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1.  Identificatie van het bos 

1.1.  Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 

 Naam van het bos:  

Waaltjesbos. 
 Statuut:  

Domeinbos. 

 Eigenaar: 

Vlaams Gewest, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). 

 Verantwoordelijke beheerder: 

ANB Limburg, regio Lage Kempen. 

 Zakelijke of persoonlijke rechten: 

Het beheer van de bestanden wordt integraal uitgevoerd door het ANB, Regiokantoor Hechtel. Een 
overzicht van de betrokken percelen, evenals de verdeling van de bestanden, is terug te vinden in 
Bijlage 1 en op Kaart 1.1: “Eigendomssituatie”, Kaart 1.2: “Kadastraal plan van het bosgebied” en Kaart 
2.8: “Perceel- en bestandenkaart”.  
 
Er wordt bij de opmaak van het bosbeheerplan (minimum) één te (her-)bebossen bestand opgenomen. 
Het gaat om de westzijde van bestand 4c, waar recent een kleine strook van Amerikaans 
krentenboompje werd verwijderd. Lokaal (o.a. in bestand 10d) werden ook reeds enkele Robinia’s 
gekapt en in de ZO-hoek van bestand 12d diende de beplanting verwijderd te worden voor de veiligheid 
van de aanwezige hoogspanningsleiding. Verdere beplantings- of kapvoorstellen zijn terug te vinden in 
hoofdstukken 3 en 4, met betrekking tot de beheersvisie en -maatregelen. 
 
Voor een overzicht van zakelijke en persoonlijke rechten verwijzen we naar Bijlage 1, waar deze 
informatie samen met de kadastrale informatie wordt weergegeven. De bestanden met (verpachte) 
jacht (aan dhr. Emses, bejaagbare oppervlakte ongeveer 206 ha) zijn eveneens weergegeven in deze 
lijst. De huidige jachtpacht loopt tot 2012. 
Er zijn geen andere erfdienstbaarheden of gebruiksrechten bekend. 
 
Uit veiligheidsoverwegingen dienen hoogspanningsleidingen en spoorlijnen vrij gehouden te worden 
van hoge bomen en genieten ze een aangepast beheer (maaien, aanplanten van kleine houtachtige 
gewassen of het knotten van de aanwezige bomen). Dit is voor het studiegebied het geval ten oosten 
van bestanden 4 en 9 voor een spoorlijn die het gebied doorsnijdt van noord naar zuid en een 
hoogspanningsleiding in het uiterste zuidoosten van bestand 12d. Hier werd een strook van tweemaal 
30 meter recent geruimd. 

1.2.  Kadastraal overzicht 
Volgens de bestandsoppervlaktemeting (GIS-kartering) beslaat het bosdomein 209 ha 11 a 22 ca. De kadastrale 
oppervlakte bedraagt echter 208 ha 84 a en 34 ca1. Het kadastraal plan (zie Kaart 1.2: “Kadastraal plan van het 
bosgebied”) en Tabel 1.1 geven samen een overzicht van alle kadastrale percelen die tot het plangebied 
behoren.  
De bosbestanden zijn allen gelegen op het grondgebied van de stad Lommel, provincie Limburg. 

 
1 Om de GIS-oppervlakte om te zetten naar de kadastrale oppervlakte is een omrekeningsfactor nodig van 0,9987. 
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Tabel 1.1: Kadastrale gegevens. 
Stad Afdeling Sectie Grondnr. Letter exp. Cijfer exp. Bisnr. Oppervlakte (ha) 

Lommel 1 C 1343 S 05 _ 3,5981 
Lommel 1 C 1399 B 08 _ 16,7720 
Lommel 1 C 1434 P 05 _ 23,5430 
Lommel 1 C 1434 V 05 _ 18,4427 
Lommel 1 C 1434 X 05 _ 1,2626 
Lommel 1 C 1437 C 40 _ 0,5841 
Lommel 1 C 1437 D 22 _ 0,7979 
Lommel 1 C 1437 E 23 _ 0,2254 
Lommel 1 C 1437 L 41 _ 1,6153 
Lommel 1 C 1437 M 41 _ 1,0199 
Lommel 1 C 1437 N 41 _ 11,1867 
Lommel 1 C 1437 P 41 _ 14,4768 
Lommel 1 C 1437 R 41 _ 4,6182 
Lommel 1 C 1437 S 41 _ 21,5277 
Lommel 1 C 1437 T 36 _ 0,2276 
Lommel 1 C 1437 V 32 _ 0,7852 
Lommel 1 C 1437 Y 31 _ 9,1773 
Lommel 1 C 1437 Y 31 _ 3,5746 
Lommel 1 C 1448 C 09 _ 0,0493 
Lommel 1 C 1448 E 11 _ 4,31152 
Lommel 1 C 1448 G 09 _ 0,0297 
Lommel 1 C 1448 H 04 _ 11,2724 
Lommel 1 C 1448 H 9 _ 1,2180 
Lommel 1 C 1448 L 02 _ 0,2845 
Lommel 1 C 1448 L 10 _ 0,0094 
Lommel 1 C 1448 R 09 _ 2,1427 
Lommel 1 C 1448 S 11 _ 1,1691 
Lommel 1 C 1448 T 11 _ 7,9003 
Lommel 1 C 1448 V 05 _ 2,7032 
Lommel 1 C 1448 V 11 _ 0,2042 
Lommel 1 C 1448 X 05 _ 2,2083 
Lommel 1 C 1448 X 09 _ 15,3662 
Lommel 1 C 1448 X 10 _ 3,9654 
Lommel 1 C 1448 Y 05 _ 2,1570 
Lommel 1 C 1448 Y 09 _ 0,6914 
Lommel 1 C 1448 Y 10 _ 6,5243 
Lommel 1 C 1450 A 00 3 0,4830 
Lommel 1 C 1450 L __ _ 1,4254 
Lommel 1 C 1450 N __ _ 1,9876 
Lommel 1 C 1450 P __ _ 2,6205 
Lommel 1 C 1450 R __ _ 1,3899 
Lommel 1 C 1450 S __ _ 0,0094 
Lommel 1 C 1450 B 00 3 0,5934 
Lommel 1 C 1450 G __ _ 2,0144 
Lommel 1 C 1450 H __ _ 2,6787 
Totaal       208,8434 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Betreft een gedeelte van een kadastraal perceel. 
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1.3.  Situatieplan 

 Ligging:  

Dit uitgebreid bosbeheerplan heeft betrekking op het domeinbos Waaltjesbos – in eigendom van het 
Vlaams Gewest – en volledig gelegen op het grondgebied van Lommel. 
De ligging van de verschillende bosbestanden wordt weergegeven op Kaart 1.3: “Situering in het 
ruimtelijk kader”. 

 Begrenzing: 

In het westen wordt het domeinbos begrensd door het kanaal van Beverlo, ten noorden ligt de N712 
(Werkplaatsen), ten oosten de N769 (Ringlaan) en ten zuiden de N71 (verbindingsweg Geel-Overpelt). 
Tussen de verschillende bestanden liggen enkele wandel- en fietspaden, zijn meerdere kleine 
woonkernen aanwezig en een (goederen-)spoorlijn doorsnijdt het ganse domein van noord naar zuid. 

 Plangebied: 

Het plangebied omvat het geheel van jonge bosaanplantingen ten westen van het bosgebied “Lommel 
Werkplaatsen”, met uitsluiting van de wegen, landbouwgebied en woonzones. 

1.4.  Situering 

1.4.1.  Algemeen - administratief 

 Provincie: Limburg. 

 Arrondissement : Hasselt. 

 Stad: Lommel. 

 Topografische kaart : Kaart 17, blad 3-4. 

 Verantwoordelijke beheerder: 

ANB Limburg, regio Lage Kempen 

 Contactpersoon: ANB Limburg, Regiokantoor Hechtel, Ir. Dries Gorissen, Peerderbaan 31, 3940 Hechtel-
Eksel, Tel.:011/73.41.50, e-mail: dries.gorissen@lne.vlaanderen.be 

 Opsteller beheerplan: Econnection cvba, Tentoonstellingslaan 137, 9000 Gent.  

 Regiobeheerder: Ir. Dries Gorissen, Peerderbaan 31, 3940 Hechtel-Eksel, Tel.:011/73.41.50, e-mail: 
dries.gorissen@lne.vlaanderen.be 

 Boswachter: Wouter Deferm, Peerderbaan 31, 3940 Hechtel-Eksel, GSM: 0479/67.94.96, Tel.: 
011/54.29.23, e-mail: wouter.deferm@lne.vlaanderen.be 

1.4.2.  Relatie met andere groene domeinen 

In de onmiddellijke nabijheid bevinden zich ondermeer de openbare bossen “Lommel Werkplaatsen”, 
“Dorperheide” en “Maatheide” – allen in eigendom van de stad Lommel – en de domeinbossen “’t Stort” en 
“Pijnven” – in eigendom van het Vlaams gewest. Het plangebied wordt bovendien omgeven door de bron- en 
valleigebieden van de Grote en de Kleine Nete (respectievelijk ten noorden en ten zuiden) en ten noorden van 
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het plangebied liggen verder nog diverse waardevolle heide- en stuifduingebieden (Sahara, Buitengoor, etc.). 
Een overzicht van de aanwezige groengebieden is terug te vinden op Kaart 1.4: “Ligging van het bos t.o.v. de 
andere bos- en groengebieden”. 

1.5.  Statuut van de wegen en waterlopen 

1.5.1. Statuut van de wegen 

Het gebied wordt omgeven door verschillende gewestwegen: in het noorden ligt de N712 (Werkplaatsen), ten 
oosten de N769 (Ringlaan) en ten zuiden de N71 (verbindingsweg Geel-Overpelt). Een overzicht van de 
aanwezige weginfrastructuur is terug te vinden op Kaart 2.15: “Wegennetwerk en infrastructuur”. 
Volgens de Atlas der Buurtwegen van Lommel liepen omstreeks 1845 reeds twee openbare wegen doorheen 
het plangebied; nl. “chemin nr. 48” en “chemin nr. 9” (zie Figuur 1.1). Deze laatste komt overeen met de 
huidige N712, terwijl chemin nr. 48 langsheen de bebouwing van Waaltjes en de Karperstraat loopt 
(tegenwoordig niet meer in gebruik voor doorgaand verkeer). 
 

 
Figuur 1.1: Atlas der Buurtwegen (d.d. 1845) van Lommel. 

1.5.2. Statuut van de waterlopen 

Ten westen van het bosgebied loopt het kanaal van Beverlo, een waterloop van categorie 0 (bevaarbaar) die 
wordt beheerd door de nv Scheepvaart. Bestand 1f omvat de Stevensvenneloop – tevens gekend als 
Scheppelijke Nete – een waterloop van derde categorie, centraal gelegen in het westen van het bosdomein 
(over een afstand van zo’n 700m) en beheerd door de stad Lommel. Aan de westzijde van het gebied loopt 



Econnection Bosbeheerplan Waaltjesbos 13 

verder nog een niet-geklasseerde en onbenoemde waterloop en ten noorden bevindt zich de Rietreienloop of 
Maatheideloop (categorie 3). Aanvullend vermelden we nog de aanwezigheid van een ven in bestand 1b en 
twee afgesloten waterputten in bestand 1a en 2a. Een overzicht van de aanwezige waterlopen is terug te 
vinden op Kaart 2.5: “Hydrografie en hydrologie”. 

1.6.  Bestemming 

1.6.1.  Gewestplan 

Op het gewestplan staat de overgrote meerderheid van de bestanden (204,75 ha in GIS-kartering) ingekleurd 
als bosgebied. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere zones terug te vinden met een andere bestemming, 
waaronder bijna 1 ha woongebied. Zie Tabel 1.2 en Kaart 1.5: “Bestemming volgens het gewestplan” voor een 
overzicht van de bestemmingen volgens het gewestplan3.  
 

Tabel 1.2: Overzicht gewestplanbestemming.  
 Bestemming GIS-opp. (ha) Kadasteropp. (ha) 

0800 Bosgebieden 204,75 206,07 
0900 Agrarische gebieden 1,33 1,34 
0100 Woongebieden 0,96 0,97 
0701 Natuurgebieden 0,91 0,91 
0600 Bufferzones 0,66 0,67 
0200 Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 0,28 0,28 
0500 Parkgebieden 0,23 0,23 
 Totaal : 209,11 210,46 

1.6.2. Algemene en bijzondere plannen van aanleg 

De onderzochte bestanden vallen niet binnen een zone van een Algemeen of Bijzonder Plan van Aanleg (APA of 
BPA), doch aan de zuidrand bevindt zich de KMO-zone “Balendijk” met bijhorende uitbreidingsperimeter 
(vallen beide onder BPA). De binnen het plangebied aanwezige BPA’s worden weergegeven op Kaart 1.5: 
“Bestemming volgens het gewestplan”.  

1.7.  Beleidsplannen en –initiatieven en geldende 
reglementeringen 

1.7.1. Beleidsplannen en -initiatieven 

1.7.1.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 september 
1997 definitief vastgesteld. Het RSV geeft de gewenste ruimtelijke structuur van Vlaanderen aan, als kader 
waarin de ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden. 
Lommel is hierbij ingetekend als kleinstedelijk gebied. Het ruimtelijk beleid in de kleinstedelijke gebieden op 
provinciaal niveau is gericht op een doorgedreven kernversterking met alle prioriteit naar inbreiding en de 
valorisering van de bestaande stedelijke potenties en op een complementair beleid in de concurrerende 
aangrenzende goed uitgeruste kernen. 

 
3 Vectoriële versie van het Gewestplan, MVG-LIN-AROHM-Ruimtelijke Planning, 2002 (OC-GIS-Vlaanderen). 
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1.7.1.2. Natuurrapport Vlaanderen 

In het Natuurrapport (NARA) van 2007, staat een overzicht van de huidige toestand van de natuur in 
Vlaanderen. Daarnaast worden verschillende aanwijzingen gegeven over het gevoerde beleid en meer specifiek 
over hoe met bosgebieden, e.d. best kan omgesprongen worden.  
Het project Waaltjesbos in Lommel wordt specifiek vermeld in het kader van de bebossing na een 
planologische wijziging van landbouw- naar bosgebied omwille van bodemverontreiniging. Dit neemt een 
aanzienlijk deel van de totale oppervlakte (geplande) bosuitbreiding in. Dit project is verantwoordelijk voor de 
grote bosuitbreiding tussen 1995 en 1998.  
De Vlaamse bossen scoren slechts “matig” op vlak van duurzaamheid, in vergelijking met de Europese 
buurlanden. Vooral de opmaak van bosbeheerplannen dient te worden opgevolgd en de ecologische functie 
verdient meer aandacht. Ook is de totale oppervlakte bos in Vlaanderen bijzonder laag (slechts 0,024 ha bos 
per inwoner). 
In het NARA wordt eveneens het belang van natuur- en bosgebieden aangehaald. Naast een belangrijk 
ecologisch luik, is ook de recreatieve functie niet onbelangrijk. Vele mensen brengen hun vrije tijd door in de 
natuur en het positieve effect op lichaam en geest zijn meermaals bewezen in wetenschappelijke studies. 
Hiervoor is een grote oppervlakte groen in de directe nabijheid van woongebieden noodzakelijk, doch dient 
zeker rekening gehouden te worden met de draagkracht van het gebied en de specifieke noden van zeldzame 
plant- en diersoorten. 

1.7.1.3. Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg 

Op 12 maart 2003 trad het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) in werking. Lommel wordt hierin 
geplaatst in de regio Kempen, met als belangrijkste aandachtspunten de spoorverbinding met Antwerpen en de 
Ijzeren Rijn; evenals de aanwezige industriële capaciteit en de stedelijke infrastructuur. 
In het RSPL vindt men tevens diverse natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuur van bovenlokaal 
belang terug. In natuurverbindingsgebieden is het beleid gericht op de ruimtelijke ondersteuning van de 
hoofdgebruiker en van de kleinere natuurgebieden; alsook op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van 
kleine landschapselementen en van de niet-bebouwde onderdelen. Doorheen de stads- en 
bedrijvenlandschappen van Lommel, brengen openruimteverbindingen en natuurverbindingen het rustige 
grensgebied – waarin grote bossen en weidse landbouwgebieden elkaar afwisselen – in contact met de 
intensieve landbouwgebieden rond bvb. Peer. Deze verbindingen kunnen gave beeklandschappen zijn of 
gebieden met weinig bebouwde ruimten. 
Daarnaast zijn de in de omgeving aanwezige (grootschalige) ontginningen belangrijk, waardoor nieuwe 
landschappen ontstaan. Dit is vooral het geval voor de natte zandontginning van Sibelco en Velbo ten noorden 
van Lommel. De inschakeling van dit grootschalig plassengebied in de natuurverbinding tussen het Park Lage 
Kempen en de bossen van o.a. Ravels wordt nog verder uitgewerkt. Voor de nabestemming van de plassen 
langs het kanaal wordt gezocht naar functies ter ondersteuning van het toervaarttoerisme op de Kempense 
kanalen (jachthavens, enz.). 
De openruimteverbinding ten noorden van het Waaltjesbos en de zandwinningsput van Sibelco is te vrijwaren. 
Voor de groeve van de zandwinning, gelegen tussen het kanaal van Beverlo en de spoorweg naar Maatheide, 
zal de exploitatie beëindigd zijn tegen 2011. Op het gewestplan is de nabestemming van het gebied natuur en 
aangezien de beëindiging van de exploitatie op deze winningsplaats nakende is, lijkt het aangewezen om deze 
bestemming ook effectief te voorzien. Hierbij wordt wel opgemerkt dat vooral de randen van de waterplas en 
de nabije omgeving als corridor moeten functioneren en in functie daarvan moeten worden ingericht. 

1.7.1.4. Provinciaal Milieubeleidsplan 

Naar aanleiding van het provinciale Milieubeleidsplan 2004-2008 namen de provincie Limburg (het Provinciaal 
Natuurcentrum) en de drie Limburgse regionale landschappen in 2005 de beslissing om een initiatief te starten 
met als doelstelling de bescherming van typisch Limburgse soorten. Dat initiatief past in de politiek die de 
provincie voert rond natuur en milieu.  
Het project kreeg de titel: “Gemeenten adopteren Limburgse soorten” (GALS).  
Een zeer groot deel (meer dan 90%) van de Vlaamse biodiversiteit komt in Limburg voor. Heel wat van die 
soorten komen voornamelijk of zelfs exclusief in Limburg voor. Meer dan 25% van de soorten komt 
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overwegend in Limburg voor (Prioritaire Limburgse Soorten) terwijl Limburg slechts 17,6% van de oppervlakte 
van Vlaanderen uitmaakt.  
Het is bovendien zo dat 28% van de in Vlaanderen voorkomende planten en dieren op de Rode Lijst (lijst die de 
bedreigingstatus van soorten weergeeft) van Vlaanderen staan en 8% zijn opgenomen in de categorie met 
uitsterven bedreigd. Heel veel soorten staan er dus niet goed voor en de situatie verslechtert voortdurend. De 
achteruitgang van soorten wordt niet gestopt, maar versnelt en het stoppen of ombuigen van deze negatieve 
trends is een aspect van duurzame ontwikkeling waarin lokale spelers een belangrijke taak wordt toebedeeld 
(“Think globally, act locally”). Dit maakt dat Limburg een extra verantwoordelijkheid heeft voor het behoud van 
de Vlaamse biodiversiteit. Een soortgerichte aanpak van deze problematiek biedt dan ook het meeste kans op 
succes voor het behoud van de biodiversiteit. 
De soort die geadopteerd werd door de stad Lommel is de Boomleeuwerik (Lulula arborea) - een typische vogel 
van het historische heidelandschap. Het leefgebied van de boomleeuwerik bestaat uit vrij grote open heiden 
met verspreide, alleenstaande boom. 

1.7.1.5. Regionaal landschap 

Het plangebied valt binnen het werkingsgebied van de vzw Regionaal Landschap Lage Kempen. Deze staat in 
voor de cultuurhistorische bescherming en beleving van diverse natuurelementen in de streek. Zowel door 
educatie als via het uitstippelen van recreatieve routes, wordt getracht om het lokale landschap op te 
waarderen.  
Een recente actie zijn de Limburgse Landschapssterren of “Sterrenplekjes”. Plaatsen waar je de natuur op een 
unieke manier kan zien, proeven, voelen, ruiken en beleven. Een beetje zoals de Michelinsterren voor 
restaurants. Twintig laureaten werden gekozen uit zo’n 140 inzendingen en bij de finalisten horen ook de 
Lommelse Sahara (2 sterren) en de Kattenbosserheide (1 ster). 

1.7.1.6. Regionaal Ruimtelijk Structuurplan en Uitvoeringsplan 

In juni 2006 werd een visie voor landbouw, natuur en bos i.v.m. de gewenste ruimtelijke structuur voor de 
regio Neteland gepubliceerd. 
Hierin staat te lezen dat de samenhangende boscomplexen behouden en versterkt moeten worden als 
structuurbepalende natuur- en/of landschapselementen. Volgende zones/acties (met effect op het 
Waaltjesbos) verdienen daarbij bijzondere aandacht: 
 
 Het brongebied Grote Nete wordt gekenmerkt door grote samenhangende boscomplexen. Deze bossen 

worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebieden. Gebiedsgericht en in afweging met andere 
bosfuncties kunnen op bepaalde functies (natuur, landschap, cultuurhistorie, bosbouw, recreatie, enz.) 
accenten worden gelegd. 

 De meeste boscomplexen, vooral die gekoppeld aan landduincomplexen en hogere zandgronden, 
hebben een bijzonder belang als infiltratiegebied. De mogelijkheden voor infiltratie worden behouden 
en waar mogelijk geoptimaliseerd door onder meer herstel van de natuurlijke waterhuishouding en 
omvorming tot een meer natuurlijke bossamenstelling. 

 Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of historische complexen en 
patronen te versterken of te herstellen, rekening houdend met de landschapsecologische en 
cultuurhistorische context.  

 
Daarnaast wordt gestreefd naar het behoud en de versterking van complexen van ecologische en 
landschappelijke waarden verweven met landbouw.  
Dit wordt beoogd via volgende punten: 
 
 Een aantal gebieden in en langs de beekvalleien bestaan uit een waardevol, gevarieerd en veelal 

kleinschalig landschap met een ruimtelijke mozaïek van beboste percelen, graslanden, akkers, 
houtkanten en boomrijen. Naast landbouwkundig minder goed gestructureerde gebieden komen ook 
goed gestructureerde landbouwgebieden voor. 

 De mozaïek van grondgebonden landbouw met kleine bos-, natuur-, en landschapselementen en de 
ruimtelijke samenhang met de valleien wordt behouden. 
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 Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie natuur, bos of landbouw hebben of deze 
functies in verwevenheid met elkaar. Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de 
grondgebonden landbouwfunctie, maar vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische 
opwaardering en het landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en landschapselementen. 

 Het gebied tussen de N71, het kanaal van Beverlo en het kleinstedelijk gebied van Lommel is een 
aandachtsgebied voor versterking van de bosstructuur door bosuitbreiding en -behoud en versterking 
van stapsteenbossen, -hagen en -houtkanten.  

 Via stimulerende maatregelen wordt in landbouwgebieden met natuurverweving het beheer van deze 
kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige 
waarden. 

 In de valleigebieden worden (potentiële) overstromingsgebieden zoveel mogelijk gevrijwaard van 
bebouwing. Hiertoe worden bouwvrije zones afgebakend. 

 
Tot slot wordt aangespoord tot het vrijwaren en versterken van kleinschalige open ruimtegebieden. Dit heeft 
voornamelijk betrekking op twee hoofdthema’s:  
 
 Waardevolle open ruimte gebieden ten westen van Lommel worden gevrijwaard van verdere 

bebouwing en vertuining. Deze gebieden worden prioritair voorbehouden voor landbouw en kleine bos- 
natuur- en landschapselementen. 

 De onderlinge openruimteverbindingen worden behouden en waar mogelijk versterkt. Afhankelijk van 
de aanwezige kwaliteiten kan deze invulling gebeuren door behoud, opwaardering en/of ontwikkeling 
van de landbouw of van ecologische, cultuurhistorische of landschappelijke waarden; al dan niet met 
een recreatief medegebruik. 

 
Eind december 2007 werd een operationeel uitvoeringsprogramma i.v.m. de ruimtelijke visie voor landbouw, 
natuur en bos in de regio Neteland gepubliceerd. Hierin wordt in de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan voorzien voor het versterken van de natuurwaarden voor het boscomplex Sahara. 
Daarnaast wenst men de bos- en natuurgebieden als natuurverwevingsgebied te differentiëren in Waaltjesbos 
en zo ook voor het boscomplex ten westen van Lommel. Tevens is de differentiatie als ruimtelijk verweven 
agrarisch gebied, natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of bosgebied met mogelijkheid voor bosuitbreiding 
(richtcijfer 10 ha) in het gebied tussen N71, kanaal van Beverlo en kleinstedelijk gebied Lommel belangrijk. De 
opmaak van een RUP is alleen nodig voor de beperkte bosuitbreiding. Het is niet interessant het gewestplan 
hiervoor te bevestigen, maar het initiatief over te laten aan een andere partner. De provincie Limburg heeft 
hier bvb. nog in de inrichting van een openruimteverbinding voorzien. 
Ondermeer in het kader van het project “Bosland” (voorheen “Bossen van de Lage Kempen)”, wordt 
voorgesteld om een corridor tussen de diverse gebieden te vrijwaren. Er dient evenwel voor gezorgd te worden 
dat het ruimtelijk concept voldoende gevrijwaard blijft om de natuurverbinding naar behoren te laten 
functioneren.  

1.7.1.7. Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan 

Het meest recente GNOP van de stad Lommel dateert reeds van de tweede helft van de jaren ‘90 en voorziet in 
de duurzame instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een zo groot mogelijke biologische en 
ecologische diversiteit in de regio.  
Hierbij wordt rekening gehouden met de eigenheid van het gebied en de heersende ecologische factoren van 
de omgeving. In het kader van dit GNOP werd een algemene inventaris opgesteld met de aanwezige fauna- en 
flora-elementen. Dit om een overzicht te bekomen van de natuurwaarden en de eventuele knelpunten. Daaruit 
werd een lijst opgemaakt met prioritaire maatregelen voor de verbetering of herwaardering van de groene 
waarden. 
Op vlak van bosgebieden, wordt er gesteld dat zo’n 31% van het Lommelse grondgebied uit bos bestaat en er 
zou getracht worden om dit aandeel te behouden én te versterken. Specifiek voor het Waaltjesbos betekent dit 
het verhogen van het natuurlijk potentieel door spontane evolutie en gericht beheer. 
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1.7.2. Herstel- en beheerplannen 

Historische bodemvervuiling4 
Op het einde van de 19de eeuw vestigde de non-ferro industrie zich in de Kempen. Deze industrieën lieten hun 
oog vallen op de goede infrastructuur (verschillende kanalen, spoorlijnen, enz.). De lage bevolkingsdichtheid en 
de uitgestrektheid van het gebied maakten de Kempen uiterst geschikt voor vervuilende productieprocessen. 
De landbouw bracht bovendien niet veel op en de werkloosheid was hoog. Hierdoor waren gronden en 
arbeidskrachten in die tijd zeer goedkoop. 
 
Nabij Waaltjesbos bevond zich de nv Société Métallurgique de Lommel, later Umicore nv. De fabriek te Lommel 
werd begin de jaren '70 gesloten; maar de zinkfabrieken van Nyrstar (voorheen Umicore) te Balen en Overpelt 
zijn nog steeds actief. Deze industrie heeft er toe geleid dat er een historische bodem- en grondwatervervuiling 
op de bedrijfsterreinen en in de omgeving is ontstaan.  
 
Naast de rechtstreekse gevolgen van de productie, hebben ook restproducten zoals zinkassen hun sporen 
nagelaten. Deze werden vroeger zowel door particulieren, bedrijven, als door gemeenten gebruikt om wegen, 
opritten, tuinpaden, e.d. (onkruidvrij) te verharden. Toen de omvang van de vervuiling duidelijk werd, werden 
de bedrijven door de overheid aangezet om bijkomende inspanningen te leveren om de uitstoot terug te 
dringen (die sinds de jaren '70 gevoelig gedaald is). Zware metalen worden echter niet afgebroken in het 
leefmilieu. Daarom is deze verontreiniging nog steeds aanwezig en kan deze nog steeds een invloed uitoefenen 
op de mens en de natuur (zie Figuur 2.2 voor de verspreiding van cadmium in de bodem). 
 

 
Figuur 2.2: Met cadmium vervuilde gronden in de omgeving van het plangebied. 

 
In haar Vlaamse vestigingen (Hoboken, Olen, Balen/Lommel, Overpelt) produceert Umicore al meer dan 
honderd jaar non-ferrometalen. In november 1997 tekende Umicore een vrijwillige overeenkomst met de 
Vlaamse overheid om deze historische vervuiling aan te pakken. In 2002 werden de beschrijvende 
bodemonderzoeken, waarin de omvang en de ernst van de bodemverontreiniging werd onderzocht, conform 
verklaard door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Tegen deze conform verklaringen werd door 

 
4 Bronnen: websites Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Actief Bodembeheer de Kempen (AbdK), Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) en Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 
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Umicore beroep ingediend bij de Raad van State. Om ervoor te zorgen dat de bodemverontreiniging effectief 
zou worden aangepakt en op geen juridisch getouwtrek zou afstevenen, hebben de betrokken partijen 
besprekingen aangeknoopt. Deze besprekingen hebben geleid tot een addendum aangaande de convenant van 
1997 die op 23 april 2004 door de Vlaamse regering, OVAM en Umicore is ondertekend. Hierin wordt de 
historische bodemverontreinigingsproblematiek rond de vier vestigingen van Umicore in Vlaanderen geregeld. 
Het addendum voorziet dat Umicore de eerstkomende vijftien jaar effectief tot bodemsanering overgaat voor 
hun bedrijfsterreinen en de woonwijken die hieraan grenzen. Daarnaast is er een vrijwillige financiële inbreng 
van Umicore en de Vlaamse overheid voor de aanpak van de zware metalenproblematiek in de verdere 
omgeving en dit voor de komende tien jaar. Op deze wijze is de mogelijkheid gecreëerd om het historische 
bodempassief in de omgeving van de vestigingen op een gestructureerde wijze aan te pakken. 
 
Nu is ongeveer een oppervlakte van 700 km² verontreinigd met ondermeer lood, arseen, cadmium en zink. 
Deze stoffen zijn giftig voor de mens en belasten het ecosysteem. Cadmium vraagt bijzondere aandacht 
aangezien onderzoek uit het verleden bij een deel van de bevolking verhoogde cadmium gehaltes heeft 
aangetoond in urine en bloed van mensen. Dat de problematiek zeer verstrekkend is, blijkt uit de veelheid aan 
maatregelen die genomen worden. Naast acties rond natuurherstel, gezondheidsonderzoeken en 
teeltadviezen, wordt tevens actief aan sanering gedaan.  
De OVAM heeft bvb. zinkassen verwijderd op de private terreinen rond de voormalige zinksmelter “Maatheide” 
te Lommel. Deze werken werden opgestart in 2006 en liepen tot midden 2007. 
Op 13 februari 2006 stelden Vlaams minister voor Leefmilieu Kris Peeters en Vlaamse minister voor 
Volksgezondheid Inge Vervotte dan weer het Actieplan Cadmium Vlaanderen voor, naar aanleiding van de 
publicatie van de onderzoeken in de Noorderkempen over het verband tussen cadmiumblootstelling uit het 
milieu en de risico’s op ondermeer longkanker. 
 
Interreg-project BeNeKempen 
De verspreiding van zware metalen is niet gestopt aan de grens (zie bvb. Figuur 2.2). Daarbij komt nog dat ook 
in de Nederlandse Kempen zink werd geproduceerd. Bijgevolg zijn zowel in de Belgische als Nederlandse 
Kempen gelijkaardige problemen door verontreiniging met zware metalen. 
Om de grensoverschrijdende verontreiniging van gronden met cadmium op Vlaams en Nederlands grondgebied 
aan te pakken werd in 2002 het “Interreg-project BeNeKempen” opgestart. De samenwerking van België en 
Nederland dient om gezamenlijk beheers- en saneringsconcepten uit te werken om de problematiek op 
efficiënte wijze aan te kunnen pakken. Het project wordt financieel ondersteund door de Europese Unie en 
wordt gecoördineerd door de OVAM en het Nederlandse projectbureau ABdK (Actief Bodembeheer de 
Kempen). 
 
Er is toen ook een intentieverklaring opgemaakt door de bevoegde ministers van beide landen waarbij 
afgesproken werd dat beide landen samen oplossingen zouden uitwerken voor dit grensoverschrijdende 
probleem. Om concrete invulling te geven aan deze intentieverklaring werd geopteerd een gezamenlijk 
projectvoorstel op te stellen voor een grensoverschrijdende methodiek voor het oplossen en/of beheersen van 
de zware metalenproblematiek in de regio Kempen en in te dienen bij “Interreg III”. Dit Europese 
subsidieprogramma voor creatieve vernieuwende samenwerkingsprojecten op het gebied van Europese 
ruimtelijke ontwikkeling, is immers het ideale kader waarbinnen dit overleg kan worden uitgevoerd en 
waardoor de nodige financiële middelen kunnen worden vastgelegd om het beoogde resultaat te bereiken. Het 
project kan rekenen op 2 miljoen euro steun van de Europese Unie. De Vlaamse overheid en ABdK brengen elk 
1 miljoen euro in. Ook de Vlaamse provincies Antwerpen en Limburg steunen het project (zie Figuur 2.3). 
 
Concreet zal in het project een consensus over de sanerings- en/of beheersstrategie worden uitgewerkt. Het is 
niet de bedoeling om in dit project over te gaan tot daadwerkelijke sanering. 
Dit kan wel in een hierop volgende fase. Volgende hoofdactiviteiten kunnen worden onderscheiden: 
 
 inventarisatie van bestaande gegevens, kennis en houding i.v.m. de problematiek van 

metaalverontreiniging in de Kempen en betrokken wetgeving; 

 vergaren van ontbrekende informatie; 

 opstellen van een grensoverschrijdende methodiek voor risico-evaluatie met hieraan gekoppeld het 
bekomen van een onderbouwde prioriteitenlijst; 
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 testproeven om reeds gekende of nieuwe saneringstechnieken of beheermaatregelen die in aanmerking 
kunnen komen te toetsen; 

 verschillende sanerings- en beheersscenario’s zullen worden uitgewerkt en tegen elkaar worden 
afgewogen op basis van de gebundelde kennis en externe ontwikkelingen die de randvoorwaarden 
vormen voor het project; dit zal resulteren in een strategieformulering voor verdere 
grensoverschrijdende gemeenschappelijke acties. 

 

 
Figuur 2.3: Belgische gemeenten waar het Interreg-project loopt. 

 
In een eerste fase werden alle actoren geïnventariseerd en werd een databank ontwikkeld waar alle referenties 
inzake kennis en data over de problematiek van de verontreiniging met zware metalen in verzameld werden. 
Deze databank is terug te vinden op de website www.benekempen.eu. Tevens werd een aantal werkgroepen 
opgericht die zich op een bepaald thema richten. Ze richten zich elk op een facet van de specifieke 
verontreinigingsproblematiek: 
 
 De werkgroep Zinkassen zoekt oplossingen voor de aanwezigheid van zinkassen in de bodem. Er wordt 

een verwijderingsstructuur uitgewerkt voor Vlaanderen op basis van de kennis uit Nederland. Voor het 
toepassen van zinkassen in wegenbouw wordt een handleiding opgemaakt. Er worden nieuwe 
technieken gezocht voor veilig hergebruik. 

 De werkgroep Water neemt de verontreiniging van slib, grond- en oppervlaktewater onder de loep. 

 De werkgroep Landbouw geeft landbouwers teeltadvies, bestudeert of additieven de bodem kunnen 
verbeteren en start concrete proefprojecten rond teelt van niet-consumptiegewassen. 

 De werkgroep Natuur onderzoekt hoe natuurbeheerders best omgaan met de verontreiniging op hun 
domein. Ze bestudeert verschillende scenario's en verwerkt die in handleidingen. 

