos. In de open terreinen werden
geen waarnemingen genoteerd.
De Amerikaanse vogelkers bleek in alle bosbestanden vrij dominant aanwezig te zijn. Enkel in de twee
geïnventariseerde open terreinen (5b en 6c) was er geen Amerikaanse vogelkers in de struik- of
boomlaag aanwezig (wel opslag van andere soorten).
Over meer dan de helft (27 ha) van de oppervlakte bleek Amerikaanse vogelkers meer dan 25% van
de boomlaag in te nemen. De andere helft van de bosbestanden (21 ha) bevatte 5 à 25%
Amerikaanse vogelkers in de boomlaag. In bestand 5c bleek Amerikaanse vogelkers plaatselijk zelfs
de hoofdboomsoort te zijn (in combinatie met Grove den), met een verspreiding van meer dan 75%
zowel in boom-, struik-, als kruidlaag.
Begin 2000 werd gestart met de bestrijding van Amerikaanse vogelkers. Een eerste nazorg is reeds
gebeurd en verdere nazorg is voorzien. De resultaten zijn duidelijk waarneembaar op het terrein, waar
Amerikaanse vogelkers momenteel zo goed als verdwenen is.
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Tabel 2-9: Bedekking Amerikaanse vogelkers, toestand 1999: zaailingen (< heuphoogte), struiklaag (omtrek < 20
cm), boomlaag (omtrek 20 cm)
Bestandsnummer
1a
1b
1c
1d
2a
2b
2c
2d
3a
3b
3c
3d
4a
4b
4c
4d
4e
5a
5b
5c
6a
6b
6c
6d
6e
6f
6g

Opp. (ha)
3,7
0,9
3,8
0,4
0,4
1,2
0,6
3,2
2,3
4,7
2,2
3,7
7,4
2,1
1,9
2,3
3,3
0,3
0,3
0,7
5,7
0,4
2,7
0,9
2,0
0,7
3,0

Hoofdboomsoort

Zaailingen

Struiklaag

Boomlaag

gD
nvt*
gD/R
nvt*
zE/aE
nvt*
nvt*
gD/zE
nvt*
gD
nvt*
gD/*Be/zE
gD/cD
*Be/zE
nvt*
*Be/*Wi
gD/zD
nvt*
nvt*
avK/gD
gD/zE
cD/gD
nvt*
gD
gD
nvt*
gD

5-25%
/
5-25%
/
5-25%
/
/
5-25%
/
5-25%
/
5-25%
5-25%
<5%
/
5-25%
25-50%
/
<5%
75-100%
5-25%
25-50%
geen
5-25%
5-25%
/
5-25%

25-50%
/
<5%
/
25-50%
/
/
50-75%
/
75-100%
/
25-50%
75-100%
5-25%
/
5-25%
5-25%
/
geen
75-100%
5-25%
5-25%
geen
25-50%
5-25%
/
50-75%

5-25%
/
5-25%
/
5-25%
/
/
5-25%
/
25-50%
/
5-25%
25-50%
5-25%
/
25-50%
25-50%
/
geen
75-100%
25-50%
5-25%
geen
5-25%
5-25%
/
25-50%

nvt*: niet van toepassing; betreft open terreinen, waar vaak ook geen inventarisatie van de verspreiding van Amerikaanse
vogelkers gebeurd is
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2.3.3 Flora
Teksten en kaarten voor de paragrafen 2.3.3.1 tot en met 2.3.3.6 werden aangeleverd door Bart
Roelandt (Vegetatiekundige Centrale diensten - ANB).
2.3.3.1

Kaart van de actuele bosvegetatie

Kaart 2.20: Actuele bosvegetatie
De actuele bosvegetatie werd in kaart gebracht met behulp van de 45 bosvegetatieopnamen die
werden gemaakt in het kader van de opmaak van dit bosbeheerplan. Elk van deze opnamen is goed
gelokaliseerd door een routebeschrijving opgemaakt met kompas en lintmeter startend vanaf goed
herkenbare repairpunten. Dit maakte het mogelijk deze punten in GIS nauwkeurig te lokaliseren.
Elk van deze vegetatieopnamen werd vegetatiekundig op naam gebracht met behulp van de Tropresidentificatiespectra (Roelandt, 2003). In een tropres-sterdiagram wordt de verwantschap van een
opname met elk van de 32 bostypes uit de gewestelijke bosinventarisatie (Roelandt, 2001) getoond.
Dergelijke diagrammen zijn handige hulpmiddelen om in één oogopslag de ware identiteit van de
opname te onthullen.
Alle opnamen die tot één vegetatietype gerekend worden, werden samengenomen om een lokale
vegetatietypologie op te stellen. Met behulp van RF ecospectra of een mF/mRxmN ecogram kan dan
de standplaats van deze vegetatietypen gevisualiseerd worden.
Deze typologie samen met de ruimtelijke situering van de proefvlakken werden gebruikt om een
vegetatiekaart van de actuele bosvegetaties mee op te stellen.
Alle bosvegetaties in Teunenberg behoren tot één verbond: het Quercion of verbond van EikenBeukenbossen op voedselarme bodem.
Binnen dit verbond worden enkele associaties onderscheiden: het Betulo-Quercetum (BerkenEikenbos), het Fago-Quercetum (Eiken-Beukenbos) en het Lysimachio-Quercetum (Elzen-Eikenbos).
De eerste komt voor op de zeer arme zandige bodems, de tweede op ietsjes rijkere, meestal iets
lemige zandbodems en de derde is een natter type dat op de ruimtelijke overgang naar het
Elzenbroekbos gelegen is.
Hier in Teunenberg vinden we vooral varianten van het Berken-Eikenbos en op één kleine, natte plek
vinden we een struweel van Grauwe wilg dat verwantschap vertoont met het Elzen-Eikenbos en het
Elzenbroek. De bodems zijn er actueel te arm voor een Eiken-Beukenbos.
Overzicht lokale bostypes
Quercion (Verbond van Eiken-Beukenbossen op arme bodem)
Berken-Eikenbos
1Adelaarsvarenrijk Berken-Eikenbos
2Berken-Eikenbos
3Bramenrijk Eiken-Beukenbos
4Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos
5Witbol Berken-Eikenbos
Elzen-Eikenbos
6Elzen-Eikenbos

2.3.3.2

Beschrijving van de actuele bosvegetatie

2.3.3.2.1 Synoptische tabel
Een soortenlijst werd opgemaakt vertrekkende vanuit de 45 opnamen die gebruikt werden voor het
opstellen van de lokale typologie. Bij elke soort wordt voor elk lokaal bostype (genummerd van 1 tot en
met 6, zie hoger) de presentie P (%) en de karakteristieke bedekking KB (in klassen) gegeven.
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Tabel 2-10: Synoptische tabel met N = aantal proefvlakken per lokaal bostype (genummerd van 1 tot en met 6)
P = presentie (%)
KB = Karakteristieke bedekking in klassen
Karakteristieke bedekking tussen
0 – 5%
5 – 10%
10 – 25%
25 – 50%
50 – 75%
75 – 100%
BOOMLAAG
Pinus sylvestris
Betula pendula
Prunus serotina
Quercus robur
Pinus pinaster
Sorbus aucuparia
Pinus nigra ssp. Laricio
Quercus rubra
Robinia pseudoacacia
Castanea sativa
Betula pubescens
Salix caprea
Populus tremula
Salix cinerea

Grove den
Ruwe berk
Amerikaanse vogelkers
Zomereik
Zeeden
Wilde lijsterbes
Corsikaanse den
Amerikaanse eik
Robinia
Tamme kastanje
Zachte berk
Boswilg
Ratelpopulier
Grauwe wilg

STRUIKLAAG
Sorbus aucuparia
Prunus serotina
Frangula alnus
Betula pendula
Quercus robur
Rubus fruticosus
Pinus sylvestris
Quercus rubra
Lonicera periclymenum
Salix cinerea
Robinia pseudoacacia
Salix caprea
Prunus avium
Betula pubescens
Sambucus nigra
Prunus laurocerasus
Castanea sativa
Populus tremula

Wilde lijsterbes
Amerikaanse vogelkers
Sporkehout
Ruwe berk
Zomereik
Gewone braam
Grove den
Amerikaanse eik
Wilde kamperfoelie
Grauwe wilg
Robinia
Boswilg
Zoete kers
Zachte berk
Gewone vlier
Laurierkers
Tamme kastanje
Ratelpopulier

klasse
+
1
2
3
4
1
N= 2
P KB
100 4

2
N= 20
P KB
90 3
70 1
50 1
50 2
35 2
5
54
5
54
5

3
N= 4
P KB
75 4
25
50
50 2
50 +
25

4
N= 16
P KB
94 3
44 1
81 2
56 2
25 1
6
63
61

25 2

5
N= 2
P KB

6
N= 1
P KB

50 4

50 3
50 1
50 +
100 4

1
N= 2
P KB
100
50 1
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2
3
N= 20
N= 4
P KB
P KB
70 1
75 +
70 2
100 1
70 1
75 +
55
25 +
45
25 +
30
25 1
10
5
25
52
5+
5
5
25 +

4
5
N= 16
N= 2
P KB
P KB
94 1
81 3
50
38
13
50 +
6
13
100

6
N= 1
P KB

6
50

6
6+
6
6

50 1
50

100

50
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KRUIDLAAG
Prunus serotina
Rubus fruticosus
Ilex aquifolium
Amelanchier lamarckii
Galeopsis tetrahit
Pteridium aquilinum
Carex pilulifera
Sorbus aucuparia
Agrostis
Urtica dioica
Pinus sylvestris
Hieracium
Lamium album
Viola canina
Polygonum dumetorum
Sarothamnus scoparius
Taraxacum
Deschampsia flexuosa
Quercus robur
Dryopteris dilatata
Frangula alnus
Dryopteris carthusiana
Lonicera periclymenum
Quercus rubra
Castanea sativa
Calluna vulgaris
Robinia pseudoacacia
Teucrium scorodonia
Epilobium angustifolium
Sambucus nigra
Corylus avellana
Betula pendula
Prunus avium
Holcus lanatus
Rumex acetosella
Salix cinerea
Solanum dulcamara
Juncus effusus
Betula pubescens
Potentilla anglica
Agrostis stolonifera
Ranunculus repens
Populus tremula
Medicago lupulina
Hieracium laevigatum
Dryopteris filix-mas
Lysimachia vulgaris
Galium palustre
Holcus mollis

Amerikaanse vogelkers
Gewone braam
Hulst
Amerikaans krenteboompje
Gewone hennepnetel
Adelaarsvaren
Pilzegge
Wilde lijsterbes
Struisgras (G)
Grote brandnetel
Grove den
Havikskruid (G)
Witte dovenetel
Hondsviooltje
Heggeduizendknoop
Brem
Paardebloem (G)
Bochtige smele
Zomereik
Brede stekelvaren
Sporkehout
Smalle stekelvaren
Wilde kamperfoelie
Amerikaanse eik
Tamme kastanje
Struikhei
Robinia
Valse salie
Wilgeroosje
Gewone vlier
Hazelaar
Ruwe berk
Zoete kers
Gestreepte witbol
Schapezuring
Grauwe wilg
Bitterzoet
Pitrus
Zachte berk
Kruipganzerik
Fioringras
Kruipende boterbloem
Ratelpopulier
Hopklaver
Stijf havikskruid
Mannetjesvaren
Grote wederik
Moeraswalstro
Gladde witbol

1
N= 2
P KB
100
100 1
100
100
100
100 3
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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2
3
N= 20
N= 4
P KB
P KB
90
25
85
100 3
5
25
5
5

85
10 2
5
5

50
25

4
5
6
N= 16
N= 2
N= 1
P KB
P KB
P KB
56
100
100
63
100 1
100
38
13
100

100

100
100

25

100 2
85
80
55
45
45
20
20
15 1
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

50
75
100
25
100
25
25

50
50
94
19
31
38
25
13

100 2
100
50
50
100

100

50

25
100
25 1
25
13
13
6
6

50

100

100 3
50
100
100

50
50
50
50
50
50
50
100
100
100
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MOSLAAG
Pohlia species
Eurhynchium praelongum
Dicranella heteromalla
Plagiothecium curvifolium
Polytrichum commune
Brachythecium rutabulum
Hypnum species
Pseudoscleropodium purum
Lophocolea heterophylla
Dicranum
Polytrichum species
Pleurozium schreberi
Atrichum undulatum
Campylopus introflexus
Mnium hornum
Plagiothecium species
Campylopus pyriformis
Calypogeia muelleriana
Thuidium
Rhytidiadelphusspecies
Dicranum scoparium
Lophocolea bidentata
Aulacomnium species

Peermos (G)
Fijn laddermos
Gewoon pluisjesmos
Geklauwd platmos
Gewoon haarmos
Gewoon dikkopmos
Klauwtjesmos (G)
Groot laddermos
Gedrongen kantmos
Gaffeltandmos (G)
Haarmos (G)
Bronsmos
Gewoon rimpelmos
Grijs kronkelsteeltje
Gewoon sterremos
Platmos (P)
Gewoon kronkelsteeltje
Gaaf buidelmos
Thujamos (G)
Haakmos (G)
Gewoon gaffeltandmos
Gewoon kantmos
Knopjesmos (G)

1
N= 2
P KB
100
50
50
50
50

2
N= 20
P KB
65
25
10
95
50 +
30 1
20
15
15
15
10
10
5
5
5
5+
5
5

3
N= 4
P KB
25
25
50
25
100
50

25
25
25

4
N= 16
P KB
94
38
13
75
31

5
N= 2
P KB
100

100

50
100
50

100

19
13

31

100

50

19
6
6

25

6
25
6

50

De verschillende bosvegetatietypes worden hieronder verder beschreven aan de hand van enkele
rubrieken:
Beschrijving
Een algemene beschrijving legt het verband tussen actueel bostype en de BWK-kartering
(Kaart 2.21: Biologische waarderingskaart).
Lokaaltypische soorten
Een lijst met lokaaltypische soorten werd bepaald met behulp van de IndVal-score
vertrekkende vanuit de synoptische gegevens van de lokale typologie. Deze lokale
“kensoorten” kunnen dan vergeleken worden met wat uit de literatuur bekend is als
kensoortencombinaties.
Tropres-identificatiespectrum
Een gemiddeld identificatiespectrum m.b.v. alle opnamen van elk lokaal bostype werd op
basis van de Tropres-score berekend voor elk vegetatietype uit de gewestelijke
bosinventarisatie (Roelandt, 2001). De individuele Tropres-scores worden aan de hand van de
TPab-formule berekend. Hiermee wordt elk lokaal bostype in het referentiekader van de
gewestelijke bosinventarisatie geplaatst.
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2.3.3.2.2 Het Quercion (Eiken-Beukenbossen op voedselarme bodem)
We onderscheiden voor het verbond van eiken-beukenbossen op voedselarme bodem (het Quercion)
lokaal vijf bostypes die tot de associatie van de Berken-Eikenbossen kunnen gerekend worden (het
Betulo-Quercetum). Vier ervan zijn rompgemeenschappen, d.w.z. dat ze niet erg rijk zijn aan de
typische soorten. Eén ervan wordt gedomineerd door Adelaarsvaren, een tweede door Gewone
braam en in een derde komt de exotische struiksoort Amerikaanse vogelkers sterk op de voorgrond.
Een vierde rompgemeenschap wordt meer gekenmerkt door grazige soorten als witbol of struisgras.
Het ene lokale bostype dat op basis van de kruidlaag als een subassociatie kan beschouwd worden
van het Berken-Eikenbos (Het Bochtige smele rijke Berken-Eikenbos) is echter ook een soort
rompgemeenschap als men de boomlaag mee in rekening brengt. Uit de synoptische tabel blijkt dat
de inheemse, standplaatsgeschikte loofhoutsoorten nog sterk in de minderheid zijn ten opzichte van
het naaldhout dat er aangeplant is. Vandaar dat veel van de bestanden op de biologische
waarderingskaart (zie kaart 2.21) als PPms en PPmb gekarteerd zijn. Slechts enkele bestanden
(centraal deel 2b, 4b en 4d) werden als Qb gekarteerd. Op enkele delen van bestanden na waar berk
zich uitgezaaid heeft op open plekken (o.a. centraal deel 2b) is Teunenberg bijna volledig ingenomen
door den. De meeste bestanden zijn aanplantingen van Grove den, Corsikaanse den en enkele van
Zeeden. Overal ziet men in het bos berk en Zomereik die zich onder het dennenscherm uitgezaaid
hebben en zich trachten een plaats te veroveren. Dikke eiken komen verspreid voor of staan op oude
boswallen zoals in bestand 4b. Hoge natuurwaarden in de bossfeer werden niet gezien. Een eerste
stap om hogere natuurwaarden een kans te geven is de omvorming naar een meer structuur- en
soortenrijker bos op basis van inheemse, standplaatsgeschikte boomsoorten.
Op een kleine oppervlakte komt een bosvegetatie voor die verwant is aan een andere associatie uit
het Quercion: Het Elzen-Eikenbos. Ook hier is de boomlaag niet echt wat men verwacht in een
dergelijk bostype. De inheemse boomsoorten Zwarte els, Zomereik en Ratelpopulier zijn er niet en de
vegetatie wordt er ingenomen door Grauwe wilg. Op zich is dit niet zo een probleem vermits deze
struiksoort ook thuishoort in dit bostype.
Bostype 1: Het Adelaarsvarenrijke Berken-Eikenbos
In Teunenberg vinden we in het westelijke deel van bestand 1a gebiedsdekkend Adelaarsvaren. In
het Quercion (de voedselarme Eiken-Beukenbossen) kan Adelaarsvaren aanleiding geven tot een
rompgemeenschap waar door de beschaduwing minder van de typische soorten op associatieniveau
voorkomen. We plaatsen hier in Teunenberg bostype 1 toch bij het Betulo-Quercetum (BerkenEikenbos) op grond van het voorkomen van enkele typische mossoorten zoals Peermos en Geklauwd
platmos. Deze zuurminnende mossen onderscheiden het Berken-Eikenbos van het voedselrijkere
Fago-Quercetum (Eiken-Beukenbos).
Dit bostype is volgens de mF-, mR- en mN-getallen te catalogeren als:
−
mF: mesofiel
−
mR: acidofiel-acidoclien
−
mN: zwakke nitrificatie
Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een Moder-humus.
De meest kenmerkende kruidlaagsoorten op basis van de IndVal-score zijn hier in Teunenberg:
Adelaarsvaren, Amerikaanse vogelkers, Gewone braam, Hulst, Gewone hennepnetel, Pilzegge,
Amerikaans krenteboompje. Alhoewel de meest typische hogere plantensoort voor het BerkenEikenbos, Bochtige smele, niet aanwezig is, zijn wel enkele van de typische mossoorten aanwezig en
vooral Peermos springt hier uit door een hogere IndValscore.
In de boomlaag is Grove den de meest typische soort wat niet verwonderlijk is vermits het zowat de
enige soort is.
In de struiklaag is Wilde lijsterbes de lokaaltypische soort.
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Rododendron-bos
Elzen-Eikenbos 90
soortenarm Berken-Eikenbos
Elzenbroekbos
Bochtige smele-rijk Berken-Eikenbos
80
Ruigt-Elzenbos
Bosbesrijk Berken-Eikenbos
70
Moesdistel-Elzenbroek
typisch Berken-Eikenbos
60
Wilgenvloedbos
Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos
50
Duinbos

40
30

Populieren-beemd

20

Populieren-ruigte

0

10

Brandnetel-Vlierenbos

Witbol Berken-Eikenbos
Witbol Eiken-Beukenbos
Amerikaanse vogelkers Eiken-Beukenbos
Bramenrijk Eiken-Beukenbos

Elzen-Essenbos

Amerikaanse eik-Kastanjebos

Elzenrijk Iepen-Essenbos

typische Wintereiken-Beukenbos

droog Iepen-Essenbos

Bostypenspectrum
met
TPab-score
voor
kruidlaag
opgebouwd
uit
de
vegetatieproefvlakken 1a1 en 1a2: verwantschap
van deze opnamen met het Adelaarsvarenrijke
Eiken-Beukenbos.
(Een Adelaarsvarenrijke
vorm van het Berken-Eikenbos werd niet
onderscheiden in de typologie van de
bosinventarisatie).

Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos

Essenbronbos
Meiklokjesrijk Gierstgras-Beukenbos
vochtig Eiken-Haagbeukenbos
typisch Gierstgras-Beukenbos
Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
droog Eiken-Haagbeukenbos

Bostype 2: Het Bochtige smele-rijke Berken-Eikenbos
Dit bostype is volgens de mF-, mR- en mN-getallen te catalogeren als:
−
mF: hygroclien-mesofiel
−
mR: acidofiel
−
mN: zwakke nitrificatie
Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een Mor-humus.
De meest kenmerkende kruidlaagsoorten op basis van de IndVal-score zijn hier in Teunenberg:
Bochtige smele, Amerikaanse vogelkers, Zomereik, Wilde lijsterbes, Gewone braam, Brede
stekelvaren en Sporkehout.
In de boomlaag: Grove den, Ruwe berk, Zomereik en Amerikaanse vogelkers.
In de struiklaag zijn Amerikaanse vogelkers, Wilde lijsterbes, Sporkehout en Ruwe berk de
lokaaltypische soorten.
Rododendron-bos
Elzen-Eikenbos 50
soortenarm Berken-Eikenbos
Elzenbroekbos
Bochtige smele-rijk Berken-Eikenbos
Ruigt-Elzenbos
Bosbesrijk Berken-Eikenbos
40
Moesdistel-Elzenbroek
typisch Berken-Eikenbos
Wilgenvloedbos

30

Duinbos

20

Populieren-beemd

10

Populieren-ruigte

0

Brandnetel-Vlierenbos
Elzen-Essenbos
Elzenrijk Iepen-Essenbos
droog Iepen-Essenbos

Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos
Witbol Berken-Eikenbos
Witbol Eiken-Beukenbos
Amerikaanse vogelkers Eiken-Beukenbos
Bramenrijk Eiken-Beukenbos

Bostypenspectrum
met
TPab-score
voor
kruidlaag opgebouwd uit vegetatieproefvlakken
1/c/1, 2/d/2, 2/d/3, 3/b/3, 3/b/4, 3/b/5, 3/d/1,
3/d/2, 3/d/3, 4/a/1, 4/a/3, 4/a/4, 4/g/3, 6/b/1,
6/d/1, 6/e/1, 6/e/2, 6/g/1, 6/g/2 en 6/g/3:
verwantschap van deze opnamen met het
Bochtige smele-rijk Berken-Eikenbos.