 De werkgroep Risico-evaluatie ondersteunt de andere werkgroepen en werkt aan een zelfde methodiek 
voor Vlaanderen en Nederland. De werkgroep volgt de lopende bio-monitoringscampagnes en 
coördineert de aanvullende milieumetingen. 
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Naast deze inhoudelijke werkgroepen is ook een technische werkgroep rond risico-evaluatie. In deze 
werkgroep wordt gestreefd naar een harmonisatie van de Nederlandse en Vlaamse risico-evaluatie en wordt 
ondersteuning geboden aan een grootschalige biomonitoringcampagne in het kader van het actieplan 
cadmium. Tenslotte loopt ook een studie rond de verschillen in relevante wetgeving tussen Vlaanderen en 
Nederland, aangaande de cadmiumproblematiek. 
 
Na de inventarisatieperiode (die afliep in het voorjaar van 2008), kan overgegaan worden tot de sanering van 
gronden, het uitschrijven van gerichte acties en het eventueel verder uitdiepen van gegevens (zoals a.d.h.v. de 
lopende biomonitoring). 
 
Deze aanpak is reeds deels tot stand gekomen in samenwerking met Umicore en Nyrstar (met vestigingen in 
ondermeer Balen, Budel (NL) en Overpelt) en wordt gefinancierd op basis van een overeenkomst die in 2004 
werd gesloten tussen Umicore, de OVAM en de Vlaamse Regering. De maatregelen zijn ook opgenomen in het 
Actieplan Cadmium en het plan omvat maatregelen met betrekking tot ondermeer de bodemverontreiniging 
als gevolg van de voormalige activiteiten van zinkfabrieken. De bedrijfsterreinen van de voormalige fabrieken 
zijn reeds voor een groot stuk gesaneerd. De opritten en tuintjes in de onmiddellijke omgeving van de 
zinksmelters in Overpelt, Balen en Lommel werden reeds aangepakt. 
De verdere verwijderingsacties hebben betrekking op: 
 percelen met particuliere bewoning en scholen; 

 verhardingen in openbare eigendom; 

 verhardingen in private eigendom andere dan particuliere bewoning en scholen. 

 
Effectenstudie zware metalen en vegetatie 
Volgens een recent gepubliceerd rapport5, blijkt dat er een duidelijk effect is van de metaalvervuiling op de 
vegetatie én vice versa. We vatten hier de voornaamste resultaten en besluiten samen. 
Metalen die accumuleren in de bodem, houden risico’s in voor het ecosysteem en voor de volksgezondheid 
onder de vorm van uitloging naar grond- of oppervlaktewater en verspreiding in de voedselketen. Gelet op de 
aard, de uitgestrektheid en de complexiteit van het verontreinigsprobleem, is het technisch en financieel niet 
haalbaar om dit met de klassieke bodemsaneringstechnieken op te lossen. Er is echter nog geen strategie 
ontwikkeld om de globale problematiek aan te pakken. 
De afgelopen jaren werden verschillende verontreinigde gronden in de regio uit landbouw gehaald en bebost. 
De bomen hebben een positieve invloed op de bodemstructuur en de waterhuishouding, reduceren wind- en 
watererosie en run-off en door de evapotranspiratie verminderen ze de mogelijke uitloging naar het 
grondwater. Maar tegelijk houden ze ook een risico in. Oplosbare organische zuren en verzuring van de bodem 
kunnen verhoogde uitspoeling van metalen veroorzaken, terwijl metalen in de voedselketen kunnen worden 
gebracht via eventuele accumulatie in de biomassa. Door de opname van metalen en door het wijzigen van de 
bodemkarakteristieken zouden bomen de verdeling van de metalen in het bosecosysteem op vervuilde 
gronden kunnen veranderen. Anderzijds werd onderzocht of bomen inderdaad de metalen kunnen vastleggen 
(fytostabilisatie) zodat de risico’s voor verspreiding en opname in de voedselketen minimaal zijn. Omwille van 
de voedselveiligheid zal de verdere omzetting van landbouwgrond naar bos gewenst zijn, waarbij verschillende 
boomsoorten een andere invloed zullen hebben op de metaal(re)distributie in het ecosysteem.  
Er blijkt een duidelijke heterogeniteit in cadmium- (Cd) en zink- (Zn) concentraties op 20-30 cm diepte voor te 
komen. Zelfs binnen eenzelfde bestand verschillen de concentraties in de twee monsternamepunten soms met 
een veelvoud. Zulke grote concentratieverschillen op geringe afstand kunnen duiden op zeer lokale 
puntverontreinigingen, zoals bijvoorbeeld restanten van zinkassen. De verwachte gradiënt t.g.v. atmosferische 
depositie komt echter niet voor. 
Op het moment van de aanplanting moet er dus een duidelijke horizontale variabiliteit over het terrein 
geweest zijn. De bomen hebben ondertussen effect gehad op de metaalconcentraties in de bodem, en dit 
vooral in de bovenste lagen. Om een beeld te krijgen van de huidige terreinsituatie, na 10 jaar boomgroei, 
werden de Cd- en Zn-concentraties in de bovenste 0-5 cm eveneens bekeken. De Cd- en Zn-concentraties 
werden vergeleken met de achtergrondconcentraties en de Vlarebo-bodemsaneringsnormen voor bos. Op 
bepaalde punten op het terrein liggen de metaalconcentraties binnen de achtergrondconcentraties. Voor Zn 

 
5 Cfr. Van Nevel et al. Effect van boomsoortenkeuze op de Cd- en Zn-compartimentering bij bebossing van verontreinigde landbouwgronden 
in de Kempen, Studie Waaltjesbos (2008). Universiteit Gent. 80 p. 
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wordt de bodemsaneringsnorm slechts in 1 meetpunt overschreden. Voor Cd is in meer dan de helft van de 
meetpunten de bodemsaneringsnorm overschreden. 
Wat betreft de aanwezige boomsoort, blijkt een duidelijk soortgebonden verschil op te treden in accumulatie. 
Ratelpopulier neemt duidelijk veel meer Cd en Zn op dan de andere soorten; zowel in de stam, in de takken als 
in het strooisel zijn zeer hoge Cd- en Zn-concentraties aanwezig. Bij ruwe berk liggen de Zn-concentraties ook 
zeer hoog, maar deze soort blijkt geen Cd te accumuleren. Populieren staan bekend als Cd- en Zn-
accumulatoren. Berken staan bekend als Zn-accumulatoren. De eiken blijken evenwel geen Cd op te nemen. 
Tussen de andere boomsoorten is relatief weinig verschil te constateren. Opvallend is wel dat de Grove den in 
al zijn bovengrondse componenten een zekere Cd-concentratie bevat, hoewel deze soort niet gekend staat als 
Cd- opnemer. Voornamelijk in de takken wordt een relatief aanzienlijke Cd-concentratie opgemeten. 
Opname van metalen in de bladeren kan echter wel een risico betekenen voor metaalinput in het ecosysteem 
via bladval in de herfst. Enerzijds kan er dispersie optreden van de gecontamineerde bladeren naar 
nabijgelegen onvervuilde gebieden en anderzijds kan er accumulatie van metalen optreden in de bovenste 
bodemlaag van het terrein. Deze bovenste bodemlaag is van zeer groot belang aangezien hier de meeste 
biologische activiteit heerst. Hierin bevindt zich een groot deel van de bodemfauna en ook de bodemrespiratie, 
afbraak- en mineralisatieprocessen zijn er het hoogst. Deze biologische activiteit is zeer gevoelig aan 
metalenpollutie. Omwille van de risico’s die verbonden zijn aan een Cd- en Zn-accumulatie, kan op basis van de 
huidige resultaten geconcludeerd worden dat trilpopulier en ruwe berk vermeden dienen te worden bij 
verdere aanplantingen. 
 
Zoals vermeld kan fytostabilisatie bij bomen risico’s inhouden op verspreiding van Cd en Zn. De voornaamste 
verspreidingspathways zijn:  
 bovengrondse verspreiding: via opname en accumulatie van Cd en Zn in de bladeren, met eventueel Cd- 

en Zn-aanrijking in de toplaag van de bodem via bladval; 

 uitspoeling van Cd en Zn naar diepere bodemlagen, o.i.v. verzuring. 

 
Bij beide mechanismen zijn er duidelijke boomsoorteffecten. Idealiter moeten we bij aanplanting kiezen voor 
soorten die enerzijds weinig Cd of Zn opnemen en anderzijds een gunstig effect hebben op zuurtegraad (pH), 
kationenuitwisselingscapaciteit en gehalte organisch materiaal in de bodem, om uitspoeling te vermijden. 
Helaas zijn er in praktijk weinig boomsoorten die op grote schaal ingezet kunnen worden op arme zandbodems 
en die aan al deze criteria voldoen. Voor elke soort moeten de vernoemde mobiliserende processen en de 
risico’s op verspreiding daarom tegenover elkaar afgewogen worden. 
 
Uit de resultaten blijken twee extreme situaties voor te komen: 
 Ratelpopulier neemt veel Cd en Zn op en zorgt voor een aanrijking in de bodemtoplaag, maar heeft snel 

verterend (rijk) strooisel waardoor deze soort een gunstig effect heeft op pH-KCl, CEC en OS, wat de 
uitspoeling van Cd en Zn verhindert. 

 Eik neemt geen Cd en Zn op en zorgt dus ook niet voor een accumulatie in de bodem, maar eiken staan 
bekend om hun traag verterend (arm) strooisel waardoor ze de bodem zullen verzuren en aanleiding 
geven tot uitspoeling naar diepere lagen. 

 
Voor een overzicht van de bestudeerde deelgebieden en een samenvatting van de soortkarakteristieken met 
een beplantingssuggestie, zie Bijlage 2 en Bijlage 3. 
 
Uitgebreid bosbeheerplan openbare bossen Lommel 
In een poging om de typische (Kempense) heidelandschappen te behouden, werd in 2006 een algemene visie 
opgemaakt omtrent de bossen van de regio Lage Kempen. Zowel het behoud van de biodiversiteit, als het 
behalen van ecologische doelstellingen (ondermeer FSC-label6), zijn hierbij van groot belang. Dit heeft 
ondermeer tot gevolg dat er geen (grootschalige) kaalkap kan plaatsvinden, (agressieve) exoten zullen 
bestreden worden en het aandeel inheemse en standplaatsgeschikte boomsoorten7 dient vergroot te worden. 

 
6 De Forest Stewardship Council (FSC) is een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie die streeft naar verantwoord bosbeheer 
wereldwijd. FSC werd in 1993 opgericht door boseigenaren, de houtsector, sociale bewegingen en milieuorganisaties. Fair Timber is de 
vertegenwoordiger van FSC in België. 
7 Voor een richtinggevende tekst van het Regionale Landschap Lage Kempen i.v.m. aan te planten boomsoorten op arme zandgronden, 
verwijzen we naar Bijlage 3. 
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De totale oppervlakte aaneengesloten bos van de regio Bosland (voorheen Lage Kempen) bedraagt inmiddels 
bijna 6000 ha (4500 ha openbaar en 1500 ha privé) en is hoofdzakelijk noord-zuid georiënteerd. 
Op ecologisch vlak wordt voorgesteld om de heidekernen uit te breiden en de diverse natuurgebieden in te 
richten als “stapstenen” (waaronder ook Waaltjesbos) en te verbinden d.m.v. zgn. “corridors” (zowel a.d.h.v. 
dreven, als via open en natte stroken). Het aandeel autochtone plantensoorten (ondermeer brem, sporkehout, 
e.d.) dient vergroot te worden, ten voordele van de verhoging van de biodiversiteit (met enkele typische 
“kensoorten” zoals Boomleeuwerik of Veldkrekel). 
De te nemen maatregelen gelden voor een termijn van zo’n 20 jaar en er dient dus evenwichtig en 
weloverwogen gehandeld te worden, ten behoeve van de duurzaamheid van de aanwezige bosgebieden. Er 
wordt – naast economie en recreatie – eveneens aandacht besteed aan de natuurwaarde, de historische 
waarde en de esthetische waarde van de gebieden. 
Visieontwikkeling openbare bossen Lommel, Hechtel-Eksel en Overpelt 
In 2005-2006 werd reeds een eerste ontwikkelingsvisie uitgewerkt voor de openbare bossen van Lommel en 
Hechtel-Eksel, m.i.v. het domeinbos “Pijnven”. Er werd hierbij zowel rekening gehouden met de (potentiële) 
natuurwetenschappelijke waarde van de gebieden, evenals met de vraag naar de uitbreiding van o.a. 
recreatieterreinen en –infrastructuur (al dan niet geïntegreerd). 
Bijzondere heidevegetaties (m.i.v. stuifduinen) zullen in ere worden hersteld en de sterk versnipperde 
groenzones moeten beter met elkaar in verbinding worden gesteld (streven naar grote eenheden natuur). Het 
kappen van bepaalde delen van de bosgebieden heeft zowel een houtproductiefunctie, als een socio-
economische invalshoek. Het inrichten van recreatieterreinen, het verwijderen van exotische boomsoorten en 
het vergroten van de biodiversiteit en het aandeel open ruimten, zijn welkome “bijproducten” van de zuivere 
houtopbrengst.  
De structuurvisie ligt reeds vast en voorziet ondermeer in een noord-zuid gerichte corridor en zo’n 4.500 ha 
openbaar bosgebied. 
 
Grote Landschappelijke Eenheden 
Limburg is rijk aan soorten en landschappen. Dit is de basis voor de leefkwaliteit en het toerisme. Daarom wil 
de Provincie Limburg die specificiteit van de natuur in de provincie versterken door GLE’s (Grote 
Landschappelijke Eenheden) uit te werken en de soortenbescherming te verbreden en te verdiepen. Dit is in 
navolging van de KLE’s (Kleine Landschappelijke Eenheden), dewelke tegenwoordig door lokale overheden 
(gemeenten) begeleid worden. 
De afgelopen jaren werden in de verschillende GLE’s projecten opgezet, meestal in nauwe samenwerking met 
de regionale landschappen, maar ook met andere partners, zoals het Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling, 
de verschillende wateringen, de Nationale Boomgaardenstichting, Toerisme Limburg, de Vlaamse 
Landmaatschappij, Natuurpunt en het ANB. 
Hierbij werd vooral bij het grote publiek aandacht gevraagd voor de rijkdom van de natuur en de pracht en de 
verscheidenheid van het landschap. Dat gebeurde met de opening van nieuwe wandelroutes, de uitbouw van 
een natuureducatief netwerk of een knooppunt in de streek, landschapskranten en zelfs 
“landschapsdoedagen”. Hierdoor werd een breed draagvlak gecreëerd voor natuur- en 
landschapsontwikkeling. Na de verbreding wordt nu extra aandacht besteed aan de verdieping; nl. het bereiken 
van de natuurdoelstellingen. De biodiversiteit moet omhoog en de eigenheid van elk landschapstype willen we 
nog meer versterken. Daarom is het goed dat we het gebiedsgericht en het soortgericht natuurbeleid laten 
samen sporen. 
Met het project “Gemeenten adopteren Limburgse soorten” werd een voorbeeld gegeven van 
soortenbescherming tot op het lokale niveau; heel concreet en resultaatgericht (zie § 1.7.1.4). Het is de 
bedoeling om dit project voortzetten als “Interregproject”; zo kan de werkmethode uitgebreid worden naar de 
naburige provincies.  
Lommel behoort, samen met Overpelt, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Ham, Tessenderlo en Beringen, tot de GLE 
“West-Limburgse Naaldbossen”. Hierbij wordt samengewerkt met ondermeer de bosbouwsector en 
natuurverenigingen en de Havik en de Gele ridderzwam worden naar voren geschoven als te beschermen 
doelsoorten. 
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1.8. Ligging en speciale beschermingszones 

1.8.1. Internationale beschermingszones 

1.8.1.1. Vogelrichtlijngebied 

Het plangebied ligt niet in Vogelrichtlijngebied. 
Nabij gelegen Vogelrichtlijngebied worden weergegeven op Kaart 1.6a: “Afbakening internationale 
beschermingszones”. 

1.8.1.2. Habitatrichtlijngebied 

Het plangebied ligt niet in Habitatrichtlijngebied. 
Nabij gelegen Habitatrichtlijngebied worden weergegeven op Kaart 1.6a: “Afbakening internationale 
beschermingszones”. 

1.8.1.3. Ramsargebied 

Het plangebied ligt niet in Ramsargebied. 
Nabij gelegen Ramsar-gebieden worden weergegeven op Kaart 1.6a: “Afbakening internationale 
beschermingszones”. 

1.8.2. Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 

1.8.2.1.  Vlaams Ecologisch Netwerk 

Het plangebied ligt niet in VEN-gebied. 
Nabij gelegen VEN-gebieden worden weergegeven op Kaart 1.6b: “Afbakening nationale beschermingszones 
(VEN)”. 

1.8.2.2. Erkende natuurreservaten 

Het bosgebied is geen erkend natuurreservaat. In de nabijheid van het studiegebied liggen wel enkele 
natuurreservaten. Zie Tabel 1.3 voor een overzicht van de reservaten te Lommel. 
 

Tabel 1.3: Erkende natuurreservaten te Lommel. 
Reservaat Beheerder Oppervlakte (ha) 

De Lommelse Heidegebieden Natuurpunt vzw 80,34 
Den Tip Natuurpunt vzw 7,38 
Vloeiweiden in de Watering Natuurpunt vzw 16,07 

1.8.2.3. Beschermde landschappen 

In het plangebied liggen geen beschermde landschappen of monumenten. 
Nabij gelegen landschappen of monumenten worden weergegeven op Kaart 1.6c: “Afbakening beschermde 
landschappen”. 

1.8.2.4. Traditionele landschappen, ankerplaatsen, relictzones 

Het plangebied valt niet binnen het traditioneel landschap. 
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Nabij bestand 12f ligt het bedevaartsoord “Mariapark” met vooraan een grotconstructie en daarachter een 
volledige kruisweg met beelden uit betonmateriaal, in 1925 opgericht door de paters Kapucijnen. Iets ten 
noorden ligt de Sint Barabarakerk. Net ten noordoosten van bestand 13 bevindt zich nog een puntrelict, nl. een 
oud ven. 
 
Nabij gelegen traditionele landschappen, ankerplaatsen of relictzones worden weergegeven op Kaart 1.6d: 
“Afbakening relictzones en ankerplaatsen”. 
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2. Algemene beschrijving 

2.1. Cultuurhistorische beschrijving 

2.1.1. Historisch overzicht 

2.1.1.1. Evolutie van het bosbeeld 

De evolutie van het bosdomein wordt geschetst aan de hand van historische documenten en de volgende 
kaarten: 
 de Ferraris kaart (+1775) (zie Kaart 2.1a: “Bosevolutie: areaal ten tijde van Graaf de Ferraris, 1775”); 
 Vandermaelen kaart (+1845) (zie Kaart 2.1b: “Bosevolutie: areaal ten tijde van Vandermaelen, 1845”); 
 Topografische ICM-kaarten (1910-1945) (zie Kaart 2.1c: “Bosevolutie: areaal ten tijde van ICM (1910-

1940)”); 
 
Op de de Ferrariskaart staat het ganse plangebied ingetekend als bos. Door de stijgende industrialisatie, 
bebouwing, nood aan hout en wijzigende landbouwpraktijken werd nagenoeg de ganse oppervlakte ontbost 
tegen het begin van de 19e eeuw. Enkele bestanden (zoals 2a, 3a, 4b en 10a) werden opnieuw bebost tegen de 
eerste helft van de 20e eeuw (zie Figuur 2.4 en Kaart 2.2: “Bosleeftijd”). De overgrote meerderheid bleef 
onbebost tot de bebossingsinitiatieven halfweg de jaren ‘90. 
 

 
Figuur 2.4: Topografische kaart (d.d. 1876). 
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Bosleeftijd8 
Het overgrote deel werd pas bebost in de tweede helft van de vorige eeuw (157 ha van de 205 ha waarvan 
gegevens beschikbaar zijn, zie Tabel 2.4). 
 

Tabel 2.4: Overzicht bosleeftijd. 
Bosleeftijd GIS-oppervlakte (ha) Kadasteropp. (ha) 

Ontstaan na 1930 (P=90%) 156,82 157,83 
Ontstaan tussen 1850 en 1930 (P=52%) of na 1930 (P=42%) 30,67 30,87 
Ontstaan tussen 1850 en 1930 (P=79%) 17,86 17,97 
Totaal : 205,3515 206,67 

2.1.1.2. Evolutie van het eigendomsrecht 

De naam Waaltjesbos is te danken aan de grote influx van Waalse inwijkelingen die zich hier vestigden 
omstreeks 1800. Zij waren op zoek naar werk en konden hiervoor terecht in de plaatselijke industriële 
nijverheid. 
 
Afgezien van het industriële verleden van het gebied, werd vóór het herbebossingsproject van het Vlaams 
Gewest de grond ook nog gebruikt door land- en bosbouwers. De gronden werden als akkers bewerkt – al dan 
niet met behulp van (kunst-)mest –  of werden met naaldbomen beplant ten behoeve van de mijnbouw. 
 
Alvorens te kunnen beplanten (eind jaren ’90), werden de gronden onteigend van Umicore n.v. (voormalig 
Union Minière of Metallurgie Lommel) en het ganse gebied is momenteel in eigendom van het Vlaams Gewest, 
ANB. 

2.1.2.  Kenmerken van het vroeger beheer 

Lange tijd bestond een groot deel van de streek rond Lommel uit immense heidevlaktes met hier en daar een 
boom. Grote kuddes schapen en lokale boeren hielden de heide vrij van bomen, zodat de openheid behouden 
bleef. Door de opkomst van ondermeer kunstmest was dit intensieve werk niet meer nodig en verloor het 
heidebeheer grotendeels zijn functie. Veel heide werd daarom beplant met Grove den als stuthout voor de 
mijnen. Stilaan werd de arme voedselarme zandgrond ook voor andere doeleinden gebruikt: bebouwing, 
landbouw, industrie, enz. De grote aaneengesloten heidevlaktes krompen aanzienlijk in oppervlakte en werden 
versnipperd in veel kleinere stukjes. In de jaren '50 en '60 ontstonden door zandwinning grote waterplassen die 
mede het uitzicht van de omgeving bepalen. Alvorens de gronden werden bebost waren ze grotendeels in 
landbouwgebruik als akkerland. 
 
In 1904 werd in de nabijheid van het huidige Waaltjesbos gestart met de bouw van de zink- en 
zwavelzuurfabriek N.V. Société Métallurgique de Lommel. Vlakbij de fabriek verrees een planmatige aangelegde 
arbeiderswijk; het prille begin van het latere gehucht “Lommel Werkplaatsen”. In de jaren '20 vonden vele 
Lommelaars er werk in de metaalfabrieken. Deze waren een zegen voor de tewerkstelling, maar een ramp voor 
de leefomgeving. Ze stootten namelijk zoveel schadelijke gassen uit dat elk leven in een gebied van 700 hectare 
grotendeels werd vernietigd. Zelfs de “taaie” Struikheide moest eraan geloven. In enkele decennia ontstond 
hier een woestijnachtige zandvlakte en zo kreeg het nabij gelegen gebied “Sahara” zijn naam. De wind kreeg 
vrij spel over de kale vlakten en joeg het zand voor zich uit naar de woonzone. Het stuifzand drong in de 
bossen, verstikte er de bomen en rukte op naar de stad. In de jaren '50 werden de fabrieken geleidelijk 
stilgelegd en in de jaren '70 werden ze gesloopt. Om van het oprukkende zand af te raken werd de vlakte 
beplant, voor een groot deel met Grove den, want dat kon in die tijd nog dienen als stuthout in de mijngangen. 
Op andere delen werden gevlochten houtwallen aangebracht om het zand te stoppen en er werd mest 
aangevoerd om de gebieden als landbouwgrond te gebruiken. Enkel de kern van de “Lommelse Sahara” werd 
onaangeroerd gelaten; hier zijn de immense zandvlakten gebleven.  

 
8 Bron : "De Keersmaeker L., Rogiers N., Lauriks R. en De Vos B., 2001. Bosleeftijdskaart uitgewerkt voor het project VLINA C97/06 
'Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen' 
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2.2. Beschrijving van de standplaats 

2.2.1. Reliëf en hydrografie 

Reliëf 
De gemiddelde hoogte van het gebied is zo’n 45 meter boven de zeespiegel, met lager gelegen delen (tot 38m) 
in het (noord-)westen van het plangebied en hoger gelegen delen tot 48m in het oosten (zie Kaart 2.4: 
“Reliëf”). Lokaal werden bestand 1b en 1f uitgegraven voor de aanleg van een ven en beek. 
 
Hydrografie en hydrologie 
De ganse regio behoort tot het Netebekken. Bestand 1b is een ven dat overgaat in bestand 1f, de 
Stevensvennenloop. De afwatering van het gebied gebeurt via de Stevensvennenloop en een beek parallel aan 
het kanaal, naar het kanaal van Beverlo. Een volledig overzicht van de aanwezige waterlopen is terug te vinden 
in § 1.5.2 en op Kaart 2.5: “Hydrografie en hydrologie”. 
 

 
Figuur 2.5: Ven in bestand 1b. 

2.2.2. Bodem en geologie 

Drainage 
Zo’n 92 ha van het plangebied (van de in totaal 252,3 ha waarvan gegevens voorhanden zijn), staat bekend als 
matig droog en zwak gleyig9. Daarbuiten is 57,6 ha matig nat en matig gleyig, 42 ha nat en sterk gleyig met 
reductiehorizont (vnl. in het westen van het studiegebied) en tot slot nog 11,5 ha zeer droog, droog/niet gleyig, 
matig droog/zwak gleyig en matig nat/matig gleyig (zie Kaart 2.7b: “Bodemtypering: drainage”). 

 
9 Gleyig staat voor de mate van natuurlijke drainage. Sterk gleyige bodems worden gekenmerkt door een slechte ontwatering en zijn goed 
waterhoudend, met een hoge grondwatertafel en bijgevolg een hoge graad van ijzeroxidatie op geringe diepte. 
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Geologie, profiel en textuur 
Zoals voor een groot deel van de streek geldt, worden in de bestanden zandgronden teruggevonden. Het gaat 
in het bijzonder over gronden met duidelijke humus en/of ijzer aanrijkingshorizont (podzolen). 
In het plangebied dagzoomt het Lid van Maatheide (deel van de Formatie van Mol), daterend uit het Boven-
Plioceen, zo’n 1,8 tot 2,6 miljoen jaar geleden. Dit bestaat uit wit half grof kwartszand, zeer goed gesorteerd, 
zeer dikwijls door humusinfiltratie zwart-bruin verkleurd. Het komt voor ten oosten van de Breuk van Rauw en 
is tot 40m dik (zie Kaart 2.6: “Tertiaire geologie”, Kaart 2.7a: “Bodemtypering: textuur” en Kaart 2.7c: 
“Bodemtypering: profiel”). 
Specifiek in het Waaltjesbos hebben we bovendien te maken met een vervuilde ondergrond. De oorzaken en 
gevolgen hiervan zijn terug te vinden in ondermeer § 1.7.2 en § 2.3.3.2.4. 

2.2.2.1. Ecodistrict 

Ecodistricten zijn ruimtelijke eenheden die sterk gelijkende eigenschappen hebben wat betreft in de tijd zeer 
langzaam veranderende processen zoals klimatologie, geologie, reliëf, geomorfologie en 
(grond)waterhuishouding. De bodemtypes die in het ecodistrict voorkomen, hangen van deze processen af 
zodat alle gebieden die deel uitmaken van het ecodistrict ook een vergelijkbare gevoeligheid voor 
milieustoringen vertonen. Na het aangrijpen van milieueffecten op bovenstaande abiotische factoren neemt 
men aan dat deze zich doorzetten op de biotische elementen in het district. 
Op een hoger niveau werden de ecodistricten samengevoegd in ecoregio’s, voornamelijk op basis van hun 
gelijkenis qua geologie en geomorfologie. In dit opzicht kan de verfijnde ecologische indeling van Vlaanderen 
als een hiërarchische indeling worden beschouwd. Het Waaltjesbos ligt in de Centraal-Kempisch rivier- en 
duinendistrict, met als belangrijkste kenmerken de vrij lage ligging met een dicht rivierennetwerk en het vlakke 
tot zwak golvende terrein met overwegend zandige Tertiaire ondergrond, bedekt met (lemige) dekzanden en 
talrijke landduinen. Ten noorden en ten zuidoosten bevinden zich respectievelijk het Noord-Kempisch 
kleisubstraatdistrict en het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict. 

2.3. Beschrijving van het biotisch milieu 

2.3.1. Bestandenkaart 

Voor het Waaltjesbos werd naar aanleiding van de bebossingen door het ANB een bestandsindeling 
opgemaakt. Ten behoeve van het huidig beheerplan werd deze bestandsindeling aangepast en dit zowel naar 
omgrenzing als naar nummering.  
De belangrijkste wijzigingen zijn:  
 begrenzing bestand 1c-1a (omgrenzing incorrect op kaart t.o.v. bebossing/vegetatie); 

 deel van bestand 1c wordt eveneens bestand 1e (bestand met Lork); 

 Stevensvennenloop wordt nieuw bestand 1f; 

 bestand 2g wordt opgesplitst in 2g en 2h: 2h is een nieuw bestand met een recente aanplant van 
Douglasspar; bestand 2g is het nog resterend gedeelte met Boskers; 

 de bestanden 6a en 7a worden één bestand (zelfde type bos); 

 bestand 4d wordt 4c en wordt samengevoegd met bestand 4c (randzone 4d wordt toegevoegd aan 4c); 

Een overzicht van de bestanden is terug te vinden op Kaart 2.8: “Perceel- en bestandenkaart”. 

2.3.2.  Bestandsbeschrijving 

De bospercelen bestaan uit jonge aanplantingen (1996-1998) van zowel naald-, loof-, als gemengd bos. 
Hoofdboomsoorten in de aanplantingen zijn Zomer- en Wintereik. Andere soorten die aangeplant werden, zijn 
o.m. Winterlinde, Beuk, Zoete kers, cultuurpopulier, Grauwe abeel, Witte abeel, Tamme kastanje, 
Ratelpopulier, Robinia, Berk, Lork, Douglasspar, Grove den en Zwarte den. In beperkte mate werden eveneens 
Sleedoorn, Wilde appel, Meidoorn en Hazelaar aangeplant.  
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Voor een overzicht van de bestandstypes, zie Kaart 2.9: “Bosbestandstype en hoofdboomsoorten” en Tabel 2.5. 
De gebruikte afkortingen voor boom- en struiksoorten staan in Bijlage 4. 
 
Tabel 2.5: Bestandsbeschrijving. 

Bestand Opp. (ha) Hoofdboomsoort Nevenboomsoort Plantjaar Bestandstype Menging Herkomst 
1a 28,52 zE wLi+gAb+Be+ tKa 1998 LH Stamsgewijs In- & uitheems 
1b 1,27 n.v.t.  - Water n.v.t. n.v.t. 
1c 1,86 zEl+Es+zE+wE+Be gAb+sWi+xPo+jL+vAc 2000 LH Groepsgewjs In- & uitheems 
1d 6,92 vAc+Be gAb+rPo 1999 LH Stamsgewijs In- & uitheems 
1e 0,97 Lo  1998 NH Stamsgewijs Uitheems 
1f 0,99 n.v.t.  - Water n.v.t. n.v.t. 
2a 26,16 zE wLi+bK+gAb+tKa 1997 LH Stamsgewijs In- & uitheems 
2b 6,17 Be+vAc+rPo  1997 LH Stamsgewijs In- & uitheems 
2c 4,29 zEl+Es  1997 LH Groepsgewijs Inheems 
2d 2,44 B  1997 LH Homogeen Inheems 
2e 3,21 jL+Be bWi 1995 N+L Stamsgewijs In- & uitheems 
2f 0,24 rPo+zEl zE 1997 LH Stamsgewijs Inheems 

2g1 
0,13 bK  1997 LH Homogeen Inheems 
1,54 bK  1997 LH Stamsgewijs Inheems 

2h 0,32 Do  2006 NH Homogeen Uitheems 
3a 10,64 wE+Be  1998 LH Homogeen Inheems 
4a 1,52 vAc Be 1998 LH Homogeen In- & uitheems 
4b 7,11 wE bK+zE+Be+Lij+Lo 1996-98 LH Stamsgewijs In- & uitheems 
4c 2,11 Do rBe+Ps+vAc 1996 NH Homogeen In- & uitheems 
4d 0,22 Ps rBe+vAc 1996-97 NH Stamsgewjs In- & uitheems 
5a 14,27 Ps rBe+zE+wLi+vAc+Pc+tKa 1998-99 N+L Stamsgewijs In- & uitheems 
6a 11,90 zE rBe+wLi+vAc+tKa 1997 LH Stamsgewijs In- & uitheems 
8a 1,55 Ps vAc 1998 NH Homogeen In- & uitheems 
9a 15,45 wE wLi+rBe+zE+tKa 1996 LH Stamsgewijs In- & uitheems 
9b 2,99 rBe+rPo gAb 1996 LH Stamsgewijs Inheems 
10a 15,93 wE+rBe gAb+tKa 1997 LH Stamsgewijs In- & uitheems 
10b 1,23 Ps  1998 NH Homogeen Inheems 
10c 1,58 rBe rPo 1996 LH Stamsgewijs Inheems 
10d 4,27 Ps+rBe+vAc wE+wLi+Pc 1997 N+L Stamsgewijs In- & uitheems 
10e 0,29 zE rBe+vAc 1996 LH Homogeen In- & uitheems 
11a 5,19 Ps+Pc+rBe  1997 N+L Stamsgewijs In- & uitheems 
12a 4,70 zE+tKa rBe+aE+vAc+Do 1995 LH Stamsgewijs In- & uitheems 
12b 6,44 Ps+rBe+vAc  1996 N+L Stamsgewijs In- & uitheems 
12c 1,23 vAc  1996 LH Homogeen Uitheems 
12d 2,38 Ps Be 1996 N+L Groepsgewijs Inheems 
12e 0,73 Do  2000 NH Homogeen Uitheems 
12f 0,99 rBe Ps - L+N Stamsgewijs Inheems 
12g 1,32 wE  1996 LH Homogeen Inheems 
13a 7,71 zE+Be wLi+ tKa+vAc+Do+aE 1996-98 LH Stamsgewijs In- & uitheems 
13b 1,46 Ps rBe+Wi 1945 NH Homogeen Inheems 
13c 0,85 Do rBe 2001 NH Homogeen In- & uitheems 

 
De meeste bestanden situeren zich op voormalige akkers. Dit is nog steeds zichtbaar in de kruidlaag, waar een 
dominantie van grassen optreedt (Ruw beemdgras, Gestreepte en Gladde witbol en Gewone glanshaver als 
meest voorkomende soorten). Hoewel het voormalig bodemgebruik akker is, komen ruigtesoorten zoals Grote 
brandnetel en Akker- of Speerdistel slechts sporadisch voor. 
 
Tussen de bestanden bevinden zich zowel toegankelijke als ontoegankelijke wegen. De meeste zijn onverhard 
en de toegankelijke paden worden onregelmatig gemaaid. Deze paden vormen de enige openruimtecorridor 
tussen de bosbestanden. Daarnaast bevinden zich halfopen tot open bestanden, waar de aanplant deels of 
zelfs volledig afgestorven is. Voorbeelden van dergelijke vrijwel volledig afgestorven aanplantingen zijn de 
bestanden met Zoete kers (2g). Ook sommige bestanden met aanplant van Zomer- of Wintereik zijn deels 
afgestorven, met als resultaat een semi-open landschap (zie Figuur 2.6). 
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Figuur 2.6: Zicht op het noordwesten van bestand 2g. 

2.3.2.1. Bestandskenmerken 

2.3.2.1.1. Bestandstypen 

De overgrote meerderheid van de bestanden bestaat uit loofbomen (>75% of 158 ha in GIS-kartering). Op de 
tweede plaats staat het aandeel gemengde naald- en loofbomen (>20%). De eenheid open water (0,7%) is in de 
minderheid. Het westelijke deel van bestand 4c is bovendien opgenomen als te bebossen oppervlakte. Zie 
Grafiek 2.1 en Tabel 2.6 voor het type bedekking en Kaart 2.9: “Bosbestandstype en hoofdboomsoorten” voor 
een overzicht van de bosbestandstypes, met vermelding van de hoofdboomsoorten. 
 