Amerikaanse eik-Kastanjebos
typische Wintereiken-Beukenbos
Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos

Essenbronbos
Meiklokjesrijk Gierstgras-Beukenbos
vochtig Eiken-Haagbeukenbos
typisch Gierstgras-Beukenbos
Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
droog Eiken-Haagbeukenbos

Bostype 3: Het Bramenrijk Eiken-Beukenbos
Het oostelijke deel van bestand 1a is het enige bestand waar de door bramen gedomineerde
rompgemeenschap op grote oppervlakte voorkomt. Verder vinden we dit bostype vooral op kleinere
oppervlaktes als mozaïek tussen het Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos. Beide bostypes zijn
dan ook nauw met elkaar verwant.
De Bochtige smele maakt dat dit bostype toch tot het Berken-Eikenbos gerekend wordt.
Dit bostype is volgens de mF-, mR- en mN-getallen te catalogeren als:
−
mF: mesofiel
−
mR: acidofiel
−
mN: zwakke tot matige of normale nitrificatie
Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een Mor-humus.
De meest kenmerkende soorten op basis van de IndVal-score zijn hier in Teunenberg:
- in de kruidlaag: Gewone braam, Brede stekelvaren, Smalle stekelvaren, Zomereik, Wilde lijsterbes
en Bochtige smele;
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in de boomlaag: Grove den, Zeeden, Zomereik, Amerikaanse vogelkers;
in de struiklaag: Amerikaanse vogelkers en Wilde lijsterbes.
Rododendron-bos
Elzen-Eikenbos 50
soortenarm Berken-Eikenbos
Elzenbroekbos
Bochtige smele-rijk Berken-Eikenbos
Ruigt-Elzenbos
Bosbesrijk Berken-Eikenbos
40
Moesdistel-Elzenbroek
typisch Berken-Eikenbos
Wilgenvloedbos

30

Duinbos

20

Populieren-beemd

10

Populieren-ruigte

0

Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos
Witbol Berken-Eikenbos

Bostypenspectrum
met
Tpab-score
voor
kruidlaag opgebouwd uit opnames 1/a/3, 1/a/4,
4/d/2 en 6/a/3: verwantschap van deze opnamen
met het Bramenrijk Eiken – Beukenbos.

Witbol Eiken-Beukenbos
Amerikaanse vogelkers Eiken-Beukenbos

Brandnetel-Vlierenbos

Bramenrijk Eiken-Beukenbos

Elzen-Essenbos

Amerikaanse eik-Kastanjebos

Elzenrijk Iepen-Essenbos

typische Wintereiken-Beukenbos

droog Iepen-Essenbos

Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos

Essenbronbos
Meiklokjesrijk Gierstgras-Beukenbos
vochtig Eiken-Haagbeukenbos
typisch Gierstgras-Beukenbos
Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
droog Eiken-Haagbeukenbos

Bostype 4: Het Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos
Het Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos is sterk verwant met het vorige, door bramen
gedomineerde type. Wanneer in bostype 4 een bestrijding van Amerikaanse vogelkers wordt
uitgevoerd, zal dit bostype snel evolueren naar bostype 3. De Amerikaanse vogelkers brengt door zijn
mildere humus meer voedsel in de toplaag van de bodem en deze voeding wordt vooral door braam
aangesproken.
Dit bostype is volgens de mF-, mR- en mN-getallen te catalogeren als:
−
mF: hygroclien-mesofiel
−
mR: acidoclien-acidofiel
−
mN: matige of normale tot sterke nitrificatie
Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een Moder-humus.
De meest kenmerkende soorten voor dit vegetatietype (op basis van IndVal) zijn hier lokaal in
Teunenberg:
- in de kruidlaag: Wilde lijsterbes, Brede stekelvaren, Gewone braam, Amerikaanse vogelkers,
Zomereik en Bochtige smele;
- in de boomlaag: Grove den en Amerikaanse vogelkers;
- in de struiklaag: Wilde lijsterbes en Amerikaanse vogelkers.
Rododendron-bos
Elzen-Eikenbos 25
soortenarm Berken-Eikenbos
Elzenbroekbos
Bochtige smele-rijk Berken-Eikenbos
Ruigt-Elzenbos
Bosbesrijk Berken-Eikenbos
20
Moesdistel-Elzenbroek
typisch Berken-Eikenbos
Wilgenvloedbos

15

Duinbos

10

Populieren-beemd

5

Populieren-ruigte

0

Brandnetel-Vlierenbos
Elzen-Essenbos
Elzenrijk Iepen-Essenbos
droog Iepen-Essenbos

Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos
Witbol Berken-Eikenbos
Witbol Eiken-Beukenbos
Amerikaanse vogelkers Eiken-Beukenbos
Bramenrijk Eiken-Beukenbos

Bostypenspectrum met tropresscore voor
kruidlaag opgebouwd uit opnamen 1/c/2, 1/c/3,
1/c/4, 2/a/1, 2/d/1, 3/b/1, 3/b/2, 4/a/2, 4/a/5,
4/a/6, 4/a/7, 4/g/1, 4/g/2, 5/c/1, 6/a/1 en 6/a/2:
verwantschap van
deze opnamen met de
derivaatgemeenschap “Amerikaanse vogelkers
Berken-Eikenbos”.

Amerikaanse eik-Kastanjebos
typische Wintereiken-Beukenbos
Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos

Essenbronbos
Meiklokjesrijk Gierstgras-Beukenbos
vochtig Eiken-Haagbeukenbos
typisch Gierstgras-Beukenbos
Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
droog Eiken-Haagbeukenbos

Bostype 5: Het Witbol Berken-Eikenbos
Het Witbol Berken-Eikenbos wordt meestal aangetroffen op zandbodems die door menselijke activiteit
verstoord en aangerijkt zijn met voedingsstoffen. In veel gevallen gaat het om percelen die in het
verleden een landbouwgebruik kenden. Ze worden, naast de obligate Quercionsoorten, gekenmerkt
door soorten als Gestreepte en Gladde witbol, Gewoon struisgras en Fioringras, Schapezuring,
Gewone hennepnetel, Vogelmuur, Rankende helmbloem en Boskruiskruid.
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Dit bostype is hier slecht beschreven met deze twee vegetatieopnamen. Vooral de boom- en
struiklaag bevatten meer soorten dan de vier die opgetekend werden in deze opnamen (Ruwe berk,
Zachte berk, Boswilg en Ratelpopulier).
In Teunenberg vinden we dit bostype vooral rond het centrale plein in de bestanden 4b, 4e en 4d.
Deels vormt het hier een mozaïek met de bostypes 4 en 5. We zien hier in deze zone inderdaad veel
vergraven stukken of perceeltjes die vroeger een landbouwgebruik kenden.
Dit bostype is volgens de mF-, mR- en mN-getallen te catalogeren als:
−
mF: hygroclien-mesofiel
−
mR: acidoclien-acidofiel
−
mN: matige of normale tot sterke nitrificatie
Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een Moder-humus.
De meest kenmerkende soorten voor dit vegetatietype (op basis van IndVal) zijn hier lokaal in
Teunenberg in de kruidlaag: Bochtige smele, Wilde lijsterbes, Grote brandnetel, Gestreepte witbol,
Zomereik en Smalle stekelvaren. We zien verder nog soorten als Schapezuring, Fioringras, Gewone
vlier en Mannetjesvaren in de lijst opduiken, typisch voor het Witbol Berken-Eikenbos.
Rododendron-bos
Elzen-Eikenbos 40
soortenarm Berken-Eikenbos
Elzenbroekbos
Bochtige smele-rijk Berken-Eikenbos
35
Ruigt-Elzenbos
Bosbesrijk Berken-Eikenbos
30
Moesdistel-Elzenbroek
typisch Berken-Eikenbos
Wilgenvloedbos
Duinbos
Populieren-beemd
Populieren-ruigte
Brandnetel-Vlierenbos
Elzen-Essenbos
Elzenrijk Iepen-Essenbos
droog Iepen-Essenbos

25
20
15
10
5
0

Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos
Witbol Berken-Eikenbos
Witbol Eiken-Beukenbos
Amerikaanse vogelkers Eiken-Beukenbos

Bostypenspectrum met tropresscore voor
kruidlaag opgebouwd uit opnamen 4/d/1 en
4/f/1: verwantschap van deze opnamen met het
Bochtige smele-rijk Berken-Eikenbos, het
Bramenrije Eiken-Beukenbos en het Witbol
Eiken-Beukenbos.

Bramenrijk Eiken-Beukenbos
Amerikaanse eik-Kastanjebos
typische Wintereiken-Beukenbos
Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos

Essenbronbos
Meiklokjesrijk Gierstgras-Beukenbos
vochtig Eiken-Haagbeukenbos
typisch Gierstgras-Beukenbos
Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
droog Eiken-Haagbeukenbos

Bostype 6: Het Elzen-Eikenbos
In bestand 4d ligt een natte plek van ongeveer 6 are waar een struweel van Grauwe wilg is ontstaan.
De standplaats is er niet nat genoeg voor een Elzenbroekbos maar is eerder die van een ElzenEikenbos. Van nature komen in dergelijk bostype Zwarte els, Zomereik, Zachte berk, Ratelpopulier en
Ruwe berk voor. Natuurlijk is deze plek niet groot genoeg om al deze boomsoorten te bevatten vooral
omdat deze plek volledig dichtgegroeid is met Grauwe wilg. Onder deze Grauwe wilg werden
Gewone vlier, Gewone braam, Gewone hennepnetel, Gladde witbol, Amerikaanse vogelkers en
Smalle stekelvaren gevonden. Deze soorten zijn niet zozeer typisch voor het Elzen-Eikenbos maar
zijn ook gevonden in het er rond liggende bostype 4. Als typische “natte” soorten werden Grauwe
wilg, Bitterzoet, Moeraswalstro en Grote wederik gevonden.
Deze éne opname is volgens de mF-, mR- en mN-getallen te catalogeren als:
−
mF: hygroclien
−
mR: acidoclien-acidofiel
−
mN: matige of normale tot sterke nitrificatie
Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een Moder-humus.
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Rododendron-bos
Elzen-Eikenbos 10
soortenarm Berken-Eikenbos
Elzenbroekbos
Bochtige smele-rijk Berken-Eikenbos
Ruigt-Elzenbos
Bosbesrijk Berken-Eikenbos
8
Moesdistel-Elzenbroek
typisch Berken-Eikenbos
Wilgenvloedbos

6

Duinbos

4

Populieren-beemd

2

Populieren-ruigte

0

Brandnetel-Vlierenbos
Elzen-Essenbos
Elzenrijk Iepen-Essenbos
droog Iepen-Essenbos

Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos
Witbol Berken-Eikenbos
Witbol Eiken-Beukenbos
Amerikaanse vogelkers Eiken-Beukenbos
Bramenrijk Eiken-Beukenbos
Amerikaanse eik-Kastanjebos
typische Wintereiken-Beukenbos

Bostypenspectrum met tropresscore voor
kruidlaag opgebouwd uit opname 4/f/2: deze
ene opname vertoont verwantschap met het
Elzenbroekbos en het Elzen-Eikenbos. (Het
voorkomen van algemenere soorten als
Amerikaanse vogelkers en Gladde witbol
verklaart de hoge score voor enkele
rompgemeenschappen).

Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos

Essenbronbos
Meiklokjesrijk Gierstgras-Beukenbos
vochtig Eiken-Haagbeukenbos
typisch Gierstgras-Beukenbos
Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
droog Eiken-Haagbeukenbos
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2.3.3.2.3
mF/mR.mN-ecogram
Het mF/mR.mN-ecogram (Rogister, 1985) toont de ecologische plaats van de lokale bostypes ten
opzichte van twee omgevingsfactoren die zeer bepalend zijn voor de meeste bostypes. Op de X-as
wordt de mR.mN waarde getoond, wat overeenkomt met de trofiegraad (voedingsgraad) of
humustypen. Op de Y-as wordt het vochtgehalte van de bodem getoond. Op basis van de
Bosinventarisatie-typologie werd dit ecogram opgedeeld in zones met de ecologische positie van de
meeste van de voorkomende bostypes in Vlaanderen:
BQ

FQ
SC
MF
EC
PC

UFtyp
UFaln
PF
CA
FA
CEA
LQ

Betulo-Quercetum

Fago-Quercetum
Stellario-Carpinetum
Milio-Fagetum
Endymio-Carpinetum
Primulo-Carpinetum

Ulmo-Fraxinetum typicum
Ulmo-Fraxinetum alnetosum
Pruno-Fraxinetum
Cirsio-Alnetum
Filipendulo-Alnetum
Carici elongatae-Alnetum
Lysimachio-Quercetum

Indien de opnamen gemaakt zijn in bos van minstens 70 jaar oud en niet in recent gestoorde delen
zoals kapvlakten, dan kan het ecogram een aanduiding geven van de vermoedelijke PNV op die plek.
ROGISTER-Ecogram van alle lokale bostypen van Teunenberg
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Afgaande op bovenstaand gemiddeld ecogram voor de bostypes zouden we de bostypes 2 en 5 bij
het Betulo-Quercetum (BQ) indelen.
Bostypes 1, 3 en 4 situeren zich in de overgangszone tussen BQ en FQ (Fago-Quercetum).
Bostype 6 kunnen we op basis van dit ecogram bij het Lysimachio-Quercetum (LQ) indelen.
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ROGISTER-Ecogram van alle vegetatie-opnamen van Teunenberg
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Voor 44 opnamen uit Teunenberg konden mF, mR en mN waarden uitgerekend worden op
opnameniveau.
De twee punten van bostype 1, het Adelaarsvarenrijke type, komen terecht in die zone op het
ecogram waar klassiek alle door Adelaarsvaren gedomineerde opnamen terechtkomen.
Zowel het zwaartepunt als de mf/mr.mN-waarde van de individuele opnamen van bostype 2 vallen in
de BQ-zone.
De opnamen van bostype 3 waaieren nogal uit op het ecogram. Twee van de vier komen terecht in
de BQ-zone, één in de FQ zone en één in de LQ-zone (door sporkehout).
De puntenwolk van bostype 4 heeft zijn zwaartepunt in de overgangszone BQ-FQ. Alhoewel het
bostype dus de meeste floristische verwantschap vertoont met het Berken-Eikenbos (BQ) waaieren de
meeste opnamen uit naar de voedselrijkere kant van het ecogram.
Van bostypes 3, 4 en 5 weten we dat het geen stabiele bostypes zijn. Ze zijn alle drie op één of
andere manier verstoord en/of aangerijkt. Hierdoor zijn deze standplaatsen tijdelijk rijker aan
storingsplanten. Na wegvallen van de verstoring zullen deze vegetaties vermoedelijk evolueren
richting Berken-Eikenbos, dus naar de linkerzijde van het ecogram. De floristische verwantschap met
het Berken-Eikenbos is reeds duidelijk uit de synoptische tabel.
Afgaande op bovenstaande kunnen we concluderen dat de actuele bosvegetatie bestaat uit bostypes
verwant met het het Berken-Eikenbos (Betulo-Quercetum) en als mogelijke PNV kunnen we dan ook
het Berken-Eikenbos naar voor schuiven, met uitzondering van de kleine natte zone in bestand 4d,
waar men als PNV het Elzen-Eikenbos heeft.
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2.3.3.3

Kaart van de potentiële bosvegetatie

Kaart 2.22: Potentieel Natuurlijke Vegetatie (PNV)
Kaart 2.23: Potentiële bosvegetatie
Op de kaart met de Potentieel Natuurlijke Vegetatie (De Keersmaeker et al., 2001) is, op het
westelijke deel van het domein na, de grootste oppervlakte niet ingekleurd omdat de bodemkaart geen
informatie geeft voor dit voormalige militaire domein. Het westelijke deel (bestanden 1a en 1b) wordt
ingekleurd als potentieel de droge variant van het “arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos”.
Afgaande op de actuele vegetaties en het ecogram kunnen we het Berken-Eikenbos als potentiële
bosvegetatie naar voor schuiven met uitzondering van de kleine natte zone in bestand 4d, waar men
als potentiële bosvegetatie het Elzen-Eikenbos heeft (zie kaart 2.23).
2.3.3.4

Beschrijving van de potentiële bostypes

2.3.3.4.1 Het Berken-Eikenbos
Het Berken-Eikenbos (in de literatuur: Betulo-Quercetum) is het bostype dat het meest voorkomt in
Vlaanderen (49% van het Vlaamse bosareaal). Het is typisch op voedselarme, droge en zeer zure
zandgronden in de Kempen en op de Vlaamse zandrug. Er zijn maar heel weinig mooi ontwikkelde
voorbeelden gekend. De meeste hedendaagse Berken-Eikenbos-standplaatsen worden gedomineerd
door Grove den of Corsikaanse den. Meestal gaat het hier om heidebebossingen. Waar deze bossen
echter reeds een hoge leeftijd bereikt hebben, zijn de meeste heidesoorten verdwenen en zijn deze
vervangen door de - weliswaar arme - bosflora van het Berken-Eikenbos. Het bostype wordt
voornamelijk gekenmerkt door de grassen Bochtige smele en Pijpestrootje – deze laatste vooral in de
vochtiger variant - en verder door een resem zuurminnende mossen (Heide-klauwtjesmos, Gewoon
peermos, Gewoon -, Grijs- en Bos-Kronkelsteeltje, Groot laddermos, Bronsmos, Gewoon
gaffeltandmos). Blauwe bosbes kan er ook voorkomen. Struikhei verschijnt in open bos. Op rijkere of
verrijkte plekken kan witbol voorkomen, evenals Wilde kamperfoelie, stekelvarens en Rankende
helmbloem.
Het Berken-Eikenbos is, gezien zijn standplaats, extra gevoelig voor vermesting. Ammoniakdepositie
afkomstig van bio-industrie en inwaaien van kunstmest uit omringend landbouwgebied zorgen voor
verruiging van de ondergroei en extra problemen met Amerikaanse vogelkers.
Het externe beheer van dit bostype spitst zich toe op het instellen van bufferzones rond de mooiste
voorbeelden. Deze bufferzones zijn nodig om de nefaste invloed uit omringend landbouwgebied tegen
te gaan. Ook exotenbestrijding is belangrijk. De Amerikaanse vogelkers voelt zich hier thuis, zeker op
de iets voedselrijkere (bemeste) gronden, en kan zich als bospest voordoen.
2.3.3.4.2 Het Elzen-Eikenbos
Het Elzen-Eikenbos (in de literatuur: Lysimachio-Quercetum) plaatst zich ruimtelijk tussen de zure
bossen van het Quercion op de droge tot vochtige zandige bodems en de bossen van het Alnion op
de zeer natte waterverzopen zandige of venige bodems. Langs de ene zijde grenst het dus aan
Berken-Eikenbos en (Winter-)Eiken-Beukenbos en aan de andere kant aan het Elzenbroek. Het komt
voor op natte zandbodems of lemige zandbodems. De watertafel is nooit veraf maar deze terreinen
worden slechts in zeer natte jaren eens overstroomd. Deze gronden zijn daardoor niet nat genoeg
voor veenvorming maar de bodems kunnen wel erg humeus zijn. De meeste van deze gronden zijn
ideaal voor weiland omdat ze vochtig genoeg zijn en toch genoeg draagkracht bezitten, in
tegenstelling tot veengronden. De grootste bedreiging is daardoor de ontginning. Het bostype komt
ook voor op ontwaterd veen. In Vlaanderen bestaat 2% van het bosareaal uit dit bostype.
Volgens velen heeft het Elzen-Eikenbos geen recht op de status van associatie aangezien deze
gemeenschap geen echt eigen kensoorten heeft. Het Elzen-Eikenbos wordt namelijk getypeerd door
een combinatie van zuurminnende soorten typisch voor het Quercion ( = Bossen op voedselarme
grond: Berken-Eikenbos en Wintereiken-Beukenbos) en vochtminnende soorten uit het Elzenbroek.
Het is een echt overgangstype tussen twee vegetaties. Deze combinatie komt echter op het terrein
veel voor en het wordt dan ook ten behoeve van de terreinbeheerder toch als aparte groep
beschreven.
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In dit bostype kwamen in de gewestelijk bosinventarisatie ook opnamen uit terreinsituaties met
verschillende achtergrond terecht:
opnamen uit echte overgangssituaties zoals die van nature voorkomen in een terreingradiënt
van vocht naar droog (net zoals tussen droge heide en ven overgangssituaties bestaan);
opnamen uit voormalige Elzenbroekbossen, die door ontwatering net genoeg verdrogen en
veraarden om deze soortencombinatie mogelijk te maken. Hierbij moet deze situatie dan wel in de tijd
stabiel genoeg zijn want bij verdere mineralisatie kan Ruigt-elzenbos ontstaan;
rabattenbossen waarbij de combinatie van nog enkele vochtminnende elzenbroeksoorten in
de greppels en droger/zuurminnende soorten op de rabatten ook een dergelijke combinatie levert.
Het beheer focust zich op het beheer van de watertafel. Algemeen kan gesteld worden dat indien
nodig sloten moeten afgedamd worden om een verder ontwatering tegen te gaan of om instromen van
verontreinigd (bemest) water tegen te gaan. In Teunenberg is de ontwatering echter nihil, de grachten
dienen er enkel voor de tijdelijke opvang en infiltratie van regenwater. Er is ook helemaal geen
instroom van (al dan niet vervuild) water in het domeinbos.
De standplaats is geschikt voor Zomereik, Zwarte els, Zachte berk en Ratelpopulier. Ruwe berk doet
het er minder goed wegens te nat.
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2.3.3.5

Aan te raden boomsoorten

In onderstaande tabel (Tabel 2-11) worden de soorten weergegeven die bij aanplanting een aan te
raden keuze zijn of bij natuurlijke verjonging te bevoordeligen zijn.
Dit advies is in de eerste plaats gebaseerd op het voorkomen van deze soorten in de verschillende
bostypes in het gebied en in Vlaanderen (Roelandt, 2001). In tweede instantie is gekozen voor die
soorten die niet alleen inheems en standplaatsgeschikt zijn maar daarbij ook de bodemrijkdom op
lange termijn niet in gedrang brengen. Dit is conform de beheervisie: “Het is van groot belang bij
aanplanten van verjongingsgroepen van loofbomen zoveel mogelijk de meer eisende en
standplaatsgeschikte boomsoorten te kiezen. Op die manier is de return aan nutriënten via de bladval
maximaal en blijft de bodemrijkdom van de standplaats behouden” (Buysse et al., 2001). Daarom
wordt bvb berk en Zomereik meer geprefereerd dan Grove den of Beuk en worden deze laatste
afgeraden als monocultuur.
Tabel 2-11: Aan te raden boomsoorten per zone op de kaart van de potentiële bosvegetatie (kaart 2.23)

Zone op kaart van de potentiële
bosvegetatie
BerkenEikenbos

Soort
BL&
SL

SL

Grove den
Beuk
Wilde lijsterbes
Ruwe berk
Zomereik
Wintereik
Zachte berk
Ratelpopulier
Boswilg
Zwarte els
Gewone esdoorn
Grauwe abeel
Sporkehout
Hulst
Geoorde wilg
Grauwe wilg
Zwarte bes
Gelderse roos
Hazelaar
Gewone vlier
Vogelkers
XXX:
XX:
X:
r
M

Pinus sylvestris
Fagus sylvatica
Sorbus aucuparia
Betula pendula
Quercus robur
Quercus petraea
Betula pubescens
Populus tremula
Salix caprea
Alnus glutinosa
Acer pseudoplatanus
Populus canescens
Frangula alnus
Ilex aquifolium
Salix aurita
Salix cinerea
Ribes nigrum
Viburnum opulus
Corylus avellana
Sambucus nigra
Prunus padus

M
Mr
XXX
XXX
XX
XX
XXX
XX
-

Elzen-Eikenbos
XX
XX
XX
XXX
XXX
XX
XXX
r
XXX
XXX
X
X
XX
X
X
r
r
r

Ten zeerste aangeraden
aangeraden
geschikt
geschikt op de iets rijkere plekken
geschikt maar afgeraden als monocultuur of dominante soort
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2.3.3.6

Beschrijving van de open vegetaties (biotopen)

In de open terreinen werd een biotoopkartering uitgevoerd, volgens de methodiek opgesteld door
Govaere en Vandekerkhove (2004) in het project “Biotoopkartering – Specifiek biotoop- en
soortenbeheer in bossen : methodologische ondersteuning”. Bij deze methodiek is het niet de
bedoeling alle voorkomende biotopen te noteren, maar wél deze die bijzonder zijn (zeldzaam,
kwetsbaar, onvervangbaar, …).
In het kader van het beheer, leek het ons toch aangewezen ook de iets minder zeldzame biotopen in
kaart te brengen.
De resultaten van deze biotoopkartering te Teunenberg worden hierna kort beschreven en zijn te zien
op kaart 2.24.
De bespreking van de verschillende biotopen en hun beheer werd grotendeels gebaseerd op het
eindrapport van hoger vermeld project (Govaere en Vandekerkhove, 2004).
Enkele open vegetaties bestaan reeds geruime tijd en hebben zich ontwikkeld tot heide of heischraal
grasland. Recent doen zich na het opbreken van de betonplaten ontwikkelingen voor op de kale
zandbodems die van onder het beton tevoorschijn kwamen. We vinden er een successiereeks die
begint bij spaarzame pioniersbegroeiingen die al na enkele jaren richting bos ontwikkelen.
Tussentijds worden echter interessante vegetaties gezien richting heischraal grasland of bremstruweel
die belangrijk genoeg zijn om aldus in stand te houden.
De ontwikkelingsreeksen die zich voordoen in Teunenberg zijn voorgesteld in onderstaand diagram.
Kaal zand

Pioniervegetatie

Heide

Struisgrasvegetatie

Bremstruweel

Bos
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2.3.3.6.1 Droge heide
Droge heide wordt gekenmerkt door een lage begroeiing met Struikhei, (korst)mossen, grassen,
kruiden en eventueel andere dwergstruiken. De aspectbepalende laag is vaak niet hoger dan 1 m.
Plaatselijk kan den, berk of struweel aanwezig zijn. De gemeenschappen kunnen zowel soortenarm
als soortenrijk zijn. Grasachtige planten hebben steeds een gering aandeel in goed ontwikkelde
heiden. Pijpestrootje en Bochtige smele zijn meestal aanwezig maar treden doorgaans niet dominant
op (tenzij bij verhoogde N-depositie).
Een droge heidevegetatie vinden we terug in de bestanden 3a, 3b, 4d, 5b en 6c. Vergrassing blijkt in
geen van deze bestanden een probleem te zijn.
In bestand 6c vinden we een goed ontwikkeld heideterrein terug van ongeveer 1 ha groot. De
vegetatie bestaat er voornamelijk uit Struikhei, naast verspreid wat Brem, Gewone braam en opslag
van Grove den en in mindere mate van Ruwe berk. Ook Rood heidestaartje (Cladonia floerkeana),
een korstmos, werd er waargenomen. Andere soorten die er gezien werden zijn Fioringras,
Zandzegge, Pilzegge, Muizeoor, Sint-Janskruid, Gewone veldbies, Canadese fijnstraal, Schapezuring,
Teunisbloem, Buntgras en Valse salie.
Dit heideterrein stond reeds als heide gekarteerd op de topografische kaart van 1960.
In bestand 4d vinden we een open plek terug met een straal van ongeveer 25 m, omringd door
voornamelijk berken. Daar heeft zich een droge heidevegetatie ontwikkeld die gedomineerd wordt
door Struikhei. Verspreid komt er ook opslag van Grove den voor.
Ten zuiden ervan vinden we nog meer heide terug. Daar betreft het echter geen open plek, maar een
vrij ijle bosstructuur van berk waaronder de heide zich heeft kunnen handhaven. Op de kaart van de
biotoopkartering wordt dit weergegeven als een heiderelict.
Dit relict staat op de topografische kaart van 1990 nog als heide ingetekend. Op de topografische
kaart van 1960 staat het volledige bestand nog ingetekend als heide.
In bestand 5b vinden we een matig tot goed ontwikkeld heideterrein terug met een oppervlakte van
ongeveer 0.2 ha, aansluitend bij een struisgrasvegetatie (zie verder). Er komt verspreid ook Brem voor
en opslag van Grove den (2-jarig) en in mindere mate van berk.
De droge heide in bestand 3a is ook matig ontwikkeld, en bestaat voornamelijk uit Struikhei, naast
Brem en Gewone braam. De heidestruiken zijn er reeds vrij sterk doorgeschoten en dienen dringend
gemaaid te worden. Er komt ook vrij veel opslag voor van Grove den, Amerikaanse vogelkers en
sporadisch Sporkehout. Vooral aan de randen rukt de verbossing sterk op.
In bestand 3b vinden we enkel nog een heiderelict terug, sterk doorgeschoten heidestruiken met ver
gevorderde verbossing met berk en Grove den.
Regulier beheer
−
Een actief cyclisch beheer is noodzakelijk om spontane verbossing tegen te gaan. In Teunenberg
kan dit het best verwezenlijkt worden door een actief maaibeheer.
−
De maaifrequentie is afhankelijk van de productiviteit van Struikhei en varieert naargelang de
bodemeigenschappen (8 - 10 jaar). Maaien leidt wel gemakkelijk tot een te eenvormige structuur,
daarom is combinatie met plaggen aan te raden.
−
Er moet gestreefd worden naar een mozaïekstructuur die alle leeftijdsklassen van Struikhei bevat.
Aan elk van deze ontwikkelingsstadia zijn immers verschillende organismen verbonden.
Naast deze duidelijk afgelijnde heidevegetaties vinden we verspreid in het bos, voornamelijk
langsheen de paden, kleine groepjes Struikhei terug. Aangezien deze kleine heiderelicten potenties
bieden voor het maken van eventuele verbindingscorridors tussen waardevolle open terreinen,
werden deze ook op kaart weergegeven.
2.3.3.6.2 Struisgrasvegetatie
Een struisgrasvegetatie op zure bodem (BWK-code Ha) wordt in de Algemene Verklarende Tekst bij
de BWK (De Blust et al., 1985) beschreven als een grasland op droge, arme, zure grond. Hier en daar
kunnen Struikhei en/of Brem voorkomen. De open plekken zijn bedekt met mossen.
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Een goed ontwikkelde struisgrasvegetatie komt voor in de bestanden 1d en 5b (enkel het
noordoostelijk deel). In beide bestanden komen volgende kenmerkende soorten voor: Zandstruisgras,
Zandzegge, Zandblauwtje, Klein vogelpootje, Muizeoor, Sint-Janskruid en Schapezuring.
Daarnaast komen in bestand 1d ook nog Grasklokje en Schermhavikskruid voor, ook kenmerkende
soorten van een struisgrasvegetatie volgens de BWK.
In bestand 3c vinden we enkel een relict terug. Naast Struikhei, Gewone braam, mos en verjonging
van Zomereik en Amerikaanse vogelkers, komt er ook struisgras voor met Zandblauwtje, Muizeoor en
Mannetjesereprijs.
In de struisgrasvegetaties komen ook drie Rode Lijst-soorten voor. Zowel in bestand 1d, als in bestand
5b, vinden we Hondsviooltje (RL-status kwetsbaar) terug. Verspreid in bestand 1d komt Geelrode
naaldaar (RL-status zeldzaam) voor en verspreid in bestand 5b Bleekgele droogbloem (RL-status vrij
zeldzaam).
Regulier beheer
Een actief beheer in de vorm van maaien en afvoeren (één maaisnede, na 15 september) en/of
periodiek plaggen is noodzakelijk.
2.3.3.6.3 Betonvlaktes
Een groot deel van de open terreinen zijn betonvlaktes (bestanden 2b, 4c en 6f).
Dit beton vertoont reeds slijtage en in de scheuren en in de kieren tussen de platen schieten allerlei
planten op: Zandblauwtje, Witte honingklaver, Kleine teunisbloem, Muurpeper, Kruipend zenegroen,
Grasklokje, Kaal breukkruid, Muizenoor, Virginische kruidkers, Westamerikaanse balsempopulier,
Liggende vetmuur, Rode schijnspurrie, Duizendblad, Moerasstruisgras, Zandmuur, Bijvoet, Grijskruid,
Ruwe berk, Gewoon struisriet, Kleine veldkers, Ruige zegge, Gewone hoornbloem, Chamaecyparis,
Gewoon wilgeroosje, Akkerdistel, Speerdistel, Wilde peen, Brede stekelvaren, Mannetjesvaren, Viltige
basterdwederik, Canadese fijnstraal, Gewone reigersbek, Heermoes, Koninginnenkruid, Harig
knopkruid, Zachte ooievaarsbek, Schermhavikskruid, Gestreepte witbol, Sint-Janskruid, Gewoon
biggekruid, Pitrus, Tengere rus, Paarse dovenetel, Margriet, Engels raaigras, Reukloze kamille, Echte
kamille, Ruw vergeet-mij-nietje, Middelste teunisbloem, Grove den, Smalle weegbree, Grote
weegbree, Varkensgras, Trilpopulier, Gewone brunel, Amerikaanse vogelkers, Zomereik, Kruipende
boterbloem, Knopherik, Braam, Veldzuring, Ridderzuring, Boswilg, Vlier, Brem, Bezemkruiskruid,
Jacobskruiskruid, Klein kruiskruid, Bitterzoet, Zwarte nachtschade, Canadese guldenroede, Ruwe
melkdistel, Vogelmuur, Paardebloem, Hazenpootje, Rode klaver, Witte klaver, Klein hoefblad,
Mannetjesereprijs en Gewoon langbaardgras.
In bestand 6f vinden we zelfs Kaal breukkruid terug, een zeldzame plant volgens de Rode Lijst van
Vlaanderen.
2.3.3.6.4 Bremstruweel
In bestand 3c vinden we lokaal een bremstruweel terug. Deze soortenarme biotoop van droge heiden
wordt gekenmerkt door het dominant optreden van Brem, die veelal samen met Struikheide één tot
twee meter hoge struwelen vormt. Hier vinden we echter enkel Brem terug, Struikhei komt niet voor.
De kruidlaag is soortenarm en wordt overheerst door grassen.
Het bremstruweel is hier ontstaan als pioniersvegetatie na het openbreken van de betonplaten en de
bijgaande verstoring van de arme zandgrond. De laatste twee jaar is het bremstruweel echter sterk
achteruitgegaan. Er is geen sprake meer van een gesloten struweel, maar eerder van verspreide
struiken, met daartussenin gras.
Regulier beheer
−
Door ingezaaide bomen regelmatig te kappen wordt verbossing van de struwelen tegengegaan.
−
Ook extensieve begrazing verhindert de successie van struweel naar bos.
−
Regelmatige bodemverstoring bevordert nieuwe kieming van Brem.
2.3.3.6.5 Pioniersvegetatie
Een pioniersvegetatie wordt gekarakteriseerd door een begroeiing met open plekken kale bodem. Het
is een biotoop die strikt genomen niet gekarteerd dient te worden volgens de methodiek van de
biotoopkartering. Nochtans is het in het kader van de beheerplanning nuttig te weten waar en in welk
stadium deze pioniersvegetaties zich bevinden. Er zijn duidelijk twee verschillende stadia
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waarneembaar: één vrij jong stadium, met verspreide, heel recente boom- en struikopslag en
dominantie van teunisbloem (bestand 6c) en één verder gevorderd stadium met boomopslag van
reeds enkele jaren oud (bestanden 3a, 3c en 6f).
Alle pioniersvegetaties zijn ontstaan na het openbreken van betonplaten enkele jaren geleden.
Bestand 6c werd na het openbreken van de betonplaten echter nog een tijd gebruikt voor stockage
van allerhande materiaal, waardoor de vegetatie er nog niet zo ver geëvolueerd is.
o Pioniersvegetatie – zonder boomopslag
Een vrij jonge pioniersvegetatie vinden we terug in bestand 6c. Tot voor kort (zomer 2005) was er
geen boom- of struikopslag aanwezig. De vegetatie werd er vooral gedomineerd door teunisbloem,
Buntgras en Muizeoor. In 2007 zien we verspreid brem, heide en opslag van jonge dennen opduiken.
De vegetatie bevat kenmerken van enerzijds het Buntgras-Verbond (kensoort = Buntgras) en
anderzijds het Dwerghaver-Verbond (kensoorten zijn Dwergviltkruid, Vroege haver en Klein
vogelpootje).
Het Buntgrasverbond bestaat uit een schaarse vegetatie van slechts enkele grassen en kruiden, die
bij ouder worden geleidelijk aan meer gesloten raken met mossen en korstmossen. Het substraat
bestaat uit voedselarm, leemarm en humusarm zand. Het zand is kalkloos en bijgevolg treffen we
deze vegetatie enkel aan in het binnenland.
Het Dwerghaver-Verbond is een vegetatietype van droge, zure tot neutrale zandgronden, die minder
stuiven en iets vochtiger en humeuzer zijn dan deze van het Buntgras-Verbond. Dit verbond ontstaat
vaak als successiefase van het Buntgras-Verbond. (Zwaenepoel et al., 2002)
Verder vindt men er ook Zandzegge, Zandmuur, Zandhoornbloem, Vroegeling, Ruige zegge,
Akkerdistel, Veelbloemige veldbies, Eenjarige hardbloem, Jacobskruiskruid, Toorts spp., Veldereprijs
en Mannetjesereprijs. Er komen twee Rode Lijst-soorten voor: Dwergviltkruid (RL-status kwetsbaar)
en Geelrode naaldaar (RL-status zeldzaam).
Regulier beheer
−
Regelmatig terugzetten van de successie door plekken met open zand te creëren.
o Pioniersvegetatie – met boomopslag
In de bestanden 3a, 3c en 6f treffen we een pioniersvegetatie aan met in meer of mindere mate reeds
opslag van bomen en struiken. Het betreft hoofdzakelijk opslag van Grove den, maar ook Ruwe berk,
Brem en Amerikaanse vogelkers schieten op.
In bestand 3a treedt reeds verbossing op over de volledige oppervlakte van het bestand, weliswaar
met verspreid nog open plekken kale bodem tussen de begroeiing in. De Grove den kan er geschat
worden op zes jaar en bereikt reeds een hoogte van meer dan 2 m. De Ruwe berk is iets hoger. Er
komt zo goed als geen heide voor in dit bestand. In de kruidlaag komen o.a. Kleine en Middelste
teunisbloem voor, Brunel, Sint-Janskruid, Canadese fijnstraal, Fijn schapegras, Gewone reigersbek,
Zandblauwtje en Muizeoor. Er werden drie kensoorten van het Dwerghaver-Verbond genoteerd:
Dwergviltkruid, Vroege haver en Klein vogelpootje.
De pioniersvegetatie in bestand 3c sluit aan bij een bremstruweel. De opslag van Grove den (4- en 6jarig, meer dan 2 m hoog) en Ruwe berk treedt op over bijna de volledige oppervlakte. We vinden zo
goed als geen heide terug, wel komt er sinds kort verspreid Brem voor. Daarnaast werd ook
Dwergviltkruid genoteerd.
In bestand 6f vinden we een pioniersvegetatie terug met lokaal enkele open plekken. De Grove den is
reeds zes jaar oud, met een hoogte van ca. 2 m. De Ruwe berk bereikt er een hoogte van meer dan 2
m. Verspreid over het volledige bestand komt Struikhei voor, wat een duidelijk verschilpunt is met de
vorige twee bestanden. Dit kan te maken hebben met het feit dat er ten noordwesten van deze
vegetatie nog niet zo lang geleden (volgens de topografische kaart van 1978-1993) nog een perceel
heide voorkwam of met de aanvoer van heidemaaisel uit bestand 6c na het open breken van het
beton. In het westelijk deel van bestand 6c werd ook heidemaaisel aangevoerd, maar daar zonder het
beoogde effect.
Als Rode Lijstsoorten werden Dwergviltkruid (RL-status kwetsbaar; bestand 3a en 3c), Geelrode
naaldaar (RL-status zeldzaam; bestand 3a), Kaal breukkruid (RL-status zeldzaam; bestand 6f),
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Viltganzerik (RL-status zeldzaam; bestand 6f) en Bleekgele droogbloem (RL-status vrij zeldzaam;
bestand 6f) genoteerd.
Er komt ook één wettelijk beschermde soort voor, nl. Echt duizendguldenkruid (bestand 3a). De
volledige plant is beschermd tegen oogsten, vervoeren of uitvoeren voor commerciële doeleinden (ook
in gedroogde toestand). (KB van 16/2/1976 houdende maatregelen ter bescherming van bepaalde in
het wild groeiende plantensoorten)
De totale soortenlijst voor deze verbossende vegetaties is: Ruwe berk, Grove den, Trilpopulier,
Westamerikaanse balsempopulier, Schietwilg, Boswilg, Vlier, Amerikaanse vogelkers, Zomereik,
Braam, Brem, Struikhei, Dwergviltkruid, Zandblauwtje, Duizendblad, Moerasstruisgras, Vroege haver,
Zandmuur, Bijvoet, Gewoon struisriet, Echt duizendguldenkruid, Gewone hoornbloem, Gewoon
wilgeroosje, Akkerdistel, Speerdistel, Klein streepzaad, Wilde peen, Harig vingergras, Viltige
basterdwederik, Canadese fijnstraal, Gewone reigersbek, Fijn schapegras, Zachte ooievaarsbek,
Muizenoor, Schermhavikskruid, Gestreepte witbol, Sint-Janskruid, Gewoon biggekruid, Kompassla,
Vertakte leeuwetand, Witte honingklaver, Middelste teunisbloem, Kleine teunisbloem, Vogelpootje,
Viltige duizendknoop, Gewone brunel, Veldzuring, Schapezuring, Bezemkruiskruid, Kleverig
kruiskruid, Geelrode naaldaar, Echte guldenroede, Vogelmuur, Boerenwormkruid, Paardebloem,
Mannetjesereprijs, Tijmereprijs, Gewoon langbaardgras, Bleekgele droogbloem, Veelkleurig vergeetmij-nietje, Viltganzerik en Vijfvingerkruid.
Regulier beheer:
−
Regelmatig terugzetten van de successie door plekken met open zand te creëren.
2.3.3.6.6 Begraasde graslanden
Het bestand 1b wordt momenteel begraasd door Damhert en blijft zo vrij kort. Er zijn geen floristische
gegevens voor handen.
2.3.3.6.7 Blusputten
In totaal komen er elf oude blusputten voor (10mx10m en uitzonderlijk 15mx15m), meestal gelegen in
de buurt van vroegere gebouwen. Ze zien er niet allemaal hetzelfde uit, sommige zijn lek en zijn deels
aan het verlanden, andere houden nog steeds permanent water en lijken eerder op kleine
waterbassins. In het kader van de beheerplanning werd aan elk van deze blusputten een nummer
toegekend (zie kaart 2.25).
Er werden enkele Rode Lijstsoorten genoteerd. Kransvederkruid (RL-status zeer zeldzaam) komt voor
in twee blusputten: in de blusput ter hoogte van bestand 1c (nr. 1) en in deze in het westen van
bestand 2d (nr. 3). In blusput nr. 1 werd ook nog Grote boterbloem (RL-status bedreigd)
teruggevonden. In blusput nr. 5 (ter hoogte van bestand 3c) werd Glanzig fonteinkruid (RL-status
bedreigd) genoteerd.
Andere soorten die in de blusputten aangetroffen werden, zijn: Zwart tandzaad, Veerdelig tandzaad,
Sterrekroos (Haak- of gewoon-), Gedoornd hoornblad, Harig wilgeroosje, Gele lis, Dwergkroos, Klein
kroos, Wolfspoot, Grauwe wilg, Bitterzoet, Veelwortelig kroos, Klein hoefblad en Grote lisdodde.
Regulier beheer:
−
Verwijderen van bomen in de onmiddellijke nabijheid van de blusputten om zo verlanding door
bladval en overschaduwing tegen te gaan.
−
Gezien het belang van de blusputten voor de voortplanting en het overleven van amfibieën, wordt
onder paragraaf 2.3.4.3 Amfibieën en reptielen dieper ingegaan op het beheer.
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2.3.3.7