Grafiek 2.1: Type bedekking in de bestanden (Loofbomen, Naaldbomen, Loof- (50-80%) en 
Naaldbomen, Naald- (50-80%) en loofbomen en Water). 

Bestandstype

L
N
L+N
N+L
Wa

 
Tabel 2.6: Type bedekking in de bestanden. 
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Type L N L+N N+L Water Som 

GIS opp. (ha) 158,15 6,01 0,99 42,05 1,91 209,11 

Aandeel (%) 75,6 2,9 0,5 20,1 0,9 100% 

Kadaster opp. (ha) 159,17 6,05 1,00 42,32 1,92 210,46 

2.3.2.1.2. Leeftijd 

De leeftijdsverdeling van de bosbestanden is vrijwel eenvormig aangezien het allemaal jonge aanplantingen 
betreft. De beplanting werd aangelegd in de tweede helft van de jaren ’90 en wordt sporadisch afgewisseld 
met enkele oudere bomen(groepen) of dreven. 

2.3.2.1.3. Sluitingsgraad 

De meeste bestanden hebben een sluitingsgraad van meer dan 75%. Dit is echter niet het geval voor bestand 
1b (ven), de afgestorven Zoete kersen in bestand 2g en overige sterfte (zoals ondermeer in bestand 12a). In 
sommige percelen (bvb. in bestand 1a en 2a) zijn de groeicondities ook ondermaats, wat resulteert in een 
lagere sluitingsgraad (50-75%). 

2.3.2.1.4. Bedrijfsvorm 

Vanwege de jonge leeftijd van het bos is er nog geen “traditionele” bedrijfsvorm. Het merendeel van de 
bosbestanden is voorbestemd voor een gebruik als hooghout; verspreid wordt echter ook een hakhoutbeheer 
voorzien om bosovergangen te creëren en te behouden en structuur in het bos te brengen. 

2.3.2.1.5. Mengingsvorm 

De mengingsvorm heeft betrekking op de verdeling van de hoofdboomsoort per bestand. Aangezien het gaat 
over een recent aangeplant bos, spreekt dit voor zich dat er een (kunstmatige) stamsgewijze menging aanwezig 
is in de meeste bestanden (>84%). Slechts in enkele bestanden zijn duidelijke groepen te onderscheiden of is er 
sprake van een homogene verdeling. Hier en daar werden verschillende boomsoorten afwisselend in één of 
meerdere rijen naast elkaar aangeplant (bvb. Berk, Robinia en Grove den in bestand 10d). Niet alle soorten zijn 
op elkaar afgestemd (bvb. Beuk en Zoete kers in bestand 2d-g). Hier en daar werd uitval met andere soorten 
ingeboet (vaak Douglasspar). Zie Grafiek 2.2 en Tabel 2.7 voor een overzicht van de mengingsvorm en Kaart 
2.9: “Bosbestandstype en hoofdboomsoorten” voor de aanwezige hoofdboomsoorten per bestand. 
 

Grafiek 2.2: Mengingsvorm in de bosbestanden. 

Mengingsvorm

Groepsgewijs
Stamsgewijs
Homogeen
nvt

 
 

Tabel 2.7: Mengingsvorm in de bosbestanden. 
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Menging Groepsgewijs Stamsgewijs Homogeen n.v.t. 

GIS-opp. (ha) 11,36 171,17 17,73 1,41 

Aandeel (%) 5,6 84,9 8,8 0,7 

Kadasteropp. (ha) 11,43 172,27 17,84 1,42 

2.3.2.2. Boomsoortensamenstelling 

2.3.2.2.1. Zaailingen 

Tot de zaailingen worden doorgaans alle exemplaren gerekend met een hoogte minder dan 2 meter. Door hun 
slechte groei, kunnen in principe sommige van de aangeplante bomen nog tot deze categorie gerekend 
worden. De meeste bomen zijn te jong om voor natuurlijke verjonging te zorgen in de bosbestanden. De enige 
uitzondering hierop vormen de Abelen, Ratelpopulieren en Robinia’s, die d.m.v. worteluitlopers voor jonge 
boomopslag zorgen. Overige verjonging is grotendeels afwezig in de bosbestanden, wat mede te wijten kan zijn 
aan de (historische) bodemvervuiling. 

2.3.2.2.2. Struiklaag 

Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte tussen 2 en 8 meter en een omtrek kleiner dan 20 
cm. Een groot deel van de beplanting kan – omwille van vernoemde redenen – eveneens nog tot de struiklaag 
gerekend worden. Aangezien er geen dendrometrische opnames gedaan zijn voor deze studie, wordt hier niet 
verder op ingegaan. 

2.3.2.2.3. Boomlaag 

De boomlaag omvat alle exemplaren met een omtrek van meer dan 20 centimeter. De meeste bomen hebben 
echter nog niet hun volledige omtrek en hoogte bereikt. Slechts enkele “oudere” bomen zijn aanwezig door- of 
langsheen de bosbestanden. Voor een overzicht van de aangeplante boomsoorten, zie Tabel 2.8. 

2.3.2.3. Dendrometrische gegevens 

Aangezien het bosgebied pas recent (+12 jaar) is aangeplant, was het onnodig om dendrometrische opnames 
uit te voeren. In plaats daarvan werd aan de hand van de aangeleverde beplantings- en sterftegegevens, in 
combinatie met eigen inventarisatiegegevens, een oppervlakteschatting gemaakt per boomsoort (zie Tabel 
2.8). 
 

Tabel 2.8: Overzicht beboste oppervlakte per boomsoort. 
Boomsoort Oppervlakte (ha)  Boomsoort Oppervlakte (ha) 

Zomereik 62,74  Grauwe abeel 2,56 

Wintereik 40,82  Boskers 1,86 

Grove den 21,61  Japanse lork 1,80 

Ruwe berk 29,54  Es 1,80 

Robinia 10,52  Douglasspar 1,70 

Divers 7,20  N.v.t. 1,65 

Tamme kastanje 5,77  Wilg 0,71 

Winterlinde 5,30  Lijsterbes 0,36 

Zwarte els 4,32  Beuk 0,24 

Ratelpopulier 4,22  Populier 0,23 

Corsicaanse den 4,18  Som 209,11 
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Zomer- en Wintereik zijn met een aandeel van respectievelijk 31,3% en 20,4% van de totale oppervlakte de 
belangrijkste boomsoorten. Onder de naaldbomen is de Grove den de belangrijkste boomsoort. De soort komt 
voor op ongeveer 10,8% van de bestandsoppervlakte.  
Bij de aanplanting is grotendeels gekozen voor inheemse en streekeigen soorten (Ruwe berk en Zomer- of 
Wintereik), maar er komen ook uitheemse soorten zoals Tamme kastanje, Corsicaanse den en Robinia in 
redelijk hoge aantallen voor binnen de bosbestanden. 
Niet alle bomen zijn op de juiste standplaats aangeplant, waardoor enkele zijn afgestorven of kwijnen. De 
bodem in bestand 2d was waarschijnlijk te nat voor de aangeplante Zoete kers en de combinatie met Beuk 
benadeelde de soort. De beplanting in bestand 12a is waarschijnlijk afgestorven ten gevolge van de droge 
heidegrond; mogelijk in combinatie met de historische vervuiling. 
 
Voor dit beheerplan werd bewust gekozen voor een niet-bosbouwkundige benadering10 en dient de 
bosinventaris louter om richting te geven aan het beheer. Het is m.a.w. bedoeld om: 
 inzicht te verkrijgen in de mengverhouding tussen hoofd- en mengboomsoorten; 

 het aandeel van de soorten in de bestandsopbouw te kennen; 

 het aanwezige stamtal te weten (vnl. op basis van aanplantgegevens), alsook de oppervlakte die door de 
belangrijkste soorten wordt ingenomen; 

 een duidelijke kijk te krijgen op de bestandenstructuur; 

 uitsluitsel te krijgen over de gezondheidstoestand van het bos in zijn geheel en van bepaalde soorten in 
het bijzonder. 

 
Methode 
Tijdens de inventarisatie in 2008 werden de bestandsopnames uitgevoerd door middel van gehele of 
gedeeltelijke opnames in alle bestanden. Er werd gewerkt met transecten, welke in functie van het bostype en 
de bestandsgrootte variëren in grootte en het ganse gebied bestrijken. 
 
Dood hout 
Buiten de eventuele afgestorven beplantingen, zijn er nog geen – door ouderdom – afgestorven bomen 
aanwezig. Met het verloop van de tijd zal het aandeel dood hout echter toenemen en alzo een diepgaander 
effect kunnen teweegbrengen op het ecosysteem. Zowel oude bomen als dood hout zijn essentieel voor een 
evenwichtig en gestructureerd bos. In de beheersvisie en –maatregelen (hoofdstuk 3 en 4), zal dan ook 
aandacht besteed worden aan dood hout. 

2.3.3.  Flora 

2.3.3.1.  Dataverzameling en –analyse 

Er zijn 30 vegetatiekundige opnames volgens de Braun-Blanquet-methode gemaakt in bosvegetaties; dit in 
proefvlakken van 16m op 16m. Elk van deze opnamen is gelokaliseerd door een opmeting van de coördinaten 
d.m.v. GPS. Dit maakte het mogelijk de opnamepunten op kaart nauwkeurig te lokaliseren. De ligging van de 
proefvlakken en de meetpunten van de bestands- en vegetatieopnamen zijn terug te vinden in Bijlage 5. De 
vegetatieopnames worden weergegeven in Bijlage 6. 
 
Daarnaast werden 9 opnames volgens de Tansley-methode gemaakt. Het betreft hier ondermeer de randen 
van het ven en enkele smalle bosbestanden, waar wegens de beperkte oppervlakte een Braun-Blanquet-
bosvegetatieopname onmogelijk was. 
 
Een soortenlijst van de boom-, struik- en kruidlaag werd opgemaakt aan de hand van de 39 vegetatieopnamen 
die gebruikt werden voor het opstellen van de typologie. Ze zijn verder aangevuld met soorten die tijdens de 
bosbeschrijvingen werden vastgesteld of waarvoor aparte inventarisaties zijn verricht. 

 
10 Opmerking: aangezien er geen zuiver dendrometrische opnames zijn uitgevoerd, konden gegevens i.v.m. stamtal, grondvlak, etc. niet 
gebruikt worden voor o.a. de beheervisie. 
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De actuele soortenlijst van het gebied is opgenomen in Bijlage 6. Deze bijlage geeft tevens informatie over de 
ecologie, status, zeldzaamheid, e.d. van de voorkomende plantensoorten en werd gehaald uit het Register 
Flora Vlaanderen (Biesbrouck et al., 2001). 
 
Elk van de bosvegetatieopnamen die volgens de Braun-Blanquet-methode werden opgenomen, werd 
vegetatiekundig op naam gebracht met behulp van de Tropres-identificatiespectra (Roelandt 2003). In een 
Tropres-sterdiagram wordt de verwantschap van een opname met elk van de 32 bostypen uit de gewestelijke 
bosinventarisatie getoond. Dergelijke diagrammen zijn handige hulpmiddelen om in één oogopslag de ware 
identiteit van de opname te onthullen. 
Een gemiddeld identificatiespectrum voor elk bosvegetatietype uit de gewestelijke bosinventarisatie werd 
berekend op basis van de Tropres-score van elke opname (zie Tabel 2.9). 
 

Tabel 2.9: Overzicht van de bostypes per bestand (op basis van de Tropres-resultaten van 30 Braun-Blanquet-
vegetatieopnames). 

Bestandnummer Bosvegetatietype 
1a Witbol Berken-Eikenbos 
1c Soortenarm Berken-Eikenbos 
1d Witbol Berken-Eikenbos 
2a Witbol Berken-Eikenbos 
2b Witbol Berken-Eikenbos 
2c Ruigt-Elzenbos 
2d Witbol Berken-Eikenbos 
2e Witbol Berken-Eikenbos 
2f Ruigt-Elzenbos 
2g Brandnetel-Vlierenbos 
3a Witbol Berken-Eikenbos 
4a Witbol Berken-Eikenbos 
4b Witbol Berken-Eikenbos 
4c Soortenarm Berken-Eikenbos 
6a Soortenarm Berken-Eikenbos 
9a Witbol Berken-Eikenbos 
9b Witbol Berken-Eikenbos 

10a Witbol Berken-Eikenbos 
10b Soortenarm Berken-Eikenbos 
10c Soortenarm Berken-Eikenbos 
10d Soortenarm Berken-Eikenbos 
11a Soortenarm Berken-Eikenbos 
12a Bochtige smele rijk Berken-Eikenbos 
12b Soortenarm Berken-Eikenbos 
12c Soortenarm Berken-Eikenbos 
12f Bochtige smele rijk Berken-Eikenbos 
12g Soortenarm Berken-Eikenbos 
13a Bochtige smele rijk Berken-Eikenbos 
13b Bochtige smele rijk Berken-Eikenbos 
13c Soortenarm Berken-Eikenbos 

2.3.3.2.  Actuele en potentiële vegetatie 

2.3.3.2.1. Actuele vegetatie 

Bostypologie 
 
Bij de bostypologie ligt de nadruk op de vegetatie in plaats van op de struiken en bomen. Deze laatste zijn 
meestal aangeplant in tegenstelling tot de vegetatie die spontaan ontstaat. 
Een bostype kan gedefinieerd worden als het van nature bij een groeiplaats in zijn natuurlijke toestand horend 
bos in zijn ontwikkelingsgang van pionierstadium tot climax.  
 
De bossen in het plangebied behoren nagenoeg geheel tot het “Berken-Eikenbos” Het is typisch op droge, zeer 
zure, voedselarme zand- tot zandleemgronden. 
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De actuele bosvegetatie in het plangebied bestaat vooral uit onverzadigde gemeenschappen van Berken-
Eikenbossen en van loofbosruigtes. Van het Berken-Eikenbos worden 3 types onderscheiden. Van de 
loofbosruigtes worden 2 types onderscheiden die zeer nauw verwant zijn met elkaar. 
 
Berken-Eikenbossen (Betulo-Quercetum): 
 Bostype 1: Witbolrijk Berken-Eikenbos 

 Bostype 2: Soortenarm Berken-Eikenbos 

 Bostype 3: Bochtige smelerijk Berken-Eikenbos  

 
Loofbosruigtes: 
 Bostype 4: Ruigt-Elzenbos 

 Bostype 5:  Brandnetel-Vlierenbos 

 
1. Berken-Eikenbossen (Betulo-Quercetum) 
 
Dit bostype is het best vertegenwoordigd in het plangebied. Bijna uitsluitend bestaan deze bostypes uit 
aanplanten van Zomereik. Het betreft vaak minder goed ontwikkelde Berken-Eikenbosvegetaties omdat 
dominante grassen vrij hoge bedekkingen halen, waardoor de ondergroei vaak erg beperkt is. 
 
1.1. Witbolrijk Berken-Eikenbos 
Het identificatiespectrum voor dit bostype wordt weergegeven in Grafiek 2.3.  
 
Dit bostype is een soortenarme vorm van het Berken-Eikenbos, dat voorkomt op relatief voedselrijke bodem.  
 
Constante soorten zijn beperkt tot Gestreepte witbol, Veldzuring en Glanshaver. Gewone hoornbloem, Brede 
wespenorchis en Jacobskruiskruid zijn frequente soorten. Door de dominantie van de grassen Gestreepte 
witbol en Glanshaver (en in mindere mate Ruw beemdgras en Kweek) is de kruidlaag vrij monotoon 
ontwikkeld. 
 
Dit bostype komt verspreid voor in het plangebied, maar heeft zijn zwaartepunt in het westelijk deel. Hier 
situeren zich de voormalige, voedselrijkere landbouwgronden, wat de dominantie van de grassen in veel 
percelen verklaart. 
 
Grafiek 2.3: Bostypenspectrum voor het Witbolrijk Berken-Eikenbos. 
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2. Soortenarm Berken-Eikenbos 
Het identificatiespectrum voor dit bostype wordt weergegeven in Grafiek 2.4. 
 
Grafiek 2.4: Bostypenspectrum voor het soortenarm Berken-Eikenbos. 
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Dit bostype is een zeer soortenarme vorm van het Berken-Eikenbos, dat voorkomt op voedselarme bodem. In 
veel gevallen betreft het aanplanten van Grove den, waar de ondergroei van zowel kruid- als struiklaag beperkt 
is. Ook aanplanten van Ratelpopulier, Lork en Robinia, waar weinig kruidige ondergroei aanwezig is, behoren 
tot dit bostype. Indien recent kappingen van de boomlaag werden uitgevoerd (bijvoorbeeld in het plangebied 
in de Lorkbestanden) is een tendens aanwezig tot meer kruidgroei vanwege de verhoogde lichtinval. Deze 
bestanden werden dan gerangschikt onder de “Witbolrijke Berken-Eikenbossen”, vermits er in de kruidlaag 
Gladde of Gestreepte witbol aanwezig is. 
 
Als constante soorten worden Brede wespenorchis en Wijfjesvaren aangetroffen. Frequent voorkomende 
soorten in de kruidlaag zijn o.m. Gladde witbol, Kweek en Kleine veldkers. 
 
In het plangebied komt het soortenarm Berken-Eikenbos hoofdzakelijk voor in het centrum en het oosten. 
 
3. Bochtige smele rijk Berken-Eikenbos 
Het identificatiespectrum voor dit bostype wordt weergegeven in Grafiek 2.5.  
 
Dit bostype bestaat voornamelijk uit een vegetatie van schrale bodems.  
De boomlaag wordt gevormd door een ijle aanplant van Grove den of Zomereik. Zomereik bevindt zich hierbij 
in een slechte toestand, waardoor een meer open vegetatie ontstaat. 
Constante soorten van dit bostype in de kruidlaag zijn Bochtige smele, Gewoon struisgras, Fijn schapegras en 
Schapezuring. Amerikaanse vogelkers, Pijpenstrootje, Zilverhaver en Buntgras zijn frequente soorten in dit 
bostype. 
 
Dit type wordt hoofdzakelijk op de landduinen in het oosten van het plangebied aangetroffen. 
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Grafiek 2.5: Bostypenspectrum voor het Bochtige smele rijk Berken-Eikenbos. 
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2. Loofbosruigtes 
 
Binnen het plangebied worden 2 verschillende vegetatietypes, loofbossen met een ruigtevegetatie als 
ondervegetatie, onderscheiden. De bostypes verschillen niet veel, maar onderscheiden zich in soortenrijkdom. 
De 2 types komen voor op voedselrijke, vochtige tot natte bodem. 
Het Ruigt-Elzenbos is het meest soortenrijk, het Brandnetel-Vlierenbos daarentegen het minst soortenrijk. 
 
Een deel van deze bossen heeft een “moerasbosaspect” met permanent nattere plekken en een eerder zompig 
karakter. In deze zompige delen werd veelal Wilg, Zwarte els en Gewone es aangeplant. Deze bossen situeren 
zich langs de Stevensvennenloop. 
 
4. Ruigt-Elzenbos 
Het identificatiespectrum voor dit bostype wordt weergegeven in Grafiek 2.6. 
 
Constante soorten zijn soorten van natte tot vochtige standplaatsen, al dan niet met een fluctuerende 
waterstand: Pitrus, Leverkruid en Riet. In de boomlaag is Zwarte els en Gewone es naast Wilg (hoofdzakelijk 
Boswilg), aanwezig. Frequente soorten zijn ruderalen als Hennepnetel, Kruipende boterbloem en Hop.  
 
Het bostype komt slechts sporadisch voor in het westen van het plangebied, in de vochtige (voedselrijkere) 
delen nabij de Stevensvennenloop. 
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Grafiek 2.6: Bostypenspectrum voor het Ruigt-Elzenbos. 
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5. Brandnetel-Vlierenbos 
Het identificatiespectrum voor dit bostype wordt weergegeven in Grafiek 2.7.  
 
Het bostype is het meest verwant met het Brandnetel-Vlierenbos. In vergelijking met bostype 4 (Ruigt-
Elzenbos) betreft dit nog een soortenarmere variant.  
De vegetatie bestaat bijna uitsluitend uit typische ruigtekruiden. 
Constante soorten zijn Grote brandnetel en Kleefkruid. Kruipende boterbloem en Ruw beemdgras zijn 
frequente soorten. Meer specifieke soorten van bostype 4 zijn geheel afwezig in dit type. 
 

Grafiek 2.7: Bostypenspectrum voor het Brandnetel-Vlierenbos. 
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Niet-bosvegetatietypen of open ruimte-vegetaties 
 
Voor de analyse van de niet-bosvegetaties of open ruimte-vegetaties zijn gedetailleerde opnames gemaakt 
binnen bepaalde specifieke delen van bestanden (waterpartijen, smalle bossen en bosranden), de zgn. Tansley-
opname. In totaal werden 9 Tansley-opnames gemaakt (Tabel 2.10).  
Twee opnames bevinden zich in open ruimtes, met name langs de Stevensvennenloop en de oever van de 
vijver in bestand 1b. 
 

Tabel 2.10: Overzicht van de Tansley-vegetatieopnames. 
Bestandnummer Vegetatietype Habitat 

1b Heidevegetatie met Struikheide Oever 
1f Oevervegetatie met Knolrus en wilgenstruweel Oever 

2d-2 Bochtige smele rijk Berken-Eikenbos Bos 
2h Witbol Berken-Eikenbos Bos 
4d Soortenarm Berken-Eikenbos Houtkant 
5a Soortenarm Berken-Eikenbos Bos 
8a Soortenarm Berken-Eikenbos Bos 

12d Bochtige smele rijk Berken-Eikenbos Randzone bos 
12e Bochtige smele rijk Berken-Eikenbos Bos 

 
Voor de bespreking van de vegetatietypes die behoren tot het Witbol Berken-Eikenbos, het soortenarm 
Berken-Eikenbos en het Bochtige smele rijk Berken-Eikenbos verwijzen we naar de bostypologie. Het betreft 
hier analoge bostypes, die aansluiten bij de grotere bosbestanden, zodat de soortenrijkdom analoog is. 
 
Van de open ruimtes worden 2 vegetatietypes onderscheiden: 
Type 1: Heidevegetatie met Struikheide 
Type 2: Oevervegetatie met Knolrus en wilgenstruweel 
 
1. Heidevegetatie met Struikheide 
Dit vegetatietype komt voor langs de Stevensvennenloop (bestand 1f). Constante soorten van dit vegetatietype 
zijn Struikheide en Pijpenstrootje. Op de nattere delen zijn veenmossen, Moeraswolfsklauw en Dopheide 
aanwezig.  
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Op voedselrijkere plaatsen komt Riet en Koninginnekruid voor, indicatoren van meer voedselrijke 
omstandigheden. 
 

 
Figuur 2.7: Koningsvaren in bestand 1b. 

 
2. Oevervegetatie met Knolrus en wilgenstruweel 
Dit vegetatietype komt voor langs de oevers van de vijver in bestand 1b. 
In dit type is de successie reeds goed op gang, wat zich uit in de aanwezigheid van een struweelvegetatie langs 
de randen. 
Constante soorten zijn Knolrus, Pijpenstrootje, Pitrus en Wilg. Op de kalere delen komt o.m. Moeraswolfsklauw 
voor. Andere opmerkelijke soorten zijn Koningsvaren (zie Figuur 2.7), Veenmos spec. en Blaasjeskruid spec., 
deze laatste in de waterloop zelf. Op voedselrijkere plaatsen komen indicatoren zoals Leverkruid, Gele lis en 
Kale jonker voor.  

2.3.3.2.2. Vergelijking met de Biologische Waarderingskaart 

Het grootste deel van het studiegebied (202 van de 209 ha volgens GIS-kartering) staat bekend als biologisch 
waardevol gebied. De overige 7 ha zijn biologisch minder waardevol. 
Zie Kaart 2.11: “Biologische waardering” voor een uittreksel uit de biologische waarderingskaart. 
 
In het gebied bevinden zich 3 zones met hoge biologische waarden en goede potenties naar 
natuurontwikkeling toe. 
 
Een duidelijk verschillende kruidlaag is aanwezig in bestand 13a en 13b. Het betreft hier een voormalig 
heidelandschap, dat niet onder landbouw werd gebracht. Heidefragmenten zijn nog steeds aanwezig (o.m. 
Struikheide, Zandblauwtje, Pijpenstrootje, enz.). Deels openkappen kan voor herstel van droge heide en 
heischrale graslanden zorgen. 
 
Een andere biologisch waardevolle zone bevindt zich langs en in de omgeving van de Stevensvennenloop 
(bestand 1f).  
Gezien een groot deel van de aanplantingen hier afgestorven is (Zoete kers en Beuk), kan de ontwikkeling van 
open ruimtes hier ook voor een herstel van het heidelandschap zorgen. Hiertoe zouden plagexperimenten 
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moeten uitgevoerd worden, wegens de voedselrijke toplaag. Nadien zorgt een maaibeheer voor bijkomende 
verschraling van de graslanden. 
Langs de beek zelf, die nu vrijwel volledig verland is met Pijpenstrootje en Pitrus, komen natte heiderestanten 
voor (o.m. Moeraswolfsklauw werd aangetroffen op afgeplagde zones langs de oever). Hier kan een 
slibruiming, met gedeelte kapping van beide oevers, zorgen voor de ontwikkeling van natte heidehabitats. 
 
Een andere biologische waardevolle zone bevindt zich in bestand 1a. Het betreft hier een rustgebied. Vooral de 
paden doorheen de percelen bieden potenties naar zeldzame vlindersoorten en andere insecten, getuige het 
voorkomen van Veldparelmoervlinder op één van de paden (eigen waarneming Econnection 23/05/2008). 

2.3.3.2.3. Vergelijking met de Potentieel Natuurlijke Vegetatiekaart 

Op Kaart 2.12: “Potentieel natuurlijke vegetatie” zien we een overzicht van de potentiële natuurlijke vegetatie 
(bosvegetatietypen). Hier vinden we slechts 2 types terug, nl. Eikenbos of Eiken-Beukenbos in de natte of de 
droge variant en dit ongeveer gelijk verdeeld in oppervlakte. 
 
De analyse van de actuele vegetatie daarentegen onderscheidde binnen het Eikenbos 3 verschillende bostypes 
(Bostype 1: Witbolrijk Berken-Eikenbos; bostype 2: soortenarm Berken-Eikenbos; bostype 3: Bochtige smele rijk 
Berken-Eikenbos), die allemaal gebonden zijn aan vrij voedselarme situaties, met uitzondering van bostype 1, 
dat op de voormalige (bemeste) landbouwgronden voorkomt. De situatie nu is dus een meer artificiële situatie 
door een (zeer) sterk aangerijkte bodem. 
De analyse van de actuele vegetatie in het plangebied onderscheidde daarnaast 2 – nauw verwante – bostypes 
(Ruigt-Elzenbos en Brandnetel-Vlierenbos). De potentiële vegetatie voor deze types is het Ruigt-Elzenbos. Dit is 
niet in overstemming met wat de PNV kaart weergeeft voor dit gebied. De actuele vegetatie is veel 
voedselrijker en vochtiger dan wat men zou verwachten volgens de PNV-kaart. 

2.3.3.2.4. Zeldzame, bedreigde en beschermde soorten 

Tijdens de diverse veldbezoeken en inventarisaties, werden enkele zeldzame, bedreigde of beschermde plant- 
en diersoorten opgemerkt. Deze zijn vaak gebonden aan specifieke en/of weinig voorkomende biotopen (cfr. 
heideterreinen). Op Kaart 2.13: “Bijzondere plant- en diersoorten” staat een overzicht van de aangetroffen 
bijzondere plant- en diersoorten. 
 
Metaalflora 
Vanwege de historische vervuiling van de bestanden, heeft dit ook effecten op de aanwezige fauna en flora 
(ondermeer risico op bioaccumulatie). Zo gebeurt er bvb. momenteel onderzoek naar het aandeel zware 
metalen in de blad- en strooisellaag door de Universiteit Gent. Hieruit bleek dat metalen werden opgenomen in 
de bomen (soort- en stofafhankelijk) en via bladval terug op de bodem terecht kwam.  
Elders heeft de vervuiling op historische industriële sites geleid tot het ontstaan van een typische 
“metaalflora”. Bekendste voorbeelden hiervan zijn het Zinkviooltje en de Zinkboerenkers, waarbij een 
uitgesproken metaaltolerantie optreed en alzo “ongeschikt” terrein gekoloniseerd kon worden.  
Een minder voor de hand liggende soort die binnen het plangebied voorkomt en haar verspreiding te danken 
heeft aan de aanwezigheid van metalen in de bodem, is het Engels gras. Langsheen het kanaal en in de 
wegbermen is deze – elders zeldzame – soort talrijk aanwezig (zie Figuur 2.8). 
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Figuur 2.8: Engels gras in wegberm. 

 
Wettelijk beschermde soorten 
Het Koninklijk Besluit van 16 februari 1976 (B.S. 24/03/1976) regelt de bescherming van een aantal wilde 
plantensoorten in België. Binnen het plangebied werden slechts twee soorten aangetroffen die onder de 
toepassing van dit K.B. vallen: 
 Brede wespenorchis is beschermd voor wat de ondergrondse delen betreft. Deze soort is echter een 

veel voorkomende pionierssoort en behoeft geen bijzonder beheer. 
 Koningsvaren is eveneens beschermd voor wat de ondergrondse delen betreft. Deze soort is niet 

bedreigd, doch komt niet zo frequent voor in Vlaanderen. Binnen het studiegebied werd ze ondermeer 
aangetroffen langsheen bestand 1f en 1b.  

 Veenmossen worden door het K.B. beschermd tegen commerciële exploitatie. In het plangebied werden 
veenmossen aangetroffen in bestand 1f. 

 Wolfsklauw is eveneens integraal beschermd; d.w.z. zowel op vlak van beschadiging, als tegen 
exploitatie. 

Rodelijstsoorten 
Rode Lijsten zijn een belangrijk instrument in het hedendaagse soortgerichte beleid van het Vlaamse 
natuurbehoud. Deze lijsten geven voor elke soort van een groep organismen een indicatie over de status in 
Vlaanderen, gaande van momenteel niet bedreigd tot uitgestorven in Vlaanderen. De recentste Rode Lijst van 
de hogere planten in Vlaanderen werd opgesteld door Van Landuyt et al. (2006). 
De Rode Lijst in strikte zin omvat de planten van de categorieën verdwenen, met verdwijning bedreigd, 
bedreigd en kwetsbaar. In ruimere zin kunnen daarnaast ook nog de categorieën achteruitgaand, zeer 
zeldzaam, zeldzaam, vrij zeldzaam en achteruitgaand in aanmerking worden genomen. 
 
Binnen het plangebied werden 8 soorten van deze Rode Lijst aangetroffen; nl.: 
 Struikhei (achteruitgaand); 

 Gewone dophei (achteruitgaand); 

 Muizenoor (achteruitgaand); 

 Wintereik (achteruitgaand); 

 Engels gras (bedreigd); 

 Moeraswolfsklauw (bedreigd); 
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 Dicht havikskruid (kwetsbaar); 

 Blaasjeskruid sp. (rode lijst soort). 

2.3.3.2.5. Probleemsoorten 

Een probleemsoort is een soort die nadelig is of kan zijn voor de toekomstige bosontwikkeling. Het kan zowel 
gaan om uitheemse als inheemse soorten en vaak is het storend karakter vooral afhankelijk van de 
populatiegrootte van de betrokken soort. In veel gevallen gaat het om soorten die door hun dominant en/of 
invasief karakter andere soorten (waaronder soms doelsoorten van het beheer) geen groei- of vestigingskans 
gunnen, natuurlijke bosverjonging verhinderen, de groei verstoren, enz. Afhankelijk van de vooropgestelde 
beheerdoelstellingen zullen, om het vooropgestelde doel te kunnen realiseren, bepaalde beheersmaatregelen 
noodzakelijkerwijs gekoppeld moeten worden aan een gericht beheer van deze probleemsoorten. De 
plantensoorten waarvan vermoed wordt dat ze als probleemsoort zouden kunnen optreden, worden hierna 
opgesomd. 
 
 Amerikaanse vogelkers is een uit oostelijk Noord-Amerika afkomstige boomsoort die tot 20 m hoog kan 

worden. Ze werd in Europa massaal aangeplant in bossen op zandgrond voor het hout en omdat de 
snelverterende bladeren de arme zandgronden vruchtbaarder konden maken. De soort komt hier echter 
vrijwel uitsluitend in struikvorm voor, zodat het hout onbruikbaar is. Bovendien blijkt de soort sterk te 
woekeren en een probleem te vormen voor de inheemse flora. In het plangebied vormt de soort een 
probleem in vrijwel alle bestanden. Verspreid doorheen de bosbestanden komen enkele kleine groepen 
voor met Amerikaanse vogelkers. 

 

 Amerikaanse eik is een boomsoort, eveneens afkomstig uit Noord-Amerika, die in het verleden massaal 
werd aangeplant voor de houtproductie. Ze vermenigvuldigt zich zeer agressief in de Europese bossen 
en haar verjonging domineert de kruid- en struiklaag. In het plangebied werd o.a. in enkele dreven 
massale opslag van Amerikaanse eik vastgesteld. Ook werd in diverse bestanden deze soort (al dan niet 
aangeplant) aangetroffen. Vanwege zijn snelgroeiend karakter, kan deze soort op korte termijn de 
andere vegetatie-elementen verdringen en een zeer monotoon en soortenarm landschap met zich 
meebrengen. Met name in de oostelijke bosbestanden van het Waaltjesbos komen verspreid enkele 
bomengroepen of -rijen voor van Amerikaanse eik. 

 

 Robinia is een uitheemse boomsoort, waarvan de bestanden (cfr. 1d, 2b en 4a) momenteel gekenmerkt 
worden door een lage biodiversiteit. De soort kan zich snel vermenigvuldigen d.m.v. wortelopslag en 
daardoor massaal verjongen.  

 

 Wortelscheuten van Abeel en Ratelpopulier langs paden. Vanwege de veelheid aan uitlopers die door 
deze boomsoorten gevormd worden, overheersen ze de paden, alsook diverse bosbestanden en 
verhinderen hierdoor lichtinval en een natuurlijke vegetatievorming. 

2.3.4. Fungi 

Op basis van de in 1991 door de Antwerpse Mycologische Kring opgerichte databank FUNBEL (Fungi van 
België), werden de gegevens van paddenstoelen voor het gebied verzameld.  
Vanwege de jonge ontwikkelingsleeftijd van het Waaltjesbos en de kleine hoeveelheid – voor fungi belangrijk – 
dood hout, oude bomen of gedifferentieerd habitat, zorgt voor slechts weinig gegevens (zie Tabel 2.11). 
 
Tabel 2.11: Nabij Waaltjesbos (kilometerhok C6.25.13) waargenomen paddenstoelen. 

Wet. naam Datum Ned. naam Vl. Rode Lijst Ned. Rode Lijst 

Bovista nigrescens  1996.08.22 Zwartwordende bovist Niet bedreigd   

Bovista nigrescens  1996.08.23 Zwartwordende bovist Niet bedreigd   

Clavulina coralloides  1996.08.22 Witte koraalzwam     
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Cortinarius alboviolaceus  1996.08.22 Lila gordijnzwam   Bedreigd 

Ganoderma lipsiense  1996.08.22 Platte tonderzwam     

Hebeloma crustuliniforme  1996.08.22       

Inocybe curvipes  1996.08.22 Zilversteelvezelkop     

Lentinus tigrinus  1996.08.22 Tijgertaaiplaat Niet bedreigd   

Mycena galericulata var. galericulata 1996.08.22 Helmmycena     

Mycena pura f. lutea  1996.08.22       

Oligoporus stipticus  1996.08.22 Bittere kaaszwam     

Paxillus involutus  1996.08.22 Gewone krulzoom Niet bedreigd   

Peziza badia. 1996.08.22 Bruine bekerzwam   Kwetsbaar 

Phallus impudicus  1996.08.22 Grote stinkzwam Niet bedreigd   

Psathyrella candolleana  1996.08.22 Bleke franjehoed     

Psathyrella multipedata  1996.08.22 Bundelfranjehoed     

Psathyrella piluliformis  1996.08.22 Witsteelfranjehoed     

Stereum ochraceoflavum  1996.08.22 Twijgkorstzwam     

Thelephora terrestris  1996.08.22 Gewone franjezwam     

Trametes gibbosa  1996.08.22 Witte bultzwam     

Xerocomus chrysenteron 1996.08.22       

2.3.5. Fauna 

2.3.5.1. Zoogdieren 

Over de zoogdierfauna zijn slechts fragmentarisch gegevens voorhanden. Enkel de aanwezigheid van Vos, Ree, 
Konijn, Mol, Egel en Dwergvleermuis kon worden vastgesteld. Zelfs “algemene” soorten, zoals muizen en 
spitsmuizen, zijn (nog) niet geïnventariseerd in het gebied. 
 