Dood hout en dikke bomen

Naast de open vegetaties, werd ook in enkele gesloten vegetaties een gebiedsdekkende
biotoopkartering uitgevoerd. Dit gebeurde echter enkel in de bestanden 2d en 4d. Dit kaderde in een
proefproject om de praktische uitvoering van de biotoopkartering verder op punt te stellen, en
gebeurde door medewerkers van het INBO (augustus 2005).
Alle bijzondere (boom)soorten, dikke bomen (minimale dikte afhankelijk van boomsoort) en staand,
hangend en liggend dood hout met een minimale diameter van 30 cm worden gekarteerd terwijl het
bestand doorkruist wordt. De resultaten hiervan zijn te zien op kaart 2.24 en in onderstaande tabel
(Tabel 2-12).
De keuze voor bestand 2d en 4d werd bepaald door vooraf verzamelde gegevens. Uit de
dendrometrische gegevens verzameld door de opnameploegen van het Agentschap voor Natuur en
Bos, bleken bestand 2d en 4d de enige twee bestanden te zijn met 1-3 stuks ‘zeer dik dood hout’
(dikker dan 40 cm diameter). Daarnaast blijkt, aan de hand van historische kaarten, een gedeelte van
bestand 2d mogelijks Ferrarisbos te zijn. Ook bestand 4d werd op alle historische kaarten sinds
Ferraris (met uitzondering van de topokaart van 1920-1940) gekarteerd als bos.
In bestand 2d werden 14 dikke bomen gekarteerd, waarvan het merendeel Zeedennen waren met een
diameter tussen de 50 en 70 cm. Er kwamen ook enkele zware berken voor. Opvallend is de
monumentale 8-stam van berk met een diameter aan de voet van 2,6 m.
In bestand 4d werden 11 dikke bomen gekarteerd, waaronder vier berken met een diameter tussen de
39 en 51 cm en twee Boskersen met een diameter van 30 en 39 cm.
In beide bestanden werden ongeveer evenveel exemplaren dood hout genoteerd (telkens 6). Met de
tabellen van Dagnelie (Dagnelie et al., 1985) was het mogelijk de volumes dood hout per hectare (met
een diameter groter dan 30 cm) in te schatten voor de twee bestanden. In bestand 2d bedraagt het
volume staand en hangend zwaar dood hout 0.77 m³/ha en het volume liggend zwaar dood hout 0.35
m³/ha. In bestand 4d respectievelijk 0.64 en 1.21 m³/ha.
Ter vergelijking: in de steekproefcirkels (in het kader van de bosbouwopnames) werd géén dood hout
met een diameter groter dan 30 cm opgetekend. Hieruit blijkt dat extrapolatie van steekproefgegevens
niet altijd correct is voor ‘zeldzame elementen’. Het toeval gaat immers een belangrijke rol spelen in
het al of niet voorkomen in de steekproefcirkels. In dit geval wordt de hoeveelheid zwaar dood hout
heel sterk onderschat.
Voor algemeen voorkomende elementen, zoals levende bomen en klein dood hout, zijn de cijfers van
de steekproefcirkels betrouwbaarder. De betrouwbaarheid ervan wordt uiteraard mede bepaald door
de grootte van de steekproef.
In bestand 2d werd een volume van 0.66 m³/ha aan klein staand dood hout (DBH 6.5-30 cm)
opgemeten, terwijl dat in bestand 4d opliep tot 3.41 m³/ha. De steekproef besloeg resp. 10 en 8% van
de totale bestandsoppervlakte. Dit is vrij weinig om een accuraat beeld te kunnen geven. Bij de
monitoring van bosreservaten nemen de steekproefcirkels standaard 20% van de totale oppervlakte in
(De Keersmaeker et al., 2005).
Het liggend dood hout werd niet opgemeten in de steekproefcirkels, bijgevolg is er enkel via de
biotoopkartering informatie beschikbaar over de zwaardere sortimenten liggend dood hout, en zijn er
geen kwantitatieve gegevens beschikbaar van het klein liggend dood hout.
De biotoopkartering (volopname) levert zodoende extra informatie op aangaande zware sortimenten
staand en liggend dood hout, daar waar de steekproefcirkels een min of meer betrouwbare schatting
voor de kleinere sortimenten geven (enkel staand dood hout).
In bestand 2d werd ook Grote muur genoteerd. Deze oud-bosplant komt enkel voor in het
noordwesten van het bestand, in een zone met gemengd loofhout, oude Zomereiken, kamperfoelie,
verjonging van Hulst en één volwassen exemplaar.
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Tabel 2-12: Puntvormige elementen genoteerd tijdens de biotoopkartering van de bestanden 2d en 4d
Bestand

Type element

Beschrijving

Diameter

2d
2d
2d
2d
2d
2d
2d
2d
2d
2d
2d
2d
2d
2d
2d
2d
2d
2d
2d
2d
2d
2d
4d
4d
4d
4d
4d
4d
4d
4d
4d
4d
4d
4d
4d
4d
4d
4d
4d

Bijzondere boomsoort
Bijzondere boomsoort
Dikke boom
Dikke boom
Dikke boom
Dikke boom
Dikke boom
Dikke boom
Dikke boom
Dikke boom
Dikke boom
Dikke boom
Dikke boom
Dikke boom
Dikke boom
Dikke boom
Hangend dood hout
Liggend dood hout
Liggend dood hout
Staand dood hout
Staand dood hout
Staand dood hout
Dikke boom
Dikke boom
Dikke boom
Dikke boom
Dikke boom
Dikke boom
Dikke boom
Dikke boom
Dikke boom
Dikke boom
Dikke boom
Liggend dood hout
Liggend dood hout
Liggend dood hout
Liggend dood hout
Staand dood hout
Staand dood hout

Hulst
Hulst
Berk
Berk
Berk
berk (8-stam)
berk (twee-stam, elk D30)
Robinia
Zeeden
Zeeden
Zeeden
Zeeden
Zeeden
Zeeden
Zeeden
Zomereik
Zeeden
Grove den
Zeeden
Grove den
Grove den (stronk, 1 m hoog)
Zomereik (stronk, 1.5 m hoog)
3-stam van Zomereik
Berk
Berk
Berk
Berk
Boskers
Boskers
Boswilg, stervend
Grove den
Robinia
Robinia
Berk
Boskers
Boswilg
Grove den
Boskers
Boswilg

37
54
62
260
80
54
55
56
56
57
60
60
70
60
46
25
30
29
26
30
100
39
40
45
51
39
30
60
50
57
72
30
20
40
30
27
37

AfbraakStadium*

1
3
1
1
2
2

5
1
0
1
1

* Afbraakstadium: 0. Boom leeft nog, 1. Boom is dood, schors nog intact, nog twijgjes, 2. Schors brokkelt af, geen twijgjes meer,
3. Schors is verdwenen, hout wordt zacht, geen takken meer, 4. Stam is zacht (makkelijk met mes in te porren), 5. De stam is
volledig vervormd, 6. Enkel nog resten van de stam.
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2.3.3.8

Bijzondere soorten

Zie kaart 2.24. Biotoopkartering.
In bijlage 3 wordt een overzichtslijst gegeven van de hogere plantensoorten waargenomen in het
domeinbos Teunenberg. De gegevens zijn afkomstig van de vegetatie-opnames uitgevoerd door de
terreinploegen van het Agentschap voor Natuur en Bos (1999-2000), aangevuld met gegevens van
Natuurpunt (excursie mei 2003), gegevens verzameld door medewerkers van het INBO (zomer 2005),
en gegevens uit de Florabank van het INBO (http://flora.inbo.be/flora/; geraadpleegd juni 2005).
In Teunenberg werden een 215-tal verschillende hogere plantensoorten waargenomen, verspreid over
bos en open terrein.
Het grootste aandeel vaatplanten is volgens de Rode Lijst van Vlaanderen momenteel niet bedreigd
(Biesbrouck et al., 2001). Hiervan blijkt 5 % (11 soorten) voor te komen op de Rode Lijst van
Vlaanderen:
- Twee soorten zijn bedreigd: Glanzig fonteinkruid (Potamogeton lucens) en Grote boterbloem
(Ranunculus lingua);
- Drie soorten worden als kwetsbaar vermeld: Dwergviltkruid (Filago minima), Hondsviooltje (Viola
canina), Klein tasjeskruid (Teesdalia nudicaullis);
- Er is één zeer zeldzame soort, nl. Kransvederkruid (Myriophyllum verticillatum);
- Twee soorten zijn vrij zeldzaam: Bleekgele droogbloem (Gnaphalium luteoalbum) en Muursla
(Mycelis muralis);
- Tenslotte werden nog drie zeldzame soorten geïnventariseerd: Geelrode naaldaar (Setaria
pumila), Kaal breukkruid (Herniaria glabra) en Viltganzerik (Potentilla argentea).
Deze soorten komen verpreid in het domeinbos voor. De groeiplaatsen van gelokaliseerde Rode
Lijstsoorten zijn aangegeven op kaart 2.24.
Naast hogervermelde Rode Lijstoorten komt er ook één wettelijk beschermde soort voor, nl. Echt
duizendguldenkruid (Centaurium erythraea). De volledige plant is beschermd tegen oogsten,
vervoeren of uitvoeren voor commerciële doeleinden (ook in gedroogde toestand). (KB van 16/2/1976
houdende maatregelen ter bescherming van bepaalde in het wild groeiende plantensoorten)
Bovenstaande soorten zijn bijna alle soorten van open vegetaties en werden bijgevolg, samen met
hun standplaats, reeds beschreven onder paragraaf 2.3.3.6 Beschrijving van de open vegetaties
(biotopen). De enige uitzondering hierop is Muursla, een soort van bos en struweel op vochtige
voedselarme tot matig voedselrijke bodem. Deze soort werd waargenomen in bestand 1c.
2.3.3.9

Oud-bosplanten

In het domeinbos Teunenberg komen 9 soorten voor die kenmerkend zijn voor oud bos (gebaseerd op
de lijst van Hermy et al. ,1999), zie onderstaande tabel.
Tabel 2-13: Lijst oud-bosplanten (naar Hermy et al., 1999) waargenomen in Pietersembos (Bron RL-status:
Biesbrouck et al., 2001)
Soort

Wetenschappelijke naam

Rode lijst status

Adelaarsvaren

Pteridium aquilinum

Momenteel niet bedreigd

Bergbasterdwederik
Grote muur

Epilobium montanum
Stellaria holostea

Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd

Hazelaar
Hulst

Corylus avellana
Ilex aquifolium

Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd

IJle zegge
Mannetjesvaren

Carex remota
Dryopteris filix-mas

Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd

Smalle stekelvaren
Wilde kamperfoelie

Dryopteris carthusiana
Lonicera periclymenum

Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
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2.3.3.10

Mossen en lichenen

In bijlage 4 wordt een overzichtslijst gegeven van mossen en lichenen waargenomen in het
domeinbos Teunenberg (36 verschillende soorten). De gegevens zijn afkomstig van de vegetatieopnames uitgevoerd door de terreinploegen van het Agentschap voor Natuur en Bos (1999-2000),
aangevuld met gegevens van het FON (Floristisch Onderzoek voor Natuurbehoud; opname zomer
1996).
2.3.3.11

Mycoflora

In bijlage 5 wordt een overzichtslijst gegeven van paddestoelen waargenomen in het domeinbos
Teunenberg. De gegevens zijn afkomstig van een eenmalige paddestoelenexcursie van Natuurpunt
onder leiding van “specialist” Hans Vermeulen in oktober 2000, en werden aangeleverd door Leo
Meylemans.
Er werden 63 soorten waargenomen, waarvan twee kwetsbare en twee achteruitgaande soorten
volgens de Rode Lijst van Walleyn & Verbeke (2000). Aangezien niet alle groepen paddestoelen in
deze Rode Lijst opgenomen zijn, werd door Natuurpunt een eigen interpretatie gegeven van de
zeldzaamheid. De minder algemene soorten worden in onderstaande tabel gegroepeerd.
Tabel 2-14: Lijst minder algemene paddestoelen waargenomen in domeinbos Teunenberg (Bron: Leo Meylemans,
Natuurpunt; Bron RL-status: Walleyn & Verbeke, 2000)
Soort

Wetenschappelijke naam

Bosbrand vlamhoed
Bruine ringboleet

Suillus luteus

Duivelsbroodrussula

Russula drimeia

Fijnschubbige ridderzwam

Tricholoma imbricatum

Geelvezelgordijnzwam

Zeldzaamheid
(interpretatie NP)
Zeldzaam

Rode Lijst status
Achteruitgaand
Achteruitgaand

Zeldzaam

Kwetsbaar

Matig algemeen

Gestreepte satijnzwam

Zeldzaam

Groene micena

Zeldzaam

Kastanjeparasolzwam

Matig algemeen

Muffe gordijnzwam

Vrij zeldzaam

Roodbruine gordijnzwam

Zeldzaam

Schotelkluifzwam

Helvella macropus

Vrij zeldzaam

Kwetsbaar

Vergelende russula

Russula puellaris

Matig algemeen

Momenteel niet bedreigd

Wormvormige knotszwam

Vrij zeldzaam

Zwartwitte veldridderzwam

Zeldzaam
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2.3.4 Fauna
2.3.4.1

Zoogdieren

Volgens de databank zoogdieren, samenwerkingsverband JNM en Natuurpunt (geraadpleegd in april
2004), aangevuld met gegevens uit de roofdierendatabank van het INBO (geraadpleegd september
2004) en met gegevens van Jos Lathouwers van april 1994 (Natuurgids – voormalige Wielewaal),
komen er 21 soorten zoogdieren voor in het UTM-hok ter hoogte van Teunenberg (FS36A).
Daarvan blijkt geen enkele voor te komen op de Rode Lijst van Criel et al. (1994).
Tabel 2-15: Soortenlijst zoogdieren waargenomen in en rond Teunenberg (UTM-hok FS36A), met in grijs aangeduid
de soorten die in het domeinbos werden waargenomen. Bron Rode Lijst-status: Criel et al., 1994.
Soort

Wetenschappelijke naam

Rode Lijst-status

Aardmuis

Microtus agrestis

Momenteel niet bedreigd

Bosmuis

Apodemus sylvaticus

Momenteel niet bedreigd

Bosspitsmuis

Sorex araneus

Momenteel niet bedreigd

Bruine rat

Rattus norvegicus

Momenteel niet bedreigd

Bunzing

Mustela putorius

Momenteel niet bedreigd

Dwergmuis

Micromys minutus

Momenteel niet bedreigd

Dwergspitsmuis

Sorex minutus

Momenteel niet bedreigd

Eekhoorn

Sciurus vulgaris

Momenteel niet bedreigd

Egel

Erinaceus europaeus

Momenteel niet bedreigd

Haas

Lepus europaeus

Momenteel niet bedreigd

Huismuis

Mus musculus

Momenteel niet bedreigd

Huisspitsmuis

Crocidura russula

Momenteel niet bedreigd

Konijn

Oryctogalus cuniculus

Momenteel niet bedreigd

Laatvlieger

Eptesicus serotinus

Momenteel niet bedreigd

Mol

Talpa europaea

Momenteel niet bedreigd

Ondergrondse woelmuis

Pitymys subterraneus

Momenteel niet bedreigd

Ree

Capreolus capreolus

Momenteel niet bedreigd

Rosse woelmuis

Clethrionomys glareolus

Momenteel niet bedreigd

Veldmuis

Microtus arvalis

Momenteel niet bedreigd

Vos

Vulpes vulpes

Momenteel niet bedreigd

Wezel

Mustela nivalis

Momenteel niet bedreigd

2.3.4.2

Vogels

Volgens de gegevens van de broedvogelinventarisatie (INBO & Likona, geraadpleegd in mei 2004),
aangevuld met waarnemingen van J. Lathouwers van april 1994 (Natuurgids – voormalige Wielewaal),
komen er 73 broedvogelsoorten voor in het UTM-hok ter hoogte van Teunenberg (FS36A). Daarvan
werden 44 soorten met zekerheid ook in het domeinbos zelf waargenomen (Bron: J. Lathouwers,
1994).
De volledige lijst wordt weergegeven in bijlage 6.
Volgens de Rode Lijst van Vlaamse broedvogels (Devos et al., 2004) zijn er van de lijst in bijlage
vier soorten bedreigd (RL2): boompieper, goudvink, graspieper en wielewaal. Het is echter niet zeker
of deze soorten ook effectief in het domeinbos zelf voorkomen.
De boompieper (Anthus trivialis) is een bodembroeder die het overgrote deel van zijn voedsel op
de grond weet te bemachtigen. Hij heeft een voorkeur voor open, weinig begroeide gebieden met
verspreide bosjes en bomen die als zangpost kunnen dienen. De soort wordt aangetroffen in
heidegebieden, licht verboste graslanden, jonge bosaanplanten en kaalkapterreinen, open bossen
(Vermeersch et al., 2004).
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De boompieper werd in 1994 waargenomen in het domeinbos. Er bestaat enige twijfel of de soort
er nu nog steeds voorkomt, aangezien deze tijdens de broedvogelinventarisatie (2000-2002) niet
waargenomen werd in het betreffende UTM-hok FS36A.
De goudvink (Pyrrhula pyrrhula ) is een uitgesproken bosvogel met een duidelijke voorkeur voor
bossen met een weelderige ondergroei en waarin verschillende successiestadia aanwezig zijn.
Over het algemeen worden relatief jonge naaldbossen uitgekozen, maar de goudvink komt ook
talrijk voor in verschillende types opgaand loofhout en struweel (Vermeersch et al., 2004).
Daarnaast geeft hij ook vaak de voorkeur aan een mozaïek van bos en open ruimte.
De soort werd in 1994 waargenomen in het domeinbos. Er bestaat enige twijfel of de soort er nu
nog steeds voorkomt, aangezien deze tijdens de broedvogelinventarisatie (2000-2002) niet
waargenomen werd in het betreffende UTM-hok FS36A.
De wielewaal (Oriolus oriolus) is een soort van opgaand bos met loofbomen, en komt zowel voor
in populierenaanplantingen, als in eiken-haagbeuken- en eiken-berkenbossen, en ook soms in
parken en boomgaarden. Bossen met een groot bladvolume en een gesloten bladerdek genieten
de voorkeur. Rupsen en groter insecten als meikevers, wantsen en sprinkhanen behoren tot het
favoriete voedsel (Vermeersch et al., 2004).
De wielewaal is “waarschijnlijk broedend” in het UTM-hok FS36A, het is niet zeker of de soort ook
in het domeinbos zelf voorkomt.
De graspieper (Anthus pratensis) broedt in open landschappen met een verscheidenheid aan
grazige terreinen, liefst op een vochtige tot natte bodem. Hij komt het meest voor in weilanden.
Andere broedbiotopen zijn grazige, vochtige heide, pioniersruigtes in riviervalleien, brede
wegbermen en hooilanden (Vermeersch et al., 2004).
De graspieper is “waarschijnlijk broedend” in het UTM-hok FS36A. Gezien de biotoopvoorkeur van
de soort is het eerder twijfelachtig dat de soort ook in het domeinbos voorkomt.
Vijf soorten zijn kwetsbaar (RL3) volgens Devos et al. (2004): gekraagde roodstaart, matkop,
nachtegaal, patrijs en veldleeuwerik.
Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus): als broedhabitat verkiest deze soort oude
Grove dennenbossen en gemengde bossen met veel open plaatsen of lichtrijke Eikenberkenbossen (Gabriëls et al., 1994).
De gekraagde roodstaart werd in 1994 waargenomen in het domeinbos en komt er
hoogstwaarschijnlijk nog steeds voor. De soort is “zeker broedend” in het UTM-hok FS36A.
De matkop (Parus montanus) benut vooral jonge wilgen-, berken- en elzenbossen met een groot
aandeel dood hout. Ze worden ook in oudere dennenbestanden gevonden. Matkoppen zijn
standvogels die zelfs de hardste winters kunnen overleven (Vermeersch et al., 2004).
De matkop werd in 1994 waargenomen in het domeinbos. Er bestaat enige twijfel of de soort er nu
nog steeds voorkomt, aangezien deze tijdens de broedvogelinventarisatie (2000-2002) niet
waargenomen werd in het betreffende UTM-hok FS36A.
De nachtegaal (Luscinia megarhynchos) is afhankelijk van verschillende biotooptypes, gaande
van vochtige valleibossen, over struwelen, opslag en zeer jong bos, tot bosranden van eiken- of
dennenbossen met rijke ondergroei (Vermeersch et al., 2004).
De nachtegaal is “waarschijnlijk broedend” in het UTM-hok FS36A. Gezien de biotoopvoorkeur
van de soort is het mogelijk dat de soort ook in het domeinbos voorkomt.
De veldleeuwerik (Alauda arvensis) is “waarschijnlijk broedend” in het UTM-hok FS36A. Gezien
de biotoopvoorkeur van de soort is het evenwel weinig waarschijnlijk dat de soort in het
domeinbos voorkomt.
De patrijs (Perdix perdix) is zeker broedend in het UTM-hok FS36A. Gezien de biotoopvoorkeur
van de soort is het echter eerder twijfelachtig dat de soort ook in het domeinbos voorkomt.
Er werden geen zeldzame soorten waargenomen.
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Zes soorten zijn achteruitgaand (allemaal zeker broedend in het UTM-hok FS36A, behalve de Gele
kwikstaart die er waarschijnlijk broedend is): boerenzwaluw, gele kwikstaart, huismus, kneu, koekoek
en ringmus. Enkel koekoek en kneu zijn hier echter relevant.
De kneu (Carduelis cannabina) kan men aantreffen in allerlei halfopen tot open landschappen
zoals kleinschalig landbouwgebied, open terreinen met verspreid struikgewas, half verboste
heideterreinen, jonge bosaanplantingen en kapvlaktes. Dichte bossen worden gemeden
(Vermeersch et al., 2004).
De kneu is zeker broedend in het UTM-hok FS36A. Gezien de biotoopvoorkeur van de soort is het
heel goed mogelijk dat de soort ook in het domeinbos voorkomt.
De koekoek (Cuculus canorus) is één van de weinige broedparasitaire vogelsoorten in Europa en
parasiteert ca 100 vogelsoorten. Men kan de koekoek overal aantreffen op voorwaarde dat er
voldoende potentiële gastheren in het gebied aanwezig zijn en dat de voedselvoorziening (bij
voorkeur grote harige rupsen) gegarandeerd is. De territoriumgrootte kan sterk variëren en is
afhankelijk van de gastheer: van 30 ha (rietvogels als gastheer) tot meer van 300 ha (gastheer
o.a. graspieper) (Vermeersch et al., 2004).
De koekoek is zeker broedend in het UTM-hok FS36A, en komt bijgevolg mogelijks ook voor in
het domeinbos.
Van de volgende soort is de status in Vlaanderen onvoldoende gekend:
De kruisbek (Loxia curvirostra) is een soort die allerlei naaldbossen verkiest als broedbiotoop. Hij
bewoont open tot gesloten, bosrijke gebieden, en heeft een voorkeur voor grote bomen met een
rijke kegelproductie. De nesten worden meestal aangetroffen in Fijnspar en Lork (Vermeersch et
al., 2004).
De kruisbek werd in 1994 waargenomen in het domeinbos. Er bestaat enige twijfel of de soort er
nu nog steeds voorkomt, aangezien deze tijdens de broedvogelinventarisatie (2000-2002) niet
waargenomen werd in het betreffende UTM-hok FS36A.
Naast hoger genoemde Rode Lijstsoorten komt er ook nog één vogelrichtlijnsoort voor (Bijlage 1
van de Vogelrichtlijn):
De zwarte specht (Dryocopus martius) broedt in bossen van variabele leeftijd, zowel in
naaldbossen als gemengde bossen. Om te broeden heeft de soort dikke bomen nodig, liefst
beuken met kale stam. Foerageren doen ze meestal in dood hout (ook stronken) waar ze op zoek
gaan naar mieren en schorskevers. Daarom zijn open gekapte plekken in het territorium
interessant. Het is een standvogel die graag zijn oude nestholtes hergebruikt (Vermeersch et al.,
2004).
De zwarte specht werd in 1994 waargenomen in het domeinbos en komt er hoogstwaarschijnlijk
nog steeds voor. De soort is zeker broedend in het UTM-hok FS36A.
Relatie met het bosbeheer:
Voor de typische bosvogels (zoals wielewaal, matkop, zwarte specht, …) is vooral de structuurrijkdom
in de bestanden van belang. Om te broeden heeft de zwarte specht dikke bomen nodig.
Bij het beheer dient ook voldoende aandacht besteed te worden aan de vogels die een mozaïek van
bos en open ruimte verkiezen (zoals boompieper, gekraagde roodstaart, goudvink, kneu, …).
Aandachtspunten zijn ondermeer: behoud van open terreinen met vrijstaande bomen, overgangen van
bos naar open terrein minder abrupt en onregelmatiger maken, …
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2.3.4.3

Amfibieën en reptielen

Volgens de databank van de herpetofauna (samenwerking INBO, NP en Likona, geraadpleegd januari
2005), aangevuld met gegevens van de opnameploeg van het Agentschap voor Natuur en Bos
(2000), en van medewerkers van het INBO (juni 2005), komen in het gebied zes soorten amfibieën en
één soort reptiel voor.
Tabel 2-16: Soortenlijst amfibieën en reptielen waargenomen in Teunenberg. Bron Rode Lijst-status: Bauwens &
Claus (1996)
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Rode Lijst status

Vindplaats*

Alpenwatersalamander

Triturus alpestris

Momenteel niet bedreigd

Blusput nr. 3, 4, 5, 8

Bruine kikker

Rana temporaria

Momenteel niet bedreigd

Blusput nr. 7

Gewone pad

Bufo bufo

Momenteel niet bedreigd

Blusput nr. 1

Groene kikker

Rana esculenta synklepton

Momenteel niet bedreigd

Kleine watersalamander

Triturus vulgaris

Momenteel niet bedreigd

Levendbarende hagedis

Lacerta vivipara

Zeldzaam

Blusput nr. 1
Blusput nr. 1, 2, 4,
5, 8
Bestand 6c

Vinpootsalamander

Triturus helveticus

Zeldzaam

Blusput nr. 1 en 2

*: de nummering van de blusputten is terug te vinden op kaart 2.25

Twee soorten van deze lijst zijn zeldzaam volgens de Rode Lijst van Bauwens en Claus (1996):
De vinpootsalamander (Triturus helveticus) komt vooral voor in of nabij heideterreinen en relatief
kleine loof- en naaldbossen op zandige en vlakke bodem. Plassen met stilstaand water, zoals
karrensporen, sloten, weidepoelen, vijvers, vennen, bronnen en bospoelen worden gebruikt als
voortplantingswater. Op het land verschuilt de soort zich op vochtige plaatsen, vaak in groep,
onder stenen of hout in de nabijheid van water.
De vinpootsalamander werd waargenomen in blusputten 1 en 2 (zie kaart 2.25: Situering
blusputten). Deze twee blusputten blijken reeds gedeeltelijk verland te zijn.
Zoals bij de meeste amfibieën vormt het verlies van voortplantingsplaatsen een belangrijke
bedreiging. Het behoud van heide en bossen met de daarin aanwezige voortplantingsplaatsen
verdient aanbeveling, met een bijzondere aandacht voor de aanleg van nieuwe sloten en poelen
(Schops, 1999).
De levendbarende hagedis (Lacerta vivipara) verkiest vochtige heide- en veenvelden met opslag
van berk en Grove den. Binnen deze biotopen houden de hagedissen zich vooral op nabij struiken
en kleine bomen. Ook in de randzones van vochtige heidevelden naar bossen worden dikwijls
grote aantallen hagedissen aangetroffen.
De levendbarende hagedis wordt ook gevonden in drogere biotopen zoals struikheidevelden,
duinen, open plekken in bossen en heischrale graslanden. Ook relatief droge hellingen begroeid
met struikheide, brem en bramen worden bewoond, hoewel in lagere densiteiten. Daarnaast
bewoont de soort soms ook een breed gamma aan lijnvormige landschapselementen zoals
bosranden, wegen en brandgangen in bossen, wegbermen, spoorwegtaluds, hagen en
houtwallen. Deze dienen vaak ook als verbindingszone tussen meer optimale biotopen.
De soort werd tot nu toe enkel in bestand 6c (droge heidevegetatie) waargenomen.
Het behoud van de open terreinen en de bosranden is de belangrijkste beschermingsmaatregel
voor deze soort.
De overige amfibieën uit het gebied zijn momenteel niet bedreigd.
Relatie met het bosbeheer:
Voor levendbarende hagedis is het behoud en de bescherming van open schrale biotopen en
geleidelijke bosovergangen essentieel.
Voor amfibieën is het behoud en de inrichting van de blusputten noodzakelijk: installeren van
uitgangen voor amfibieën, verwijderen van bomen zodat verlanding en overschaduwing tegengegaan
wordt. Voor de vinpootsalamander vormen schaduwrijke poelen weliswaar geen probleem.
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2.3.4.4

Ongewervelden

Er zijn geen systematische inventarisaties van ongewervelden voor het domeinbos Teunenberg voor
handen. Er zijn wel enkele fragmentaire waarnemingen beschikbaar (zie bijlage 7).
Voor zover geweten is, komen er geen Rode Lijst-soorten voor, met uitzondering van de
zandloopkever sp. die werd waargenomen in bestand 3c. Deze dient als aandachtssoort vermeld te
worden. Er bestaan vijf soorten zandloopkevers die volgens de Rode Lijst van Desender et al. (1995)
gaan van ‘achteruitgaand’, over ‘zeldzaam’ tot ‘bedreigd’ (twee soorten).
Ook voor de omgeving van Teunenberg zijn er zo goed als geen systematische inventarisaties van
ongewervelden beschikbaar. Enkel voor dagvlinders zijn er gegevens van enkele aangrenzende
kilometerhokken (FS3166, FS3266 en FS3268), zie bijlage 8. Deze zijn allemaal “momenteel niet
bedreigd” volgens de Rode Lijst.
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2.4

Opbrengsten en diensten

Teunenberg werd pas in 1996 door de overheid verworven. De bosbestanden zijn echter reeds sinds
eind jaren ’70 in handen van het toenmalige Bestuur van Waters en Bossen(nu Agentschap voor
Natuur en Bos). Nochtans werden geen gegevens over de opbrengsten van vóór 1995
teruggevonden.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal gekapte bomen, het gekapte
volume en de ontvangen prijs bij verkoop voor de periode 1995-2005. Zoals daar te zien is, werden er
geen dunningen meer uitgevoerd na 2000 en bleef het aantal te kappen bomen steeds vrij laag. Het
hoogste kapquantum werd in 1995 gerealiseerd, nl. 334 m³.
Gezien de onregelmatige dunningscyclus en het feit dat de productieve oppervlakte ten tijde van de
militairen (voor 1996) moeilijk in te schatten is (veel open ruimtes), is het onmogelijk een betrouwbare
schatting te maken van het aantal m³ per ha per jaar er in Teunenberg gekapt werd. Nochtans kan
verondersteld worden dat het kapquantum steeds een stuk onder de 5 m³/ha/jaar bleef (= schatting
van de gemiddelde jaarlijkse aanwas op niveau Vlaanderen; bron: beheervisie voor openbare bossen
van het Agentschap voor Natuur en Bos). Gevolg is dat de staande houtvoorraad in Teunenberg het
laatste decennium hoogstwaarschijnlijk is toegenomen.
Tabel 2-17: Overzicht van het aantal gekapte bomen, het gekapte volume en de ontvangen prijs bij verkoop per
dienstjaar
Dienstjaar Boomsoort

Stamtal

1995

1240
205
26
1471
90
90
664
74
738
2299

gD
cD
zE
Totaal
1999
gD (en beetje zD)
Totaal
2000
gD
cD
Totaal
Totaal over de laatste 10 jaar
Gemiddelde jaarlijkse houtopbrengst

Volume
(m³)
273
55
6
334
49
49
170
20
190
573

Prijs
BEF
69.800
16.400
1.300
87.500
40.000
40.000
?
?
75.000
202.500
20.250

EURO
1.730
407
32
2.169
992
992
?
?
1.859
5.020
502

Aangezien de jacht in het domeinbos Teunenberg niet verpacht is, zijn hier geen bijkomende
opbrengsten op te tekenen. Andere vormen van opbrengst zijn niet aanwezig.

Domeinbos Teunenberg

59

Deel 3: Beheerdoelstellingen

3 Beheerdoelstellingen
3.1 Beheerdoelstellingen m.b.t. economische functie
3.1.1 Algemeen
De economische functie van het domeinbos Teunenberg wordt uitsluitend vervuld via houtproductie.
Het merendeel van de Grove dennenbestanden zijn van middeloude leeftijd en worden via reguliere
dunningen omgevormd naar gemengd bos. Dit garandeert een duurzame aflevering van een zeker
houtvolume voor de komende decennia.
Bij Grove den wordt met een doelomtrek van 150 cm gewerkt, bij Corsicaanse den ligt deze
doelomtrek iets hoger (vanaf 200 cm). Marktomstandigheden kunnen leiden tot een verhoging van
deze doelomtrekken. Anderzijds kan ook geopteerd worden vroeger te verjongen, mocht de kwaliteit
onvoldoende blijken.
Het beheer voorziet ook in de creatie van een aantal mantel- en zoomvegetaties om de natuurwaarde
te verhogen. Dit geeft aanleiding tot extra houtoogst, waardoor het kapkwantum de aanwas
gedurende de duur van dit beheerplan licht overstijgt (zie verder 3.1.2). Het kapkwantum gerealiseerd
3
bij de reguliere dunningen (4,9 m /ha/jaar) loopt daarentegen ongeveer gelijk met de aanwas.
3
De gemiddelde houtvoorraad bedraagt nu 217 m /ha, wat in de lijn ligt van het Vlaamse gemiddelde
voor gemengde bossen.
De jacht wordt niet verpacht in dit vrij sterk gerecreëerd bos. Andere inkomsten uit het bos dan deze
van de houtoogst zijn niet verwacht of voorzien.

3.1.2 Kapkwantum
Het volledige bosdomein is 60,8 ha groot, de bosoppervlakte zelf (exclusief open ruimtes en
infrastructuur) bedraagt slechts 47,2 ha.
3

De gemiddelde jaarlijkse aanwas wordt geschat op 5 m /ha/jaar (gemiddelde jaarlijkse volumeaanwas op niveau Vlaanderen).
3

De jaarlijkse aanwas van de 47,2 ha bos bedraagt bijgevolg 236 m /jaar. Over de duur van dit
3
3
beheerplan betekent dit een aanwas van 4.720 m (=236 m /jaar x 20 jaar).
Op basis van het gemiddelde bestandsvolume (zie paragraaf 2.3.2 Bestandsbeschrijving en
dendrometrische gegevens) en de oppervlakte van de bestanden kan geschat worden hoeveel hout
zal gekapt worden bij omvormingen en creëren van open plekken en mantel- en zoomvegetaties:
- Verwijderen Amerikaanse eik in bestand 2a: 31 m³
3
- Bestand 3b: uitbreiden van heide: 53 m
- Bestand 1c: creatie mantel-en zoomvegetatie: 31 m³
- Bestand 2a: creatie mantel- en zoomvegetatie: 14 m³
- Bestand 3b: creatie mantel- en zoomvegetatie: 109 m³
- Bestand 3d: creatie mantel- en zoomvegetatie: 50 m³
- Bestand 4d: creatie mantel- en zoomvegetatie: 14 m³
- Bestand 4e: creatie mantel- en zoomvegetatie: 72 m³
- Bestand 5c: creatie mantel- en zoomvegetatie: 17 m³
- Bestand 6d: creatie mantel- en zoomvegetatie: 58 m³
- Bestand 6e: creatie mantel- en zoomvegetatie: 47 m³
- Bestand 6g: creatie mantel- en zoomvegetatie: 66 m³
3

In totaal zal ongeveer 560 m gekapt worden in het kader van omvormingen en het creëren van
mantel- en zoomvegetaties en open plekken.
Om het totale kapkwantum te schatten, worden de reguliere kappingen in de bestanden waar geen
omvorming gepland is, opgeteld bij de zogenaamde omvormingskap. Tijdens de reguliere kappingen
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zal in deze bestanden een volume ongeveer gelijk aan de jaarlijkse aanwas worden weggehaald, wat
3
3
neerkomt op ongeveer 270 m /jaar of in totaal 5.430 m .
De omvormingskappen en de creatie van open plekken en mantel-zoomvegetaties zullen worden
uitgevoerd gedurende de eerste tien jaar van het beheerplan. In dit geval kan het totale
kapkwantum voor de eerste 10 jaar geraamd worden als volgt:
560 m³ + (10 x 270 m³) = ± 3.260 m³ of een jaarlijks kapkwantum van ± 326 m³ of 7,0 m³/ha/jaar.
In de tweede periode van het beheerplan worden enkel reguliere kappingen uitgevoerd. Dit komt
overeen met een kapkwantum van ± 270 m³/jaar (= 5,8 m³/ha/jaar).
Het totale kapkwantum over het volledige beheerplan kan bijgevolg geschat worden op 3.260 m
3
3
3
3
+ 2.700 m = ± 5.960 m of een jaarlijks kapkwantum van ± 300 m /jaar of 6,4 m /ha/jaar.

3

Het totale kapkwantum ligt iets hoger dan de geschatte aanwas, wat hoofdzakelijk te wijten is aan het
feit dat bij de start van het beheerplan in 2008 reeds begonnen wordt met een dunning die de aanwas
van de voorbije 6 jaar weghaalt. Hierdoor wordt tijdens voorliggend beheerplan (over een periode van
20 jaar) in feite de aanwas van 24 jaar weggedund. Daarnaast zijn er ook de geplande
omvormingskappen en de creatie van open plekken, die voor een lichte verhoging van het
kapkwantum zorgen. Mocht het kapkwantum van de reguliere dunningen uitgezet worden over 24
jaar, blijft deze wel onder de geschatte aanwas (4,8 m³/ha/jaar).

Domeinbos Teunenberg

61

Deel 3: Beheerdoelstellingen

3.2 Beheerdoelstellingen m.b.t. de ecologische functie
3.2.1 Bosbestanden
Het domeinbos Teunenberg wordt door de biologische waarderingskaart grotendeels als biologisch
waardevol beschouwd. Wat betreft de bosbestanden, worden enkel de inheemse loofhoutbestanden
als zeer waardevol gekarteerd. Door het ouder laten worden van deze bestanden zal de ecologische
waarde ervan nog toenemen.
Door te streven naar ongelijkjarigheid en ongelijkvormigheid, te zorgen voor open plekken, meer dood
hout en meer loofbos zal Teunenberg een meer afwisselende vertikale en horizontale structuur
verkrijgen. Dit biedt op zijn beurt meer kansen voor allerlei organismen, waardoor de natuurwaarde en
de biodiversiteit van het gebied zal toenemen.
3.2.1.1 Streven naar structuurrijke en gemengde, inheemse bestanden

Momenteel bestaat het domeinbos reeds voor 80% uit inheemse boomsoorten (op de
grondvlakgegevens berekend). Grove den neemt 60% van het totale grondvlak in, inheemse
loofbomen zijn beperkter aanwezig in het bos (ongeveer 20%). Gedurende voorliggend beheerplan zal
de voorraad inheems loofhout toenemen tot minimum 30%.
Op lange termijn wil het bosbeheer streven naar 80% gemengde, inheemse bestanden. Momenteel
beslaan deze 36% van de bosoppervlakte (16,8 ha).
Alle bestanden van Grove den worden geleidelijk tot gemengde bestanden omgevormd. Tegen het
eind van dit beheerplan voorzien we dat de helft van alle grove dennenbestanden (circa 16 ha) zal
geëvolueerd zijn naar gemengde, inheemse bestanden. Het enige loofhoutbestand met een
aanzienlijk aandeel exoten (bestand 2a) wordt via het versneld verwijderen van Amerikaanse eik
omgevormd naar gemengd, inheems loofhout.
Ook de nieuwe bosbestanden (aanplant en spontane verbossing) zullen gemengd en inheems zijn,
wat de totale oppervlakte aan gemengde, inheemse bestanden aan het eind van voorliggend
beheerplan brengt op minimaal 23 ha of 47% van de bosoppervlakte.
Daarnaast wordt op lange termijn ook gestreefd naar minimaal 30% inheems loofhout in elk
bosbestand. Momenteel wordt dit streefdoel slechts in 6 bosbestanden - 37% van de bosoppervlakte –
bereikt: drie grove dennenbestanden en drie loofhoutbestanden. Op het einde van voorliggend
beheerplan zullen er twee loofhoutbestanden extra zijn met meer dan 30% inheems loofhout.
3.2.1.2 Maximaal gebruik maken van natuurlijke verjonging

De bestanden van Grove den herbergen in veel gevallen reeds een beloftevolle natuurlijke verjonging
van inlandse loofboomsoorten en struiken, voornamelijk Zomereik, Ruwe berk, Wilde lijsterbes en
Sporkenbout (zie 2.3.2.2). Door de gefaseerde vestiging, verscheidenheid aan zich vestigende
boomsoorten en de pleksgewijze verschillen in bezettingsdichtheid wordt via natuurlijke verjonging
een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van heterogene bestanden.
Bij de bosverjonging wordt maximaal gebruik gemaakt van deze natuurlijke verjonging van inheemse
boomsoorten. Enkel indien deze onvoldoende garantie biedt voor het ontwikkelen van een gemengd
bosbestand (bvb. door risico op dominantie van exoten) of hoofdboomsoorten over grote oppervlakten
ontbreken, zal gericht worden aangeplant.
3.2.1.3 Behouden van oude bomen en verhogen van het aandeel dood hout

Oude bomen in het domeinbos zijn eerder zeldzaam, bijgevolg dient voorzichtig omgesprongen met
de zeldzame aanwezige exemplaren.
Aangezien er zowel in de loof, als in de naaldhoutbestanden geopteerd wordt voor regulier dunnen
met bevoordeling van inheems loofhout; krijgen de aanwezige loofbomen er de kans ouder en dikker
te worden. Er wordt gestreefd naar een 10-tal zware bomen per hectare. Bij afwezigheid van
voldoende zwaar loofhout, zullen er een aantal zwaardere Grove dennen en/of Zeedennen bewaard
worden.
Dood hout wordt enkel verwijderd of geveld om veiligheidsredenen. De hoeveelheid staand dood hout
bedraagt momenteel 1,2% van de staande voorraad. Het totale volume dood hout (staand en liggend)
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wordt geschat op ongeveer 2%. Dit volume moet binnen de komende 2 decennia minstens
verdubbelen, zodat de in de beheervisie vooropgestelde norm van minimaal 4% dood hout bereikt zal
worden tegen het eind van dit beheerplan.