Een studie van Natuurpunt vzw over het voorkomen van vleermuizen in het gebied heeft geen resultaten 
opgeleverd. De locatie van ondermeer de kerk van Lommel Werkplaatsen (nabij bestand 12 is geschikt voor 
vleermuizen of kan hiervoor ingericht worden. Zo valt deze plaats binnen de actieradius van een gekende 
kolonie van de Ingekorven vleermuis (15 km t.o.v. Postel). Andere soorten (zoals de Rosse vleermuis) zijn meer 
gebonden aan oud bos en natuurlijke boomholten, waaraan in het bosgebied een tekort heerst, hetgeen 
resulteert in de afwezigheid van deze soorten. 

2.3.5.2.  Avifauna 

De gegevens van de (broed)vogels zijn gebaseerd op waarnemingen van Econnection en de door het Platform 
Fauna en Flora van het ANB in 2008 uitgevoerde broedvogelinventarisatie.  
 
Omwille van de jonge leeftijd van het bos ontbreken vooralsnog de “echte” bossoorten. Aan de noordrand van 
bestand 9a werd weliswaar Zwarte specht opgemerkt, maar vermoed wordt dat deze soort enkel in het 
Waaltjesbos komt foerageren en zijn broedgebied heeft in de nabijgelegen bosgebieden. Van de Groene specht 
werden territoria vastgesteld in bestand 6a en 9a.  
 
In de onmiddellijke omgeving van het Waaltjesbos liggen diverse andere heide- en bosgebieden, dewelke 
bijzondere vogelsoorten zoals Boomleeuwerik (2 koppels in Werkplaatsen) of Nachtzwaluw herbergen. De 
bestudeerde bosbestanden zijn echter te jong en ongeschikt voor dergelijke soorten, maar herbergen zeker wel 
potenties hiervoor aangezien ze binnen het uitbreidingsareaal liggen van reeds bestaande populaties. 
 
De St. Barabarakerk ten noorden van bestand 12f is tevens geschikt voor Kerkuil, maar tot op heden zijn 
hiervan nog geen waarnemingen. Op meerdere plaatsen in de bosbestanden is echter wel Ransuil opgemerkt 
tijdens de (nacht-)inventarisaties. Deze soorten zijn gebaat met relatief “open” zones als jachtgebied. 
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Onder de brug ten NW van bestand 2c broeden een 20-tal koppels Huiszwaluw, welke op de rode lijst als 
kwetsbaar staat opgelijst. Het – volgens het gewestplan – in bosgebied naastgelegen huis zorgt waarschijnlijk 
mede tot de instandhouding van deze populatie.  
 
Een andere “kwetsbare” rodelijstsoort is de Gekraagde roodstaart, de Koekoek is achteruitgaand en zowel de 
Geelgors (1 koppel in bestand 5a), Zomertortel (1 broedpaar in bestand 2d), Boompieper (24 territoria), als de 
Graspieper zijn bedreigde broedvogels (zie Tabel 2.12). Allen zijn gebonden aan relatief ruig habitat of 
gebieden met verspreide bomen.  
 
Tabel 2.12: Schematisch overzicht van de indeling in Rode Lijstcategorieën op basis van het trendcriterium en 
het zeldzaamheidscriterium. 
Achteruitgang  Uiterst zeldzaam 

<= 100 paren 
Zeer zeldzaam 
101-500 paren 

Zeldzaam 
501-5000 paren 

Vrij zeldzaam 
5001-10000 paren 

Niet zeldzaam 
> 10000 paren 

76-100 %  Met uitst. bedreigd Met uitst. bedreigd Bedreigd Kwetsbaar Achteruitgaand 
51-75 %  Met uitst. bedreigd Bedreigd Bedreigd Kwetsbaar Achteruitgaand 
26-50 %  Bedreigd Kwetsbaar Kwetsbaar Achteruitgaand Achteruitgaand 
<= 25 %  Zeldzaam Niet bedreigd Niet bedreigd Niet bedreigd Niet bedreigd 
 
Andere habitattyperende soorten zijn bvb. Goudhaan (naaldbomen) en Dodaars (3 jongen in 2008 op het ven in 
bestand 1b). Een waarneming van Kleine zilverreiger wijst dan weer op het onverstoorde karakter van het 
gebied. 
Voor een overzicht van de overige waargenomen vogelsoorten, zie Tabel 2.13. 
 

Tabel 2.13: Waargenomen vogelsoorten. 
Soort Vegetatietype  Soort Vegetatietype 

Boomkruiper Bos   Koolmees  Bos en tuinen 
Boompieper Ruigtes en open ruimte  Meerkoet  Water  
Buizerd Bos  Merel  Ruigtes, bos en tuinen 
Dodaars Water  Pimpelmees  Bos en tuinen 
Ekster  Allerlei  Ransuil Ruigtes en bos 
Fazant  Allerlei  Roodborst  Ruigtes, bos en tuinen 
Fitis  Ruigtes en bos  Roodborsttapuit Ruigtes en open ruimte 
Gaai  Ruigtes, bos en tuinen  Sperwer Bos en tuinen 
Geelgors Ruigtes  Staartmees  Bos en tuinen 
Gekraagde roodstaart Bos en tuinen  Tjiftjaf  Ruigtes en bos 
Goudhaan Naaldbos  Turkse tortel Tuinen 
Grasmus Ruigtes  Vink  Ruigtes, bos en tuinen 
Graspieper  Open ruimte  Waterhoen  Water  
Groene specht Bos en tuinen  Watersnip Water 
Groenling  Ruigtes, bos en tuinen  Wilde eend Water  
Grote bonte specht Bos en tuinen  Winterkoning  Ruigtes, bos en tuinen 
Houtduif  Ruigtes, bos en tuinen  Zanglijster Ruigtes, bos en tuinen 
Huismus  Tuinen  Zomertortel Ruigtes 
Huiszwaluw Bebouwing  Zwarte kraai Allerlei  
Kleine karekiet Water en ruigtes  Zwarte mees Naaldbos 
Kleine zilverreiger Water  Zwarte specht Bos 
Koekoek Ruigtes  Zwartkop  Ruigtes en bos 

2.3.5.3. Herpetofauna 

Amfibieën 
De aanwezigheid van diverse vochtige zones leent zich tot de aanwezigheid van amfibieën. In de geschikte 
habitats werden dan ook Grote groene kikker, Bruine kikker en Gewone pad waargenomen. 
 
Reptielen 
Nabij de spoorlijn langsheen bestand 10b werd een dode Levendbarende hagedis gevonden. Deze soort is 
gebonden aan droge en open zandgronden en indien het beheer hierop verder wordt afgesteld, biedt dit zeker 
nog mogelijkheden voor de uitbreiding van deze zeldzame soort. 
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2.3.5.4. Vissen 

Tijdens een bevissing van het ven (bestand 1b) werd de aanwezigheid van Bermpje vastgesteld. Bermpje is 
veeleer een soort van kleine tot middelgrote stromende waters met een grindrijke, zandige bodem; maar de 
soort wordt ook wel eens in stilstaande waters en kleine sloten gevonden. De soort heeft een voorkeur voor 
waters met een geringe diepte. 
 
Afvissing van het aangrenzende kanaal van Beverlo door het Instituut voor Bos- en Wildbeheer (IBW, nu INBO) 
m.b.v. fuiken en elektrisch vismateriaal leverde vangsten van Baars, Blankvoorn, Paling, Pos, Riviergrondel, 
Snoek, Snoekbaars, Zeelt en Zonnebaars. 

2.3.5.5. Ongewervelden 

Libellen en juffers 
De aanwezigheid van het ven en de aansluitende beek (bestanden 1b en 1f), zorgt voor een goede 
vertegenwoordiging van diverse libellensoorten. Daarnaast zijn ook de zonnige open locaties en 
ruigtevegetaties geschikt om een aantal soorten te herbergen.  
Onder de waargenomen soorten bevinden zich tevens enkele zeldzame rode lijstsoorten (zie verder). In de 
toekomst, is het te verwachten dat door de verdere ontwikkeling van het gebied, het aantal soorten zal 
toenemen. Voor een overzicht van de reeds aanwezige soorten zie Tabel 2.14. 
 

Tabel 2.14: Waargenomen libellen en juffers. 
Soort Exemplaren Vegetatie 

Azuurwaterjuffer  Vele honderden Allerlei wateren 
Bandheidelibel Enkele tientallen Ondiep, zonnig water 
Bosbeekjuffer  Enkeling Zuurstofrijke beken met weinig oeverplanten 
Bruinrode heidelibel Vele tientallen Allerlei wateren (liefst zonnig) 
Geelvlekheidelibel Enkele tientallen Allerlei stilstaande, ondiepe wateren 
Glazenmaker spec. Enkele tientallen / 
Grote keizerlibel Enkele tientallen Stilstaande wateren 
Lantaarntje Vele honderden Allerlei wateren 
Vuurjuffer Enkele tientallen Venige wateren 
Weidebeekjuffer Enkeling Traagstromende, zonnige beken met waterplanten 

 
Vlinders 
Voor deze soortengroep is voornamelijk de aanwezigheid van waard- en nectarplanten, open en zonnige zones, 
alsook een mozaïek aan vegetatietypes belangrijk.  
Meest in het oog springt de observatie van de met uitsterven bedreigde Veldparelmoervlinder. Deze werd 
tijdens een veldbezoek in een grazige en bloemenrijke dreef van bestand 1a opgemerkt.  
 
In Vlaanderen zijn nog maar twee populaties van de Veldparelmoervlinder bekend: één in de omgeving van 
Zutendaal in Limburg en één op een netwerk van wegbermen en industrieterreinen in Balen-Wezel (Vanreusel 
et al., 2005).11 Figuur 2.9 laat de verspreiding van de Veldparelmoervlinder in Vlaanderen zien voor 1995 (a) en 
de actuele verspreiding in 2004 (b).  
Voor een overzicht van de waargenomen soorten zie Tabel 2.15 en § 2.3.4.6 voor een overzicht van de rode lijst 
soorten. 
 

  

 
11 Ref.: Van Reusel W, Cortens J., Jacobs M. & Van Dyck H. (2005). Uitbreidingsmogelijkheden voor het leefgebied van de met uitsterven 
bedreigde veldparelmoervlinder. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, afdeling AMINABEL, Brussel. 
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Figuur 2.9: Verspreiding Veldparelmoervlinder vóór 1995 (a) en in 2004 (b). 
 
Tabel 2.15: Waargenomen vlindersoorten. 

Dagvlinders Vegetatie  Nachtvlinders Vegetatie (waardplant) 
Kleine vuurvlinder Schrale, droge graslanden en heide  Lieveling Vochtige kruidenvegetatie (zuring) 
Klein koolwitje Allerlei (ruigtes)  Metaalvlinder  Open (zuring) 
Klein geaderd witje Allerlei (vochtige ruigtes)  Gerandde spanner Bos en heide (wilg en populier) 
Groot koolwitje Allerlei  Snuitvlinder Bossen en tuinen (wilg en populier) 
Atalanta  Ruigtes (trekvlinder)  St. Jacobsvlinder Duinen en heide (kruiskruid) 
Kleine vos Allerlei (ruigtes)  Geoogde bandspanner Vochtige kruidenvegetatie (allerlei) 
Citroentje  Open bos, bosranden en tuinen  Herfstspanner  Loofbos en tuinen (berk) 
Dagpauwoog  Allerlei (ruigtes)  Grote beervlinder Open (allerlei) 
Icarusblauwtje  Droge graslanden  Heispanner  Vochtige heide en bermen (allerlei) 
Koninginnepage  Droge en vochtige graslanden  Stro-uiltje Graslanden (grassen) 
Bont zandoogje Open bos, bosranden en tuinen  Orthotaenia undulana / 
Bruin zandoogje Ruige graslanden    
Hooibeestje Korte, voedselarme, droge graslanden    
Oranje zandoogje Ruige graslanden (nabij bosranden)    
Veldparelmoer Droge, schrale, kruidenrijke graslanden    
 
Overige groepen 
Er bestaan slechts onvolledige gegevens wat betreft de overige ongewervelde diersoorten. Zo komen bij de 
kevers ondermeer het Populierenhaantje en Soldaatje voor. 
 
Bij de sprinkhanen zijn ook de Grote groene sabelsprinkhaan, Gewoon spitskopje, Krasser, Bruine sprinkhaan 
en Kustsprinkhaan (zeldzaam volgens rode lijst) waargenomen en zijn er verscheidene waarnemingen van 
Veldkrekels (zeldzaam). Net ten noorden van de N712 en langsheen de Maatheideloop zijn wel soorten zoals 
Negertje (zeldzaam) en Snortikker (kwetsbaar) aangetroffen, welke mits aangepast beheer en gericht 
onderzoek ook binnen het Waaltjesbos kunnen voorkomen. 
 
De Tijgerspin is niettegenstaande haar rodelijststatus vrij algemeen. Dit heeft te maken met de sterke 
uitbreiding die deze soort heeft gekend sedert ze haar intrede in België heeft gemaakt. Ze weeft een web 
dichtbij de grond in lang gras, vaak in bermen en in randen van velden bij bossen met een kenmerkend 
“zigzagpatroon”. De soort wordt op meerdere plaatsen in het plangebied gevonden. 
 
Naar lieveheersbeestjes werd tot op heden ook nog geen gericht onderzoek gedaan in het Waaltjesbos. Eigen 
observaties beperken zich tot de meest abundante soorten zoals het Twee- en Zevenstippelig lieveheersbeestje 
en het voor biologische bestrijding gekweekte Aziatische lieveheersbeestje. 

2.3.5.6. Zeldzame, bedreigde en beschermde soorten 

Onder de geïnventariseerde soorten zitten enkele zeldzame en/of wettelijk beschermde soorten. 
 
Beschermde soorten 
Alle reptielen en amfibieën zijn beschermd bij K.B. van 22.9.1980 tegen vangen of doden. 
Bij de zoogdieren genieten de insecteneters (vleermuizen, spitsmuizen en egels) een algehele bescherming van 
het K.B. tegen doden, verhandelen of het vernietigen van de leefomgeving. 
De meeste vogelsoorten zijn beschermd bij wet tegen verhandelen of doden, met enkele uitzonderingen voor 
in gevangenschap gekweekte soorten of zogenaamde “pestsoorten”. Daarnaast zijn ook het merendeel van de 
broedvogels bij wet beschermd en genieten de garantie op rust tijdens de ganse broedperiode. Hiermee moet 
bvb. ook rekening gehouden worden bij het uitvoeren van eventuele beheerswerken in het gebied. 
Voor de ongewervelden zijn zowel de libellen, bosmieren, lieveheersbeestjes, alsook (zand)loop- en 
waterroofkevers bij wet beschermd. 
 
Rode lijstsoorten 
Voor de fauna zijn Rode lijsten beschikbaar van zoogdieren (Criel et al., 1994), broedvogels (Devos et al., 2004), 
amfibieën en reptielen (Bauwens & Claus, 1996), vissen (Vandelannoote & Coeck, 1998), libellen (De Knijf & 
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Anselin, 1996), mieren (Dekoninck et al., 2003), landslakken (Backeljau et al., in voorbereiding) en sprinkhanen 
en krekels (Decleer et al., 1999). 
 
Vogels: 
 Boompieper (bedreigd); 

 Geelgors (bedreigd); 

 Gekraagde roodstaart (kwetsbaar); 

 Graspieper (bedreigd); 

 Huiszwaluw (zeldzaam); 

 Koekoek (achteruitgaand); 

 Zomertortel (bedreigd); 

 
Reptielen: 
 Levendbarende hagedis (zeldzaam); 

 
Dagvlinders: 
 Veldparelmoervlinder (met uitsterven bedreigd); 

 
Libellen: 
 Bandheidelibel (zeldzaam); 

 Bosbeekjuffer (bedreigd); 

 Weidebeekjuffer (zeldzaam); 

 
Sprinkhanen: 
 Kustsprinkhaan (zeldzaam). 

 Veldkrekel (zeldzaam); 

 
Spinnen: 
 Tijgerspin (zeldzaam); 

2.3.5.7. Probleemsoorten 

Zoals hoger reeds uiteengezet (§ 2.3.3.2.5) is een probleemsoort een soort die mogelijk overlast bezorgt, de 
toekomstige (bos-)ontwikkeling benadeelt of een hypotheek legt op het bereiken van de vooropgestelde 
beheersdoelstellingen. Bij de fauna werd slechts één (mogelijke) probleemsoort geïdentificeerd, met name de 
Muskusrat (Ondantra zibethicus).  
De Muskusrat werd begin 20e eeuw vanuit Canada in Europa geïmporteerd door een Tsjechische graaf die er 
mee wilde fokken vanwege zijn bont. Doordat de vacht van de muskusrat in ons Europees klimaat te dun bleef 
en dus minder geschikt was voor de bonthandel, werd de rat door diezelfde graaf uitgezet voor de jacht.  
Vanaf het uitzetten in Tsjechië heeft de soort zich via Duitsland en Frankrijk steeds verder uitgebreid, tot ze 
begin jaren ‘70 ook in België was aangekomen. Nu is ze geworden tot de grootste bedreiging voor waterwegen 
en dijken en wordt ze in alle provincies fel bestreden. Dat is voornamelijk te wijten aan zijn leefwijze. De 
Muskusrat is immers aangewezen in zijn voortbestaan op water. Sloten en plassen hebben daarbij zijn 
voorkeur. Hij maakt dan een nest en een gangenstelstel van flink formaat. Zo ondermijnt hij dijken en wegen, 
zonder daarbij zelf weet te hebben van de enorme schade die hij aanricht met zijn activiteiten.  
In het westen van het plangebied, werden in bestand 1f fuiken en vergiftigd lokaas aangetroffen om de 
Muskusrat te bestrijden. Dit is naar alle waarschijnlijkheid om de stevigheid van de dijken langsheen het kanaal 
van Beverlo te garanderen. 
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2.3.5.8. Habitatwaardering 

Op basis van de aanwezige plant- en diersoorten kunnen we een conclusie trekken wat betreft de belangrijkste 
habitats. Voornamelijk de bescherming van de aanwezige rodelijstsoorten geniet hierbij extra aandacht.  
Naar het toekomstig beheer toe, kunnen we volgende kernhabitats selecteren: 
 Schrale graslanden; 

 Oligotroof water; 

 Vochtige en droge heide; 

 Open zandgrond; 

 Struweel en bosranden; 

 Arm eiken-beukenbos. 

 
Een mozaïek van bovenstaande vegetatietypes levert bovendien extra rijkdom op en leidt tot een grotere 
biodiversiteit. 

2.3.6. Bosdifferentiërende elementen 

De bosstructuur is nog zeer “kunstmatig” en beschikt slechts in mindere mate over bosdifferentiërende 
elementen. Het meest opvallende element vormen de dreven. Voor een overzicht van deze structuren, zie 
Kaart 2.14: “Bosdifferentiërende elementen”. 

2.3.6.1. Dreefbomen, bomenrijen en houtkanten 

In of aansluitend op het bosgebied komen diverse lineaire houtige elementen voor (Tabel 2.16 en Kaart 2.14: 
“Bosdifferentiërende elementen”). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enkele bomenrijen, dreven en 
houtkanten. Om een betere vergelijking met bomenrijen en houtkanten mogelijk te maken werd voor de 
dreven gebruik gemaakt van de “enkele” lengte (m.a.w. vanaf het begin van de dreef tot het einde van de 
dreef; niet heen en terug). De meeste dreven werden gelijktijdig met het bos aangelegd. Voor de aanleg 
werden uiteenlopende soorten gebruikt, soms in combinatie met een tweede boomsoort. 
De meeste dreven dateren van tijdens de aanleg van het ganse plangebied. Enkele opvallende bomenrijen 
liggen echter buiten de bosbestanden, maar bepalen dermate het bosbeeld dat ze werden opgenomen in Tabel 
2.16. De nummering die reeds door het ANB was bepaald, werd zoveel mogelijk behouden. 
 

Tabel 2.16: Overzicht aanwezige dreven of bomenrijen. 
Nummer Boomsoort Type Lengte (m) Bestand 

1 Acacia Bomenrij 461 2b/3a 
2 Witte abeel (Grauwe abeel, Ratelpopulier) Dreef 1705 10a 
3 Acacia, Amerikaanse eik Dreef 1089 12 
4 Grauwe abeel Dreef 546 2a 
5 Zomereik (Winterlinde en Acacia) Dreef 334 13a 
6 Acacia Dreef 515 6a 
7 Tamme kastanje Dreef 1366 9a 
8 Winterlinde Dreef 1266 1/2a 
9 Spaanse aak Houtkant 178 2b/3a 

10 Amerikaanse eik, Zomereik Bomenrij 1017 1d/9b 
11 Zomereik Bomenrij 180 1d 
12 Amerikaanse eik, Noorse esdoorn Dreef 339 13a/c 
13 Zomereik Dreef 585 1a 
14 Ratelpopulier Dreef 421 1a/d 
15 Witte abeel Dreef 663 1a 
16 Esdoorn, Ratelpopulier Dreef 469 1a 
17 Zomereik Bomenrij 655 2c 

Som   11789  
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2.3.6.2. Poelen en vijvers 

Bestand 1b betreft een recent gegraven ven, met een typische heidevegetatie, dat aansluiting vindt bij bestand 
1f (de Stevensvenneloop, zie § 2.2.1). 

2.3.6.3.  Graslanden, akkers en heide 

Tussen de bestanden 3a, 1a en 9a bevinden zich – buiten de bosbestanden – nog enkele geïsoleerde 
maïsakkers (in bosgebied). De aanwezige woningen worden tevens vergezeld door tuinen en open ruimtes (cfr. 
naast bestand 4d). In de bestanden 12 en 13 liggen bovendien enkele open heidestukjes. 

2.4. Opbrengsten en diensten 
Vanwege de jonge bosleeftijd (<10 jaar), is er nog geen houtopbrengst. 
 
In sommige bestanden is lokaal gekapt, doch enkel voor eigen houtgebruik. Volgende werken werden reeds 
uitgevoerd: 
 Bestanden 1e en 2e met Lork zijn gesleund en voor ongeveer 25% gedund; het hout werd gebruikt als 

paalhout voor veeroosters. 

 In bestand 1d is Robinia gekapt, maar slechts gedeeltelijk vanwege te kleine afmetingen. 

 In bestand 10 d is gestart met het kappen van Robinia voor gebruik als paalhout voor roosters en 
afsluitingen. 

 
Het grootste deel van de bosbestanden is verpacht voor jacht op reewild. Dat levert jaarlijks zo’n 6.439,48 euro 
op (gegevens 2008). De verpachting wordt na een termijn van 3 jaar herzien en gelijktijdig wordt de pacht 
geïndexeerd. De huidige pachtperiode loopt af op 31 augustus 2010. 

2.5. Infrastructuur 

2.5.1. Boswegen  

Het gebied Waaltjesbos bezit een uitgebreid paden- en wegennet dat deels berijdbaar is door voertuigen 
(enkel beheerders en vergunninghouders), maar verder afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer (zie Kaart 
2.15: “Wegennetwerk en infrastructuur”). Een groot deel van de padeninfrastructuur behoort tot het 
gemeentelijke openbare wegennetwerk (§ 1.5.1); maar tal van wegen hebben enkel een lokale functie, d.w.z. 
dat ze enkel dienstig zijn voor de toegankelijkheid van de bossen en de aangelanden. Ter hoogte van de 
noordelijke bosingang is een grote parkeerplaats aangelegd voor de bosbezoekers.  

2.5.2. Loods  

Ter hoogte van de J. & R. Vlegelstraat ligt een loods die gebruikt wordt voor de opslag van materiaal en 
materieel bij langlopende werken. 

2.5.3. Bewegwijzering  

De fiets- en ruiterpaden door- of langsheen het bos zijn d.m.v. paaltjes met wegwijzertjes aangeduid (zie Kaart 
2.16: “Recreatieve routes”). De infrastructuur voor wandelaars (infoborden of bewegwijzering) is niet optimaal 
en zal verder uitgewerkt worden. 
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2.5.4. Rustvoorzieningen  

Buiten de als parking aangeduide locaties, is er nauwelijks sprake van rustvoorzieningen. Het aanbod aan 
zitbanken of andere rustinfrastructuur is beperkt (zie Kaart 2.16: “Recreatieve routes”). 

2.5.5. Speelzones 

Het Waaltjesbos valt niet binnen de aangeduide speelbossen, maar grenst wel aan de speelzone van het bos 
“Lommel Werkplaatsen” (ten oosten van bestand 12d, met een grootte van zo’n 11,25 ha). 

2.5.6. Omheiningen  

De bosbestanden zijn niet omheind, doch de paden zijn afgezet met paaltjes of barelen om bvb. gemotoriseerd 
verkeer tegen te houden. De bestanden die grenzen aan bebouwing, worden aldaar soms afgescheiden d.m.v. 
draadomheiningen of andere afsluitingen. 

2.6. Recreatieve wegfuncties en toegankelijkheid 
Het Waaltjesbos is opengesteld voor het publiek (op de paden). De bosbestanden zelf zijn niet toegankelijk, 
evenals de zgn. “rustzone” in het zuidwesten van het bos (deel bestand 1a).  
In het Waaltjesbos kunnen de gebiedsbezoekers gebruik maken van een uitgebreid netwerk van paden en 
openbare (voet)wegen (zie § 2.5.1 en Kaart 2.16: “Recreatieve routes”). De toegankelijkheid van de openbare 
wegen wordt aangegeven d.m.v. verkeersborden. De toegangsbepalingen op de niet-openbare wegen in het 
openbare bosdeel worden aangegeven op de wettelijk vastgelegde borden van de gewestelijke bosbeherende 
overheid. Het openbare bos is langs verschillende wegen te bereiken. Voor het Waaltjesbos is dat via de N71 en 
N712.  

2.6.1. Wandelwegen  

De verscheidene boswegen zijn te voet toegankelijk en hiervoor kan tevens gebruik gemaakt worden van 
wandelkaarten met daarop de aangegeven routes.  

2.6.2. Fietswegen  

Het plangebied bezit een netwerk van fietspaden voor recreatieve fietsers. Er kan voornamelijk gebruik 
gemaakt worden van het “Provinciale Knooppuntennetwerk” dat met bordjes is aangeduid.  

2.6.3. Ruiterpaden  

Ruiters zijn enkel langsheen het kanaal toegelaten op de daarvoor aangeduide paden. Ruiterroute nr. 21 loopt 
net ten westen van het plangebied. 

2.7. Knelpunten 
Tijdens diverse inventarisatiemomenten zijn tal van knelpunten vastgesteld, welke – naar beheer toe –verder 
moeten worden opgevolgd. Meer bepaald is er sprake van volgende knelpunten: 
 
 storten van afval (voornamelijk tuinafval) in de bossen; 

 een strop (voor het vangen van konijnen) in bestand 10e; 
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 groei van tuinplanten in de bosbestanden (afkomstig van tuinafval of vanuit bedevaartsoord nabij 
bestand 12f); 

 ruimtelijke isolement van het gebied;  

 afwatering van landbouwgronden en woongebieden doorheen het bos (bestand 1f); 

 aanplanting van agressieve, worteluitlopers vormende soorten langs de paden tot ver in de aanpalende 
bestanden, o.m. Witte en Grauwe abeel, Populier, Robinia; evenals aanplant van deze soorten in de 
bestanden. 

 
Op Kaart 2.17: “Knelpunten” staan de locaties van de knelpunten aangeduid. 
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3. Beheerdoelstellingen 

3.1. Gebiedsvisie 
Er wordt voor de bosbestanden gekozen voor een duurzaam, toekomstgericht en multifunctioneel bosbeheer, 
volgens de principes van “duurzaam bosbeheer” zoals die in essentie staan beschreven in de “Beheervisie 
openbare bossen” van het Agentschap voor Natuur en Bos (2001) en in de Criteria Duurzaam Bosbeheer (CDB). 
 
Vooraleer de beheerdoelstellingen met betrekking tot specifieke economische, ecologische, sociaal-educatieve, 
milieubeschermende en wetenschappelijke functies van het bos worden toegelicht, wordt de globale 
gebiedsvisie omschreven. 

3.1.1. Uitgangspunten 

De globale overkoepelende visie voor de bosbestanden valt samen te vatten in vijf basisprincipes12: 
 
 Een duurzame houtoogst, met aandacht voor de productie van een continu en gevarieerd aanbod aan 

kwaliteitshout – met een geleidelijke verhoging van het aandeel inheemse (loof)bomen – wordt 
nagestreefd. 

Realisatie: bij de boomsoortkeuze op elkaar afstemmen van de groeivereisten en standplaats- 
condities door zich bij voorkeur te baseren op natuurlijke processen en de reeds aanwezige  
plantensoorten. 

 
 Verhogen van de globale ecologische waarde van het bos door een bewuste keuze voor inheemse 

soorten, aandacht voor dood hout en licht in het bos, een vermindering van het aandeel exoten13, een 
verhoging van de algemene biodiversiteit (bijvoorbeeld d.m.v. beschermingsacties voor zeldzame 
soorten) én een op specifieke bosbiotopen – zoals open plaatsen, bosranden en natte boszones – 
afgestemd beheer. 

Realisatie: het behoud of verder benutten van de aanwezige potenties d.m.v. kleinschalige en  
doorgaans geleidelijke ingrepen. 

 
 Op maximale – maar duurzame – wijze invulling geven aan de maatschappelijke vraag naar een sociaal-

recreatief en educatief medegebruik van het bos. 

Realisatie: een degelijke toegankelijkheid uitwerken en waar nodig bijsturen of uitwerken op  
basis van de noden en wenselijkheden. 

 
 Door een aangepast beheer invulling geven aan de algemene en specifieke schermfunctie die het bos 

dient te vervullen. 

Realisatie: alle bossen dragen bij tot de globale schermfunctie; maar lokaal wordt aandacht  
gegeven aan specifieke schermfuncties die het bos vervult (zoals t.o.v. de landbouw, spoorlijn,  
industrie en woonkernen; met bijzondere aandacht voor de historische metaalvervuiling). 

 

 Het voeren van een beheer dat een wetenschappelijke bijdrage levert aan het vergroten van het inzicht 
in de diverse processen die spelen in een (bos)ecosysteem. 

Realisatie: in principe komen alle bestanden in aanmerking voor het voeren van een goed  
gemotiveerd wetenschappelijk onderzoek aansluitend op de doelstellingen vervat in het  

 
12 Deze globale overkoepelende visie is voor de meeste bossen in Vlaanderen toepasbaar en vormt een samenvatting van de basisfuncties 
van bos. 
13 Het aandeel uitheemse boomsoorten wordt afgebouwd in ecologisch belangrijke bestanden, terwijl de aanwezigheid van exoten 
verantwoord is in economisch belangrijke zones. Belangrijk hierbij is dat het “stilstandprincipe” wordt gehandhaafd. 
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beheerplan (zoals monitoring van de bosontwikkeling in relatie tot de bodemcondities). 
 

3.1.2. Omschrijving gebiedsfuncties en uitgangspunten 

Op basis van het in hoofdstukken 1 en 2 beschreven beleidskader en de biotische en abiotische factoren die 
richting geven aan de bosontwikkeling, is een toekomstvisie bepaald voor het ganse bosgebied (zie Kaart 3.1: 
“Gebiedsvisie” en Kaart 3.4: “Structuurschets”). Meerdere elementen vormen daarin de sturende factor; zo zijn 
ook de wensen en verwachtingen van de gebiedsgebruikers in de afweging meegenomen. De fundamenten van 
de beheervisie zijn de mogelijkheden die de huidige structuur van het bos biedt en waaraan het beheerplan 
maximale kansen wil geven. 
 
De belangrijkste uitgangspunten zijn: 
 Een jonge en geheel nieuwe bosonwikkeling op (voorheen) verstoorde gronden, biedt tal van 

mogelijkheden om toekomstige ontwikkelingen aan of bij te sturen zonder verlies aan belangrijke natuur- 
en landschapswaarden. Integendeel, het biedt zelfs de mogelijkheid om in te spelen op spontane 
processen. 

 De veelheid aan boom- en struiksoorten en de hiermee samenhangende verscheidenheid aan bostypes en 
-habitats, verhoogt de biodiversiteit en biedt een breed spectrum aan (bos)landschappelijke 
belevingsaspecten. 

 Door de centrale ligging van het bos t.o.v. van andere boskernen, in casu het Kattenbos/Pijnven en de 
Lommelse Sahara/Blekerheide, vervult het gebied een belangrijke verbindingsfunctie en vormt het zowel 
een belangrijke ecologische, als recreatieve stapsteen. Door de aansluiting van deze bosoppervlakte op het 
bosgebied “Lommel Werkplaatsen/Dorperheide”, vormt het een belangrijke eenheid in een grote(re) 
bosentiteit. 

 De gebiedsstructuur bezit een uitgebreid boswegennetwerk en is door de goede aansluiting op het lokaal 
wegennetwerk uitstekend gelegen om een recreatieve ontwikkeling mogelijk te maken en dit zowel intern, 
als aansluitend op andere bosgebieden. 

 Door de verschillende manieren waarop de jonge bosbestanden zich ontwikkelen, is op natuurlijke wijze 
een verscheidenheid aan habitats ontstaan waarop verder gebouwd kan worden om een structuurrijke 
bosontwikkeling tot stand te brengen en een mozaïek van bosgerelateerde habitats tot stand te brengen. 
De teloorgang van bepaalde aanplantingen wordt niet zozeer als een verlies beschouwd, maar als een 
opportuniteit om bosgerelateerde vegetaties tot ontwikkeling te brengen en kleinschalige bosstructuren 
uit te bouwen. 

 De goede groei van een aantal boomsoorten, zoals Lork en Douglasspar, levert een economische 
meerwaarde op die door een goede zonering en een gerichte exploitatie van de bestanden kan worden 
gemaximaliseerd. 

 Het gebied vervult een belangrijke bufferfunctie en levert een aanzienlijke bijdrage t.o.v. de bestrijding van 
bodem- en luchtvervuiling. 

 De aanwezigheid van enkele bijzondere standplaatsfactoren biedt de mogelijkheid om soortgerichte 
maatregelen te nemen voor bos- en heidegebonden dier- en plantensoorten; die niet alleen regionaal, 
maar ook provinciaal aandacht krijgen. 

 Enkele minder gunstige bosontwikkelingen – zoals de aanwezigheid van exoten – verantwoorden een 
gericht ingrijpen in de bossamenstelling; dit om zowel economische, ecologische als maatschappelijke 
belangen veilig te stellen. 