3.2.2 Open plekken en andere bijzondere biotopen
Momenteel nemen de open plekken en andere bijzondere biotopen reeds 6% in van de totale
oppervlakte van het bosdomein (3,6 ha). Op termijn zal dit evolueren naar 11,2 ha of 18 % van de
totale oppervlakte. Hierin zit ook de oppervlakte aan mantel- en zoomvegetaties vervat.
3.2.2.1 Open plekken

In verschillende bestanden zijn nog relicten aanwezig van de voormalige heidevegetatie. Herstel van
heide kan de natuurwaarde van het gebied snel verhogen. Aan heide of een mozaïek van open heide,
zandvlakte, struwelen en bos zijn immers een groot aantal bijzondere soorten verbonden, waaronder
levendbarende hagedis en boompieper die reeds in het gebied werden waargenomen. Enkele
bosbestanden zullen (deels) gekapt worden in het kader van heideherstel. Naast het lokale
heideherstel gaat ook aandacht naar de creatie van corridors die deze, soms wel kleine, heideveldjes
moeten verbinden.
Naast heide gaat ook aandacht naar het behoud en herstel van de andere open biotopen in het
domeinbos: bremstruweel, struisgrasvegetaties (met o.a. Hondsviooltje) en pioniersvegetaties (met
o.a. Dwergviltkruid).
3.2.2.2 Mantel- en zoomvegetaties

Mantel- en zoomvegetaties als overgangssituaties tussen bos en heide (interne bosranden) zijn
bijzonder waardevol voor de voorkomende, bijzondere soorten als gekraagde roodstaart, nachtegaal,
wielewaal, … Ook allerlei insecten kunnen in deze overgangssituaties een habitat vinden.
Naast geïsoleerde bosrandsituaties zijn ook mantel- en zoomvegetaties in het kader van een
functioneel open plekkennetwerk van belang.
Bij de eerstvolgende dunningsronde zal overgegaan worden tot de aanleg van circa 1.970 meter
interne bosrand en bij de daaropvolgende dunningsronde zal een extra 790 m gecreëerd worden. Dit
brengt het totaal op 2.760 m interne bosrand tegen het eind van voorliggend beheerplan.
3.2.2.3 Blusputten

In het domeinbos komen elf oude blusputten voor, restanten van het vroegere militaire gebruik. In
sommige van deze blusputten heeft zich reeds een zeldzame flora weten ontwikkelen (met o.a. Grote
boterbloem, Glanzig fonteinkruid en Kransvederkruid). Ze vormen daarnaast ook de ideale biotoop
voor allerlei amfibieën, waaronder de zeldzame vinpootsalamander. De meest geschikte worden dan
ook in functie hiervan verder ingericht en beheerd.
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3.3 Beheerdoelstellingen m.b.t. sociale en educatieve functie
Het domeinbos Teunenberg wordt gekenmerkt door een hoge recreatiedruk. Het bos wordt druk
bezocht door wandelaars, fietsers en joggers. Het is van belang elk van deze gebruikersgroepen zijn
plaats te geven in het bos.
Zo is de centrale ringweg toegankelijk voor zowel wandelaars als fietsers, en is er een pad exclusief
voor wandelaars dat grotendeels de buitengrens van het domein volgt (zie kaart 4.2). In het uiterste
zuiden, over een afstand van ca. 500 m, wordt dit pad ook opengesteld voor ruiters.
Er wordt ook aandacht besteed aan het behoud van landschappelijk waardevolle elementen in het bos
gezien hun hoge belevingswaarde. Voorbeeld hiervan zijn enkele zware hakhoutstoven die via
gerichte ingrepen (o.a. kap van nabije bomen) zullen geaccentueerd worden.
De locaties van de twee speelzones blijven behouden: één ter hoogte van bestand 1c (ca 0,9 ha
groot) en een tweede ter hoogte van bestand 1a (ca. 3,7 ha groot). Beide zijn makkelijk bereikbaar
vanuit het centrum van Olen. Het betreft twee ecologisch minder waardevolle naaldhoutbestanden.
Tenslotte dienen ook nog de blusputten vermeld, die met de aanwezigheid van amfibieën een zekere
educatieve waarde hebben.

3.4 Beheerdoelstellingen m.b.t. de milieubeschermende functie
Volgens de kwetsbaarheidskaart voor het grondwater is het volledige domeinbos gelegen binnen zeer
kwetsbaar gebied. Via een omvormingsbeheer worden in alle bestanden effectgerichte maatregelen
genomen met het oog op een vermindering van de depositie en uitspoeling van verzurende en
vermestende polluenten naar het grondwater. Deze maatregelen zijn gericht op de vermindering van
de captatie van deze polluenten en het verhogen van de opnamecapaciteit van de bosbestanden.
Voor de uitvoering van deze doelstelling wordt verwezen naar de beheermaatregelen in paragraaf 4.2
en 4.17.

3.5 Beheerdoelstellingen m.b.t. de wetenschappelijke functie
Het domeinbos Teunenberg bevat geen bosreservaten, zaadbronnen van autochtone bomen en
struiken, erkende zaadbestanden of andere proefbestanden. Gezien het voormalige statuut van
militair domein werd er vroeger geen wetenschappelijk onderzoek in het gebied uitgevoerd. Wel zijn er
fragmentarische inventarisaties van Natuurpunt, Likona en FON beschikbaar (o.a. van amfibieën in de
blusputten, zwammen in de heide, … ).
Er zijn dan ook geen specifieke beheerdoelstellingen met betrekking tot de wetenschappelijke functie
voorzien. Wetenschappelijk onderzoek in en verdere inventarisaties van het gebied worden wel
aangemoedigd.
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4 Beheermaatregelen
4.1

Bosverjonging

Teunenberg wordt gedomineerd door naaldhoutbestanden (Grove den) van 60 à 70 jaar oud. Vaak is
er al een aanzienlijke bijmenging met inheems loofhout. Zo bevat een kwart van de Grove
dennenbestanden reeds meer dan 30% inheems loofhout. Toch dient er in de dennenbestanden
verder gestreefd naar een meer structuurrijk en gemengd bos. Dat zal geleidelijk gebeuren via 6jaarlijkse dunningsingrepen en stimuleren van natuurlijke verjonging. Verwachte soorten zijn
Zomereik, berk en lijsterbes. Ook spontane verjonging van Grove den zal mee deel uitmaken van de
volgende generatie gemengd bos.
Na de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers begin 2000 zijn enkele bestanden zeer ijl
achtergebleven. Een extreem voorbeeld hiervan is bestand 4e waar achter de meest westelijk gelegen
loods van perceel 4c een open plek was ontstaan. Deze open plek is voor een groot deel opnieuw
gekoloniseerd door Amerikaanse vogelkers, berk en wilg. De Amerikaanse vogelkers zal er verder
worden bestreden, wat kansen biedt voor een verdere natuurlijke verjonging van berk en wilg.
In bestand 2a zal, na de Amerikaanse vogelkers, ook de Amerikaanse eik verwijderd worden (reeds
gehamerd in 2007). Wanneer blijkt dat na deze kap het bestand zeer ijl staat, zal eventueel inlandse
eik ingeplant worden, en zullen er aan de bosrand eventueel wat struiken bijgeplant worden (Spork,
Wilde lijsterbes, …). Aangezien dit bestand de grens van het bosdomein vormt is een zeer ijl bestand
niet wenselijk.

4.2

Bosomvorming

Op lange termijn wil het bosbeheer streven naar 80% gemengde, inheemse bestanden. Teunenberg
telt nu al ongeveer 80% inheemse bomen (waarvan 60% Grove den) en 20% exoten. Het realiseren
van gemengde, inheemse bestanden zal nog wat tijd in beslag nemen (nu 36% van de totale
oppervlakte). Verwacht wordt dat op het einde van voorliggend beheerplan dit percentage zal
gestegen zijn tot 47 % gemengde, inheemse bestanden (zie kaart 4.1).
Daarnaast wordt ook gestreefd naar minimaal 30% inheems loofhout in elk bosbestand. Momenteel
wordt dit streefdoel slechts in 6 bestanden - 37% van de bosoppervlakte - bereikt. Het betreft drie
Grove dennenbestanden (2d, 3d en 6a) en drie loofhoutbestanden (2a, 4b en 4d) waar verder regulier
gedund zal worden met bevoordeling van inheems loofhout, na het initieel verwijderen van eventuele
exoten. Op het einde van voorliggend beheerplan zullen er twee loofhoutbestanden extra zijn met
meer dan 30% inheems loofhout.

4.2.1 Indirecte omvorming
Een vrij groot deel van het domeinbos Teunenberg wordt ingenomen door Grove dennenbestanden
van 60 à 70 jaar oud (niet kaprijp gedurende voorliggend beheerplan). In de meeste van deze
bestanden is er nu reeds een duidelijke bijmenging te zien van inheems loofhout.
De omvorming naar een gemengd naald- en loofbos zal er indirect gebeuren door bij de hoogdunning
de loofbomen systematisch te bevoordelen en de natuurlijke verjonging van loofbomen te stimuleren.
Vooral de verjonging van inlandse eik en berk wordt nagestreefd. Waar de natuurlijke verjonging
onder naaldhout onvoldoende blijft, wordt eventueel verder ingeboet met inlandse eik.
Alle grove dennenbestanden waar nu reeds meer dan 10% van de voorraad ingenomen wordt door
inheemse loofbomen zullen tegen het eind van het beheerplan naar inheems, gemengd bos kunnen
omgevormd worden via gewone dunningskappen. Het betreft 3,5 ha dennenbos bestaande uit de
bestanden 5c, 6d en 6e (zie Tabel 4-1).
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Tabel 4-1: Indirecte omvorming van Grove dennenbestanden
Bestandsnummer

Opp.
(ha)

HoofdBoomsoort

Grondvlak
inheems (%)

Grondvlak
inheems LH (%)

> 20% bijmenging
in 2020 ?

1a

3,7

gD

99

1

NEE

1c

3,8

gD/R

59,7

1,9

NEE

3b

4,7

gD

92

1

NEE

4a

7,4

gD/cD

51

9

NEE

4e

3,3

gD/zD

61

6

NEE

5c

0,7

gD

52

17

JA

6d

0,9

gD

99

16

JA

6e

2,0

gD

97

10

JA

6g

3,0

gD

87

4

NEE

Totaal

29,5

Bovenstaande dunningen zijn alle opgenomen in de kaptabel onder paragraaf 4.5.
De Grove dennenbestanden 2d, 3d, 6a zijn reeds inheems, gemengd (bevatten meer dan 30%
inheems loofhout) en werden bijgevolg niet in bovenstaande tabel opgenomen. Ze beslaan samen
een oppervlakte van 12,4 ha.

4.2.2 Directe omvorming
Aangezien er zich in Teunenberg zo goed als geen door exoten gedomineerde bestanden bevinden
en ook geen kaprijpe Grove dennenbestanden, blijft de directe omvorming er beperkt tot de kap van
Amerikaanse eik in bestand 2a (0.44 ha). Zie kaptabel onder paragraaf 4.5.
Bestand 2a bestond ten tijde van de inventarisaties (1999) uit ongeveer 30% exoten. Een deel
daarvan werd ingenomen door Amerikaanse vogelkers en is reeds verwijderd. Bij de volgende omloop
zal ook de Amerikaanse eik gekapt worden (werd reeds gehamerd). Op deze manier wordt versneld
omgevormd naar inheems loofbos. Aangezien dit bestand de grens van het bosdomein vormt en een
zeer ijl bestand bijgevolg niet wenselijk is, zal er indien nodig inlandse eik ingeplant worden. Eventueel
worden aan de rand van het domeinbos extra struiken aangeplant (Spork, Wilde lijsterbes, …).

4.3

Bebossingswerken

Bestand 1b zal bebost worden met Zomer- en/of Wintereik met een randbeplanting van inlandse,
standplaatsgeschikte struiken (o.a. Sporkehout en Wilde lijsterbes). Dit zal gebeuren zodra de
vergunningen (nr. 142.914 dd 27/11/1968 en nr. 144.235 dd 19/9/1974), die momenteel aan de Heer
Karel Van den Eynden en aan de Heer Roger Vrancken toelating geven het perceel als weiland te
gebruiken, herroepen zijn.

4.4

Bosbehandelings - en verplegingswerken

4.4.1 Vrijstellen en zuiveren
Vrijstellen en zuiveren wordt tot een minimum beperkt maar zal gebeuren indien dit voor het welslagen
van de aanplant of verjonging nodig wordt geacht. Mogelijke problemen zijn overwoekering door
braam of adelaarsvaren en sterke concurrentie met spontane boomopslag van exoten, berk of Grove
den in jonge aanplantingen en verjongingsgroepen. In homogene aanplantingen van inheemse
soorten (vooral Zomer- en Wintereik in Teunenberg) wordt er op toegezien dat de spontane
bijmenging van inheemse soorten niet systematisch verwijderd wordt zodat effectief gemengde
inheemse bosbestanden kunnen gecreëerd worden.
Concreet zal in de volgende dunningsrondes vooral aandacht besteed worden aan het zuiveren van
de in 2000 aangeplante Wintereik en Boskers in bestand 6a en aan het zuiveren van de spontane
verbossing in bestand 3a.
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4.4.2 Amerikaanse vogelkers
De laatste jaren zijn grote inspanningen geleverd om de Amerikaanse vogelkers onder controle te
krijgen. De meeste grote zaaddragers zijn reeds verwijderd en ook een eerste nazorg is gebeurd.
Permanente nazorg is echter noodzakelijk om opslag uit de zaadbank en inzaai uit de omgeving te
vermijden. Deze nazorg zal systematisch door de eigen arbeiders gebeuren. Hiertoe worden de jonge
zaailingen manueel uitgetrokken; oudere exemplaren worden met glyfosaat behandeld (hak- en
spuitmethode). Het domeinbos moet vrij zijn van vogelkers tegen het eind van dit beheerplan.

4.5

Kapregeling

De bedrijfsvorm in het domeinbos Teunenberg blijft hooghout.
Aangezien alle naaldhoutbestanden in het domeinbos Teunenberg ouder zijn dan 40 jaar en de
loofhoutbestanden jonger dan 70 jaar, werd de omlooptijd er ingesteld op 6 jaar.
Er worden in de kapregeling geen eindkappen voorzien. Zowel de loof- als de naaldhoutbestanden
worden geregeld gedund (selectieve hoogdunning). Bij Grove den wordt met een doelomtrek van 150
cm gewerkt, bij Corsicaanse den ligt deze doelomtrek iets hoger (vanaf 200 cm).
Marktomstandigheden kunnen leiden tot een verhoging van deze doelomtrekken. Anderzijds kan ook
geopteerd worden vroeger te verjongen, mocht de kwaliteit onvoldoende blijken.
In bestand 6c, dat gekarteerd staat als permanente open ruimte, zal de heide verder uitgebreid
worden tot het volledige bestand. Hiertoe dient het bos in het westen (ongeveer 50 are) en de centrale
bomengordel (ongeveer 20 are) gekapt. Verspreid zullen enkele bomen behouden worden om o.a. als
zangpost te fungeren en als aanzet voor de creatie van een mantel-zoomvegetatie langsheen bestand
6b (zie verder).
De exploitatietabel wordt weergegeven in Tabel 4-2. Aanvullend aan deze kapregeling kunnen
langsheen de opengestelde boswegen uit het toegankelijkheidsreglement, veiligheidskappen worden
uitgevoerd. Er zal hiertoe jaarlijks een nazicht gebeuren door de boswachter.
De aanduiding in deze kapregeling geeft een begindatum aan. Extreme weersomstandigheden of
bijzondere omstandigheden kunnen een verschuiving van de exploitatie met een jaar (uitzonderlijk
meer) tot gevolg hebben.
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Tabel 4-2: Kapregeling Teunenberg
Legende:
E: eindkap via kaalslag over het volledige bestand, Ei: individuele kap (specificaties vermeld in de kolom ‘opmerkingen’), Eg: groepsgewijze kap over een deel van het bestand,
X: dunning, Z: zuivering, MZ = Mantel- en zoomvegetatie, pOp: permanente open plek, aE: Amerikaanse eik, avK: Amerikaanse vogelkers, *Be: berk, cD: Corsikaanse den, zD:
Zeeden, gD: Grove den, R: Robinia, *Wi: wilg, zE: Zomereik
Bestandsnummer

Opp. (ha)

Bestandstype

Hoofdboomsoort

Plantjaar

1a

3,72

NH

gD

??

X

X

X

X

1c

3,80

N+L

gD/R

1925 & 1940X
50

X

X

X

2a

0,44

L+N

zE/aE

SV***

Ei(aE)

X

X

X

X

X

X

X

2008

2014

2020

2026

Opmerkingen

Ei: aE kappen

2d

3,18

N+L

gD/zE

1940-45 &
SV

3a (deel)

1,61

N+L

gD/*Be

SV

Z

Z

Z

Z

Spontaan verbost na opbreken betonplaten begin 2000

X/Ei>MZ

X/Ei>MZ/
Ei>heide

X

X

Ei: creatie mantel-zoomvegetatie, 10 m breed (W in 2008; Z in 2014)
Ei: openmaken van heiderelict, grenzend aan 3a in 2014
Ei: creatie mantel-zoomvegetatie, 10 m breed

3b

4,73

NH

gD

1940-45 &
SV

3d

3,65

N+L

gD/*Be/zE

1945 & SV

X/Ei>MZ

X

X

X

1935-45 &
1945

X

X

X

X
X

4a

7,38

NH

gD/cD

4b

2,08

LH

*Be/zE

SV

X

X

X

4d

2,32

LH

*Be/*Wi

SV

X

X/Ei>MZ

X

X

Ei: creatie mantel-zoomvegetatie, 10 m breed

4e

3,29

N+L

gD/zD

1935

X

X/Ei>MZ

X

X

5c

0,68

N

gD

1935 & SV

X/Ei>MZ

X

X

X

Ei: creatie mantel-zoomvegetatie, 10 m breed
Ei: creatie mantel-zoomvegetatie langsheen 5b, 10 m breed
Struikgordel nastreven aan achterzijde kinderdagverblijf

X/Z

X

X

X

X

X

6a

5,68

N+L

gD

1950 & 1940X/Z
45 & 2000

6b

0,41

N+L

cD/gD

1935

X

6c

2,68

pOp

/

deels SV

Ei

6d

0,87

NH

gD

1935

X/Ei>MZ

X

X

X

Ei: creatie mantel-zoomvegetatie, 10 m breed (W- en N-zijde)

6e

1,95

N+L

gD

SV

X/Ei>MZ

X

X

X

Ei: creatie mantel-zoomvegetatie, 10 m breed, rond 6f

Z: in jonge aanplant (2 ha) / X: initieel enkel in gD (3,6 ha)

Ei: uitbreiden open plek tot volledig bestand + creatie mantel-zoom
langsheen 6b

6g
3,04
NH
gD
1940
X/Ei>MZ
X
X
X
Ei: creatie mantel-zoomvegetatie, 10 m breed, langsheen 6c en 6a
*: plantjaar geschat eind jaren ’70 toen beheer in handen kwam van het toenmalige Bestuur van Waters en Bossen
**: SV = spontaan verbost (meeste bestanden op de topografische kaart van 1960 nog open ruimte, vaak heide, op topokaart van 1990 bos; uitzondering is bestand 3a dat pas spontaan verboste na
opbreken van betonplaten begin 2000)
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Op basis van bovenstaande kapregeling, in combinatie met de dendrometrische gegevens en een geschatte
3
aanwas van 5 m per ha per jaar, geeft onderstaande tabel de geplande houtoogst en het kapkwantum per ha per
jaar.
Tabel 4-3: Geoogste houtvolumes
2008

2014

2020

2026

Totaal

Gemiddeld
(m³/ha/jaar)

422

139

0

0

561

0,6

Dunningen (m³)

1.362

1.328

1.390

1.3960

5.470

5,8

Totaal (m³)

1.784

2.467

1.390

1.390

6.031

6,4

Kappingen voor de creatie van
mantel-zoomvegetaties en open
plekken (m³)

De geplande houtoogst bedraagt 6.031wat neerkomt op een gemiddelde van 6,4m³/ha/jaar. Na de
initiële kappen voor de creatie van mantel-zoomvegetaties en open plekken zakt dit tot 5,8 m³/ha/jaar,
3
wat iets hoger ligt dan het geschat aanwasniveau van 5 m /ha/jaar. Dit is te wijten aan het feit dat bij
de start van het beheerplan in 2008 reeds begonnen wordt met een dunning die de aanwas van de
voorbije 6 jaar weghaalt. Hierdoor wordt tijdens voorliggend beheerplan (over een periode van 20 jaar)
in feite de aanwas van 24 jaar weggedund.

4.6

Bosexploitatie

Alle bestanden zijn via de verharde wegen goed bereikbaar voor exploitatie. Gezien de vrij hoge
draagkracht van de zandbodems wordt niet gewerkt met vaste ruimingspistes. Er zal desalniettemin
vermeden worden te exploiteren tijdens de droge zomermaanden. Gezien de lage cohesie van deze
zandgronden, neemt het risico op instulping en beschadiging van boomwortels immers sterk toe bij
droogte (Goris et al., 2005).
In de loofhoutbestanden geldt een schoontijd van 1 april tot 30 juni. In deze periode mag niet geveld
noch geruimd worden in het bos. Ook in de naaldhoutbestanden kan uitzonderlijk een schoontijd
ingesteld worden om natuurbeschermingsredenen (bv. amfibieëntrek in bepaalde zone of een
broedgeval van een zeldzame soort zoals Gekraagde roodstaart).
Andere beschermende maatregelen kunnen steeds in het lastenboek van elke houtverkoop
opgenomen worden.
Houtstapelplaatsen worden ingericht op plaatsen die met vrachtwagens goed bereikbaar zijn:
−
Centraal betonplein in bestand 4c
−
Enkele vaste plaatsen langs centrale ringweg: ter hoogte van bestand 2c, 3c en 6a

4.7

Brandpreventie

Specifieke werken tegen bosbranden worden niet uitgevoerd. De omvorming van naald- naar loofhout
kan echter wel gezien worden als een indirecte vorm van brandpreventie.
De laatste decennia is het domeinbos Teunenberg gespaard gebleven van bosbranden. Door de
drukke recreatie is de sociale controle dermate hoog dat brandstichting erdoor ontraden wordt. Kleine
branden zullen normalerwijze snel ontdekt worden door recreanten of omwonenden.
Dankzij de verharde ringweg zijn de meeste bosbestanden bovendien vlot toegankelijk voor de
brandweer en de hulpdiensten. Bluswater is te vinden in de oude blusputten die aangelegd werden
ten tijde van de militairen (zie kaart 2.25).
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4.8