 
Zowel voor het geheel van het bos, als voor elk van de bosdelen, worden één of meerdere bosfuncties 
vooropgesteld die de toekomstige ontwikkelingsrichting aangeven (Kaart 3.2: “Toekomstig bostype”) en dit 
voor de gehele duur van het uitgebreid bosbeheerplan (20 jaar). 
Hiervoor is een afweging gemaakt tussen het (mogelijk) belang van elke functie t.o.v. de economische 
rendabiliteit, de ecologische en landschappelijke meerwaarde, de recreatieve benutting, de milieubescherming 
en de wetenschappelijke kennisvergaring. Bij de waardering werd een maximale functieverweving 
vooropgesteld; waardoor individuele bosbestanden of –percelen meerdere functies in zich kunnen verenigen. 
In wat hierna komt, wordt de gebiedsvisie per functie verder uitgewerkt. Voor een overzicht van de 
belangrijkste functie(s) per bestand (met vermelding van eventuele specifieke beschermingsmaatregelen), 
wordt verwezen naar Tabel 3.17. 
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Tabel 3.17: Belangrijkste functie(s) per bestand. 
Bestand Hoofdboomsoort Oppervlakte (ha) Hoofdfunctie Opmerking 

01a zE 28,52 Ecologisch Rustgebied: recreatieluw en jachtvrij 
01b n.v.t. 1,27 Ecologisch Rustgebied: recreatieluw en jachtvrij 
01c zEl+Es+zE+wE+Be 1,86 Ecologisch + Buffer Rustgebied: recreatieluw en jachtvrij 
01d vAc+Be 6,92 Buffer  
01e Lo 0,97 Ecologisch Rustgebied: recreatieluw en jachtvrij 
01f n.v.t. 0,99 Ecologisch Rustgebied: recreatieluw en jachtvrij 
02a zE 26,16 Economisch  
02b Be+vAc+rPo 6,17 Buffer  
02c zEl+Es 4,29 Ecologisch + Buffer Rustgebied: recreatieluw en jachtvrij 
02d B 2,44 Ecologisch Rustgebied: recreatieluw en jachtvrij 
02e jL+Be 3,21 Economisch  
02f rPo+zEl 0,24 Ecologisch Rustgebied: recreatieluw en jachtvrij 
02g bK 1,67 Ecologisch Rustgebied: recreatieluw en jachtvrij 
02h Do 0,32 Ecologisch Rustgebied: recreatieluw en jachtvrij 
03a wE+Be 10,64 Economisch  
04a vAc 1,52 Ecologisch Natuurverbindingsgebied: recreatieluw 
04b wE 7,11 Ecologisch Natuurverbindingsgebied: recreatieluw 
04c Do 2,11 Ecologisch Natuurverbindingsgebied: recreatieluw 
04d Ps 0,22 Ecologisch Natuurverbindingsgebied: recreatieluw 
05a Ps 14,27 Economisch  
06a zE 11,90 Economisch  
08a Ps 1,55 Buffer  
09a wE 15,45 Ecologisch Natuurverbindingsgebied: recreatieluw 
09b rBe+rPo 2,99 Buffer  
10a wE+rBe 15,93 Ecologisch Natuurverbindingsgebied: recreatieluw 
10b Ps 1,23 Ecologisch Natuurverbindingsgebied: recreatieluw 
10c rBe 1,58 Buffer  
10d Ps+rBe+vAc 4,27 Economisch  
10e zE 0,29 Economisch  
11a Ps+Pc+rBe 5,19 Buffer  
12a zE+tKa 4,70 Ecologisch  
12b Ps+rBe+vAc 6,44 Ecologisch  
12c vAc 1,23 Ecologisch  
12d Ps 2,38 Buffer  
12e Do 0,73 Economisch  
12f rBe 0,99 Ecologisch + Buffer  
12g wE 1,32 Ecologisch  
13a zE+Be 7,71 Ecologisch  
13b Ps 1,46 Ecologisch  
13c Do 0,85 Economisch  

3.2. Beheerdoelstellingen met betrekking tot de 
economische functie 

Het bosbeheer beoogt materiële opbrengsten te realiseren; de houtexploitatie wordt evenwel afgestemd op de 
andere bosfuncties op de plaatsen die daartoe de potenties hebben. Waar een houtproductie wordt 
vooropgesteld, wordt steeds rekening gehouden met het realiseren van natuur- en landschapsdoelstellingen, 
maar deze vormen niet het uitgangspunt van het bosbeheer. De bosbouwkundige beheerhandelingen streven 
naar een duurzame houtkap binnen een evenwichtig en gevarieerd bossysteem, met een veelheid aan 
(bosgerelateerde) biotopen en leefgemeenschappen én met een grote belevingswaarde. Naargelang de mate 
waarin ecologische, landschappelijke en recreatieve doelstellingen (kunnen) doorwegen, wordt de 
houtproductie ondergeschikt en op bepaalde plaatsen zelfs geheel achterwege gelaten of wordt het kapbeheer 
afgestemd op de functiedoelstellingen (bv. openhouden van bosplekken, lichten kroonlaag, bevorderen of 
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bestendigen boomsoortendiversiteit). Omgekeerd zal in de bestanden zonder een economische functie alsnog 
in het bosbeheer een financiële meerwaarde worden nagestreefd. 
In de bosbestanden met een economische functie worden de boswerkzaamheden gericht op de productie van 
kwalitatief hoogwaardig hout met een FSC-label.  
 
Om de rendabiliteit te verzekeren zal verspreid over de plantermijn tot de verkoop van dunningshout, evenals 
van groepenkappen en uitkapbomen worden overgegaan. Het kapbeheer wordt op langere termijn afgestemd 
op een natuurlijke regeneratie van het bos, waarmee een ontwikkelingsproces naar een structuurrijker en 
ongelijkjarig bos wordt ingezet. In bepaalde gevallen kan dergelijke bijsturing resulteren in een beperkt verlies 
aan economisch rendement. 

3.2.1. Bosomvorming 

Rekening houdend met de CDB dient in alle bestanden minstens 20% van de oppervlakte te bestaan uit of in 
omvorming te zijn naar gemengde bestanden op basis van inheemse en standplaatsgeschikte boomsoorten. Dit 
gebeurt bij voorkeur door natuurlijke verjonging of door inheemse loofbomen in de nevenetage betere 
groeikansen te bieden. Waar dit onvoldoende is, wordt gewerkt met een groepsgewijze kunstmatige verjonging 
van standplaatsgeschikte soorten (bij voorkeur van erkende herkomst). Er wordt preferentieel geopteerd voor 
soorten uit de PNV (zie § 2.3.3.2.3).  
 
Er wordt uitgegaan van het “stilstandprincipe”, waarbij het aandeel uitheemse bomen niet mag uitbreiden. 
Bijkomend dienen alle homogene bosbestanden van bvb. Corsicaanse den, Lork en andere niet-inheemse 
boomsoorten (cfr. Douglasspar) omgevormd te worden naar gemengde bestanden met minimaal 30% 
(grondvlak of bedekking) inheems loofhout in de hoofdetage. Bovendien mogen volgens de CDB 
loofboomsoorten niet vervangen worden door naaldboomsoorten (met uitzondering van uitheemse 
loofboomsoorten door Grove den)14. 
 
Volgende situaties doen zich voor binnen het plangebied: 
 Over het gehele bosgebied komt bijna 30 ha voor louter bestaande uit naaldbomen; dit is zo’n 14% van 

het plangebied. Door exploitatie wordt een geleidelijke bosomvorming nagestreefd (zie principeschets 
Figuur 3.10), die gericht is op een verhoogde inmenging van inheemse loofbomen zodat deze zich 
ontwikkelen tot (meer) gemengde bestanden. 

 Bij een bosomvorming worden alle exoten met een invasief karakter (zoals Amerikaanse eik, 
Amerikaanse vogelkers en Robinia) verwijderd, behoudens de bestanden die deel uitmaken van het 
onderzoeksproject naar bioaccumulatie van de Universiteit Gent. 

 Dominante boomsoorten (zowel in- als uitheemse), zoals Grauwe abeel, Ratelpopulier, Tamme kastanje 
en Douglasspar, worden (lokaal) in aantal beperkt met het oog op de vermindering van hun 
overheersing en een algehele diversificatie van de bosbestanden. Dit gebeurt ondermeer door 
selectieve dunningen. 

 Niet standplaatsgeschikte boomsoorten (zowel in- als uitheemse), die geen bedreiging vormen voor een 
natuurlijke bosontwikkeling, worden getolereerd met het oog op een mogelijke (economische, 
ecologische of recreatieve) meerwaarde. 

 Om een gediversifieerd bos te bekomen, krijgen delen met bijzondere terreinomstandigheden een apart 
omvormingsbeheer dat aansluit op de mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Dit beheer kan bestaan 
uit de ontwikkeling van bosgerelateerde terreinen en elementen zoals open plekken, bosranden, 
bosgradiënten en bermen. 

 Het aandeel Berk en vooral Ratelpopulier wordt stelselmatig afgebouwd op basis van hun negatieve 
invloed op de bodemverontreiniging. Winterlinde en Gewone esdoorn worden daarentegen 
bevoordeeld bij het toekomstig beheer omwille van hun metaal- en/of bodemfixerende eigenschappen. 

 

 
14 Opmerking: wanneer het stilstandprincipe wordt gehandhaafd, kan in het kader van een goedgekeurd bosbeheerplan geopteerd worden 
om in economisch waardevolle bestanden tóch te kiezen voor de aanplant van bvb. Douglasspar of Lork (als kwaliteitsvolle boomsoorrten) 
bij het verwijderen van invasieve Robinia’s. 
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1a Uitgangssituatie: gelijkjarige naaldbomen met natuurlijke 

verjonging van enkele loofbomen (a en b) en een gat in de 
kroonlaag (b). 

Uitgangssituatie: gelijkjarige naaldbomen met natuurlijke 
verjonging van enkele loofbomen (c en d) en een gat in de 
kroonlaag (d). 

1b 

2a Het bos wordt in zijn geheel gekapt en herbebost evenwel 
met behoud van de vitale loofbomen van de natuurlijke 
verjonging (e). 

Enkele bomen rondom de vitale natuurlijke 
verjongingsgroep worden gekapt om zaailingen van 
loofbomen groeikansen te geven of de groep te versterken 
met een kunstmatige verjongingsgroep van loofbomen (f). 

2b 

3a De jonge aanplanting zit in de dichtwasfase en vormt een 
uniforme en gesloten kroonlaag, met uitzondering van de 
overgebleven natuurlijke verjonging die inmiddels door de 
kroonlaag is gegroeid (g). 

Naarmate de natuurlijke verjongingsgroep verder groeit, 
worden zowel aansluitend als in de rand van de groep 
bijkomend naaldbomen gekapt en geheel of gedeeltelijk met 
loofbomen heringeplant (h). 

3b 

4a Gedund middeloud loofbos met oude(re) boom. In de 
nabijheid wordt een loofboom gekapt (i) om de groei van 
zaailingen mogelijk te maken en heterogeniteit in het bos 
te brengen. 

Ongelijkjarig en structuurrijk gemengd loofbos met een 
aandeel oude naaldbomen (j), open plekken en een 
wisselende kroonlaag. Er is altijd variabel gedund waardoor 
ook dood hout in het bos aanwezig is. 

4b 

Figuur 3.10: Bestandsomvorming in homogeen naaldbos d.m.v. kaalslag (a) of door geleidelijke omvorming (b). 
In het eerste geval (a) overweegt de economische rendabiliteit op de ecologische meerwaarde. In het tweede 
geval (b) is het net omgekeerd (gewijzigd naar Pryor, S.N., Curtis,T.A. and Peterkin,G.F. (2002): Restoring plantations on ancient 
woodland sites. The Woodland Trust). 

3.2.2. Kapregeling 

3.2.2.1. Dunning 

Vanwege de jonge leeftijd van het bos en de dichte plantafstand van de bomen, is het noodzakelijk om de 
bestanden te dunnen; ook met het oog op het vrijstellen van een aantal toekomstbomen en het stimuleren van 
natuurlijke verjonging en ondergroei. De dunningsintensiteit varieert naargelang de huidige 
bestandsamenstelling en –opbouw en richt zich op de ontwikkeling van een gediversifieerd bos met 
standplaatsgeschikte soorten. Als streefbeeld op lange termijn wordt een ongelijkjarig (gemengd) bos naar voor 
geschoven (zie  
Figuur 3.11). 
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Beginsituatie                    Eindsituatie 
A 

 
B 

 

 
 
Figuur 3.11: Verschil tussen een “productiebos” (A) en een “plenterbos” (B). In het eerste geval wordt van een 
uniforme, kunstmatige beplanting vertrokken; terwijl in het tweede geval van bestaande zaadbomen en 
verjonging gebruik wordt gemaakt. Beheermatig wordt in het productiebos na meerdere dunningen tot eindkap 
overgegaan, terwijl in het plenterbos meer gespreid in tijd en ruimte bomen van verschillende stamdiameters 
worden gekapt. Op het einde wordt in het productiebos na de eindkap met een nieuwe bosaanplanting 
begonnen, terwijl in het ander geval de houtopbrengst steeds blijft doorlopen. 
 
De dunningen zijn in de eerste plaats gebaseerd op het principe van selectieve dunning. Doel hierbij is het 
behouden of verkrijgen van een intieme(re) soortenmenging – althans van de soorten die goed gedijen. Bomen 
van minder (standplaats)geschikte soorten die de groei van meer geschikte soorten met een goede 
stamontwikkeling hinderen worden d.m.v. de dunning geleidelijk aan uit het bestand gehaald. Bij de selectieve 
dunning gaat de voorkeur ook naar het behoud van inheemse soorten ten nadele van exoten, zelfs indien de 
houtkwaliteit van de inheemse bomen minder is. Dit gebeurt met het oog op het vergroten van het aandeel 
inheems (loof)hout op langere termijn. Bij een goed uitgevoerde dunning wordt bovendien verwacht dat bij het 
beëindigen van de omlooptijd (zie § 3.2.2.2) de kroonsluiting net (niet) bereikt wordt. 
 
Waar mogelijk blijven “achterblijvers” of reeds onderdrukte bomen, die geen hinder vormen voor de 
toekomstbomen, behouden en dit met het oog op het vergroten van de structuurdiversiteit in zowel de boven- 
als de nevenetage. Zieke of afgestorven bomen verhogen tevens het aandeel dood hout en zodoende ook de 
ecologische waarde. 

3.2.2.2. Omlooptijd 

De omlooptijd is de tijd tussen twee opeenvolgende dunningen. Als richtlijn wordt standaard een omlooptijd 
van 3-6-9 jaar vooropgesteld met een facultatieve dunning om de 3 jaar. De voedselarme, antropogeen 
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beïnvloede en vervuilde bosbodem zorgt in het Waaltjesbos voor een vertraging van de groei in bepaalde 
bestanden en zal mogelijk tot een regelmatige bijsturing leiden. 
 
Om al te frequente verstoring in het bos te vermijden worden de bestanden gegroepeerd in “loten”, dewelke 
om de 3 jaar beheerd worden, hetgeen resulteert in een vrij gelijkmatig houtaanbod per jaar. Hierbij wordt 
eveneens het onderscheid gemaakt tussen de economische15 en ecologisch16 belangrijke bestanden. Vanuit 
ecologisch standpunt kan geopteerd worden voor een minder frequent ingrijpen. 

3.2.2.3. Kapkwantum 

Om te bepalen hoeveel hout er in een bepaalde periode op duurzame wijze geoogst kan worden, wordt een 
kapkwantum bepaald. Het kapkwantum – uitgedrukt in m3/ha/jaar – is de hoeveelheid hout die volgens het 
beheerplan jaarlijks gekapt mag worden.  
 
Bij een duurzaam gevoerd bosbeheer wordt als basisprincipe genomen dat het kapkwantum niet hoger mag 
zijn dan de houtaanwas over eenzelfde periode (20 jaar), om zo een duurzame houtoogst te garanderen. De 
houtaanwas is doorgaans afhankelijk van de standplaatscondities, de boomsoort(en) en het gevoerde beheer. 
 
Voor het ganse plangebied – met uitzondering van specifiek (verschillend) beheerde percelen – wordt het 
eindbeeld van de bosstructuur voorzien op maximaal 100 volgroeide bomen per ha. Gelijktijdig wordt voorzien 
in de continue (natuurlijke) verjonging van de betrokken bestanden zodat kaalkap in de regel niet meer aan de 
orde is. 
 
De jaarlijkse aanwas wordt voor inheemse loofboomsoorten – die het merendeel van de bosbestanden 
uitmaken (ongeveer 155 ha) – doorgaans geschat op zo’n 4 m3/ha/jaar. Voor uitheemse loofbomen (zo’n 17 ha) 
is dat 6 m3/ha/jaar, bij inheemse naaldbomen (bijna 22 ha) komt dat neer op +7 m3/ha/jaar en voor uitheemse 
naaldboomsoorten (circa 8 ha) op nagenoeg 12 m3/ha/jaar.  

3.2.2.4. Bedrijfsvorm 

Momenteel wordt in alle bosbestanden hooghout als bedrijfsvorm gehanteerd. Dit zal in de toekomst 
grotendeels gehandhaafd blijven, met uitzondering van enkele kleine hakhoutbestanden (met vooral 
uitheemse loofboombestanden van bvb. Robinia) en voor de ontwikkeling of het behoud van randvegetaties 
langsheen bestandsranden (ondermeer waar deze aansluiten op dreven). 

3.2.3. Houtkwaliteit 

In dit beheerplan wordt gestreefd naar een continu en gevarieerd aanbod aan kwaliteitshout. Door het 
toepassen van de hiervoor vermelde selectieve dunning (met aandacht voor toekomstbomen), zal ook de 
kwaliteit van het aangeboden hout toenemen. Hiervoor is het belangrijk dat de bestanden in jonge toestand 
voldoende gesloten blijven om een goede stamontwikkeling (o.m. rechte stam, hoge kroonaanzet, weinig 
zijtakken) te verkrijgen, maar ook niet te dicht staan om hout van voldoende stamafmetingen te verkrijgen. 
 
In overeenstemming met het uitgebreid bosbeheerplan dat reeds is opgemaakt voor de openbare bossen van 
de stad Lommel, zal ook in het Waaltjesbos de verwerving van een FSC-label nagestreefd worden. Het ANB 
heeft immers reeds enkele jaren de traditie om – vanuit haar voorbeeldfunctie – te streven naar een FSC-
gecertificeerde houtopbrengst17.  
 
Algemeen kan gesteld worden dat de FSC-normen gefundeerd zijn op tien basisprincipes: 
 Het bosbeheer moet de nationale wetten, internationale verdragen, alsook de principes en criteria van 

FSC respecteren.  

 
15 Economisch waardevolle bestanden: WA2a, 2e, 3a, 5a, 6a, 10d, 10e en 13c (samen meer dan 71 ha). 
16 In alle overige bestanden primeert de ecologische bosfunctie. Bestanden WA1a, 1b, 1c, 1e, 1f, 2c, 2d, 2f, 2g en 2h worden bovendien als 
rustgebied bestempeld (waar bijgevolg niet gejaagd mag worden, zie verder). 
17 Contact: Fair Timber vzw, Dutselhoek 47, 3220 Holsbeek, Tel.: 016/22.61.37, Fax: 016/30.83.66, e-mail: info@fair-timber.be 
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 De eigendoms- en gebruiksrechten m.b.t. het bos moeten duidelijk gekend en wettelijk 
gedocumenteerd zijn.  

 De wettelijke en gebruiksrechten van inheemse volkeren op hun land en grondstoffen moeten worden 
gerespecteerd.  

 Het bosbeheer dient het sociale en economische welzijn van bosarbeiders en lokale gemeenschappen 
op lange termijn te verzekeren.  

 Het bosbeheer dient een efficiënt gebruik te stimuleren van de bosproducten en -diensten, teneinde de 
ecologische en economische productiviteit te vrijwaren.  

 De ecologische functies en biodiversiteit van het bos worden beschermd. 

 Er wordt een bosbeheerplan met duidelijk omschreven doelstellingen en middelen opgesteld.  

 Er vinden regelmatig evaluaties van het bosbeheer plaats.  

 Bossen met een hoge beschermingswaarde moeten behouden worden (bv. bossen met een bijzondere 
natuurlijke rijkdom of van groot cultureel belang). Bij het beheer ervan moet men steeds uitgaan van 
het voorzorgsprincipe.  

 Plantages moeten een aanvulling vormen op natuurlijke bossen, maar mogen deze niet vervangen. Zij 
moeten de druk op natuurlijke bossen verminderen en hun herstel en bescherming bevorderen. De 
principes 1 tot en met 9 gelden ook voor plantages. 

 
Dit komt in hoofdzaak neer op een respectering van de CDB, met enkele kleine verschillen wat betreft de 
praktische uitvoering van de beheermaatregelen. 

3.2.4. Jacht 

Het verpachten van de jacht levert een beperkte economische meerwaarde op voor de bosbeheerder. De jacht 
is evenwel een middel om wildschade aan bomen en op omliggende gronden te beperken. 
 
De jacht blijft in het ganse gebied gehandhaafd, met uitzondering van een rustzone waarbinnen niet (meer) 
gejaagd mag worden. Deze zone omvat de bestanden WA1a, 1b, 1c, 1e, 1f, 2c, 2d, 2f, 2g en 2h. De jachtdruk 
wordt eveneens zo laag mogelijk gehouden in de ecologisch waardevolle gebieden (zie Kaart 3.1: 
“Gebiedsvisie”). 
 
Alle overige maatregelen, zoals het verbod op bijvoederen en het plaatsen van vanginstallaties, blijven van 
kracht. De jacht op reewild is bovendien enkel toegestaan vanaf jachtkansels en het bejagen van andere 
diersoorten dan Fazant en Konijn is ten allen tijde verboden. 

3.3. Beheerdoelstellingen met betrekking tot de ecologische 
en landschappelijke functie 

Voor de invulling van de ecologische en landschappelijke functie wordt vooral belang gehecht aan gebiedseigen 
bosontwikkelingen, overeenkomstig de abiotische omstandigheden en potenties en met het oog op het 
behoud en de versterking, het herstel en/of de uitbreiding van bestaande natuurwaarden. Lokaal worden de 
ecologische doelstellingen afgestemd op de recreatieve en economische (neven)functies van het bosgebied. 

3.3.1. Gediversifieerde bosontwikkeling 

Verschillende ontwikkelingsprocessen worden aangegrepen of geïnitieerd om een meer gediversifieerd bos tot 
stand te brengen. Het huidige bosbeeld is namelijk erg uniform en homogeen. De plantstructuren zijn nog 
duidelijk zichtbaar en niet alle bestanden voldoen momenteel aan het gewenste bosbeeld. In de beheervisie 
worden daarom enkele krijtlijnen uitgezet, waarlangs een meer gevarieerde bosstructuur tot stand kan komen. 
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3.3.1.1. Verjonging 

Ondanks de geringe ouderdom van de bosbestanden, is het reeds aangewezen om aan verjonging van de 
bosbestanden te denken. Ter bevordering van de (bio)diversiteit kan lokaal verjonging worden gestimuleerd. 
Het streefbeeld is namelijk een gediversifieerd en zowel horizontaal en verticaal sterk gestructureerd bos met 
diverse boomleeftijden (cfr.  
Figuur 3.11). 
Voor de verjonging wordt in eerste instantie vertrokken van de natuurlijke opslag van standplaatsgeschikte 
bomen en struiken; maar lokaal kunnen ook op kunstmatige wijze verjongingsgroepen worden ingebracht, 
bijvoorbeeld om in te boeten of minder gewenste soorten te vervangen. Om natuurlijke verjonging te 
bevorderen, worden lokaal dunningen uitgevoerd om voldoende licht te laten doordringen tot op de 
bosbodem of de reeds aanwezige verjonging (geleidelijk) vrij te stellen. Selectieve kappingen kunnen ook 
worden aangegrepen om bvb. verjonging vanuit stobben te creëren. 

3.3.1.2. Boomsoortkeuze 

Indien de noodzaak zich stelt om aan kunstmatige verjonging of bosuitbreiding te doen, wordt de voorkeur 
gegeven aan plantgoed waarvan de soorten bij de PNV horen. Dit biedt namelijk optimale 
ontwikkelingsmogelijkheden en zorgt voor een aan de omgevingsomstandigheden aangepaste vegetatie. 
Hetzelfde geldt voor de selectie van soorten bij selectieve dunningen of voor het inboeten van bestanden met 
veel boomuitval. De gegevens in Tabel 3.18 zijn grotendeels afgestemd op de voedselrijkdom en de vochtigheid 
van de bodem. Bij de definitieve keuze kan evenwel nog een verder onderscheid worden gemaakt tussen meer 
economisch of ecologisch georiënteerde bestanden. 
 
Ook voor de aanduiding van niet-standplaatsgeschikte soorten kan deze tabel worden aangewend. De 
beheervisie voor dergelijke soorten wordt uitgebreid behandeld in § 3.3.2.2.3. 
 
Tabel 3.18: Kenmerkende soorten per PNV-type. 
Bostype Struik- & kruidlaag Boomlaag 

Arm Eiken-Beukenbos  
(droge variant) 
 
 
en 
 
Eikenbos (droge variant). 

Hazelaar, Lijsterbes. 
Adelaarsvaren, Smalle stekelvaren, Zachte witbol, Ruige veldbies, 
Pilzegge, Bosanemoon, Lelietje-van-dalen, Dalkruid, Valse salie. 
 
 
Struikheide, Pijpenstrootje, Bochtige smele, Blauwe bosbes. 

Zomereik*, Wintereik, Beuk. 
 
 
 
 
 
Zomereik*, Ruwe berk*. 

Arm Eiken-Beukenbos  
(natte variant) 
 
 
en 
 
Eikenbos (natte variant). 

Hazelaar, Lijsterbes, Sporkehout. 
Adelaarsvaren, Smalle stekelvaren, Zachte witbol, Ruige veldbies, 
Pilzegge, Bosanemoon, Lelietje-van-dalen, Dalkruid, Valse salie. 
 
 
Struikheide, Pijpenstrootje, Bochtige smele, Blauwe bosbes. 

Zomereik*, Wintereik, Beuk. 
 
 
 
 
 
Zomereik*, Ruwe* en Zachte berk. 

* = dominante of co-dominante soort. 
 
Naast de in Tabel 3.18 vernoemde boomsoorten, vnl. gebaseerd op bodemsamenstelling, wordt ook rekening 
gehouden met de aanwezige metaalvervuiling. Zoals in § 3.2.1 vermeldt, wordt de voorkeur gegeven een 
Winterlinde en Gewone esdoorn en worden soorten zoals Ruwe berk en Ratelpopulier in aantal beperkt. 

3.3.1.3. Oude bomen 

De aanwezigheid van oude bomen in een bos is zeer belangrijk; maar momenteel nog niet direct aan de orde. 
Om alsnog op langere termijn aan de bosveroudering tegemoet te komen, worden nu reeds uitzonderlijke 
bomen en bestanden opgevolgd en worden in de toekomst zowel in de economisch als de ecologisch 
waardevolle bestanden toekomstbomen aangeduid. Deze exemplaren zullen vanwege hun respectievelijke 
doelstellingen (bv. kwaliteitshout versus behoud doelsoort) bevoordeeld worden bij dunningen. 
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3.3.1.4. Dood hout 

Volgens de CDB moet tegen het einde van de duur van het bosbeheerplan 4% van het bestandsvolume bestaan 
uit staand dood hout (van alle leeftijds- of omtrekklassen). Wanneer dit streefdoel niet direct gehaald kan 
worden, volstaat een verdubbeling van het huidig aandeel dood hout (met een minimum van 1%). Uitzonderlijk 
mag ook gebruik gemaakt worden van liggend dood hout om (tijdelijk) aan de behoefte te voldoen. 
 
Het aandeel dode bomen in een jong bos is echter minimaal en kan geleidelijk uitgebreid worden. Een deel van 
de aanplantingen in het Waaltjesbos is afgestorven en zorgt reeds voor een minimale hoeveelheid dood hout; 
maar grote stamomtrekken ontbreken vooralsnog. Bij toekomstige kappingen wordt daarom een deel van het 
kaphout in het bos achtergelaten. In de exploitatiebestanden kan ook aan lokale opstapeling van resterend 
takhout en/of stamhout worden gedacht. 

3.3.1.5. Bosuitbreiding 

Zoals voorzien in het Regionaal Ruimtelijk Structuurplan en het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (cfr. § 1.7.1.6), wordt 
getracht om aansluitend op het Waaltjesbos een verdere bosuitbreiding (+10 ha) te realiseren18.  
Dit gebeurt in het kader van een goed onderbouwde ruimtelijke visie. Zo zal de bosuitbreiding aangewend 
worden om een natuurverbinding tot stand te brengen en in navolging van het Interregproject Benekempen 
vervuilde landbouwgrond bijkomend tot bos om te zetten. Dit alles in overeenstemming met de geldende 
gewestplanbestemming (zie Kaart 1.5: “Bestemming volgens het gewestplan”). 

3.3.2. Beheer in functie van fauna en flora 

Het fauna- en florabeheer voorziet zowel in een soortgericht als in een habitatgericht beheer. Het soortgericht 
beheer wordt toegespitst op de beleidsrelevante soorten die misschien niet in het gebied zelf voorkomen maar 
wel voor de regio van belang zijn. Het dient in de nodige habitatelementen en –structuren voor deze soorten te 
voorzien, zodanig dat deze als ecologische verbindingen en stapstenen kunnen dienen. Op langere termijn kan 
het Waaltjesbos aan ecologische waarde winnen en een volwaardige plaats innemen in het ecologisch 
bosnetwerk waarbinnen het nu nog maar – gezien de jonge bosleeftijd – een beperkte functie kan vervullen. 

3.3.2.1. Habitats 

Bijzondere aandacht gaat naar de gebiedsdifferentiërende habitattypes en bijzondere (bos)habitats zoals 
heide, schraal grasland, alluviaal bos en eutroof water. Referentiebeelden worden gezocht in de omliggende 
Habitatrichtlijngebieden van de Grote en Kleine Nete. 
 
In het Regionaal Ruimtelijk Structuurplan en het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (zie § 1.7.1.6), wordt gesteld dat de 
huidige “groenzones” versterkt moeten worden vanuit cultuurhistorisch of landschapsecologisch standpunt en 
dit met het oog op een meer natuurlijke soortensamenstelling. Hiervoor zullen in het Waaltjesbos enkele 
“natuurkerngebieden” worden aangeduid die als stapsteen kunnen fungeren voor bv. migrerende diersoorten 
en aansluiten op natuurverwevingsgebieden en openruimteverbindingen.  
 
Het Waaltjesbos ligt bovendien in Bosland (voorheen de Lage Kempen) en valt binnen de Grote 
Landschappelijke Eenheid “West-Limburgse naaldbossen”. Het beleid wordt er afgestemd op de hier 
voorkomende fauna en flora. De maximale inpassing van het Waaltjesbos in een groter ruimtelijk kader zorgt 
voor een breder draagvlak bij de verdere planning en uitvoering van de beheermaatregelen en een hoger 
ecologisch rendement van de voorziene beheermaatregelen. 

 
18 Opmerking: Om aan bosuitbreiding te kunnen doen, moeten evenwel bijkomende kadastrale percelen worden aangekocht door het ANB. 
Dit is bv. een optie voor percelen ten zuiden van bestand WA3a, WA4c en ten noorden van bestand WA8a. 
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3.3.2.2. Soorten 

3.3.2.2.1. Aandachtsoorten 

Het Waaltjesbos is een jong bos dat zijn natuurlijk evenwicht nog niet heeft gevonden. Niettemin fungeert het 
reeds als leefgebied voor tal van planten- en diersoorten. Vanwege het voormalige landbouwgebruik en de 
jonge leeftijd komen er nog maar weinig “typische” bossoorten voor. Dit neemt niet weg, dat er regelmatig 
zeldzame(re) soorten worden aangetroffen (zie Tabel 3.19 en Tabel 3.20), die doorgaans bijzondere eisen 
stellen aan hun habitat. Dergelijke soorten zijn vaak indicatief voor de gebiedspotenties en het is zinvol om de 
successie van het gebied in het voordeel van dergelijke soorten te sturen. Dit komt in de eerste plaats neer op 
een beheer dat gericht is op de ontwikkeling en instandhouding van hun preferentieel habitat, maar het omvat 
ook bredere maatregelen zoals het garanderen van een veilige en ongestoorde passage. 
 

Tabel 3.19: Zeldzame diersoorten met preferentieel habitat (volgens prioritaire bescherming). 
Soort Status Gebonden aan 

Veldparelmoervlinder Met uitsterven bedreigd Droge, schrale en kruidenrijke graslanden 
Boompieper Bedreigd Ruigtes, ijl bos en open ruimte 
Bosbeekjuffer Bedreigd Zuurstofrijke beken met weinig oeverplanten 
Geelgors Bedreigd Ruigtes 
Graspieper Bedreigd Open ruimte 
Zomertortel Bedreigd Ruigtes 
Bandheidelibel Zeldzaam Ondiep, zonnig water 
Huiszwaluw Zeldzaam Bebouwing 
Kustsprinkhaan Zeldzaam Ruigtes 
Levendbarende hagedis Zeldzaam Droge en open zandgronden 
Tijgerspin Zeldzaam Ruigtes en graslanden 
Veldkrekel Zeldzaam Droge en open zandgronden 
Weidebeekjuffer Zeldzaam Traagstromende, zonnige beken met waterplanten 
Gekraagde roodstaart Kwetsbaar Bos en tuinen 
Koekoek Achteruitgaand Ruigtes 

 
Tabel 3.20: Zeldzame plantensoorten met bijhorend biotoop. 

Soort Status Biotoop 
Engels gras Bedreigd In graslanden en op zinkterreinen 
Moeraswolfsklauw Bedreigd en beschermd Vochtige en arme bodems 
Koningsvaren Beschermd Moerasbossen 
Veenmos Beschermd Vochtige en arme bodems 
Dicht havikskruid Kwetsbaar Bermen en bosranden 
Blaasjeskruid sp. Rodelijstsoort Voedselarm water 
Gewone dophei Achteruitgaand Vochtige heiden en uitdrogende venen  
Muizenoor Achteruitgaand Droge graslanden en open zandgronden 
Struikhei Achteruitgaand Droge, verzurende en kalkhoudende bodems 
Wintereik Achteruitgaand Bossen op basische of zure en soms zeer droge bodem 

 
Op basis van de gevonden soorten kan overeenkomstig het gebiedspotentieel een selectie worden gemaakt 
van de te vrijwaren en/of ontwikkelen biotopen die belangrijk zijn voor een zo breed mogelijk spectrum van 
planten- en diersoorten. Hieruit kunnen enkele doelsoorten worden gekozen die op grond van hun 
kenmerkende habitatvoorkeur en/of vanwege hun voorkomen in naburige (bos)gebieden indicatief zijn voor de 
gewenste (bos)ontwikkeling (zie voorbeelden Tabel 3.21).  
 
Tabel 3.21: Bestanden geschikt voor een aangepast beheer voor het behoud van zeldzame habitats en soorten. 

Bestand Habitatontwikkeling Mogelijke richtsoort(en)19 
WA1a Droge, schrale en kruidenrijke graslanden Veldparelmoervlinder en Muizenoor 
WA1b Voedselarm water Bandheidelibel, amfibieën en Blaasjeskruid sp. 
WA1c Beekbegeleidend moeras Weidebeekjuffer en Koningsvaren 
WA1f Vochtige heide Dopheide, Moeraswolfsklauw, Veenmos en Koningsvaren 
WA2c Alluviaal bos Bosbeekjuffer 

 
19 Het gebruik van richtsoorten betekent geenszins dat een populatie hiervan in het gebied aanwezig is of zich in het gebied (permanent) 
kan vestigen. De habitatvereisten van deze soorten zijn evenwel richtiinggevend voor de gewenste ontwikkelingen en worden zo goed 
mogelijk nagestreefd. 
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Bestand Habitatontwikkeling Mogelijke richtsoort(en)19 
WA2d Heide en ruigte Zomertortel, Koekoek, Kustsprinkhaan, Dop- en Struikheide 

WA4c-d Open zandgronden Levendbarende hagedis en Struikheide 
WA9a Open graslanden en bosranden Graspieper, Gekraagde roodstaart en Dicht havikskruid 

WA12a-b Ijle bosstructuur Geelgors, Boompieper, Bosmier en Veldkrekel 
WA13a-b Schraal grasland en heide Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, insecten en Struikheide 

 
Op basis van voormelde vaststellingen worden enkele habitattypen naar voor geschoven die richtinggevend 
zijn voor het toekomstig beheer en die hierna kort worden besproken. 
 
1. Droog en schraal grasland 
(Hei)schrale graslanden worden verspreid over het gebied gevonden vooral opplaatsen waar over grotere 
oppervlakken bomen zijn afgestorven of geen bomen zijn aangeplant. Ook de bermen langsheen de dreven 
bieden een goede uitgangssituatie. Het zijn vegetaties op voedselarme, droge tot natte, meestal zwak zure, 
vaak wat lemige zandbodems. Ze bestaan uit laagblijvende, gesloten vegetaties met grasachtige soorten. 
Grassen bepalen weliswaar het begroeiingaspect, maar kruiden en heidestruiken kunnen er eveneens deel van 
uitmaken. Omwille van de hydrologische omstandigheden worden ze in het Waaltjesbos vooral op de drogere 
gronden gevonden.  
Dit biotooptype wordt gebruikt om een mozaïek van verschillende structuren in de vegetatie te creëren met 
zowel laagblijvende, weinig productieve, maar bloemrijke graslanden, tot ruigte en struweel. Ruigte en 
struweel zijn reeds in voldoende mate aanwezig, maar de open vegetaties zullen door bossuccessie en zonder 
aangepast bosbeheer verdwijnen uit het gebied. Ook door de voormalige aanplanting van Ratelpopulier en 
Abeel langsheen de paden zullen deze sneller dichtgroeien (t.g.v. sterke wortelopslag, hetgeen zich momenteel 
voordoet). Een gefaseerd maaibeheer is noodzakelijk om de graslanden open te houden. Om een mozaïek te 
verkrijgen en een ketting van graslandstructuren te creëren wordt  met kleine oppervlakten gewerkt waarbij 
korte(re), schrale vegetaties afwisselen met hoge(re), ruigere delen. In deze graslanden liggen ook 
mogelijkheden voor recreatief en economisch medegebruik, zonder dat dit ten koste gaat van de 
natuurfunctie. 
 
2. Halfopen loofbos 
Het betreft bossen met een ijl en halfopen kronendak waarin zonnige en schaduwrijke plekken elkander 
afwisselen en die waar mogelijk aansluiten op open habitats zoals de hiervoor vermelde schraalgraslanden, 
open bosplekken en bermen. Halfopen bosontwikkelingen kunnen beheermatig worden aangestuurd, maar er 
wordt voorrang gegeven aan de loofbosbestanden waar op natuurlijke wijze een dergelijke bosontwikkeling is 
ingetreden. Pas in tweede instantie wordt d.m.v. een gespreid hakhoutbeheer of een sterke dunning op 
kunstmatige wijze een open bossituatie tot stand gebracht. Een kapbeheer wordt ook ingezet om de halfopen 
bossituaties te bestendigen. 
 
3. Natte habitats 
Het plangebied is voor het merendeel droog. Vooral in de overgangszone tussen de percelen 1 en 2 komen 
echter terreinen voor met nattere bodemomstandigheden. Gezien de bijzondere hydrologische situatie op 
deze gronden wordt ten behoeve van de biotoopvariatie in het gebied bijzondere aandacht gegeven aan 
vegetatieontwikkelingen die aangepast zijn aan de omstandigheden van deze standplaats. Dergelijke 
vegetatieontwikkelingen zijn veelal kleinschalig en lokaal maar daarom niet van minder belang. Volgende 
vegetatietypen komen voor en/of kunnen tot ontwikkeling worden gebracht: 
 
Vochtige heide: hiertoe rekenen we de heidevegetaties waar om zijn minst in het winterhalfjaar het water 
boven of vlak onder maaiveld staat. In de regel worden deze gevonden op zuurdere gronden maar gezien het 
vaak gaat om zwak gebufferde situaties is de grens met heischraal grasland vaag. Dergelijke 
vegetatieontwikkeling sluit daarom vaak aan op de nattere situaties van voormelde graslanden en andere 
vochtminnende vegetaties zoals in de overgangszone naar de vijver (bestand1b) en langsheen de 
Stevensvennenloop (bestand 1f). 
 
Moerasvegetaties: Lokaal is eveneens een kleinschalige ontwikkeling van beekbegeleidend moerasvegetaties 
(bestand 1c) en alluviaal bos (bestand 2c) mogelijk. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van spontane 
evolutieprocessen die enkel beheermatige worden bijgestuurd om de ontwikkelingspotenties te behouden of 
te herstellen. Ten behoeve hiervan sijpelt het beheer ook door naar de aangrenzende bosbestanden; d.w.z. dat 
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ervoor wordt gezorgd dat de beschikbare oppervlakte maximaal wordt gebruikt en wordt gezorgd voor 
geleidelijke overgangen tussen aansluitende vegetatietypen. 
 

3.3.2.2.2. Actieplan “Boomleeuwerik” 

Onder het motto “Countdown 2010”, werden in Limburg een aantal prioritaire soorten naar voor geschoven 
om d.m.v. specifieke maatregelen te beschermen. Bij de stad Lommel werd de Boomleeuwerik geselecteerd. 
Intussen is een actieplan opgesteld om het leefgebied en het aantal broedkoppels uit te breiden. Aangezien in 
de nabijheid van het Waaltjesbos nog verschillende Boomleeuweriken broeden en in het gebied geschikte 
broedterreinen voorkomen, worden de belangrijkste principes en actiepunten hier nogmaals samengevat: 
 
Basisprincipes: 
 Boomleeuweriken hebben relatief grote aaneengesloten open (heide-)gebieden met hier en daar wat 

bomen of struiken (minimum zes à zeven hectare) nodig. 

 Het uitbreiden/vergroten van bestaande populaties en leefgebieden verdient de voorkeur boven het 
creëren van nieuwe (kleine) open heidestukjes. 

 Maatregelen voor de Boomleeuwerik komen ook andere heidesoorten ten goede zoals Gladde slang, 
Nachtzwaluw, Heivlinder, enz. 

 
Acties: 
 Het behouden/verstevigen van de huidige populaties van de Boomleeuwerik waar mogelijk. 

 Het beheer op lange termijn bestendigen, zodat de openheid en de structuur van de heide 
gegarandeerd wordt en de huidige populaties in de heidegebieden behouden kunnen worden. 

 Prioriteit van aankoop en inrichting van gronden die aansluiten op de bestaande heidegebieden of die 
belangrijk zijn in het licht van het creëren van verbindingen tussen deze gebieden. 

 Voorzien van nieuwe broedgebieden om de huidige aantallen te kunnen behouden. 

 Aankopen/inrichten van gronden wanneer kansen zich voordoen. 

 Inrichten van deze gronden door heideherstel. 

3.3.2.2.3. Probleemsoorten 

Bij de behandeling van niet-standplaatsgeschikte plantensoorten wordt een onderscheid gemaakt tussen 
invasieve en niet-invasieve soorten (zie tevens Kaart 3.3: “Inheems-uitheems”).  
 
Wanneer de aanwezigheid van specifieke soorten nadelig is voor het gewenste bosbeeld, kunnen deze best 
worden verwijderd. Of een dergelijke ingreep prioritair is, hangt af van het invasieve of dominerende karakter 
van de soort. Dit kan zowel van toepassing zijn op uitheemse soorten (zoals Amerikaanse vogelkers of 
Amerikaanse eik), als op inheemse soorten (zoals Ratelpopulier of Abeel). Daarom wordt een onderscheid 
gemaakt tussen te bestrijden (volledig te verwijderen) en te beheersen (binnen aanvaardbare grenzen te 
houden) soorten. 
 
Indien de aangetroffen soorten niet aangepast zijn aan de groeiomstandigheden maar de verdere 
bosontwikkeling niet hypothekeren, kan bijvoorbeeld worden gekozen om hun aanwezigheid te tolereren. Zij 
zullen echter worden opgevolgd om te voorkomen dat ze in de toekomst niet alsnog een probleem opleveren. 
Het spreekt voor zich dat dergelijke soorten niet bevoordeeld worden in het beheer en van zodra zij andere 
bosfuncties belemmeren, kan alsnog worden ingegrepen. 
 

 te bestrijden soorten: Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik; 
 te beperken soorten: Robinia, Abeel en Ratelpopulier; 
 (lokaal) te tolereren soorten: Lork, Douglasspar, Corsicaanse den en Tamme kastanje. 
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3.3.3. Natuurontwikkeling in de bossfeer 

Algemeen geldt dat 5 tot 15% van de totale bosoppervlakte een aangepast beheer moet krijgen t.b.v. 
natuurontwikkeling. Dit kan gaan over open plekken, bosranden en allerhande gradiënten. 

3.3.3.1. Struweel 

Struweel wordt doorgaans gevormd door een variatie aan struiken en lage bomen. De plantafstand is ook van 
die aard, dat er voldoende mogelijkheid is om in de breedte uit te groeien of voor de ontwikkeling van een rijke 
kruidlaag. 
Zoals uit § 0 blijkt, is de aanwezigheid van struweel belangrijk voor tal van ruigtegebonden planten- en 
diersoorten. In Tabel 3.21 wordt reeds een indicatie gegeven over de bestanden waar dit biotoop ontwikkeld 
wordt. 

3.3.3.2. Mantel- en zoomvegetatie 

Langsheen dreven en bosranden kunnen mantel- en/of zoomvegetaties worden gecreëerd. Een zoom bestaat 
uit een vegetatiestrook met een brede waaier van kruidachtige planten, terwijl een mantelvegetatie eerder 
overeenkomt met een lijnvormig struweel (zie principeschets Figuur 3.12). 
De inplanting van dergelijke structuurelementen dient om het bos met de omgeving te verweven en 
geleidelijke overgangen tussen bos en open ruimte te verkrijgen, evenals variaties in groei- en leefcondities te 
creëren (schaduw, temperatuur, vochtigheid, enz.). In het Waaltjesbos wordt uitgegaan van de bestaande 
situatie om met beperkte inspanningen een gediversifieerd bosbeeld te verkrijgen (zie voorbeelden Tabel 
3.22). 
 

 
Figuur 3.12: Schematische opbouw van een bosrand (naar: Stortelder et al., 1999). 

 
 

Tabel 3.22: Bestanden met (te creëren) mantel- en zoomvegetaties t.b.v. natuurontwikkeling. 
Bestand Omschrijving Lengte (m) Breedte (m) Opp. (m²) 

1a Dreef 8,13,15,16 met wandelpad, zoom- en mantelvegetatie 1140 20 +22.800 
1a/d Dreef 14 met zoom- en mantelvegetatie 421 10 +4.210 

1a Dreef 15 met zoom- en mantelvegetatie 663 10 +6.630 
1a Dreef 16 met zoom- en mantelvegetatie 469 10 +4.690 
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1/2a Dreef 8 met wandelpad en kruidenzoom 1266 15 +18.990 
2a Dreef 4 met variabele mantelvegetatie 546 10 +5.460 

2b/3a Zone met kruidenzoom tegenover bomenrij 1 461 10 +4.610 
9a Dreef 7 met wandelpad (gedeeltelijk) en kruidenzoom 1366 10 +13.660 

10a Dreef 2 met wandelpad (gedeeltelijk) en kruidenzoom 1705 10 +17.050 
Som:    +98.10020 

3.3.3.3. Open plekken 

Open plekken vormen een ander belangrijk structuurelement en hebben een straal die minstens gelijk is aan de 
hoogte van de omliggende bomen. Ze hebben tevens een minimumoppervlakte van 10 are en dienen voor het 
merendeel omgeven te worden door bos.  
Tot de open plekken worden niet enkel de permanente open boszones gerekend, maar ook de bestanden met 
een kroonsluiting van minder dan 50%. Tijdelijke open plekken worden evenwel niet in aanmerking genomen. 
Bij de inrichting van open plekken wordt eveneens vertrokken van de bestaande potenties, zoals plaatsen met 
veel boomuitval of een verminderde groei van bomen of struiken. 
Belangrijke open plekken in het Waaltjesbos zijn de Stevensvennenloop in bestand WA1f en het ven in bestand 
WA1b. 

3.3.3.4. Heide en (hei)schrale vegetatie 

Afgaand op de aangetroffen vegetatietypes en gebaseerd op de te beschermen soorten en habitats (cfr. § 
3.3.2.2 en § 3.3.2.2.1), wordt gekozen om lokaal aan herstel van heide en (hei)schraal grasland te werken in de 
bestanden met de beste potenties en/of met fragmenten van heide en (hei)schraal grasland (zoals in 
bestanden WA1f en 13a-b). 

3.3.4. Connectiviteit 

Het creëren van (groene) verbindingen tussen het Waaltjesbos en omliggende natuurgebieden wordt 
beschreven in het Regionaal Ruimtelijk Structuur- en Uitvoeringsplan. Aansluitend hierop worden twee acties 
gepland binnen het bosbeheerplan. 
 
In de eerste plaats blijven zowel aaneengesloten open- als gesloten-ruimteverbindingen behouden; al dan niet 
vrij van recreatie. In tweede instantie worden – verspreid over het bosgebied – gelijkaardige habitattypes 
ontwikkeld: zgn. “ecologische stapstenen”. Op deze wijze wordt de migratie van diverse diersoorten 
bevoordeeld en wordt een maximale biodiversiteit bewerkstelligd (zie Figuur 3.13). 
 

 
20 Dit komt overeen met zo’n 4,7% van de kadastrale bosoppervlakte. 
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Figuur 3.13: Bereiken van landschappelijke connectiviteit d.m.v.: (a) een mozaïek van vegetatietypes, (b) 
en (c) het behoud van specifieke biotopen. Dit laatste kan onder de vorm van stapstenen (b) of een 
aaneengesloten corridor van het geprefereerde habitat (c)21. 

3.4. Beheerdoelstellingen met betrekking tot de sociale en 
educatieve functie 

3.4.1. Recreatieve routes 

In overleg met de verscheidene belangengroepen en de stad Lommel worden bijkomende recreatieve routes 
uitgestippeld. Deze worden zowel gericht op een maximale beleving van het boscomplex waarvan het 
Waaltjesbos deel uitmaakt, als op een optimale bereikbaarheid en de doorstroming van recreanten. 
Er wordt getracht om “interfererende” gebruikersgroepen zoveel mogelijk gescheiden te houden en paden aan 
te sluiten op bestaande (provinciale) routes. Een toegankelijkheidsreglement dient ervoor te zorgen dat het 
recreatief bosgebruik in goede banen wordt geleid.  

3.4.2. Recreatieve infrastructuur 

De aanwezige parkings worden verder uitgebouwd en voorzien van de nodige recreatieve infrastructuur. 
Uniforme informatieborden, een eenduidige bewegwijzering en een duidelijke afbakening van de kwetsbare 
zones moeten een goede (be)geleiding garanderen en het bos toegankelijk maken; overeenkomstig met de 
draagkracht van het gebied en zonder de bosbezoeker belevingselementen te ontzeggen. 

3.4.3. Speelbos 

In het Waaltjesbos wordt de voorrang gegeven aan “zachte” of “stille” recreatie, die beperkt blijft tot een 
toegankelijkheid op de bospaden. 

 
21 Referentie: “Linkages in the Landscape”, Andrew F. Bennett (2003). 
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Grenzend aan de Lelie- en de Dalstraat, ligt een officieel speelbos in de gebieden Dorperheide en Lommel 
Werkplaatsen. De vraag van de stad Lommel en de gebruikers van de aanwezige Chirolokalen om de 
speelboszone naar het Waaltjesbos te verplaatsen en/of uit te breiden tot de bestanden WA12b en 12f, dient 
in overweging te worden genomen.  
De verwezenlijking hiervan ligt echter moeilijk, gezien de algehele kwetsbaarheid van het gebied en de 
hypotheek die hiermee op de andere bosfuncties wordt gelegd. Hiervoor werd beslist om af te zien van de 
inplanting van een speelbos in Waaltjesbos en wordt voorgesteld om de bestaande zone in Werkplaatsen-
Dorperheide aantrekkelijker in te richten voor de gebruikersgroepen. 

3.5.  Beheerdoelstellingen met betrekking tot de 
milieubeschermende functie 

3.5.1. Metaalvervuiling 

De historische bodemvervuiling van het Waaltjesbos vereist speciale maatregelen om verdere verspreiding van 
zware metalen te voorkomen. 
De binnen het kader van het Interregproject Benekempen uitgewerkte beheervoorstellen spelen hierin een 
sturende rol. Naast het beplanten van de vervuilde terreinen met bomen en het uit agrarisch beheer halen van 
de vervuilde gronden, wordt – waar mogelijk – ook het verwijderen van de vervuilde toplaag voorgesteld en dit 
vooreerst op de openbare gronden. We citeren hier de in het recentste rapport aangehaalde voorstellen: “Voor 
de verwijdering van zinkassen in openbare eigendom kan het openbaar bestuur gebruik maken van de 
zinkassendeponie die voor de verwijdering van zinkassen zal worden opgericht. Voor het aanleveren van het 
materiaal moet een vergoeding worden betaald. De kostprijs is momenteel nog niet vastgesteld maar zal 
kenbaar worden gemaakt van zodra de deponie is ingericht. Het openbaar bestuur zal zelf de kosten moeten 
dragen voor de ontgraving, de afvoer, de deponie en de heraanleg. De OVAM zal verder inspanningen leveren 
om deze kost voor de gemeentes zo veel mogelijk te drukken, onder andere door het uitwerken van projecten 
waarbij er via Europese subsidieprogramma's steun kan worden verkregen”. 
Vanuit milieubeschermend standpunt wordt tevens voorgesteld om het bosgebied verder uit te breiden en zo 
de verspreiding van vervuilde grond tegen te gaan. Algemeen gesteld, wordt hierdoor getracht uitloging en 
erosie te voorkomen en de hoge concentraties giftige metalen vast te leggen d.m.v. “fytostabilisatie”. 

3.6. Beheerdoelstellingen met betrekking tot de 
wetenschappelijke functie 

3.6.1. Monitoring 

De jonge leeftijd van het Waaltjesbos brengt met zich mee dat nog maar weinig onderzoek is verricht naar de 
aanwezige natuurwaarden. In de loop van de tijd zal de bossuccessie en het gevoerde beheer reeds een eerste 
wijziging met zich meebrengen op het vlak van de soortensamenstelling. Door een gerichte monitoring van het 
gebied, kan deze evolutie worden opgevolgd en kunnen de beheermaatregelen worden bijgestuurd waar 
nodig. 
Het Platform Fauna & Flora van Bosland kan dit verder aansturen en natuurstudiegroepen kunnen hier mee 
ingeschakeld worden. Gestructureerde inventarisaties worden dan ook aangemoedigd en ondersteund, op 
voorwaarde dat de resultaten doorstromen naar de beheerder en bruikbaar zijn voor opvolging van het 
beheer. 
Er kunnen tevens specifieke soortengroepen, habitats of studiegebieden geselecteerd worden om op kleinere 
schaal en/of grondiger op te volgen. De mogelijkheden hiervoor liggen voor het grijpen in het rustgebied van 
bestand WA1a, nabij het ven in bestand 1b of bij de heidefragmenten in de bestanden 12 en 13. 
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3.6.2. Zware metalen 

De invloed van de verscheidene boomsoorten op de zware metalen in de bodem wordt nagegaan a.d.h.v. een 
langetermijnstudie van de Universiteit Gent (zie § 1.7.2). De proefvlakken die hiervoor werden uitgezet, zullen 
ook in de toekomst zo goed mogelijk (onveranderd) behouden blijven. Dit impliceert dat de betrokken percelen 
behouden moeten blijven en een beheermatige inperking van ongewenste (bestandsvormende) soorten – 
zoals voorzien in het kader van de bestrijding van probleemsoorten (zie § 3.3.2.2.3) –moet worden bijgestuurd 
(cfr. bestanden WA4a en 12c). 
 
Het beleid zal hierbij bestaan uit een “nietsdoenbeheer” en de resultaten en/of adviezen die hieruit volgen, 
zullen in de toekomst toepasbaar zijn voor gelijkaardige terreinen. De exacte locatie van deze experimentele 
zones is terug te vinden in Bijlage 2. 
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4.  Beheermaatregelen 
De in hoofdstuk 3 beschreven visie wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt en vertaald in concrete 
maatregelen. Bijlage 7 geeft een overzicht van de beheeracties per bestand voor de duur van dit beheerplan 
(20 jaar). Er worden regelmatig evaluatiemomenten voorzien om de geplande maatregelen af te stemmen op 
gewijzigde situaties of inzichten. 

4.1. Bosomvorming 

4.1.1. Bosomvorming 

In homogene bestanden wordt in de toekomst een mengverband van diverse soorten nagestreefd. Voor 
homogene en uitheemse bestand geldt als richtlijn dat minstens 30% van de bestandsoppervlakte wordt 
omgevormd en een begroeiing van inheemse en standplaatsgeschikte loofboomsoorten krijgt en dit zowel in 
de neven- als in de hoofdetage van het bos. 
De wijze waarop de bosomvorming gebeurt, verschilt per bestand (groepenkap, zoomkap, uitkap/eindkap van 
specifieke boomsoort, enz.) en wordt afgestemd op de potenties en de doelstellingen op het vlak van globale 
zonering. Die potenties worden afgemeten aan de mate waarin inheemse soorten zich spontaan inmengen 
en/of verjongen en de mate waarin de aangeplante soorten zich handhaven en verder ontwikkelen. In de 
meeste gevallen resulteert dit in een combinatie van natuurlijke verjonging en een kunstmatige introductie van 
soorten door aanplanting.  
 
De economisch rendabele bestanden komen vanwege hun jonge leeftijd (nog) niet direct in aanmerking voor 
bosomvorming binnen de termijn van dit bosbeheerplan en zullen daarom pas op langere termijn worden 
omgevormd. Bij de exploitatie wordt echter ruim aandacht geschonken aan de bosontwikkelingen die een 
mogelijke omvorming inleiden zoals een natuurlijke verjonging van soorten. De bestanden waar een 
bosomvorming zal plaatsvinden, worden in Tabel 4.23 opgesomd. 
 
Tabel 4.23: Bestanden met en wijze van bosomvorming. 

Bestand Opp. (ha) Type Hfdbmsrt Gepland beheer 

1e 0,97 N → N+L Lork Aanleg mantel-/zoomvegetatie (+ deel openruimtecorridor) en inmening 
loofbomen  

2h 0,32 N → N+L Douglasspar Aanleg mantel-/zoomvegetatie 

4a 1,52 L → L Robinia Deel waar geen onderzoek gebeurt groepsgewijs om te vormen naar 70% Do 
en 30% zE (te realiseren in eerste pentade) 

4c 2,11 N → N+L Douglasspar Groepsgewijze inmening loofbomen + mantel-/zoomvegetatie (tot 30% op 
einde van planperiode) 

5a 14,27 N+L → L+N 
Grove den + 
Robinia 

In 3 fasen om te vormen naar 2/3 zE (noordelijk deel, +15%wLi) en 1/3 Lo & Do 
(zuidelijk deel) 

8a 1,55 N → L Grove den Aanleg mantel-/zoomvegetatie en inmening loofbomen (over +10 jaar) 

10b 1,23 N → N+L Grove den Aanleg mantel-/zoomvegetatie (+ deel openruimtecorridor, te realiseren in 
eerste decade) 

10d 4,27 N+L → N+L 
Corsicaanse + 
Grove den In 3 fasen om te vormen naar 1/2 zE en 1/2 Lo & Do 

12b 6,44 N+L → N+L 
Grove den + 
Robinia In 3 fasen om te vormen naar 1/2 zE en 1/2 Lo & Do 

12c 1,24 L → L Robinia Deels groepenkap (groepsgewijs om te vormen naar 70% Do + 30% zE-wLi), 
deels hakhout, deels gedoogbeleid (te realiseren in eerste decade) 

13a 7,71 L → L zE Omvorming vAc naar wLi + Ps (Lij/Spork) 
Som 41,6322    
 
De bestanden in Tabel 4.23 worden aangevuld met kleine om te vormen zones, waar uitheemse boomsoorten 
in de nevenetage voorkomen. Uitheemse soorten die voor de andere bosfuncties een betekenisvolle 

 
22 Deze GIS-oppervlakte komt overeen met een kadasteroppervlakte van 41,58 ha (cfr. § 1.2) en maakt 19,91% uit van het bosdomein. 
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meerwaarde (kunnen) betekenen en de overige bosfuncties niet schaden, blijven behouden. Invasieve soorten 
die het bosbeeld domineren worden geleidelijk verwijderd. 

4.1.2. Bebossingswerken 

Onder bebossing verstaan we het beplanten van bestanden die de afgelopen 50 jaar geen bos waren. 
Aangezien het Waaltjesbos zelf het resulaat is van een nieuwe bosontwikkeling en verdere 
uitbreidingsmogelijkheden beperkt zijn, is een verdere bebossing niet onmiddelijk aan de orde. Enkel de 
omvorming van de resterende landbouwgronden – ten zuiden van de bestanden 3 en 4 – naar bos kan, in het 
kader van de metaalvervuiling, als een aanvullende bebossing beschouwd worden.  
Dergelijke acties vallen buiten het uitgebreid bosbeheerplan, doch de beplantingsvoorstellen (o.a. 
soortenkeuze) kunnen als leidraad dienen voor toekomstige beplantingen. 

4.1.3. Bosverjonging 

Op sommige plaatsen werd een slechte groei van soorten vastgesteld of zijn bomen over grotere oppervlakken 
afgestorven. Deze situatie wordt aangegrepen om open plekken te creëren of te bestendigen (cfr. § 4.6). Op 
bepaalde locaties is het echter wenselijk dat er wordt ingeboet om een enigszins gesloten bosstructuur te 
behouden. In dergelijke gevallen kan een herstelbeplanting nu reeds bijdragen tot een meer gevarieerde 
leeftijdsopbouw en bestandstructuur, zeker daar waar dit wordt ondersteund door gerichte kappingen die 
ertoe dienen om bosverjonging te introduceren. In alle gevallen wordt in eerste instantie geopteerd voor een 
natuurlijke verjonging, maar er zijn situaties waarin een kunstmatig ingrijpen wenselijk, dan wel noodzakelijk is. 
Dit geldt onder meer in het geval een verjonging van ongewenste soorten plaatsvindt of wanneer een 
introductie van specifieke soorten niet op natuurlijke wijze gebeurt of kan gebeuren. 

4.1.3.1. Spontane bosverjonging 

In het geval van spontane bosverjonging wordt erop toegezien dat zich geen ongewenste boomsoorten 
uitbreiden. Om spontane bosverjonging te bevorderen, wordt gericht gedund in de bestanden waar zich 
natuurlijke verjonging manifesteert of waar de dichte kroonsluiting natuurlijke verjonging verhindert. 
Kleine, verspreide groepenkappen zullen in homogene bestanden het verjongingsproces ondersteunen. Deze 
worden dan als tijdelijke open plek beschouwd en zijn eveneens bedoeld om een structuurrijk en gevarieerd 
bosbeeld te bekomen. Wanneer na vijf jaar de natuurlijke verjonging achterwege of ondermaats blijft, kunnen 
alsnog op kunstmatige wijze enkele mengboomgroepen worden ingebracht23 (cfr. § 4.1.3.2). 

4.1.3.2. Kunstmatige bosverjonging 

Voor kunstmatige verjonging wordt gekozen wanneer natuurlijke verjonging achterwege blijft of het wenselijk 
is dat specifieke soorten in het bestand worden ingebracht. Voor de keuze van de mogelijk aan te planten 
boomsoorten is rekening gehouden met de PNV (zie Tabel 3.18) en de invloed van de desbetreffende soorten 
op de activering, dan wel stabilisering van de metaalvervuiling (zie § 1.7.2). In functie hiervan wordt de 
inmenging van Gewone esdoorn, Gewone es en Linde bepleit en wordt het aandeel van Eik, Zwarte els, Berk en 
Ratelpopulier beperkt. De bestanden waar kunstmatige bosverjonging gepland is, staan vermeld in Tabel 4.24.  
 

Tabel 4.24: Bestanden waar kunstmatige bosverjonging zal plaatsvinden.24 
Bestand Hoofdboomsoort Opp. (ha) 

4a Do, zE +1,00 
5a zE/wLi, Lo/Do +9,50 
8a Lij/Spork 0,08 
10d Do/Lo, zE 3,20 
12b Do/Lo, zE 4,30 
12c zE/wLi, Do 0,25 

 
23 Voor de aan te planten soorten wordt in eerste instantie verwezen naar de PNV (cfr. § 3.3.1). Op basis van de resultaten van de studie van 
de Universiteit Gent, worden echter linde, esdoorn en es aangeraden als preferentiële (loof)boomsoorten. In de struiklaag gaat de voorkeur 
naar Lijsterbes en Sporkehout. 
24 Lijsterbes en Sporkenhout worden enkel aangeplant wanneer hiervan autochtoon plantmateriaal beschikbaar is. 
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Bestand Hoofdboomsoort Opp. (ha) 
13a Ps (Lij/Spork) + wLi 0,39 

 
In de grote bestanden (5a,10d en 12b) verloopt de omvorming stapsgewijs door te werken met één (bestand 
10d) of meerdere blokken (bestanden 5a en 12b) van ongeveer 1 ha, die gespreid in de tijd worden 
omgevormd. 

4.1.4. Dood hout en oude bomen 

4.1.4.1. Dood hout 

Het aandeel dood hout is – t.g.v. de jonge bosleeftijd van het Waaltjesbos – alsnog beperkt. Het is evenwel de 
bedoeling om gelijklopend met de bosevolutie de hoeveelheid dood hout stelselmatig te vergroten en waar 
mogelijk te bestendigen. 
Dit kan in de eerste instantie gebeuren door het inbrengen, dan wel laten liggen van dood hout (bvb. 
takkenrillen of een deel van het kaphout).  
 
De wisselende en niet altijd of overal optimale groeiomstandigheden in het gebied zorgen tevens voor sterfte 
onder de bomen waardoor ook staand dood hout in het bos wordt geïntroduceerd door het behoud van de 
dode stammen in het bos. Daarbij komt dat – in voorkomend geval – (een deel van) de windval van bomen in 
de bestanden achterblijft. 
Zo wordt getracht om tegen het einde van de duur van het bosbeheerplan reeds een aandeel van 1 à 2 % van 
het bestandsvolume aan staand dood hout te bekomen (> 30cm stamomtrek). 

4.1.4.2. Oude bomen 

Gezien de jonge leeftijd van het bos, is het behoud van oude bomen nog niet aan de orde. 

4.2. Kapregeling 
Buiten de kappingen voor de inrichting van open plekken of zoom- en mantelvegetaties en de verjonging van 
het bos, dienen de geplande kappingen vooral om de verdere bosontwikkeling te sturen en hout te oogsten. 
Alle dunningen en andere kapmaatregelen worden voor de duur van het bosbeheerplan opgesomd in Bijlage 8. 

4.2.1. Kapbaarheid 

Een eindkap kan bvb. in het kader van bosomvorming zinvol zijn of zich toespitsen op één enkele boomsoort.  
Niettegenstaande de jonge leeftijd van enkele bosbestanden worden nu reeds – op jonge leeftijd -enkele 
eindkappingen uitgevoerd in functie van een bosomvorming en voornamelijk ter vervanging van enkele 
standplaatsongeschikte of ongewenste (vaak invasieve) soorten. De bestanden waar dergelijke (gedeeltelijke) 
vroegtijdige kappingen zullen plaatsvinden worden in Tabel 4.25 opgesomd. 
 

Tabel 4.25: Locaties met een vroegtijdige eindkap met verantwoording van de reden. 
Bestand Plantjaar Kapleeftijd Reden Totale opp. 

(ha) 
Te kappen 
opp. (ha) Aandeel 

1a 1998 15 Creatie open plek + zoom 28,52 2,85 10% 
1e 1998 20 Bosomvorming 0,97 0,20 20% 
2d 1997 20 Aanleg mantel en zoom 2,44 0,73 30% 
2h 2006 20 Bosomvorming 0,32 0,10 30% 
4c 1996 30 Bosomvorming 2,11 0,42 20% 
8a 1998 20 Bosomvorming 1,55 0,31 20% 
9a 1996 30 Creatie open plek 15,45 1,55 10% 
10b 1998 20 Bosomvorming 1,23 0,25 20% 
12a 1996 15 Creatie open plek + zoom 4,70 1,41 30% 
12b 1996 20 Creatie open plek + zoom 6,44 0,64 10% 



Econnection Bosbeheerplan Waaltjesbos 77 

Bestand Plantjaar Kapleeftijd Reden Totale opp. 
(ha) 

Te kappen 
opp. (ha) Aandeel 

12c 1996 20 Bosomvorming 1,24 0,25 20% 
12d 1996 30 Aanleg mantel en zoom 2,38 0,24 10% 
12e 2000 20 Creatie open plek 0,73 0,04 5% 
13a 1997 30 Creatie open plek + verjonging 7,71 0,77 10% 
Som    75,79 9,7625 +13% 

4.3. Bosbehandelings- en verplegingswerken 

4.3.1. Bosverpleging en dunning 

Zowel om beheereconomische redenen, als in functie van een natuurlijke ontwikkeling, worden 
verplegingswerken beperkt en enkel toegepast wanneer de noodzaak zich stelt. Dit betekent dat enkel 
naargelang de omstandigheden wordt ingegrepen; meer bepaald wanneer de bosontwikkeling ongunstig 
evolueert voor de doelsoorten.  
 
Zuiveringen worden daarom enkel uitgevoerd wanneer bepaalde soorten een groeiachterstand dreigen op te 
lopen of bomen met voldoende groeipotentieel worden benadeeld. Hetzelfde geldt voor dunningen: deze 
blijven beperkt en waar mogelijk wordt voorrang gegeven aan natuurlijke uitval van bomen. Ingrepen zijn er 
vooral op gericht om de mengverhouding, dan wel de dominantie van bepaalde soorten te sturen en dit vooral 
wanneer deze de bosevolutie benadelen. Dunningen kunnen echter ook sturend werken en secundaire bomen 
en boomgroepen bevoordelen. 
Vooral in de economisch belangrijke bestanden is een aangepaste bosverpleging aan de orde om de gewenste 
economische meerwaarde te verwezenlijken. De eerste dunning gebeurt – afhankelijk van de bedrijfstijd van 
de boomsoort – 20 à 25 jaar na de aanleg.  Enkel voor Lork gebeurt dit reeds na 12 jaar. 
Elders wordt door een spontane groei van bomen en struiken met respect voor de standplaatscondities en de 
natuurlijke groeivormen op verschilende plaatsen een meer natuurlijk en landschappelijk waardevol bosbeeld 
nagestreefd. Hiervoor worden bij dunningen geen bomen geselecteerd op basis van houtkwaliteit, maar op 
grond van de doelsoort of het bosstreefbeeld. 

4.3.2. Exoten 

In overeenstemming met de beheervisie van § 3.3.2.2.3, worden invasieve exoten bestreden en uit de 
bestanden verwijderd. Dit betreft hoofdzakelijk de lokale inmenging van Amerikaanse vogelkers (vnl. in het 
westelijk deel van het studiegebied) en de groepsgewijs aanplantingen van Amerikaanse eik en Robinia.  
Abeel en Ratelpopulier worden niet geheel verwijderd, maar hun aandeel wordt – afhankelijk van de mate 
waarin ze met andere bosfuncties interfereren – beperkt. Hetzelfde geldt voor Robinia omdat enkele 
bestanden deel uitmaken van een bemonsteringsnetwerk voor een onderzoek naar bioaccumulatie dat door de 
Universiteit Gent in het Waaltjesbos wordt uitgevoerd. 
De bestanden waar voormelde soorten een aangepast beheer krijgen, worden opgesomd in Tabel 4.26. 
 

Tabel 4.26: Maatregelen voor het inperken van ongewenste boomsoorten. 
Bestand Soort Beheervisie Beheermaatregelen 

1a gAb Ecologisch Selectief dunnen en opslag verwijderen 
1c gAb Ecologisch Opslag verwijderen 
1d gAb/vAc Schermfunctie Opslag verwijderen en vAc in hakhoutbeheer* 
2a gAb Economisch Selectief dunnen en opslag verwijderen 
2b vAc/rPo Schermfunctie Opslag verwijderen en vAc in hakhoutbeheer* 
2f rPo Ecologisch Selectief dunnen en opslag verwijderen 
4a vAc Ecologisch Gedoogbeleid, opslag verwijderen 
4c vAc Ecologisch Selectief dunnen en opslag verwijderen 
4d vAc Ecologisch Selectief dunnen en opslag verwijderen 
5a vAc Economisch vAc in hakhoutbeheer 
6a vAc Economisch vAc in hakhoutbeheer 

 
25 Dit komt overeen met zo’n 4,7% van de kadastrale bosoppervlakte (cfr. § 1.2). 
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Bestand Soort Beheervisie Beheermaatregelen 
8a vAc Schermfunctie vAc in hakhoutbeheer 
9b gAb/rPo Schermfunctie Gedoogbeleid, opslag verwijderen 
10a gAb Ecologisch Opslag verwijderen 
10c rPo Schermfunctie Gedoogbeleid, opslag verwijderen 
10d vAc Economisch vAc vervangen door Douglasspar 
10e vAc Economisch vAc verwijderen 
12a vAc/aE Ecologisch vAc & aE verwijderen 
12b vAc Ecologisch vAc verwijderen 
12c vAc Ecologisch Deels gedoogbeleid, in hakhoutbeheer en groepenkap* 
13a vAc Ecologisch vAc verwijderen 

* Met uitzondering van de percelen voor wetenschappelijk onderzoek. 
 