Open plekken

Op kaart 4.2 staan alle zones aangeduid waar een specifiek natuurgericht beheer in de open en
halfopen sfeer voorzien wordt. Zoals op deze kaart te zien is, wordt naast beheer op bestandsniveau
ook gestreefd naar een functionele verbinding tussen de verschillende open ruimtes. Deze
verbindingen of corridors worden gecreëerd via de aanleg van mantel- en zoomvegetaties (zie verder
onder 4.9).
Momenteel nemen de permanente open plekken reeds 6% in van de totale oppervlakte van het
bosdomein (3,6 ha). Op termijn (na volledige sanering van het terrein met afbraak van alle loodsen en
betonvlaktes) zou dit evolueren naar 11,2 ha of 18 % van de oppervlakte. Hierin zit ook de oppervlakte
aan mantel- en zoomvegetaties vervat (worden verder besproken onder 4.9).
Algemeen zal er op toegezien worden dat waar loodsen afgebroken worden en betonvlaktes
uitgebroken, de betonresten zo goed mogelijk worden afgegraven. Op bestaande terreinen is hier en
daar nog puin terug te vinden. Dit hypothekeert de ontwikkeling van de pioniersvegetaties (zie verder).
Storingssoorten zoals duinriet worden dan ook aangetroffen. Ook om het latere maaibeheer mogelijk
te maken is dit noodzakelijk.
Het heideterrein in bestand 6c dat nu een kleine helft van de bestandsoppervlakte inneemt, wordt
verder uitgebreid. Het resterende bos van bestand 6c (ca. 0,7 ha) bevat plaatselijk nog heiderelicten
en wordt gekapt met behoud van enkele bomen als zangpost. Vooral eiken zullen behouden worden.
Berk geeft een veel sterkere uitzaaaiing en is daarom in deze open plek minder gewenst. De
strooisellaag in het te kappen bosje zal er machinaal afgeschraapt worden zodat de kieming van de te
verwachten heide optimale kansen krijgt. Zowel aan oostelijke als aan westelijke zijde van het bestand
wordt er een mantel- en zoomvegetatie gecreëerd wat een graduele overgang naar het omliggende
bos verzekert (zie verder onder 4.9).
Beheer van het heideterrein omvat het regelmatig verwijderen van boom- en struikopslag. Verspreid
zullen enkele groepjes inheemse bomen en struiken behouden blijven. Daarnaast wordt een actief
cyclisch maaibeheer (maaifrequentie van 8 à 10 jaar) gevoerd waarbij gestreefd wordt naar een
mozaïekstructuur die meerdere leeftijdsklasses van Struikhei bevat. Waar nodig zal tijdelijk om de drie
jaar gemaaid worden, om zo jonge boomzaailingen en eventuele verbraming onder controle te
houden.
Naast hoger vermelde droge heide wordt bestand 6c ook nog voor ongeveer een derde ingenomen
door een pioniersvegetatie. Gezien het belang van dit successiestadium voor heel wat zeldzame
soorten zoals Dwergviltkruid (Rode-Lijstsoort, kwetsbaar) zal getracht worden deze vegetatie te
behouden. Het bestand jaarlijks maaien (één snede in september met afvoer van maaisel) zou de
situatie voldoende schraal moeten houden. Over 5 jaar, na een evaluatie van de ontwikkeling van het
terrein, kan overwogen worden één pand van het terrein te freezen.
Aan de rand van het bestand ligt een dik pak heidemaaisel dat verwijderd zal worden.
Bestand 5b bestaat voor de helft uit droge heide en voor de helft uit struisgrasvegetatie. Het beheer
van de heide bestaat uit het regelmatig verwijderen van boom- en struikopslag en het 10-jaarlijks
maaien van de heidestruiken. De struisgrasvegetatie zal jaarlijks gemaaid worden (één maaisnede,
met afvoer van maaisel, na 15 september).
In de struisgrasvegetatie in het aangrenzende bestand 1d wordt eenzelfde beheer gevoerd.
De berkenbomen langs de weg tussen beide percelen zorgen voor een continue inzaaiing. Een
vervanging op lange termijn door bv. eikenhakhout of een houtkant zal overwogen worden, wanneer
blijkt dat deze inzaaiing een blijvend probleem vormt.
In bestand 3c heeft zich spontaan een bremstruweel gevestigd over een oppervlakte van circa 0.3 ha.
Over de rest van het bestand heeft zich een kruidige pioniersvegetatie ontwikkeld. Doel is het
bremstruweel te behouden en indien mogelijk verder uit te breiden richting pioniersvegetatie en - na
afbraak loods - ook in die richting.
Aangezien het bremstruweel reeds verouderingsverschijnselen begint te vertonen, zal in eerste
instantie ongeveer een vierde van het huidige bremstruweel gekapt worden, waarna de grond
omgeploegd wordt ter bevordering van nieuwe kieming van Brem. Ook richting pioniersvegetatie zal
een 20-tal are geploegd worden met dezelfde doelstelling. Ingezaaide bomen zullen regelmatig gekapt
worden. Er worden op regelmatige tijdstippen evaluatiemomenten ingelast (na 5, 10, 15 jaar) om de
toestand van het bremstruweel te evalueren. Mocht behoud van het bremstruweel niet mogelijk blijken
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(brem is een verstoringsvegetatie en daardoor moeilijk te behouden), zal gestreefd worden naar de
ontwikkeling van een heischraal grasland.
Een deel van de pioniersvegetatie in bestand 3c wordt behouden ten behoeve van de RL-soort
Dwergviltkruid. Uitbreiding naar het noorden is voorzien na afbraak van de loods. Het beheer is
analoog aan dat in bestand 6c: jaarlijks maaibeheer met afvoer (één snede in september). Het
verwijderen van de boomopslag is er echter vrij dringend en is voorzien voor 2008. Een
aandachtspunt hierbij is dat de boompjes zo laag mogelijk tegen de grond worden afgezaagd, om het
maaien van het terrein achteraf mogelijk te maken. Over 5 jaar, na een evaluatie van de ontwikkeling
van het terrein, kan overwogen worden één pand van het terrein te freezen.
De rest van het bestand zal verder spontaan verbossen, waarbij gestreefd wordt naar een mantel- en
zoomvegetatie (zie 4.9). Zo ontstaat een meer geleidelijke overgang van open ruimte naar omliggend
bos.
Ook in de bestanden 3a en 6f treffen we een pioniersvegetatie aan, weliswaar met in meer of mindere
mate reeds boom- en struikopslag.
Aangezien de inspanningen voor herstel en behoud van open ruimte eerder zullen geconcentreerd
worden rond het centrale heideveld, wordt ervoor geopteerd om de huidige, reeds sterk verboste
pioniersvegetatie in bestand 3a spontaan te laten evolueren naar gemengd, inheems bos. Op korte
termijn worden de aangrenzende loodsen afgebroken, waarna zich daar tijdelijk een nieuwe
pioniersvegetatie kan ontwikkelen, die verder evolueert naar droge heide. Zo ontstaat samen met de
aangrenzende heide in bestand 3b een open plek van ongeveer 0,8 ha.
In bestand 6f komt verspreid Struikhei voor, naast zeldzame soorten als Kaal breukkruid, Bleekgele
droogbloem en Viltganzerik, wat potenties biedt voor de ontwikkeling van heischraal grasland. Na
afbraak van de loods en het opbreken van de betonvlakte in het oosten van het bestand zijn er
mogelijkheden voor een verdere uitbreiding. Net zoals in bestand 3a is de verbossing reeds vrij ver
gevorderd. De boom- en struikopslag wordt er zo snel mogelijk verwijderd (2008) en verder regelmatig
gekapt. Een aandachtspunt hierbij is dat de boompjes zo laag mogelijk tegen de grond afgezet
worden, om het maaien van het terrein achteraf mogelijk te maken. Er is een 10-jaarlijks maaibeheer
gepland, dat echter waar nodig opgevoerd zal worden tot 3-jaarlijks, om zo de jonge boomzaailingen
en eventuele verbraming onder controle te houden.
Om de grens met het aangrenzende bos minder scherp te maken, wordt een mantel- en
zoomvegetatie voorzien door omvorming van het omliggende bos.
Verspreid in het bosdomein komen nog enkele kleinere heiderelicten voor, die echter sterk aan het
verbossen zijn en dringend moeten open gemaakt worden (bestand 3b en 4d).
Het heideherstel in bestand 3b sluit aan bij de heide in bestand 3a en situeert zich daar waar op de
BWK (gekarteerd 1998) nog een droge struikheidevegetatie (Cg) aangegeven staat. Deze
heidevegetatie is de afgelopen 10 jaar echter volledig overwoekerd geraakt door Amerikaanse
vogelkers. Na bestrijding van deze exoot rest nu een zone met heel veel dun staand dood hout en
weinig ondergroei. Op het heiderelict in het westen na (zie kaart 2.24) is er van heide niet veel meer
terug te vinden. Om heideherstel te verkrijgen zal de volledige zone langsheen de loodsen in bestand
3a open gemaakt worden. Indien nodig zal de strooisellaag er machinaal afgeschraapt worden zodat
de kieming van de te verwachten heide optimale kansen krijgt. Met deze werken zal gestart worden na
afbraak van de aangrenzende loodsen.
2

Op lange termijn zijn ook nog twee grote open ruimtes voorzien ter hoogte van bestand 2b en 4c. Na
afbraak van de loodsen en opbreken van de betonvlakte zijn daar zeer goede potenties voor de
ontwikkeling van een pioniersvegetatie (cfr. bestand 6c). Om deze pioniersvegetatie in stand te
houden zal de bodem regelmatig verstoord worden. Mocht een duidelijke pioniersvegetatie
desalniettemin afwezig blijven, zal gestreefd worden naar de ontwikkeling van een droge
heidevegetatie.
In het oosten van bestand 2b wordt ruimte voorzien voor een toegangsweg naar de loods in bestand
2c. Ten noorden en westen van het bestand zal in de aangrenzende bestanden een mantel- en
zoomvegetatie gecreëerd worden, wat zorgt voor een minder scherpe overgang van bos naar open
ruimte.
2

Vooreerst dient een RUP ontwikkeld en goedgekeurd te worden, dat mogelijkheid biedt voor de restauratie van de
oude loods in bestand 2c (of de bouw van een nieuwe loods op dezelfde plaats). De timing hiervan is echter
onzeker. In functie daarvan zal dan de herinrichting van bestand 4c (waar de huidige loods zich bevindt) bekeken
worden.
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Naast open ruimtes zijn ook twee halfopen corridors voorzien ter verbinding van de verschillende
heideterreinen. Een eerste zorgt voor de verbinding van de heide in bestand 6c en bestand 4d, een
tweede voor de verbinding van de heide in bestand 6c en 6f. Dit wordt verwezenlijkt door het
plaatselijk vrij ijl zetten van het bestand, waardoor extra mogelijkheden ontstaan voor migratie van
zowel planten als dieren.
Voor wat betreft open structuren in de natte sfeer, blijft dit in Teunenberg beperkt tot elf oude
blusputten (zie kaart 2.25). In sommige hiervan hebben zich reeds zeldzame planten gevestigd, zoals
Grote boterbloem, Glanzig fonteinkruid (allebei bedreigd volgens de Rode Lijst) en Kransvederkruid.
De blusputten vormen ook de ideale biotoop voor allerlei amfibieën, waaronder de zeldzame
vinpootsalamander.
Het beheer zal zich vooral toespitsen op deze blusputten waar reeds zeldzame flora (blusput 1, 3 en
5) en/of fauna (blusput 1, 2, 3, 4, 5 en 8) genoteerd werden. Er zijn al uitgangen voorzien voor de
amfibieën (in samenspraak met Natuurpunt) en bomen in de onmiddellijke nabijheid van de blusputten
zullen verwijderd worden om zo verlanding door bladval en overschaduwing tegen te gaan.
Monitoring en evaluatie van het beheer kan te allen tijde aanleiding geven tot wijziging van
bovenvermelde beheermaatregelen.
Tabel 4-4: Overzichtstabel open plekken in domeinbos Teunenberg
Bestand

Opp.
Huidig
open (ha)

1d

0,21

Struisgrasvegetatie

2b
3a
3a
3b

1,11
0,08
0,53
0,18

Betonvlakte
Droge heide
Loods
Bos

3c

0,28

Bremstruweel

x

Bremstruweel

3c

0,23

x

Pioniersvegetatie

3c

0,41

Pioniersvegetatie
Pioniersvegetatie +
loods

3c

0,26

Loods

4c
4d
5b
5b
6c

1,58
0,04
0,18
0,14
1,03

Betonvlakte
Droge heide
Droge heide
Struisgrasvegetatie
Droge heide

x
x
x
x

Pioniersvegetatie
Droge heide
Droge heide
Struisgrasvegetatie
Droge heide

6c

0,64

Pioniersvegetatie

x

Pioniersvegetatie

6c
6c
6f
6f

0,16
0,65
0,41
0,20

Loods
Bos
Pioniersvegetatie
Loods + betonvlakte

Actueel

Termijn

x

Beheer

Struisgrasvegetatie Maaibeheer
na RUP +
sanering*

x
2014
2014

Pioniersvegetatie
Droge heide
Droge heide
Droge heide

2014

Bremstruweel

2014

Pioniersvegetatie

na RUP +
sanering*

2014
2008
x
3,26 ha

Potentie/
bestemming

2014
5,07 ha

Pioniersvegetatie
Droge heide
Droge heide
Droge heide

Bodemverstoring
(terugzetten successie)
Kap- en maaibeheer
Kap- en maaibeheer
Kap- en maaibeheer
Kapbeheer in
combinatie met ploegen
Bodemverstoring
(terugzetten successie)
Kapbeheer in
combinatie met ploegen
Bodemverstoring
(terugzetten successie)
Bodemverstoring
(terugzetten successie)
Kap- en maaibeheer
Kap- en maaibeheer
Maaibeheer
Kap- en maaibeheer
Bodemverstoring
(terugzetten successie)
Bodemverstoring
(terugzetten successie)
Kap- en maaibeheer
Kap- en maaibeheer
Kap- en maaibeheer
TOTAAL
8.33 ha

* sanering: afbraak loodsen en opbreken betonvlaktes
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4.9

Gradiënten en bosrandontwikkeling

4.9.1 Creatie van interne bosranden
Tijdens voorliggend beheerplan wordt voorzien in de creatie van ongeveer 2.760 m interne bosranden
(zie Tabel 4-5).
Er zijn twee interne mantel- en zoomvegetaties gepland die de verbinding tussen het heideterrein in
bestand 6c en de open ruimte in bestand 3c en verder in bestand 3a moeten verzekeren (zie kaart
4.2). Deze bosranden maken deel uit van een open plekkennetwerk en vormen een aanvulling bij de
twee halfopen corridors die de heideterreinen in bestand 4d, 6c en 6f moeten verbinden (zie hoger
onder 4.8 Open plekken).
Geïsoleerde mantel- en zoomvegetaties worden voorzien in de bestanden 1c, 2a, 3b, 3c, 4e, 4d, 6c,
6d, 6e en 6g. Deze zijn alle gesitueerd aan de rand van waardevolle open terreinen en zorgen voor
een geleidelijke overgang naar het omliggende bos, wat extra potenties biedt voor tal van organismen
(planten én dieren). De mantel- en zoomvegetatie ten noorden van de voormalige spoorwegkade in
bestand 6a biedt extra kansen voor het behoud en uitbreiding van de aanwezige heiderelicten (zie
kaart 2.24).
In bestand 6e wordt een mantel- en zoomvegetatie gecreëerd rondom de heide in bestand 6f. De
interne bosranden in de bestanden 6c, 6d en 6g vormen respectievelijk de westelijke, oostelijke en
zuidelijke grens van het centrale heideterrein in 6c. In bestand 3c wordt een overgang gecreëerd
tussen het bremstruweel en de pioniersvegetatie enerzijds en het aangrenzende bos anderzijds. In
bestand 5c zorgt de bosrand voor een geleidelijke overgang naar de aangrenzende heide en
struisgrasvegetatie. En tenslotte zullen de bosranden in bestand 1c en 2a de toekomstige
pioniersvegetatie in bestand 2b afboorden.
De aanleg van deze mantel- en zoomvegetaties gebeurt door de bomen en struiken over een breedte
van 10 à 15 m in het aangrenzende bos te kappen. Door een aangepast maaibeheer over een breedte
van 2 à 3 m zal de zoom zich spontaan vestigen. Er wordt hierbij gestreefd naar een golvende
grenslijn tussen struik- en kruidlaag, en tussen struik- en boomlaag, zodat de lengte van deze
gradiëntrijke zone toeneemt.
In bestand 3c is het de bedoeling dat de mantel- en zoomvegetatie zich spontaan ontwikkelt vanuit de
huidige pioniersvegetatie. Daartoe zal een strook van een 15-tal meter aan de rand van het bestand
van binnen naar buiten met afnemende periodiciteit beheerd worden (maaibeheer resp. kapbeheer)
om zo een geleidelijke gradiënt te realiseren.
Tabel 4-5: Overzichtstabel mantel- en zoomvegetaties in domeinbos Teunenberg
Bestand

Lengte
Huidig
(m)

1c
2a
3c
3b+3c
3d+3c+3b
4d+4e
5c
6c
6d
6e
6g
6g

110
100
220
160
560
420
90
150
220
250
250
230

Bos
Bos
Pioniersvegetatie
Bos
Bos
Bos
Bos
Bos
Bos
Bos
Bos
Bos

Actueel

Termijn

Potentie/bestemming Beheer

2014
2014
2008
2014
2008
2014
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2760 m

Mantel-zoomvegetatie
Mantel-zoomvegetatie
Mantel-zoomvegetatie
Mantel-zoomvegetatie
Mantel-zoomvegetatie
Mantel-zoomvegetatie
Mantel-zoomvegetatie
Mantel-zoomvegetatie
Mantel-zoomvegetatie
Mantel-zoomvegetatie
Mantel-zoomvegetatie
Mantel-zoomvegetatie

*: gemiddeld 10 m breed over een totale lengte van 2760 m
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Kap- en maaibeheer
Kap- en maaibeheer
Kap- en maaibeheer
Kap- en maaibeheer
Kap- en maaibeheer
Kap- en maaibeheer
Kap- en maaibeheer
Kap- en maaibeheer
Kap- en maaibeheer
Kap- en maaibeheer
Kap- en maaibeheer
Kap- en maaibeheer
TOTAAL
2,76 ha*
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4.9.2 Verder beheer
De zoomvegetaties worden gefaseerd (in tijd en ruimte) gemaaid. Het is de bedoeling dat bij elke
maaibeurt steeds een deel van de zoom gespaard blijft, die dan het jaar erop gemaaid wordt
(omloopcyclus van 2 à 3 jaar). Voor veel insecten is het immers van belang om in holle stengels van
uitgebloeide planten te kunnen overwinteren. Het maaien gebeurt in het najaar, met afvoer van
maaisel om de bodem te verschralen en verruiging tegen te gaan.
De mantelvegetaties worden met intervallen van een vijftal jaar steeds deels gekapt (globale
omlooptijd van 15 à 20 jaar), telkens voor 1 maart. Variatie in de omlooptijd en afwisseling in de
hoogte (afwisseling stoven en knotbomen) houdt de structuurvariatie in stand. Waar nodig kan
plantsoen van autochtone herkomst ingeplant worden (Spork, Wilde lijsterbes, Brem, …).

4.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van flora en fauna
Deze maatregelen worden reeds gemotiveerd en omschreven onder paragrafen 4.2, 4.6, 4.8, 4.9 en
4.11.

4.10.1 Flora
Er wordt gestreefd naar het behoud en herstel van open ruimtes in functie van droge heidevegetatie,
bremstruweel, struisgrasvegetatie (met o.a. Hondsviooltje) en pioniersvegetatie (met o.a.
Dwergviltkruid).
Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de zeldzame flora die zich in sommige blusputten heeft
weten te ontwikkelen (met o.a. Grote boterbloem, Glanzig fonteinkruid en Kransvederkruid).
Met het voorgestelde bosbeheer wordt gestreefd naar een meer ongelijkjarig, gemengd bos
gedomineerd door inheemse soorten. Dit beheer zou een uitbreiding van de aanwezige oud
bosplanten (zoals Grote muur, Smalle stekelvaren, Mannetjesvaren, Hulst en Wilde kamperfoelie)
met zich mee moeten brengen. Tevens resulteert dit in een toename van een meer natuurlijk bostype,
meer bepaald het Berken-Eikenbos.

4.10.2 Fauna
Het behoud en/of herstel van open ruimtes werd uitvoerig behandeld in paragraaf 4.8.
De nadruk ligt voornamelijk op heideherstel. Aan heide of een mozaïek van open heide, zandvlakte,
struwelen en bos zijn immers een groot aantal bijzondere soorten verbonden, waaronder
levendbarende hagedis en boompieper die reeds in het gebied werden waargenomen.
De blusputten vormen de ideale biotoop voor allerlei amfibieën, waaronder de zeldzame
vinpootsalamander, en worden dan ook in functie hiervan ingericht en beheerd.
Mantel- en zoomvegetaties (zie 4.9.) en overgangssituaties tussen bos en heide zijn bijzonder
waardevol voor de voorkomende, bijzondere soorten als gekraagde roodstaart, nachtegaal,
wielewaal, …Ook allerlei insecten kunnen in deze overgangssituaties een habitat vinden als gevolg
van de gradiënten aan microklimaten die er ontstaan.
Het is belangrijk om in de open stukken hier en daar groepjes bomen of individuele bomen te
behouden, als zangpost voor een aantal soorten, bv. boompieper.
Voor de typische bosvogels (zoals wielewaal, matkop, zwarte specht, …) wordt gestreefd naar
structuurverrijking van de bosbestanden: verhoogd aanbod oude bomen en dood hout, sterkere
gelaagdheid, gevarieerde boomsoortensamenstelling, …
In alle loofhoutbestanden geldt een schoontijd van 1 april tot 30 juni, die eventueel kan uitgebreid
worden naar de naaldhoutbestanden om natuurbeschermingsredenen zoals amfibieëntrek of een
broedgeval van een zeldzame soort.
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4.11 Dood hout en oude bomen
Er wordt getracht het dood hout zo veel mogelijk in het bos te laten. Bij de dunningen worden dode en
stervende bomen niet verwijderd. Behandelde Amerikaanse vogelkers blijft eveneens in het bos.
Geleidelijk aan zal het aanbod aan staand en liggend dood hout aldus toenemen. Kwijnende of dode
bomen die een potentieel gevaar voor de recreanten opleveren zullen ofwel verkocht worden ofwel na
verwijdering van de kroon of velling van de boom als dood hout in het bos achterblijven. Langs de
bosrand en boswegen zal jaarlijks uitgekeken worden naar potentieel gevaarlijke bomen.
De hoeveelheid staand dood hout bedraagt momenteel 1,2% van de staande voorraad. Het totale
volume dood hout (staand en liggend) wordt geschat op ongeveer 2%. Door bovenstaande
beheermaatregelen uit te voeren, wordt verwacht dat het totale volume dood hout (staand en liggend)
op 20 jaar tijd minstens zal verdubbelen. De in de beheervisie vooropgestelde norm van minimaal 4%
dood hout zal bijgevolg zonder problemen gehaald worden tegen het eind van dit beheerplan.
Oude bomen in het domeinbos zijn eerder zeldzaam.
Een gerichte inventarisatie gebeurde enkel in de bestanden 2d en 4d, in het kader van de
biotoopkartering (zie Figuur 4). In het loofhoutbestand 4d werden vooral zwaardere exemplaren van
berk opgemeten, naast Boskers, Boswilg en Zomereik. Het grove dennenbestand 2d bevat vooral
zware Zeedennen, berk en een enkele Zomereik (DBH 60 cm).
Uit de bosbouwopnames (steekproefcirkels) blijkt dat er in de andere dennenbestanden verspreid ook
al wat zwaardere bomen voorkomen. Het blijkt vooral om Zomereik, Grove den en Zeeden te gaan
met diameters op borsthoogte van 40 à 50 cm.
Er wordt naar gestreefd om zowel in de loof- als in de
naaldhoutbestanden een tiental zware bomen per
hectare te bewaren. Bij afwezigheid van voldoende
zwaar loofhout, zullen een aantal zwaardere Grove
dennen en/of Zeedennen geselecteerd worden.
Er zijn geen eindkappen voorzien binnen de termijn
van voorliggend beheerplan. Er wordt geopteerd voor
regulier dunnen met bevoordeling van inheems
loofhout, wat inhoudt dat de aanwezige loofbomen
zonder problemen ouder en dikker kunnen worden.
In de loofhoutbestanden geldt sowieso geen
bedrijfstijd. Een fractie van de bomen zal er nooit
geoogst worden en zal kunnen uitgroeien tot hun
fysische leeftijd bereikt wordt en ze uiteindelijk
spontaan zullen afsterven.
Op termijn zal het aanbod aan dik hout in de
bestanden dus sterk toenemen.
Ook merkwaardige bomen zullen, om esthetische
redenen, in het bos gehouden worden. Deze bomen
zullen via gerichte ingrepen (bv. kap van nabije
bomen) dermate geaccentueerd worden dat ze de
recreatieve waarde van het bos zullen verhogen. Er
werden nu reeds drie bomen hiervoor geselecteerd: twee zware hakhoutstoven van Amerikaanse eik
(rand bestand 6a) en een monumentale 7-stam van berk met een diameter aan de voet van 2,6 m
(rand bestand 2d).
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Figuur 4: Geregistreerde zware en/of merkwaardige bomen

4.12 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de toegankelijkheid
Zie kaart 4.3: Recreatieve infrastructuur

4.12.1 Plan wegennet - opengestelde boswegen
Op kaart 4.3 worden de opengestelde wegen/paden weergegeven.
De centrale ringweg is geasfalteerd en toegankelijk voor zowel voetgangers als fietsers. Een pad
exclusief voor wandelaars volgt bijna volledig de buitengrens van het domein. In het uiterste zuiden,
over een afstand van ca. 500 m, wordt dit pad ook opengesteld voor ruiters.
Langs hogervermeld wandelpad werd door de Heemkring ‘De Linde’ van Olen de ‘Drieswandeling’
aangeduid met behulp van kleine zeshoekige metalen bordjes.
De toegangsweg tot aan het paradeplein blijft toegankelijk voor auto’s en ander gemotoriseerd
vervoer.

4.12.2 Speelzones
Er zijn twee speelzones voorzien in domeinbos Teunenberg: één ter hoogte van bestand 1c (ca 0,9 ha
groot) en een tweede ter hoogte van bestand 1a (ca. 2,4 ha groot). Beide zijn makkelijk bereikbaar
vanuit het centrum van Olen. Het betreft twee ecologisch minder waardevolle naaldhoutbestanden. Er
zijn geen speciale constructies zoals banken of schuilhutten voorzien.

4.12.3 Recreatieve infrastructuur
De recreatieve infrastructuur wordt eerder beperkt gehouden gezien de vrij kleine oppervlakte van het
domeinbos:
Er zijn geen banken, picknicktafels of schuilhutten aanwezig.
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Door de Heemkring ‘De linde’ van Olen werden kleine metalen bordjes aangebracht die het
wandelpad (zie hoger) aanduiden.
Er wordt een infobord voorzien aan de hoofdingang van het bos dat de bezoeker wegwijs moet
maken in het bosdomein.
Rondom de blusputten (zie kaart 2.25) worden de huidige omheiningen hersteld en waar nodig
nieuwe aangelegd, dit in het kader van de veiligheid.
3
De huidige fit-o-meter wordt, in samenspraak met de gemeente, opgedoekt.

4.13 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de jacht
De jacht is niet verpacht in het domeinbos Teunenberg. De jonge populatie van ree dient wel verder opgevolgd te
worden.

4.14 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de visserij
Er zijn geen viswaters aanwezig in het domeinbos Teunenberg.

4.15 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. gebruik niet-houtige bosproducten
Producten andere dan hout worden niet geëxploiteerd. Plukken van paddestoelen is niet toegelaten.

4.16 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. cultuurhistorische elementen
Er zijn geen maatregelen voorzien met betrekking tot cultuurhistorische elementen.

4.17 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de milieubeschermende functie
Volgens de kwetsbaarheidskaart voor het grondwater is het volledige domeinbos gelegen binnen zeer
kwetsbaar gebied. Dit is een belangrijk bijkomend motief voor de omvorming van de
naaldhoutbestanden. De omvorming naar loofbestanden is immers een effectgerichte maatregel die
een verhoogde opnamecapaciteit (loofbomen hebben een hogere N-behoefte) evenals een gedaalde
captatie van atmosferische polluenten met zich mee brengt. Deze omvorming dient dus bij te dragen
tot een beperktere uitspoeling van verzurende en vermestende polluenten naar het grondwater.

4.18 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de wetenschappelijke functie
Er zijn geen maatregelen i.v.m. de wetenschappelijke functie opgenomen in dit beheersplan.

4.19 Werken die de biotische of abiotische toestand van het bos wijzigen
4.19.1 Oude loodsen en aangrenzende betonvlaktes
Verspreid in het bosdomein komen oude loodsen voor, die gebouwd werden door de militairen als
voormalige eigenaar. De meeste hiervan zijn niet meer in gebruik en zullen dan ook de eerstkomende
jaren afgebroken worden, samen met de aangrenzende betonvlaktes. Het betreft loodsen in de
bestanden 3a, 3c, 6c en 6f. Nabestemming is telkens open ruimte, gaande van pioniersvegetatie over
bremstruweel tot heide.
Uitzonderingen zijn de loods en aangrenzende betonvlakte in bestand 2c en 2b, en de twee loodsen in
bestand 4c. Deze laatste doen momenteel nog dienst als werkplaats en opslagplaats voor de
arbeidersploegen van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Het is de bedoeling deze werkplaats annex opslagplaats, die zich centraal in het bosdomein bevindt,
meer naar de rand van het bos te verplaatsen om zo verstoring te minimaliseren. Als nieuwe locatie is
de oude loods in bestand 2c naar voren geschoven. Deze zal ofwel gerestaureerd worden, ofwel
afgebroken om er een nieuwe loods te bouwen. Er is een RUP in opmaak dat hiervoor voorziet in een
bestemmingswijziging van natuurgebied naar ‘bebouwbare zone voor Agentschap Natuur en Bos’. De
loodsen in bestand 4c worden behouden tot de nieuwe loods in bestand 2c gebruiksklaar is. Op dat
moment zal ook de aangrenzende betonvlakte verwijderd worden. Nabestemming is een
pioniersvegetatie.
Bij afbraak van de loodsen en de betonvlaktes zal er op toegezien worden dat de betonresten zo goed
mogelijk afgegraven worden. Resten puin hypothekeren immers de ontwikkeling van
3

De gemeente was, als eigenaar, verantwoordelijk voor het onderhoud van de fit-o-meter.
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pioniersvegetaties en andere open vegetaties. Ook om een later maaibeheer mogelijk te maken is dit
noodzakelijk. Het beheer van de open plekken wordt moeilijker (en duur) indien puin achterblijft.

4.19.2 Elektriciteits-, gas- en waterleidingen
Doorheen het bos lopen heel wat elektriciteits-, gas- en waterleidingen, waarvan de exacte locatie
echter niet gekend is. Het merendeel van deze leidingen werd aangelegd door de militairen als
voormalige eigenaar. Er zal een project opgestart worden om alle leidingen in kaart te brengen. Op
termijn zullen deze allemaal uit het bos verwijderd worden.
Voor een aantal electriciteits- en waterleidingen is de locatie wél gekend. Indien er grondbewerkingen
(en / of graafwerken) moeten worden uitgevoerd, > 30 cm onder het maaiveld, is het noodzakelijk om
voorafgaandelijk de ligging van de nutsleidingen na te gaan op de beschikbare analoge plannen op
het Regiokantoor Netebronnen – Zuiderkempen (zie § 1.1.4.).

4.20 Planning van de beheerwerken
Het tijdstip van de zuiveringen en dunningen is terug te vinden in de kaptabel (zie paragraaf 4.5
Kapregeling). Sanitaire kappen zullen tegelijk met de dunningen in de betreffende bestanden worden
uitgevoerd. Veiligheidskappen moeten uitgevoerd worden indien nodig.
De overige beheermaatregelen die de komende 20 jaar voorzien zijn, worden weergegeven in
onderstaande tabel, met vermelding van evaluatiemomenten en verder opvolging.

Domeinbos Teunenberg

78

Deel 4: Beheermaatregelen

Botanisch beheer (open plekken en bosranden)
Aard van het beheerswerk

Ingreep

Evaluatiemoment

Evaluatie

Verdere opvolging

Kap van 10m
brede strook in
bosrand (2008)

2013

Is er spontane ontwikkeling
van mantel-zoom?
Is de vitaliteit OK?
Is er voldoende soort- en
structuurrijkdom?

Desgevallend kappen en
verjongen
Eventueel aanvullend planten
Steeds:
− Jaarlijks gefaseerd maaibeheer
in najaar (omloop 2 j)
− 5-jaarlijks gedeeltelijke
hakhoutkap (omloop 20 j)

Ontwikkeling mantel-zoomvegetatie 3c

Kap van opslag
van Grove den
(2008 )

2013

Is er spontane ontwikkeling
van mantel-zoom?
Is de vitaliteit OK?
Is er voldoende soort- en
structuurrijkdom?

Desgevallend kappen en
verjongen
Eventueel aanvullend planten
Steeds:
− Jaarlijks gefaseerd maaibeheer
in najaar (omloop 2 j)
5-jaarlijks gedeeltelijke
hakhoutkap (omloop 20 j)

Inrichting interne bosrand 1c, 2a, 3b, 4d,
4e

Kap van 10m
brede strook in
bosrand (2014)

2019

Is er spontane ontwikkeling
van mantel-zoom?
Is de vitaliteit OK?
Is er voldoende soort- en
structuurrijkdom?

Desgevallend kappen en
verjongen
Eventueel aanvullend planten
Steeds:
− Jaarlijks gefaseerd maaibeheer
in najaar (omloop 2 j)
− 5-jaarlijks gedeeltelijke
hakhoutkap (omloop 20 j)

+/- kwart van
huidig
bremstruweel
kappen en
omploegen
(2008)

2013,
2018,
2023, 2028

Is er verjonging van Brem?

Indien ja: een tweede deel
omploegen
Indien nee: streven naar de
ontwikkeling van een heischraal
grasland

Creatie mantel-zoomvegetaties
Inrichting interne bosrand 3b, 3d, 5c, 6c,
6d, 6e, 6g

Behoud en uitbreiding bremstruweel
Behoud bremstruweel in 3c
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Uitbreiding bremstruweel in 3c
(stimuleren verjonging Brem) richting
pioniersvegetatie

Strook rondom
bremstruweel
ploegen (2008)

2013,
2018,
2023, 2028

Is er verjonging van Brem?

Indien nee: verder behandelen als
pioniersvegetatie, zie verder

Uitbreiding bremstruweel in 3c
(stimuleren verjonging Brem) richting
loodsen

Afbraak loodsen
(!! Betonresten zo
goed mogelijk
afgraven)

5, 10 en 15
j na
afbraak
loodsen

Is er verjonging van Brem?

Indien nee: verder behandelen als
pioniersvegetatie, zie verder

Maaien + opslag
verwijderen
(2009)

2014,
2019, 2024

Hoe ontwikkelt de heide zich?

Cyclisch maaibeheer (omloop 8 à
10 j) + regelmatig verwijderen
opslag

Maaien+ opslag
verwijderen
(2009)

2014,
2019, 2024

Hoe ontwikkelt de heide zich?

Cyclisch maaibeheer (omloop 8 à
10 j) + regelmatig verwijderen
opslag

Verwijderen
(dode) aVk +
strooisel
verwijderen
indien nodig (na
afbraak loodsen
in 3a)

5 jaar na
afbraak
loodsen

- Ontwikkelt er zich heide?

- Indien ja: cyclisch maaibeheer
(omloop 8 à 10 j) + regelmatig
verwijderen opslag
Indien nee: spontane verbossing

- Zijn er problemen met jonge
boomzaailingen en/of
verbraming?

- Indien ja: frequenter maaien (om
de 3 j)

Open kappen
heide (2008)

2011

- Handhaaft de heide zich?

- Indien ja: cyclisch maaibeheer
(omloop 8 à 10 j) + regelmatig
verwijderen opslag
Indien nee: eventueel plaatselijk
plaggen

- Zijn er problemen met jonge
boomzaailingen en/of
verbraming?

- Indien ja: frequenter maaien (om
de 3 j)

Behoud droge heidevegetaties
Behoud droge heide in 5b

Behoud droge heide in 6c

Creatie en/of herstel droge heide
Omvorming naar heide van deel van 3b

Behoud heide in 4d
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Uitbreiding heide in 4d, richting heide in
6c

Herstel heide in 6c

Ontwikkeling heidevegetatie in 6f

Behoud pioniersvegetaties
Behoud pioniersvegetatie in 3c

Open maken van
heiderelict
richting 6c (na
opbreken beton
in 4c)

5 jaar na
verwijderen
beton

Kap resterend
bos met behoud
van verspreide
loofbomen
(vooral eik,
minder berk) +
verwijderen van
strooisel (2008)

2011

Kap opslag
Grove den, zo
laag mogelijk
tegen de grond
om maaien
achteraf mogelijk
te maken (2008)

2011

Verwijderen
boomopslag, zo
laag mogelijk
tegen grond
(2008)
Maaien met
afvoer (sept.
2008)

2011,
2016,
2021, 2026

- Hoe ontwikkelt de heide
zich?

- Goed: cyclisch maaibeheer
(omloop 8 à 10 j) + regelmatig
verwijderen opslag
Slecht: eventueel plaatselijk
plaggen

- Zijn er problemen met jonge
boomzaailingen en/of
verbraming?

- Indien ja: frequenter maaien (om
de 3 j)

- Ontwikkelt er zich heide?

- Indien ja: cyclisch maaibeheer
(omloop 8 à 10 j) + regelmatig
verwijderen opslag
Indien nee: eventueel plaatselijk
plaggen

- Zijn er problemen met jonge
boomzaailingen en/of
verbraming?

- Indien ja: frequenter maaien (om
de 3 j)

- Hoe ontwikkelt de heide
zich?

- Goed: cyclisch maaibeheer
(omloop 8 à 10 j) + regelmatig
verwijderen opslag
Slecht: eventueel plaatselijk
plaggen

- Zijn er problemen met jonge
boomzaailingen en/of
verbraming?

- Indien ja: frequenter maaien (om
de 3 j)

Kan de pioniersvegetatie zich
handhaven?

Indien ja: jaarlijks maaien (één
snede in september met afvoer
van maaisel)
Indien nee: eventueel één pand
freezen
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Behoud pioniersvegetatie in 6c

Maaien met
afvoer (sept.
2008)

2011,
2016,
2021, 2026

Kan de pioniersvegetatie zich
handhaven?

Indien ja: jaarlijks maaien (één
snede in september met afvoer
van maaisel)
Indien nee: eventueel één pand
freezen

Afbraak loodsen
(!! Betonresten zo
goed mogelijk
afgraven)

3 jaar na
afbraak
loodsen

Ontwikkelt er zich een
pioniersvegetatie?

Uitbreiding pioniersvegetatie in 6c

Afbraak loodsen
(!! Betonresten zo
goed mogelijk
afgraven)

3 jaar na
afbraak
loodsen

Ontwikkelt er zich een
pioniersvegetatie?

Creatie pioniersvegetatie in 2b en 4c

Afbraak
betonvlaktes en
loodsen zodra
loods in 2c in
gebruik genomen
wordt
(!! Betonresten zo
goed mogelijk
afgraven)

3 jaar na
afbraak
loodsen

Ontwikkelt er zich een
pioniersvegetatie?

Indien ja: jaarlijks maaien (één
snede in september met afvoer
van maaisel)
Indien nee: andere open vegetatie
laten ontwikkelen, bv. heischraal
grasland
Indien ja: jaarlijks maaien (één
snede in september met afvoer
van maaisel)
Indien nee: andere open vegetatie
laten ontwikkelen, bv. heischraal
grasland
Indien ja: jaarlijks maaien (één
snede in september met afvoer
van maaisel)
Indien nee: afhankelijk van de
ontstane vegetatie kiezen voor
spontane verbossing of open
houden van het bestand

Verwijderen dik
pak strooisel aan
rand van bestand
(2008)
Uitbreiding en creatie
pioniersvegetaties
Uitbreiding pioniersvegetatie in 3c
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Behoud struisgrasvegetaties
Behoud struisgrasvegetaties in 1d en
deel 5b

Maaien (2008)

2014,
2019, 2024

Hoe ontwikkelt de
struisgrasvegetatie zich?
Blijft de inzaaiing van de
berken langsheen de weg
beperkt?

Jaarlijks maaien: één maaisnede,
met afvoer van maaisel, na 15
september
Indien teveel inzaaiing, berken
vervangen door eikenhakhout of
een houtkant

Ingreep

Evaluatiemoment

Evaluatie

Verdere opvolging

Bebossing met
zE of wE zodra
bestand vrij komt

Jaarlijks tot
5 jaar na
aanplant

Is de aanplant gelukt?
Is er voldoende spontane
bijmenging van inheemse
soorten?
Is een afrastering gewenst?

Indien nodig inboeten
Bijmenging van inheemse soorten
niet systematisch verwijderen
Indien nodig een raster plaatsen

Vrijstellen eerste 5 jaar na
aanplant jaarlijks

Jaarlijks tot
5 jaar na
aanplant

Wordt de aanplant niet teveel
overwoekerd door bv. braam
of Adelaarsvaren?

Indien nodig sterker vrijstellen

Op 11 en
17 jaar na
aanplant
2013,
2019, 2025

Zijn er niet teveel slechte
exemplaren aanwezig?

Desgevallend gerichter zuiveren

Zijn er niet teveel slechte
exemplaren aanwezig?

Desgevallend gerichter zuiveren

Zuiveren van jonge aanplant in bestand
6a

Zuiveren - op 6,
12 en 18 jaar na
aanplant
Zuiveren (2008,
2014, 2020,
2026)
Zuiveren (2008,
2014)

2013

Zijn er niet teveel slechte
exemplaren aanwezig?

Desgevallend gerichter zuiveren

Omvorming naar gemengd naald- en
loofbos
Verdere spontane verbossing van
bestand 3c

Initieel geen
ingreep

2011

Is er voldoende spontane
bijmenging van berk en zE,
naast gD?

Desgevallend bijplanten

Bosbehandeling

Aard van het beheerswerk
Bebossing
Aanplant van bestand 1b

Vrjistellen
Vrijstellen van aanplant in bestand 1b

Zuiveren
Zuiveren van aanplant in bestand 1b
Zuiveren van spontane verbossing in
bestand 3a
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Selectieve dunningen in alle NHbestanden
Bestrijding exoten
Bestrijding aVk in volledige bos
Bestrijding aE in 2a

Beheer blusputten

Dunningskappen
in 2008, 2014,
2020, 2026

2009,
2015,
2021, 2027

-Werd inheems LH voldoende
bevoordeeld?
-Is exploitaiteschade
aanvaardbaar?

-Eventueel de NV van inheems
LH actief vrijstellen.
-Indien nodig overschakelen op
gebruik van vaste uitsleeppistes

Nazorg
(bestrijding
gestart in 2000)
Kap van aE in
2008

permanent

Is de bestrijding gelukt?

2012

-Zijn alle zaadbomen
aangepakt? Is de bestrijding
gelukt?
-Blijft bestand niet te ijl
achter?

Manueel uittrekken zaailingen
Hak- en spuitmethode voor
oudere exemplaren
-Indien nodig resterende aE
bestrijden

Aard van het beheerswerk

Ingreep

Blusputten veilig maken voor bezoekers

Plaatsen
omheiningen
(asap)

Blusputten amfibievriendelijk inrichten

Plaatsen
uitgangen voor
amfibieën (reeds
gebeurd)

Verlanding door bladval en
overschaduwing tegengaan

Kappen van
bomen in
onmiddellijke
nabijheid van
putten (2008)

Evaluatiemoment
Najaar
2013
Najaar
2018
Najaar
2023
2009,
2014,
2019,2024
2014,
2019,2024

-Indien nodig inlandse eik
inplanten en/of struiken (Spork,
Wilde lijsterbes, …) aan rand van
domeinbos

Evaluatie

Verdere opvolging

Wordt de omheining
gerespecteerd?
Zijn de omheiningen nog
intact?

Eventueel herstellingen uitvoeren

Maken amfibieën gebruik van
uitgangen?
Zijn uitgangen nog in goede
staat?

Indien nee: nieuwe systemen
uitproberen
Eventueel herstellingen uitvoeren

Is er voldoende lichtinval?
Is er niet teveel verlanding?

Indien nodig extra bomen kappen
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Recreatieve werken
Aard van het beheerswerk

Ingreep

Plaatsen infobord aan hoofdingang

Ontwerp: asap
Plaatsing: asap

Infrastructuur

/

Onderhoud wandelwegen

Wandelwegen
open houden

Speelzone aanduiden

Locatie
speelzone op
terrein aanduiden
(asap)

Evaluatiemoment
Najaar
2013
Najaar
2018
Najaar
2023
Najaar
2013
Najaar
2018
Najaar
2023
Permanent
Najaar
2013
Najaar
2018
Najaar
2023

Evaluatie

Verdere opvolging

Trekt het bord de aandacht
van de bezoeker? Voldoet de
aangeboden informatie?

Permanent actuele thema’s,
kalenders, … afficheren

Is er behoefte aan
picknicktafels of andere
infrastructuur?

Indien wenselijk picknicktafels
aanbrengen

Is het aanbod van paden OK
en zijn deze voldoende
toegankelijk?
Wordt de speelzone gebruikt?

Eventueel toegankelijkheid
aanpassen
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