Economisch waardevolle soorten zoals Douglasspar, Corsicaanse den, Lork en Tamme kastanje worden 
getolereerd in de bestanden of vormen de hoofdboomsoort in welbepaalde bestanden met een 
houtproductiefunctie. Deze soorten zullen overeenkomstig beheerd worden, met inbegrip van het sleunen en 
eventueel dunnen van de bestanden om een optimale houtkwaliteit te bekomen. Kappen gebeurt hier enkel bij 
uitzondering, o.a. voor de creatie van een zoom- of mantelvegetatie of voor het inbrengen van een 
verjongingsgroep. 

4.4. Bosexploitatie 

4.4.1.  Bedrijfsvorm en omlooptijd 

4.4.1.1. Hooghout 

Met uitzondering van enkele hakhout- of middelhoutpercelen, de zoom- en mantelvegetaties en de open 
plekken, bestaat het gehele bosdomein uit hooghout. De exploitatie kent een omloop van 3 - 6 - 9 jaar, zonde 
onderscheid tussen loof- en naaldbos. 
Bij het hooghout wordt nog een onderscheid gemaakt tussen economisch en ecologisch belangrijke bestanden. 
Afhankelijk hiervan zal een onderscheid gemaakt worden tussen de te nemen beheermaatregelen. In 
economisch waardevolle bestanden zal gedund (en eventueel gesleund) worden; terwijl vanuit ecologisch 
oogpunt eerder een ijle bosstructuur wordt nagestreefd. 
De specifieke acties in de desbetreffende – ecologische of economische – bestanden, zullen verder per 
maatregel besproken worden. 

4.4.1.2. Hak- en middelhout 

Enkele bestanden worden geheel of gedeeltelijk als hakhout beheerd (zie Tabel 4.27). Deze krijgen een 
gefaseerd beheer volgens een vaste kapcyclus en deze kapcyclus verschilt naargelang de groeisnelheid van de 
betrokken boomsoorten of de beheervisie voor dat bepaalde bestand. Dit betekent dat het bestand in 
kapvakken (of zgn. “houwen”) – van 1 à 0,5 ha – wordt verdeeld, waarbij elk vak om de x26 jaar wordt gekapt.  
 
Het overgaan tot hakhoutbeheer gebeurt op basis van twee overwegingen: 
 In eerste instantie wordt getracht om op deze manier – de uitbreiding van – minder gunstige 

boomsoorten in te perken. 

 Op de tweede plaats is dit een geschikte werkwijze om een gewenst bosbeeld te verkrijgen, met 
bovendien een variatie in de houtproductie. 

 
Tabel 4.27: Locaties met hakhoutbeheer. 
Bestand Opp. (ha) Soort Doelstelling Houwen Cyclus (jaar) Periodiciteit 

 
26 X wordt bepaald op basis van het aantal houwen per bestand en staat eveneens in functie van de periodiciteit. Tevens wordt getracht het 
bos zo weinig mogelijk te verstoren door de geplande maatregelen zo goed mogelijk te bundelen in tijd en ruimte. 
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Bestand Opp. (ha) Soort Doelstelling Houwen Cyclus (jaar) Periodiciteit 
1c 1,86 El Verhogen structuurvariatie 6 (3 X 2) 9 3-jaarlijks 
1d 6,92 vAc vAc inperken + optimalisatie bufferfunctie* 9 (3 X 3) 9 3-jaarlijks 
2b 6,17 vAc vAc inperken + optimalisatie bufferfunctie* 9 (3 X 3) 9 3-jaarlijks 
2c 2,14 El (50%) Middelhout, verhogen structuurvariatie 3 9 3-jaarlijks 
5a 14,27 vAc & rBe vAc inperken en verhogen structuurvariatie 9 (3 X 3) 9 (vAc) & 12 (rBe) 3-jaarlijks 
6a 11,90 vAc & rBe vAc inperken en verhogen structuurvariatie 9 (3 X 3) 9 (vAc) & 12 (rBe) 3-jaarlijks 
8a 1,55 vAc vAc inperken + optimalisatie bufferfunctie 6 (3 X 2) 9 3-jaarlijks 
9a 15,45 rBe Verhogen structuurvariatie 9 (3 X 3) 12 3-jaarlijks 
10a 15,93 rBe Verhogen structuurvariatie  9 (3 X 3) 12 3-jaarlijks 
12a 4,70 rBe Verhogen structuurvariatie* 6 (3 X 2) 12 3-jaarlijks 
12c 0,50 vAc (40%) vAc inperken* 1 9 9-jaarlijks 
13b 0,75 Wi (50%) Verhogen structuurvariatie 2 12 6-jaarlijks 

* Met uitzondering van de percelen voor wetenschappelijk onderzoek. 
 
Hierbuiten zijn er nog (deel-)bestanden waar de boom- en/of struiklaag cyclisch afgezet wordt. Het betreft dan 
het beheer van de struweel- of mantelvegetaties (cfr. § 4.7). 

4.4.1.3. Omlooptijd 

De omlooptijd werd reeds in § 3.2.2.2 aangehaald. In Tabel 4.25 staan de bestanden opgesomd waarvoor de 
voorziene bedrijfstijd (deels) niet aangehouden wordt. 
Bestanden waarin beheermaatregelen gevoerd worden, worden gebundeld in beheereenheden en gezamenlijk 
aangepakt. Dit dient enerzijds om de verstoring door beheerwerken te beperken en om een regelmatige 
houtopbrengst te garanderen anderzijds. 
Zoals ook in de kaptabel in Bijlage 8 terug te vinden is, is de omlooptijd grotendeels afhankelijk van de 
aanwezige hoofdboomsoort(en) en de ecologische of economische doelstellingen van het bestand.  

4.4.2. Beheermethodiek 

Gelet op de jonge leeftijd van het Waaltjesbos blijven de werkzaamheden beperkt tot dunningen, vrijstellingen 
en enkele omvormingsmaatregelen.  
Bijzondere bestanden (bvb. 2c) behoeven evenwel een aangepast beheer (bvb. verlengen schoontijd, zie 
verder). Dit hangt af van de bodemgesteldheid, de vegetatie, het voorkomen van zeldzame soorten en/of de 
aanwezigheid van een uitzonderlijke boom(soort).  
Bij het uitvoeren van beheermaatregelen wordt de aanwezige fauna en flora gerespecteerd. Dit betekent dat 
wordt gewerkt met aan de omstandigheden aangepast materieel (zoals trekpaarden i.p.v. tractoren) en waar 
nodig (bvb. in grote bestanden) zullen vaste ruimingspistes worden aangelegd. 

4.4.3. Schoontijd 

De jaarlijkse schoontijd loopt van 1 april tot en met 30 juni. Tijdens deze periode mogen in de bosbestanden 
geen (ingrijpende) beheerwerken worden uitgevoerd. Uitzonderingen gelden enkel voor dringende 
(nood)kappingen uit veiligheidsoverwegingen, voor het toepassen van wettelijk verplichtte fytosanitaire 
maatregelen of in speelzones met een goedgekeurd toegankelijkheidsreglement. 
 
Vanwege het ecologische belang van diverse bosplaatsen, wordt in enkele gevallen de schoontijd van 1 maart 
tot en met 15 augustus verlengd.  
Deze beslissing gebeurt op basis van verscheidene voorzorgsmaatregelen. Zo zijn vochtige zones belangrijk 
voor amfibieën en bijgevolg bijzonder kwetsbaar in het voorjaar. Andere bestanden verdienen extra 
bescherming omwille van specifieke vegetatietypes of voor het garanderen van succesvolle broedsels. De 
bestanden met een verlengde schoontijd worden vermeld in Tabel 4.28. 
 

Tabel 4.28: Bestanden met een gewijzigde schoontijd. 
Perceel Bestanden 

1 alle bestanden (a t/m f) met uitzondering van het noordoostelijk deel van bestand a  
2 bestanden c, d, g en h evenals westelijk en zuidelijk deel bestand e 
9 alle bestanden (a en b)met uitzondering norodelijk deel bestand a 
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Perceel Bestanden 
10 bestanden b en c en zuidelijk deel bestand a 

4.5. Brandpreventie 
Het Waaltjesbos is tot hiertoe gespaard gebleven van (bos)branden. Om de veiligheid van het bosdomein te 
garanderen, moeten de bospaden echter toegankelijk zijn voor brandweer- en andere interventiewagens. Bij 
bosbrand of dreiging van bosbrand kunnen de hulpdiensten gebruik maken van de bestaande 
boswegeninfrastructuur. De meeste bosdelen zijn via de hoofdboswegen snel en gemakkelijk bereikbaar (Kaart 
2.15: “Wegennetwerk en infrastructuur”). 
 
De nabijheid van het kanaal en de bebouwing, zorgt voor voldoende bluswater in geval van brand.  

4.6. Open plekken 

4.6.1. Tijdelijke open plekken 

Tijdelijke open plekken worden voorzien ter bevordering van de natuurlijke verjonging of voor de (kunstmatige) 
inmenging van andere boomsoorten. Door de planning van tijdelijke open plekken te spreiden in de loop van 
de tijd, ontstaat er een zekere dynamiek in het bos (cfr. gefaseerde bosomvorming in § 4.1.1 en Tabel 4.23). Er 
is namelijk continu een successieve opeenvolging van ijle bostypes, lichtrijke bossituaties, bosverjonging, 
pioniersvegetaties, enz. 
 
De bestanden waar lokaal enkele verjonginggroepen gepland zijn, staan in Tabel 4.29. 
 
Tabel 4.29: Situering van tijdelijke open plekken. 

Bestand Bestandsopp. (ha) Reden Beplanting Opp. (ha) Aandeel 
1e 0,97 Bosomvorming Natuurlijke verjonging + zoom 0,10 10% 
2h 0,32 Bosomvorming Zoomvegetatie  0,10 30% 
4a 1,52 Bosomvorming Kunstmatige verjonging 1,00 66% 
4c 2,11 Bosomvorming Natuurlijke verjonging 0,32 15% 
5a 14,27 Bosomvorming Kunstmatige verjonging 9,42 66% 
8a 1,55 Bosomvorming Natuurlijke/kunstmatige verjonging + zoom 0,31 20% 
9a 15,45 Variatie bosstructuur Natuurlijke verjonging 0,77 5% 

10b 1,23 Bosomvorming Zoomvegetatie 0,25 20% 
10d 4,27 Bosomvorming Kunstmatige verjonging 3,20 75% 
12b 6,44 Variatie bosstructuur Natuurlijke verjonging 0,32 5% 
12c 1,24 Bosomvorming Aanplant wLi 0,25 20% 
13a 7,71 Variatie bosstructuur Aanplant Ps (Lij/Spork) 0,39 5% 

Som 57,08   16.4327 28% 

4.6.2. Permanente open plekken 

4.6.2.1. Kroonsluiting 

Bosbestanden met een kroonsluiting van minder dan 50%, worden beschouwd als een open plek in 
bosverband.  
Voor de ontwikkeling en het behoud van open plekken wordt vertrokken van de bestanden waar door 
boomuitval een verdere bosontwikkeling is uitgebleven. Kleinere plekken worden in enkele gevallen door 
kappingen en/of door een sterke dunning van de randen uitgebreid. Op deze wijze vormen ze een geleidelijke 
overgang naar het meer gesloten bos. Ook worden in enkele – momenteel nog volledig gesloten – 

 
27 Dit komt overeen met zo’n 7,9% van de kadastrale bosoppervlakte. 
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bosbestanden door groepenkap permanente open plekken gecreëerd en wordt door een sterke dunning in 
enkele bestanden een ijle bosstructuur behouden of nagestreefd.  
 
De locatie en hoedanigheid van de diverse open boselementen staan schetsmatig afgebeeld op Kaart 3.4: 
“Structuurschets” en worden opgelijst in Tabel 4.30. 
 

Tabel 4.30: Bestanden met een ijle bosstructuur of permanente open plek. 
Bestand Bestandsopp. (ha) Type Opp. (ha) Aandeel 

1a 28,52 Permanente open plek 0,86 3% 
1b 1,27 Water 1,27 100% 
1c 4,03 Openruimtecorridor + permanente open plek 1,01 25% 
1d 6,92 Openruimtecorridor 0,69 10% 
1e 1,02 Openruimtecorridor + permanente open plek 0,10 10% 
1f 0,99 Waterloop 0,66 66% 
2b 6,17 Openruimtecorridor 0,32 10% 
2c 4,29 Openruimtecorridor + permanente open plek 0,86 20% 
2d 2,44 Ijle bosstructuur 0,73 30% 
2f 0,24 Permanente open plek 0,24 100% 
2g 1,68 Permanente open plek 1,11 66% 
5a 14,27 Openruimtecorridor 0,29 2% 
6a 11,90 Openruimtecorridor 0,60 5% 
9a 15,45 Permanente open plekken 5,10 33% 
9b 2,99 Openruimtecorridor + permanente open plek 0,45 15% 
10a 15,93 Openruimtecorridor 0,80 5% 
10b 1,23 Permanente open plek (zoom) 0,25 20% 
12a 4,70 Ijle bosstructuur 1,41 30% 
12b 6,44 Permanente open plek (zoom) 0,32 5% 
12e 0,73 Permanente open plek 0,04 5% 
12f 0,99 Permanente open plek 0,84 85% 
13a 7,71 Permanente open plek 0,39 5% 
13b 1,46 Ijle bosstructuur 0,73 50% 
Som 141,37  19,0728 +30% 

4.6.2.2. Schrale graslanden en heideontwikkeling 

Het verdere beheer van de structureel vaak erg verscheiden open plekken, hangt af van de potenties van het 
bestand waarin deze zich bevinden of waarop ze aansluiten. Dit kan gaan van het onderhoud van de ijle 
bosstructuur, over het gediversifieerd maaien van graslanden tot het herstellen van heiderelicten.  
 
Het beheer van de in Tabel 4.30 vernoemde open plekken, wordt in Tabel 4.31 gedetailleerder uitgeschreven. 
 
Tabel 4.31: Gediversifieerd beheer van permanente open plekken. 
Bestand Type Opp. (ha) Beheer 

1a Permanente open plek 0,86 Meerdere (kleine en grote) open plekken: extensief maaien* 
1b Water 1,27 Eutroof karakter vrijwaren 

1c Openruimtecorridor + 
permanente open plek 1,01 Inkappen bosrand + extensief maaien 

1d Openruimtecorridor 0,69 Inkappen bosrand + extensief maaien 

1e Openruimtecorridor + 
permanente open plek 0,10 Inkappen bosrand + extensief maaien 

1f Waterloop 0,66 Ruimen & plaggen + inkappen bosrand 
2b Openruimtecorridor 0,32 Inkappen bosrand + extensief maaien 

2c Openruimtecorridor + 
permanente open plek 0,86 Inkappen bosrand + deels hakhoutbeheer + zoom: extensief maaien* 

2d Ijle bosstructuur 0,73 Doordunnen met het behoud van 30% open plekken (bvb. struweel) 
2f Permanente open plek 0,24 Extensief maaien* 
2g Permanente open plek 1,11 Extensief maaien* 
5a Openruimtecorridor 0,29 Inkappen bosrand + extensief maaien 
6a Openruimtecorridor 0,60 Inkappen bosrand + extensief maaien 
9a Permanente open plekken 5,10 Meerdere (kleine en grote) open plekken: extensief maaien* 

9b Openruimtecorridor + 
permanente open plek 0,45 Inkappen bosrand + extensief maaien 

 
28 Dit komt overeen met zo’n 9,1% van de kadastrale bosoppervlakte. 
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Bestand Type Opp. (ha) Beheer 
10a Openruimtecorridor 0,80 Inkappen bosrand 
10b Permanente open plek (zoom) 0,25 Zoom: extensief maaien* 
12a Ijle bosstructuur 1,41 Doordunnen met het behoud van 30% open plekken (+ hakhout rBe) 
12b Permanente open plek (zoom) 0,32 Inkappen bosrand t.b.v. open plekken + zoom: extensief maaien* 

12e Permanente open plek 0,04 Openkappen van voormalige landduin (+ open houden d.m.v. extensief 
maaien en eventueel inkappen bosrand)  

12f Permanente open plek 0,84 Verbossing tegengaan, exoten bestrijden en open houden heide 
13a Permanente open plek 0,39 Meerdere (kleine en grote) open plekken: extensief maaien* 
13b Ijle bosstructuur 0,73 Hakhoutbeheer 

* Extensief = éénmalig maaien om de 2 à 3 jaar. 

4.6.2.3. Waterpartijen 

Het beheer van het ven in bestand 1b wordt verder geoptimaliseerd in functie van de ontwikkeling van een 
bosovergang en een oevervegetatie. Om dit mogelijk te maken wordt in de aangrenzende bestanden (bvb. 1a 
en 2d) een brede ijl uitwaaierende bosrand gecreëerd (zie Tabel 4.32 en Kaart 4.2: “Diverse 
beheermaatregelen”). Hiervoor moet een deel van de bomen wijken en wordt de bodem ten behoeve van de 
vegetatieontwikkeling geplagd.  
 
Bestand 1f – de Stevensvenneloop – wordt lokaal uitgegraven en kleine zones worden geplagd (bvb. langsheen 
bestand 2d). Deze maatregelen komen ten goede aan de vochtige heideontwikkeling, met doelsoorten zoals 
Gewone dopheide, Moeraswolfsklauw, Kleine zonnedauw en veenmos. 
Het oostelijk deel van de Stevensvenneloop blijft in zijn huidige vorm behouden. De aanwezige riet- en 
lisdoddevegetatie zal het aangevoerde (eutrofe) water gedeeltelijk ophouden en zuiveren. Dit ter 
ondersteuning van de overige geplande maatregelen en met een – te verwachten – positieve invloed op de 
groei en de instandhouding van het zeldzame blaasjeskruid. 
 
De beken die parallel lopen aan het kanaal van Beverlo, worden eveneens verder onderhouden met het oog op 
de ontwikkeling van broekbos- en moerasvegetaties (respectievelijk ten noorden en ten zuiden van de 
Stevensvennenloop). Door in bestanden 1c en 1e aansluitend zoom- en oevervegetatie te voorzien, kan hier 
een meer open bosovergang gecreëerd worden (cfr. Weidebeekjuffer). In bestand 2c wordt het eerder 
gesloten bosbeeld bewaard (cfr. Bosbeekjuffer). 

4.7. Gradiënten en bosrandontwikkeling 

4.7.1. Mantel- en zoomvegetatie 

Om bosovergangen te creëren worden mantel- en zoomvegetaties aangelegd. Mantelvegetaties bestaan uit 
struiken of struweel en zoomvegetaties zijn opgebouwd uit een gediversifieerde kruidlaag die – al dan niet – op 
deze mantel aansluit. Beide vegetatietypes zijn bedoeld om de open bosruimten en bestandsranden 
geleidelijker te laten overlopen in het gesloten bos.  
 
De bosovergangen worden ontwikkeld door de bestandsranden open te kappen en spontaan verder te laten 
ontwikkelen. Slechts in de gevallen waarin een dominante hergroei van bepaalde minder gewenste soorten 
(cfr. § 3.3.2.2.3) wordt verwacht, kan preventief een struikenrand van Lijsterbes, Sporkehout, Hazelaar of 
Sleedoorn worden aangeplant. 
Ook rondom de open plekken en langsheen enkele brede(re) bermen wordt de mogelijkheid geboden om 
geleidelijke bosgradiënten te ontwikkelen. 
 
Een overzicht van de aan te leggen mantel- en zoomvegetaties staan in Tabel 3.22 en Tabel 4.32. 
 
Tabel 4.32: Mantel- en zoomvegetaties. 

Bestand Bestandsopp. (ha) Beheer Opp. (ha) Percentage 
1a 28,52 Aanleg zoom langsheen dreven en oevervegetatie nabij ven 2,00 7% 
1c 4,03 Aanleg zoom langsheen dreven en beekrand 1,01 25% 
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Bestand Bestandsopp. (ha) Beheer Opp. (ha) Percentage 
1e 0,97 Aanleg zoom langsheen wandelpad en beekrand 0,10 10% 
2c 4,29 Aanleg mantel en zoom 0,43 10% 
2d 2,44 Aanleg mantel langsheen bestandsgrens en oevervegetatie 1b/f 0,48 20% 
2h 0,32 Aanleg mantel langsheen bestandsgrens (-hoek) 2g 0,10 30% 
4c 2,11 Aanleg zoom in bestand en aan NO-hoek 0,10 5% 
5a 14,27 Aanleg zoom langsheen wandelpad 0,29 2% 
6a 11,90 Aanleg zoom langsheen wandelpad 0,60 5% 
8a 1,55 Aanleg mantel ter bevordering van schermfunctie (Lij/Spork) 0,16 10% 
9a 15,45 Aanleg zoom langsheen wandelpad 3,09 20% 
9b 2,99 Aanleg zoom langsheen wandelpad 0,30 10% 
10a 15,93 Aanleg zoom langsheen wandelpad aan O-rand 0,80 5% 
10b 1,23 Aanleg zoom aan Z- en W-rand 0,25 20% 
12b 6,44 Aanleg zoom langsheen wandelpaden 0,32 5% 
12d 2,38 Aanleg mantel en zoom aan O-rand en onder hoogspanningslijn 0,24 10% 
Som 45,96  10,2729 +12% 
 
In bepaalde zones wordt het behoud of de vestiging van een specifieke fauna en flora nagestreefd en wordt het 
bos in functie daarvan beheerd. De ontwikkeling van heide of oevervegetatie zijn daar specifieke voorbeelden 
van, evenals de aanleg van schrale bermen ten voordele van diverse insectensoorten. 

4.7.2. Dreven en bomenrijen 

De bomenrijen en dreven die door het aangrenzende bos worden overgroeid, worden vrijgesteld (bvb. bestand 
2a). Dit gebeurt door in een eerste fase de bosbomen die de dreefbomen overgroeien te kappen, samen met 
alle bomen die zich in de bomenrij spontaan hebben ingemengd (zie Figuur 4.14). De struiken blijven daarbij 
evenwel behouden. De verdere opvolging bestaat erin de dreefbomen van ingroeiende bomen vrij te houden 
door de randbomen tijdig af te zetten. Het onderhoud van de dreefbomen omvat naast een initiële vormsnoei 
ook de snoei van hinderlijke of gevaarlijke takken. 
 

Figuur 4.14: Principeschets “vrijstellen” dreefbomen. 
 
Op de plekken waar dergelijke lineaire structuurelementen niet op hun plaats zijn of zich onvoldoende hebben 
ontwikkeld, worden ze definitief verwijderd (bvb. bestand 12b). 
 
Behalve het onderhoud van de dreefbomen, wordt ook de berm gepast onderhouden (zie § 4.6.2.2 en 4.7.1). 
Dit beheer bestaat uit een gefaseerd maaien (met afvoer van het strooisel), wat moet leiden tot een 
verschraling van de bodem. De inrichting sluit in enkele gevallen aan op een bosrandontwikkeling. 
 
Het beheer van de verschillende dreven staat opgelijst in Tabel 4.33. 
 

 
29 Dit komt overeen met zo’n 4,9% van de kadastrale bosoppervlakte. 
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Tabel 4.33: Overzicht aanwezige dreven of bomenrijen. 
Nummer Boomsoort Type Lengte (m) Bestand Beheer 

1 vAc Bomenrij 461 2b/3a Uitbreiding tegengaan, vrijstellen* indien nodig 
2 wAb (gAb, rPo) Dreef 1705 10a Uitbreiding tegengaan, deels maaien en open structuur behouden 
3 vAc, aE  Dreef 1089 12 Dreef verwijderen en enkel te behouden ten N van bestand 12a 
4 gAb Dreef 546 2a Dreef verwijderen en uitbreiding tegengaan 
5 zE (wLi, vAc) Dreef 334 13a Vrijstellen* 
6 vAc Dreef 515 6a Uitbreiding tegengaan, vrijstellen indien nodig 
7 tKa Dreef 1366 9a Vrijstellen* 
8 wLi Dreef 1266 1/2a Vrijstellen* 
9 vEd Houtkant 178 2b/3a Vrijstellen* en jaarlijks snoeien 

10 aE, zE Bomenrij 1017 1d/9b N.v.t. 
11 zE Bomenrij 180 1d Behouden (vrijwaren bij bosexploitatie) 
12 aE, nEd Dreef 339 13a/c N.v.t. 
13 zE Dreef 585 1a Vrijstellen*, gezoneerd maaien, aanleg zoom 
14 rPo Dreef 421 1a/d Verwijderen, uitbreiding tegengaan, maaien en open behouden 
15 wAb Dreef 663 1a Verwijderen, uitbreiding tegengaan, maaien en open behouden 
16 Ed, rPo Dreef 469 1a rPo verwijderen, deels maaien en open structuur behouden 
17 zE Bomenrij 655 2c N.v.t. 

4.7.3. Connectiviteit 

Om het Waaltjesbos te incorporeren in een breed ruimtelijk kader (Bosland), is het noodzakelijk om enkele 
zones te voorzien die als ecologische corridor gebruikt kunnen worden. Langs dergelijke 
boslandschapstructuren kunnen dieren migreren tussen de verschillende (deel)leefgebieden.  
 
In de structuurvisie van het domeinbos is zowel een oost-west-, als een noord-zuidverbinding voorzien (cfr. § 
3.3.4). In de bestanden die deel uitmaken van deze verbindingsassen (1d, 4, 9b, 10b-c en 11a), primeert de 
ecologische bosfunctie en wordt bijzondere aandacht gegeven aan de aanleg van een waaier aan geschikte 
habitats. Dit gaat zowel over open- als gesloten-ruimteverbindingen, als rustzones. In de rustzones wordt de 
verstoring tot een absoluut minimum beperkt, terwijl in de open- en gesloten-ruimteverbindingen 
respectievelijk een hakhout- of maaibeheer gevoerd wordt. 
 
Daarbuiten worden ook diverse stapstenen (met andere habitattypes) behouden doorheen het ganse 
bosgebied.  

4.8. Specifieke maatregelen ter bescherming van fauna en 
flora 

4.8.1. Habitatspecifiek 

Mede voor de inrichting van corridors voor de landschappelijke connectiviteit (zie § 4.7.3), is het belangrijk om 
bepaalde habitats en/of vegetatietypes in stand te houden (bvb. onder de vorm van “habitatstapstenen”). 
Binnen het Waaltjesbos gaat de aandacht daarbij vooral naar het behoud en de ontwikkeling van heide- en 
venrelicten en hiermee gerelateerde schrale en gradiëntrijke vegetatieontwikkelingen en ijle eikenbossen. 
Heide komt momenteel enkel voor in de bestanden 1b, 1f, 12f en 13a-b. Deze groeilocaties worden open 
gehouden door het kappen van boomopslag en een extensief maaibeheer. Dit komt neer op één maaibeurt om 
de 2 à 3 jaar, waardoor de boomopslag verwijderd wordt en toch nog voldoende groeikansen geboden worden 
aan tweejarige ruigtekruiden. 
 
Langsheen het ven van bestand 1b zal de oeverzone uitgebreid worden en aansluitend zal de 
Stevensvenneloop in bestand 1f gedeeltelijk uitgegraven worden (zie § 4.16). Tegelijk worden kleine 
oppervlakken geplagd voor de ontwikkeling van een specifieke flora (Dopheide en Moeraswolfsklauw). 
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4.8.2. Soortspecifieke maatregelen 

Zoals vermeld in § 2.3.5.6, komen reeds heel wat zeldzame(re) diersoorten voor in het Waaltjesbos. De 
ontwikkeling van zowel ijle als gesloten bossen, een afwisseling van naald- en loofbos, open plekken en 
waterpartijen komt de soortendiversiteit ten goede.  
 
Doorheen het rapport wordt extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van biotopen die aansluiten op de 
levensvereisten van beleidsrelevante soorten die indicatief zijn voor biologisch waardevolle habitats. Hiervoor 
dienen onder meer een aantal insectensoorten die gebaat zijn bij droge, schrale en kruidenrijke graslanden en 
een gradiëntrijk bosbeheer. Door een gecombineerd beheer van kleinschalig en gefaseerd maaien en kappen 
wordt verbossing en verruiging tegengegaan van de bestaande open vegetaties en worden verspreid over het 
gebied nieuwe gunstige uitgangssituaties gecreëerd. Voor de uitvoering wordt in eerste instantie gemikt op 
plaatsen waar een gunstige uitgangssituatie voor open bosontwikkelingen aanwezig is. De veelheid aan 
maatregelen omtrent de ontwikkeling en het behoud van permanent open plekken (§ 4.6.2.1 & 2) en de 
ontwikkeling van gradiënten en bosranden (§ 4.7.) draagt hiertoe bij en moet in de loop van de planperiode 
worden bestendigd. 
 
In de natte sfeer worden eveneens ingrepen gepland rondom de vijver en de Stevensvennenloop, waarbij ook 
de bosbestanden die hierop aansluiten betrokken zijn (§ 4.6.2.3.). 

4.9. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de 
toegankelijkheid 

4.9.1.  Wegennet en opengestelde boswegen 

Ten voordele van de verschillende bosgebruikers, worden de bospaden verder onderhouden. Waar mogelijk 
zullen de verschillende recreatievormen (ruiters, mountainbikers en wandelaars) ruimtelijk gescheiden worden 
door de voorziening van aparte recreatieve routes (zie Figuur 4.15).  
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Figuur 4.15: Fietspad doorheen bestand 11a. 

 
De aanleg van eventuele bijkomende boswegen zal verder besproken worden in § 4.16.2. 
 
Het afsluiten en openstellen van de boswegen maakt deel uit van het zoneringsplan (Kaart 4.4: 
“Toegankelijkheid”). Dit bepaalt welke bosdelen toegankelijk zijn en welke wegen door welke 
bosgebruikersgroepen mogen worden gebruikt alsook wanneer. Het is niet toegelaten om de boswegen te 
verlaten. Het bosgebruik wordt verder geregeld door het toegankelijkheidsreglement (bijlage XXX). 

4.9.2.  Speelzones 

De inrichting van een speelzone in het Waaltjesbos werd onderzocht, maar gezien de kwetsbaarheid van de 
enige mogelijke locatie (bestand 12) niet wenselijk geacht (zie § 3.4.3). Het naastgelegen gebied Lommel-
Werkplaatsen is hiervoor beter geschikt, mits hiervoor de nodige inrichtingsmaatregelen plaatsvinden. 

4.9.3. Recreatieve infrastructuur 

Ten behoeve van een goede communicatie met de bosgebruikers en de omwonenden, is het belangrijk om bij 
de bosingangen en de parkeergelegenheden informatie te verstrekken over de waaier aan bosfuncties en de 
regels voor het correct bezoek aan het Waaltjesbos (bvb. “verbod voor gemotoriseerd verkeer” of “honden aan 
de lijn”). De recreatieve infrastructuur en informatie omvat ook de aanduiding van de verschillende routes 
doorheen het bosgebied en kan ook dienen om bijzonderheden te vermelden en activiteiten aan te kondigen. 
 
Ontoegankelijke wegen worden met barelen afgesloten in combinatie met informatieborden betreffende de 
aard of de reden van het verbod (bvb. “rustgebied” of “enkel wandelaars/ruiters”). Naast het gebruik van 
barelen op de beheerwegen worden permanent ontoegankelijke paden afgesloten d.m.v. takkenrillen. 
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De parkeergelegenheid blijkt voldoende te zijn voor de verschillende bosgebruikers. Deze situeren zich in de 
NO-hoek van bestand 2b, in het ZW van bestand 3a, in het NW van bestand 9a en in de diverse woonkernen. 
De mogelijkheid tot consumptie wordt geboden door de parochiezaal “De Moffel” aan de Van Gurplaan. 
Wanneer zou blijken dat bijkomende rust- of picknickbanken gewenst zijn, moeten deze op ecologisch minder 
kwetsbare zones worden geplaatst (bvb. bestanden 2 en 10). 

4.10. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot 
de jacht 

Jacht gebeurt onder de geldende voorwaarden en wordt verpacht onder driejaarlijkse termijnen. Enkel afschot 
van Ree met de kogel vanaf jachtkansels is toegestaan (buiten de aangeduide rustzone). Hiernaast is de jacht 
op Fazant en Konijn eveneens toegelaten. 
 
Het aantal jachtkansels wordt beperkt en op vaste locaties voorzien. Op deze wijze is bij het publiek bekend 
welke zones tijdens het jachtseizoen best vermeden worden. Dit neemt niet weg dat de jacht telkens 
aangekondigd moet worden en dit liefst zowel op de algemene informatieborden (cfr. § 4.9.3), als aan de 
boswegen in de betrokken zones. 

4.11.  Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot 
de visserij 

Vissen is niet toegelaten in het Waaltjesbos. Dit zal dan ook duidelijk geafficheerd worden op de aanwezige 
infoborden en nabij de vijver. 

4.12.  Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot 
het gebruik van niet-houtachtige bosproducten 

Het plukken van paddestoelen of bosvruchten wordt niet toegelaten vanwege het gevaar voor de 
gezondheid30. Het is het publiek eveneens niet toegelaten om de boswegen te verlaten. 
Het ANB kan in de toekomst eventueel wel autochtoon zaad oogsten (van bvb. Gelderse roos, Wintereik, etc.) 
voor gebruik in de eigen kwekerijen. 

4.13.  Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot 
cultuurhistorische elementen 

Nazicht van oude stafkaarten wees uit dat er zich in het noorden van bestand 12e een voormalige zandduin 
bevond. Op deze locatie groeit de beplanting (Douglasspar) overigens minder goed dan in de rest van het 
bestand. Er wordt dan ook voorgesteld om dit oude landschapselement te herstellen en de bomen te 
verwijderen (in eens straal van +10m). Door extensief te maaien wordt dit bestand verder open gehouden en 
de vegetatie van heischrale graslanden als doel vooropgesteld. 

 
30 Cfr. De Vos B. (2006). Evaluatie van de concentratie aan zware metalen in bosbodems nabij de Umicore vestigingen te Hoboken, Olen, 
Balen en Overpelt. INBO-rapport. 
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4.14.  Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot 
de milieubeschermende functie 

Voor het behoud van de rust in het bosgebied, worden negatieve invloeden van buitenaf zoveel mogelijk 
geweerd. De aanwezige groenschermen worden geoptimaliseerd en benut om wegen, industrie en 
woonkernen tegenover het bos af te schermen. Dit gebeurt door het inplanten van struiken en het invoeren 
van een selectief hakhoutbeheer (zie § 4.4.1.2). 
De bestanden met een schermfunctie staan vermeld op Kaart 3.1: “Gebiedsvisie” en door het inplanten van 
struiken of het selectief invoeren van hakhoutbeheer wordt getracht de schermfunctie te optimaliseren. 

4.15.  Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot 
de wetenschappelijke functie 

4.15.1. Monitoring 

Zoals aangehaald in § 3.6.1, volgt het Platform Fauna & Flora van het ANB (in samenwerking met Natuurpunt 
vzw) de ontwikkeling van het bos op. Naast het in kaart brengen van de successie, zal ook gelet worden op de 
effecten van het bosbeheer op de instandhouding en uitbreiding van diverse planten- en diersoorten (Tabel 
4.34).  
Deze monitoring gebeurt op vrijwillige basis en kan aanleiding geven tot het bijsturen van geplande 
beheermaatregelen. 
 
Tabel 4.34: Evaluatie van het geplande beheer. 

Evaluatie-item Evaluatiemoment Evaluatie-element Opvolging 
Instandhouding heiderelicten Elke 3 jaar Achterwege blijven van verbossing en aanwezigheid van 

doelsoorten (Struikheide, Veldkrekel, etc.) 
Kappen 
boomopslag 

Inperken ongewenste soorten Jaar na behandeling, 
daarna elke 3 jaar 

Dominantie van bosbeeld, aanwezigheid nieuwe 
wortelscheuten 

Insensiever 
opvolgen 

Behoud natte vegetatietypes en 
bijhorende fauna 

Elke 3 jaar Verlanding van beek/ven, aanwezigheid van doelsoorten 
(Moeraswolfsklauw & Kleine zonnedauw) 

Ruimen beek, 
plaggen 

Dood hout Elke 6 jaar Aandeel dood hout en bijhorende fauna/flora Inbrengen dood 
hout 

Bosrandbeheer Elke 3 jaar Aanwezigheid diverse vegetatietypes (mantel/zoom) en 
bijhorende fauna/flora  

Aanpassen 
maaicyclus 

4.15.2. Zware metalen 

De bestanden met een wetenschappelijke functie staan vermeld op Kaart 3.1: “Gebiedsvisie”. In deze 
bestanden bevinden zich proefvlakken voor het onderzoek naar de invloed van de boomsoort op de 
metaalverontreiniging van de Universiteit Gent (cfr. § 1.7.2 en 3.6.2). Niettegenstaande een reductie van 
Robinia in het vooruitzicht wordt gesteld (cfr. § 3.3.2.2.3), blijft om onderzoeksredenen een belangrijk deel 
behouden. 
De resultaten die tijdens het verdere verloop van de studie nog naar voor komen (bvb. boomsoortkeuze), 
zullen mee worden opgenomen in de verdere beleid- en beheerplanning.  
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4.16.  Werken die de biotische of abiotische toestand van 
het bos wijzigen 

4.16.1.  Reliëf 

De Stevensvenneloop (bestand 1f) wordt geruimd over de ganse breedte, tussen het ven in bestand 1b en het 
wandelpad van dreef 8. De pollen van ondermeer Pijpenstrootje worden verwijderd en samen met het 
eventueel aanwezige slib gedeponeerd in het naastgelegen bestand 1a. 
Lokaal worden kleine zones geplagd, zowel langsheen bestand 1b als 1f, ten behoeve van een vochtige 
vegetatieontwikkeling. 

4.16.2.  Wegenaanleg 

Ten voordele van de bostoegankelijkheid van de diverse gebruikersgroepen, is het noodzakelijk om enkele 
wegen bijkomend in te richten.  
Westelijk van de Zonnebaarsstraat wordt – ter verbetering van de doorstroming – een verbinding voorzien met 
de parking in bestand 2b, doorheen bestand 3a, met het wandelpad in bestand 4b. 
Tegelijkertijd worden enkele boswegen afgesloten voor bosbezoekers of geheel afgeschaft. Het betreft de 
paden in de rustzone van bestand o.a. 1a en de exploitatiewegen in bvb. bestand 2a. 

4.16.3.  Hydrologie 

De beek (beken) langsheen het westen van het Waaltjesbos worden verder onderhouden ten voordele van de 
bijhorende fauna- en flora-elementen.  
In het noorden zal de aanwezigheid van Zwarte els en Gewone es domineren en een schaduwrijke 
“broekbossituatie” genereren. In het zuiden is er een ijlere bosstructuur en wordt met een variatie aan zoom- 
en mantelvegetaties een zonnigere situatie gecreëerd.  
De afwatering wordt niet gestimuleerd en waar mogelijk (bvb. bestand 1c) opgehouden in de aanwezige 
rietpartijen. 

4.17. Planning van de beheerwerken 
Voor de beheer- en kaptabel wordt verwezen naar Bijlage 7 en Bijlage 8. 
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Bijlage 1: Kadastrale gegevens per bestand (opp. > 0,1 ha). 
 
 

Bestand Stad Afdeling Sectie Grondnr. Letter exp. Cijfer exp. Opp. (ha) 
WA1a Lommel 1 C 1450 L __ 0,4021634277519 
WA1a Lommel 1 C 1450 A 00 0,477553025883062 
WA1a Lommel 1 C 1450 B 00 0,521299830736309 
WA1a Lommel 1 C 1450 N __ 0,57924685886758 
WA1a Lommel 1 C 1450 R __ 0,636161078454326 
WA1a Lommel 1 C 1343 S 05 1,194269089354 
WA1a Lommel 1 C 1450 P __ 2,0142218846054 
WA1a Lommel 1 C 1450 G __ 2,01441920457976 
WA1a Lommel 1 C 1450 H __ 2,58441915517272 
WA1a Lommel 1 C 1434 P 05 18,0367460030713 
WA1b Lommel 1 C 1450 N __ 1,22875566546682 
WA1c Lommel 1 C 1450 P __ 0,264324891731289 
WA1c Lommel 1 C 1343 S 05 1,58672975277641 
WA1d Lommel 1 C 1343 S 05 0,135819722806286 
WA1d Lommel 1 C 1450 L __ 0,437388668127565 
WA1d Lommel 1 C 1450 R __ 0,749192893936961 
WA1d Lommel 1 C 1434 P 05 5,50376364461605 
WA1e Lommel 1 C 1450 P __ 0,295945898815013 
WA1e Lommel 1 C 1343 S 05 0,676952145416708 
WA1f Lommel 1 C 1450 L __ 0,105392455324641 
WA1f Lommel 1 C 1448 X 09 0,137344219120599 
WA1f Lommel 1 C 1450 N __ 0,179308317527215 
WA1f Lommel 1 C 1448 H 04 0,233072575046732 
WA2a Lommel 1 C 1448 L 02 0,119725853017359 
WA2a Lommel 1 C 1450 L __ 0,217241360932448 
WA2a Lommel 1 C 1448 S 11 0,441749811908854 
WA2a Lommel 1 C 1437 Y 31 2,23267559673478 
WA2a Lommel 1 C 1448 X 10 3,39588474327014 
WA2a Lommel 1 C 1448 X 09 4,98085954705405 
WA2a Lommel 1 C 1448 T 11 5,24416529566551 
WA2a Lommel 1 C 1448 H 04 9,47667595623333 
Wa2b Lommel 1 C 1448 L 02 0,163173696157069 
Wa2b Lommel 1 C 1448 V 11 0,204035461790679 
Wa2b Lommel 1 C 1450 L __ 0,262421594491227 
Wa2b Lommel 1 C 1448 X 10 0,56924140142059 
Wa2b Lommel 1 C 1448 S 11 0,726295721210474 
Wa2b Lommel 1 C 1448 H 04 1,56232657215602 
Wa2b Lommel 1 C 1448 T 11 2,65108390676607 
WA2c Lommel 1 C 1437 Y 31 1,31463929910035 
WA2c Lommel 1 C 1448 X 09 2,96968366610947 
WA2d Lommel 1 C 1448 Y 09 0,268496973579116 
WA2d Lommel 1 C 1448 X 09 2,16927607539782 
WA2e Lommel 1 C 1448 Y 09 0,296586645296976 
WA2e Lommel 1 C 1448 X 09 2,89037019650215 
WA2f Lommel 1 C 1448 X 09 0,235020032098069 
WA2g Lommel 1 C 1448 X 09 0,133139894245573 
WA2g Lommel 1 C 1448 X 09 1,52651497830193 
WA2h Lommel 1 C 1448 X 09 0,321113979528193 
WA3a Lommel 1 C 1448 R 09 2,08177307798206 
WA3a Lommel 1 C 1448 Y 05 2,10270832845023 
WA3a Lommel 1 C 1448 X 05 2,14765064339206 
WA3a Lommel 1 C 1448 E 11 4,24759223550984 
WA4a Lommel 1 C 1448 Y 10 0,242413260258859 
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Bestand Stad Afdeling Sectie Grondnr. Letter exp. Cijfer exp. Opp. (ha) 
WA4a Lommel 1 C 1448 H 9 1,21534097237214 
WA4b Lommel 1 C 1448 V 05 0,815233812194882 
WA4b Lommel 1 C 1448 Y 10 6,27817701080893 
WA4c Lommel 1 C 1437 E 23 0,220325727301277 
WA4c Lommel 1 C 1448 V 05 1,88763154936592 
WA4d Lommel 1 C 1437 T 36 0,224331815988827 
WA5a Lommel 1 C 1437 M 41 0,143198541634542 
WA5a Lommel 1 C 1437 P 41 14,0433544377347 
WA6a Lommel 1 C 1437 M 41 0,623736482573681 
WA6a Lommel 1 C 1437 N 41 11,1400428313357 
WA8a Lommel 1 C 1437 M 41 0,160724974402975 
WA8a Lommel 1 C 1437 L 41 1,38388235477821 
WA9a Lommel 1 C 1434 V 05 15,4468813619026 
WA9b Lommel 1 C 1434 V 05 2,98390814146327 
WA10a Lommel 1 C 1437 S 41 15,8485694080641 
WA10b Lommel 1 C 1434 X 05 1,14411794430326 
WA10c Lommel 1 C 1437 S 41 1,52965580063704 
WA10d Lommel 1 C 1437 V 32 0,524305714408158 
WA10d Lommel 1 C 1437 S 41 3,74152358917247 
WA10e Lommel 1 C 1437 S 41 0,21952322728365 
WA11a Lommel 1 C 1437 C 40 0,573453520598107 
WA11a Lommel 1 C 1437 R 41 4,36249120007568 
WA12a Lommel 1 C 1399 B 08 4,32688713464675 
WA12b Lommel 1 C 1399 B 08 6,13480005035666 
WA12c Lommel 1 C 1399 B 08 1,23770027866512 
WA12d Lommel 1 C 1399 B 08 2,21613114300051 
WA12e Lommel 1 C 1399 B 08 0,717988001937655 
WA12f Lommel 1 C 1399 B 08 0,902135781337303 
WA12g Lommel 1 C 1399 B 08 1,18797570609243 
WA13a Lommel 1 C 1437 Y 31 7,70362726186993 
WA13b Lommel 1 C 1437 Y 31 1,32787604120761 
WA13c Lommel 1 C 1437 D 22 0,762785587413947 
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Bijlage 2: Overzicht proefvlaklocaties studie Universiteit Gent. 
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Bijlage 3: Beplantingsvoorstel. 
 
 
Bron: Inverde. 
 

Welke boomsoort aanplanten? 
 
 
Bij de keuze van plantgoed bij een bebossing of herbebossing raden wij steeds het gebruik van inheemse soorten aan. 
 
Inheemse boomsoorten vormen de basis van het bosecosysteem. Zij zijn volledig aangepast aan ons klimaat, onze bodem en de andere 
componenten van ons landschap. 
Het is daarbij wel belangrijk de herkomst in het oog te houden. Een boom die hier is geëvolueerd is beter aangepast dan een uit 
bijvoorbeeld een noordelijker of oostelijker land. Bij een subsidie voor bebossing en herbebossing wordt daarom van overheidswege vaak 
een attest van herkomst van de jonge boompjes gevraagd. 
Uitheemse boomsoorten mogen het inheemse boslandschap niet in gevaar brengen, zoals is gebeurd met de Amerikaanse vogelkers die 
zowel in België als in Nederland uitgegroeid is tot een bospest. Ook de Douglasspar en de Amerikaanse eik geven door hun vaak 
overvloedige verjonging de oorspronkelijke boomsoorten soms weinig kans. Een bijkomend probleem is dat een aantal dier- en 
plantensoorten specifiek zijn aangepast aan de inheemse bomen en dus niet voorkomen op exoten. Zo leven er rond de 250 
insectensoorten van de Zomer- en Wintereik en ongeveer evenveel van wilgen resp. van berken. Met plataan en Paardekastanje zijn 
minder dan 5 soorten geassocieerd. 
Sommige soorten, zoals de Fijnspar, zijn met hun moeilijk afbreekbaar strooisel ook nog tot verregaande bodemdegradatie in staat. 
 
 
Boomsoorten, geschikt voor vochtige bodems 
 
Traditioneel worden op vochtige bodems cultuurpopulieren geplant. Deze boomsoort lijkt het gunstigst inzake opbrengst op korte termijn. 
Doordat het bladstrooisel goed afbreekt en de kroon veel licht doorlaat kan er zich soms een interessante flora ontwikkelen. Toch zijn er 
nadelen verbonden aan het gebruik van populier. Ondanks hun soms zeer grote aanwas zijn aanplantingen door het monoklonaal karakter 
(elke boom is genetisch identiek) gevoeliger aan ziekten en andere negatieve factoren zoals stormschade. Diverse klonen mengen in een 
bestand zou een oplossing kunnen vormen. 
Wilgen zijn op de natste standplaatsen een goed alternatief. De Schietwilg of Witte wilg (Salix alba) en de Kraakwilg (S. fragilis) groeien uit 
tot grote bomen. Andere wilgensoorten blijven kleiner en zijn dus bruikbaar in de struiklaag. Menging met andere soorten is echter aan te 
raden wegens de watermerkziekte. 
Indien subsidie wordt gevraagd is voor de aanplant van wilgen trouwens eerst een advies nodig van het INBO. 
Als natuurlijk voorkomende populierensoort kan de Zwarte populier (Populus nigra) worden gebruikt. Vooral bij bebossingen op vochtige 
bodems is hij geschikt aangezien het een inheemse pionierboomsoort is. Een nadeel is wel dat hij ziektegevoelig is. De Grauwe abeel 
(Populus canescens) en de Ratelpopulier of Esp (P. tremula) kunnen worden gebruikt in bosverband op betere bodems. Meestal 
reproduceren ze zich via worteluitlopers. 
Andere boomsoorten die het ook goed doen op vochtige plaatsen zijn de Zachte Berk (Betula pubescens) , de Gewone es (Fraxinus 
excelsior) en vooral de Zwarte els (Alnus glutinosa). Daarbij kunnen de Zachte berk en de Zwarte els zelfs zeer natte omstandigheden aan. 
Beiden zijn daarbij nog vrij snelle groeiers en produceren ondergewaardeerd maar zeer bruikbaar hout. 
Het belang van de Gewone es in de bosbouw wordt door niemand betwist. Zijn standplaatseisen zijn hoog naar voedselrijkdom, maar hij 
levert dan ook bijzonder decoratief en sterk hout. Natuurlijke verjonging op niet te marginale bodems is, net als bij de twee voorgaande 
soorten en de wilgen, geen probleem. 
Er zijn ook struiken die zeer natte standplaatsen aankunnen. De europese Vogelkers (Prunus padus), de Gelderse roos (Viburnum opulus) 
en het Sporkehout (Frangula alnus ) vormen een mooie aanvulling voor de struiklaag. De Vogelkers plant zich zelfs in diepe schaduw voor 
door middel van afleggers, takken die naar de grond reiken en nieuwe wortels vormen. 
 
 
Boomsoorten, geschikt voor rijke niet-natte bodems 
 
Op rijke bodems is de boomsoortenkeuze zeer uitgebreid. De keuze hangt dan af of er reeds bos aanwezig is, of er hout dient 
geproduceerd te worden en welk hout dit moet zijn. Het is alleszins belangrijk ongelijkjarigheid en ongelijkvormigheid na te streven. Het 
aanleggen of behouden van een struiklaag is daarbij onontbeerlijk. 
 
Lichtboomsoorten 
Deze bomen zijn voor hun groei en reproductie afhankelijk van licht. Ze kunnen dus niet geplant worden onder een dicht scherm. Een zeer 
ijl scherm of een middelmatig grote verjongingseenheid biedt de beste garanties. 
De Zomereik (Quercus robur) is een van de hoekstenen van de Vlaamse bosbouw. Hij groeit op veel verschillende soorten bodems en kan 
daarbij grote stammen vormen van uitstekende kwaliteit en duurzaamheid. Aangezien hij het bos niet sterk beschaduwt kan er zich een 
rijke ondergroei vormen. Deze boom is een echte aanrader. 
De Boskers of Zoete kers (Prunus avium) kan groot worden en vormt daarbij een opvallend rechte stam van uitstekend en decoratief hout. 
Hij stelt veel eisen aan de bodem, maar groeit daar dan ook snel. Best wordt hij in kleine groepjes tussen andere loofboomsoorten geplant 
wegens zijn kwetsbare schors en gevoeligheid aan ziektes. 
De Wilde appel (Malus sylvestris) blijft vrij klein en heeft stekelige takken. Hij is wel degelijk inheems, maar de meeste appelaars die in 
onze bossen worden gevonden zijn verwilderde cultuurvariëteiten. Op de warmere standplaatsen is het een ideale nevenboomsoort in 
loofbossen 
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Halfschaduwsoorten 
Volgende bomen vallen tussen lichtboomsoorten en schaduw-boomsoorten in. Voor hun verjonging kunnen gewone verjongingsgroepen 
van tweemaal de boomhoogte worden gebruikt. Ook voor een schermslag zijn deze soorten geschikt. 
De Wintereik (Quercus petraea) combineert de positieve punten van de Zomereik met een sterker schaduwverdragend vermogen, 
rechtere takken en een betere aanpassing aan oude gerijpte bosvegetaties. Ook verdraagt hij drogere, zandiger en zuurdere bodems dan 
de Zomereik. Deze boom verdient zeker meer kansen. 
De Zomerlinde (Tilia platyphyllos) is zeldzaam geworden in onze bossen. Hij stelt vrij hoge eisen aan de bodem: kalkrijk, goed gedraineerd, 
warm, en liefst in ravijnen. In Vlaanderen kan hij dus niet op grote schaal worden gebruikt. 
Ook zijn broer, de Winterlinde (Tilia cordata) is in bosverband zeer zeldzaam, maar minder veeleisend dan de Zomerlinde. Hij groeit op 
drogere bodems en is schaduwverdragend. Hij is daardoor een goede partner in menging met andere soorten en kan grote, rechte 
stammen produceren van zacht en bleek hout. 
De Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) is een zeer veelzijdige boom. Hij groeit liefst op iets vochtige, rijkere bodem, maar neemt met 
alles genoegen zolang het niet te nat of te droog is. De veelal overvloedige natuurlijke verjonging kan zowel fel zonlicht als schaduw aan. 
Reken hier nog bij dat het bleke, harde en fijne hout veel toepassingen kent en het wordt duidelijk dat er een toekomst voor deze boom is 
weggelegd. 
De Veldesdoorn of Spaanse aak (Acer campestre) blijft eerder klein. Ondanks zijn naam is hij inheems, maar wel zeldzaam. Het natuurlijk 
habitat zijn warme kalkrijke plaatsen in bossen, maar vroeger werd hij in hagen gebruikt daar hij zich goed laat snoeien. Daardoor kwam hij 
ook in hakhout voor. De veldesdoorn verdient zeker meer kansen. 
De Olm of Iep (Ulmus spec.) groeit snel op goede bodems en levert goed hout, maar bosbouw is met deze soort momenteel af te raden. 
Bijna alle bomen sterven vroegtijdig aan Olmenziekte 
Ook de Gewone es (Fraxinus excelsior) groeit goed op rijke standplaatsen waar hij een echte woudreus wordt. 
Naast de inheemse eiken kan de Tamme kastanje (Castanea sativa) op vergelijkbare standplaatsen worden aangeplant. Het waardevol 
hout is sterk en decoratief. In feite is het een mediterrane soort en dus misschien niet echt inheems. Toch komt hij hier al zo lang voor dat 
hij een plaatsje heeft veroverd binnen de inheemse flora. 
 
Schaduwboomsoorten 
Zeker in hun jeugdjaren kunnen deze soorten met zeer weinig licht overleven. Bij groepsgewijze verjonging kunnen kleine groepen worden 
gebruikt. Ook een schermslag is uitermate geschikt. 
De Haagbeuk (Carpinus betulus) wordt het meest gebruikt als nevenboomsoort en hakhout, doordat hij uitermate schaduwverdragend is 
en zich goed laat snoeien. Dit laatste is ook de reden waarom hij zoveel in hagen wordt gebruikt. Het hout is bijzonder zwaar en wordt ook 
veel gebruikt als brandhout. 
De Beuk (Fagus sylvatica) is wellicht een van de meest gebruikte loofboomsoorten. Hij domineert het bos op bijna alle bodemsoorten, 
behalve de te natte en te arme. Als typische schaduwboomsoort heeft hij het wel moeilijk in pioniersituaties. Verjongen onder scherm of in 
kleine groepen is daarom aangewezen. De natuurlijke verjonging verloopt onregelmatig door de zeldzame zaadjaren. De Beuk produceert 
snel zeer bruikbaar hout. Hou hem wel in toom want door zijn dominant karakter gaat hij al snel overheersen. 
 
Struiken 
Bij een (her)bebossing worden struiken nog al te dikwijls verwijderd, en bij ontbreken ervan zelden aangeplant. Nochtans zijn ze in een 
natuurgetrouw bos onontbeerlijk. Er is een rijke keuze tussen inheemse struiksoorten. Vele van hen dragen vruchten, hetgeen zeer 
interessant is voor vogels en dieren. Sommigen dragen doornen of stekels wat recreanten kan ontmoedigen de paden te verlaten. 
Taxus (Taxus baccata) overleeft in de diepste schaduw, groeit uiterst traag en wordt zeer oud. Het hout is van prima kwaliteit. 
De Hazelaar (Corylus avellana) is bij iedereen welbekend. Vroeger werd hij veel gebruikt in hakhout voor het brandhout en voor de nootjes. 
Tegenwoordig is hij als struik in bijna alle loofbossen te vinden, doordat hij met vele bodemsoorten genoegen neemt. 
De Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) wordt het meest gebruikt in hagen en bosranden. Soms wordt het hout gebruikt als 
brandhout. 
De Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata) is meer een bosbewoner en een indicator van hoge natuurwaarden. Omdat hij zeldzaam is 
dient hij zeker behouden te worden. Als hij wordt aangeplant met de Eenstijlige meidoorn verliest hij meestal de concurrentiestrijd. 
Ook de Sleedoorn (Prunus spinosa) komt veel voor in hagen en bosranden, maar niet op de arme bodems. Zijn bloemen vormen op 
sommige plaatsen witte linten in het landschap. 
De Wilde kardinaalsmuts (Evonymus europaeus) verdraagt goed schaduw en is zeer decoratief met de feloranje vruchten. Hij komt van 
nature enkel op rijke bodems voor. 
De Rode kornoelje (Cornus sanguinea) is nog steeds vrij algemeen en prefereert een rijke bodem en een lichtrijke omgeving. 
Een van de bekendste struiken is wellicht de Gewone vlier (Sambucus nigra). Van zijn bessen wordt siroop gemaakt en op vele plaatsen 
vallen zijn overvloedige bloemen op. Op zeer rijke bodems kan hij echter te massaal voorkomen, en daarmee andere planten en struiken in 
verdrukking brengen. 
Zijn broer, de Trosvlier of Bergvlier (Sambucus racemosa) staat dan weer liever op zure bodem. Deze soort is de laatste jaren in uitbreiding. 
 
 
Bomen en struiken, geschikt voor arme droge bodems 
 
Bomen 
De Grove den (Pinus sylvestris) is een grote naaldboomsoort en daarom bijzonder in onze inheemse flora. Indien hij gemengd wordt met 
berken en eiken, en er met lange bedrijfstijden wordt gewerkt, kan hij perfekt gebruikt worden in een duurzame bosbouw. De Grove den is 
immers niet meer weg te denken op de arme zure gronden van de Kempen, waar hij waardevol hout levert en zich vlot verjongt. 
De Ruwe berk (Betula pendula) werd vroeger als onkruid tussen de dennen beschouwd. Het hout, hoewel vrij hard, was in de mijnen niet 
bruikbaar. Toch kan deze boom door zijn overvloedige natuurlijke verjonging een interessante opbrengst leveren. Tegenwoordig zijn al veel 
fineerplaten en panelen van deze houtsoort te vinden. 
 
Struiken 
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Hulst (Ilex aquifolium) lijkt een exoot, maar is het niet. Hij is de enige inheemse wintergroene loofboomsoort. Daardoor heeft hij 's winters 
soms van wild te lijden. In zware schaduw plant hij zich voort door middel van afleggers en is dus zeer geschikt als onderplanting. 
De Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) wordt een kleine boom, ook op zandige bodems. De natuurlijke verjonging verloopt gemakkelijk. 
Het Sporkehout (Frangula alnus) tenslotte kan groeien op extreem arme, zure en droge zandgrond en in de schaduw. Hij verjongt zelfs in 
deze extreme omstandigheden en is daardoor essentieel bij (her)bebossing op zandgronden. 
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Bijlage 4: Lijst met afkortingen van boom- en struiksoorten. 
 
 

Groep Afkorting Soort Afkorting 
abeel Ab Grauwe abeel gAb 
  Witte abeel wAb 
acacia Ac Valse acacia/Robinia vAc 
berk Be Ruwe berk rBe 
  Zachte berk zBe 
Beuk  B Beuk B 
  Rode beuk rB 
den P Corsicaanse den Pc 
  Grove den Ps 
  Zeeden Pp 
eik E Amerikaanse eik aE 
  Moeraseik  mE 
  Wintereik  wE 
  Zomereik  zE 
els El Grauwe els gEl 
  Zwarte els zEl 
esdoorn Ed Gewone esdoorn gEd 
  Noorse esdoorn nEd 
  Veldesdoorn/Spaanse aak vEd 
Gewone es Es   
Haagbeuk  Hb   
Hazelaar Hz   
Hulst Hulst   
kamperfoelie Kf Rode kamperfoelie rKf 
  Wilde kamperfoelie wKf 
Kardinaalsmuts Km   
kastanje Ka Paardenkastanje pKa 
  Tamme kastanje tKa 
kornoelje Ko Rode kornoelje rKo 
  Witte kornoelje wKo 
Lijsterbes Lij   
linde Li Hollandse linde  hLi 
  Winterlinde  wLi 
  Zomerlinde  zLi 
lork Lo Europese lork eLo 
  Hybride lork xLo 
  Japanse lork jLo 
meidoorn Md Eenstijlige meidoorn eMd 
  Tweestijlige meidoorn tMd 
Okkernoot Okker   
olm/iep Ol Gladde iep/Veldiep gOl 
  Ruwe iep rOl 
populier Po Cultuurpopulier xPo 
  Italiaanse populier iPo 
  Ratelpopulier rPo 
  Zwarte populier zPo 
Rododendron Rh   
roos Ro Bosroos bRo 
  Eglantier eRo 
  Gelderse roos gRo 
  Hondsroos hRo 
Sleedoorn Slee   
spar Sp Fijnspar fSp 
  Zilverspar zSp 
  Servische spar sSp 
  Douglasspar Do 
  Sitkaspar Sitka 
Sporkehout/Vuilboom Spork   
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Groep Afkorting Soort Afkorting 
Vlier Vl   
vogelkers Vk Amerikaanse vogelkers aVk 
  Europese vogelkers eVk 
    
wilg Wi Boswilg  bWi 
  Katwilg kWi 
  Schietwilg  sWi 
Zoete kers bK   
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Bijlage 5: GPS-gegevens. 
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Bijlage 6: Soortenlijst Waaltjesbos. 
 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Vegetatielaag 
Ruwe berk Betula pendula Boomlaag 
Grove den Pinus sylvestris Boomlaag 
Robinia Robinia pseudoacacia Boomlaag 
Ratelpopulier Populus tremula Boomlaag 
Zwarte els Alnus glutinosa Boomlaag 
Gewone es Fraxinus excelsior Boomlaag 
Europese lork Larix decidua Boomlaag 
Grauwe abeel Populus canescens Boomlaag 
Wintereik Quercus petraea Struiklaag 
Robinia Robinia pseudoacacia Struiklaag 
Zomereik Quercus robur Struiklaag 
Ruwe berk Betula pendula Struiklaag 
Winterlinde Tilia cordata Struiklaag 
Tamme kastanje Castanea sativa Struiklaag 
Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia Struiklaag 
Boswilg Salix caprea Struiklaag 
Zoete kers Prunus avium Struiklaag 
Ratelpopulier Populus tremula Struiklaag 
Grove den Pinus sylvestris Struiklaag 
Grauwe wilg Salix cinerea Struiklaag 
Douglasspar Pseudotsuga menziesii Struiklaag 
Gewone vlier Sambucus nigra Struiklaag 
Ame vogelkers Prunus serotina Struiklaag 
Grauwe abeel Populus canescens Struiklaag 
Den (G) Pinus Struiklaag 
Spar (G) Picea Struiklaag 
Gewone es Fraxinus excelsior Struiklaag 
Sporkehout Frangula alnus Struiklaag 
Beuk Fagus sylvatica Struiklaag 
Veldzuring Rumex acetosa Kruidlaag 
Gestreepte witbol Holcus lanatus Kruidlaag 
Brede wespenorchis Epipactis helleborine Kruidlaag 
Jakobskruiskruid s.l. Senecio jacobaea Kruidlaag 
Kleine veldkers Cardamine hirsuta Kruidlaag 
Wijfjesvaren Athyrium filix-femina Kruidlaag 
Fijn schapegras Festuca filiformis Kruidlaag 
Smalle wikke s.l. Vicia sativa Kruidlaag 
Gladde witbol Holcus mollis Kruidlaag 
Ame vogelkers Prunus serotina Kruidlaag 
Zomereik Quercus robur Kruidlaag 
Kweek Elymus repens Kruidlaag 
Donkergroene basterdwederik Epilobium obscurum Kruidlaag 
Schapezuring Rumex acetosella Kruidlaag 
Gewone hoornbloem Cerastium fontanum Kruidlaag 
Bezemkruiskruid Senecio inaequidens Kruidlaag 
Glanshaver Arrhenatherum elatius Kruidlaag 
Grote brandnetel Urtica dioica Kruidlaag 
Ruw beemdgras Poa trivialis Kruidlaag 
Koninginnekruid Eupatorium cannabinum Kruidlaag 
Basterdwederik (G) Epilobium Kruidlaag 
Gewone hennepnetel Galeopsis tetrahit Kruidlaag 
Veldereprijs Veronica arvensis Kruidlaag 
Dicht havikskruid Hieracium lachenalii Kruidlaag 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Vegetatielaag 
Pijpestrootje Molinia caerulea Kruidlaag 
Pitrus Juncus effusus Kruidlaag 
Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana Kruidlaag 
Sint-Janskruid Hypericum perforatum Kruidlaag 
Bochtige smele Deschampsia flexuosa Kruidlaag 
Klein streepzaad Crepis capillaris Kruidlaag 
Gewone vlier Sambucus nigra Kruidlaag 
Zandhoornbloem Cerastium semidecandrum Kruidlaag 
Kruipende boterbloem Ranunculus repens Kruidlaag 
Zilverhaver Aira caryophyllea Kruidlaag 
IJle dravik Bromus sterilis Kruidlaag 
Vroege haver Aira praecox Kruidlaag 
Gewoon struisgras Agrostis capillaris Kruidlaag 
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus Kruidlaag 
Straatgras Poa annua Kruidlaag 
Den (G) Pinus Kruidlaag 
Veelbloemige veldbies s.l. Luzula multiflora Kruidlaag 
Zachte ooievaarsbek Geranium molle Kruidlaag 
Gewoon biggekruid Hypochaeris radicata Kruidlaag 
Muizeoor Hieracium pilosella Kruidlaag 
Veldbeemdgras s.l. Poa pratensis Kruidlaag 
Ame eik Quercus rubra Kruidlaag 
Sporkehout Frangula alnus Kruidlaag 
Vogelmuur Stellaria media Kruidlaag 
Voederwikke Vicia sativa ssp. sativa Kruidlaag 
Lidrus Equisetum palustre Kruidlaag 
Klein vogelpootje Ornithopus perpusillus Kruidlaag 
Riet Phragmites australis Kruidlaag 
Zwaluwtong Polygonum convolvulus Kruidlaag 
Zwarte den Pinus nigra Kruidlaag 
Ratelpopulier Populus tremula Kruidlaag 
Canadapopulier Populus x canadensis Kruidlaag 
Grove den Pinus sylvestris Kruidlaag 
Sleedoorn Prunus spinosa Kruidlaag 
Braam (G) Rubus Kruidlaag 
Ridderzuring Rumex obtusifolius Kruidlaag 
Boswilg Salix caprea Kruidlaag 
Gevleugeld helmkruid Scrophularia umbrosa Kruidlaag 
Bitterzoet Solanum dulcamara Kruidlaag 
Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia Kruidlaag 
Taxus Taxus baccata Kruidlaag 
Witte klaver Trifolium repens Kruidlaag 
Ringelwikke Vicia hirsuta Kruidlaag 
Douglasspar Pseudotsuga menziesii Kruidlaag 
Gewone engelwortel Angelica sylvestris Kruidlaag 
Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas Kruidlaag 
Buntgras Corynephorus canescens Kruidlaag 
Speerdistel Cirsium vulgare Kruidlaag 
Pilzegge Carex pilulifera Kruidlaag 
Struikhei Calluna vulgaris Kruidlaag 
Kleefkruid Galium aparine Kruidlaag 
Ruwe berk Betula pendula Kruidlaag 
Berberis (G) Berberis Kruidlaag 
Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum Kruidlaag 
Moerasdroogbloem Gnaphalium uliginosum Kruidlaag 
Zomerfijnstraal Erigeron annuus Kruidlaag 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Vegetatielaag 
Klimop Hedera helix Kruidlaag 
Stijf havikskruid Hieracium laevigatum Kruidlaag 
Gewoon duizendblad Achillea millefolium Kruidlaag 
Hop Humulus lupulus Kruidlaag 
Noorse esdoorn Acer platanoides Kruidlaag 
Hulst Ilex aquifolium Kruidlaag 
Brede stekelvaren Dryopteris dilatata Kruidlaag 
Zandblauwtje Jasione montana Kruidlaag 
Spiesmelde Atriplex prostrata Kruidlaag 
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Bijlage 7: Beheertabel. 
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Bijlage 8: Kaptabel. 
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Bijlage 9: Kaartenbundel. 
 
 
Kaart 1:  Kaart 1.1: “Eigendomssituatie” 
Kaart 2:  Kaart 1.2: “Kadastraal plan van het bosgebied” 
Kaart 3:  Kaart 1.3: “Situering in het ruimtelijk kader” 
Kaart 4:  Kaart 1.4: “Ligging van het bos t.o.v. de andere bos- en groengebieden” 
Kaart 5:  Kaart 1.5: “Bestemming volgens het gewestplan” 
Kaart 6:  Kaart 1.6a: “Afbakening internationale beschermingszones” 
Kaart 7:  Kaart 1.6b: “Afbakening nationale beschermingszones (VEN)” 
Kaart 8:  Kaart 1.6c: “Afbakening beschermde landschappen” 
Kaart 9:  Kaart 1.6d: “Afbakening relictzones en ankerplaatsen” 
 
 
Kaart 10:  Kaart 2.1a: “Bosevolutie: areaal ten tijde van Graaf de Ferraris, 1775” 
Kaart 11:  Kaart 2.1b: “Bosevolutie: areaal ten tijde van Vandermaelen, 1845” 
Kaart 12:  Kaart 2.1c: “Bosevolutie: areaal ten tijde van ICM (1910-1940)” 
Kaart 13:  Kaart 2.2: “Bosleeftijd” 
Kaart 14:  Kaart 2.3: “Terreintypering” 
Kaart 15:  Kaart 2.4: “Reliëf” 
Kaart 16:  Kaart 2.5: “Hydrografie en hydrologie” 
Kaart 17:  Kaart 2.6: “Tertiaire geologie” 
Kaart 18:  Kaart 2.7a: “Bodemtypering: textuur” 
Kaart 19:  Kaart 2.7b: “Bodemtypering: drainage” 
Kaart 20:  Kaart 2.7c: “Bodemtypering: profiel” 
Kaart 21:  Kaart 2.8: “Perceel- en bestandenkaart” 
Kaart 22:  Kaart 2.9: “Bosbestandstype en hoofdboomsoorten” 
Kaart 23:  Kaart 2.10: “Actuele bosvegetatie” 
Kaart 24:  Kaart 2.11: “Biologische waardering” 
Kaart 25:  Kaart 2.12: “Potentieel natuurlijke vegetatie” 
Kaart 26:  Kaart 2.13: “Bijzondere plant- en diersoorten” 
Kaart 27:  Kaart 2.14: “Bosdifferentiërende elementen” 
Kaart 28:  Kaart 2.15: “Wegennetwerk en infrastructuur” 
Kaart 29:  Kaart 2.16: “Recreatieve routes” 
Kaart 30:  Kaart 2.17: “Knelpunten” 
 
 
Kaart 31:  Kaart 3.1: “Gebiedsvisie” 
Kaart 32:  Kaart 3.2: “Toekomstig bostype” 
Kaart 33:  Kaart 3.3: “Inheems-uitheems” 
Kaart 34: Kaart 3.4: “Structuurschets” 
 
 
Kaart 35:  Kaart 4.1: “Kapbeheer” 
Kaart 36:  Kaart 4.2: “Diverse beheermaatregelen” 
Kaart 37:  Kaart 4.3: “Dreven en bomenrijen” 
Kaart 38:  Kaart 4.4: “Toegankelijkheid” 
Kaart 39:  Kaart 4.5: “Maaibeheer” 
Kaart 40:  Kaart 4.6: “Exotenbestrijding” 
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