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1. INLEIDING 

1.1 Statuut 
Op 14 maart 1995 werd bij Ministerieel Besluit het Coolhembos als bosreservaat erkend. In Bijlage 1 is het 
besluit van de erkenning en de afbakening van het bosreservaat gevoegd. 
Het bosreservaat heeft een oppervlakte van 78 ha 63 a 95 ca (MB 14/03/1995). 

1.2 Aanleiding 
In overeenstemming met art. 25 van het Bosdecreet (B.S. 28.09.90 + aangepaste versie: zie Bijlage 2) dat 
bepaalt: ‘voor elk bosreservaat dient een beheersplan of een nieuw beheersplan te worden opgesteld 
binnen een periode van drie jaar, die aanvangt op de datum van het besluit tot erkenning’ werden ESHER 
bvba en de VBV (Vereniging voor Bos in Vlaanderen) door AMINAL, Afdeling Bos & Groen (Overeenkomst Nr. 
BG/6/2000 – 28 juni 2000) aangeduid om het beheersplan voor het bosreservaat ‘Coolhembos’ op te stellen. 

Door de KUL (Van Mechelen et al., 1996) werd de bosbouwkundige en fytosociologische inventarisatie van 
het bosreservaat Coolhembos opgesteld. De verwerking van de inventarisatiegegevens gebeurde met 
macro's die aan het Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap van de K.U. Leuven werden ontwikkeld. 

Door ESHER werd het uiteindelijke beheersplan opgesteld. 

Dit beheersplan volgt de inhoudstafel opgenomen in het uitvoeringsbesluit betreffende de bosreservaten 
(BS 27/05/1993). 

Het beheersplan wordt opgesteld voor een periode van 20 jaar. 
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2. IDENTIFICATIE 

2.1 Eigendomsstatuut 
Het bosreservaat Coolhembos omvat het gehele bos; het is een domeinbos dat in 1987 aangekocht werd 
door de Vlaamse Gemeenschap (zie Bijlage 3). Het beheer valt onder AMINAL, Afdeling Bos en Groen, 
Houtvesterij Antwerpen. 

Op de stafkaarten wordt dit gebied aangeduid met de namen ‘Het Moer’ en de ‘Moerhoek’. Om verwarring 
met ‘Het Moer’ te Eikevliet te voorkomen werd het bosreservaat aangeduid met de term ‘Coolhembos’. 

2.2 Kadastraal overzicht 
Het bosreservaat is gelegen op de volgende kadastrale plannen: 

• Puurs, 1e afdeling, secties C en D: 58 ha 21 a 05 ca 
• Puurs, 2e afdeling, sectie C: 20 ha 42 a 90 ca 

De kadastrale percelen en hun oppervlakte zijn weergegeven in Tabel 1. 

De kadastrale legger en plannen zijn weergegeven in Bijlage 4. 

Perceelnummer  Oppervlakte  
 ha A ca 
Bos  

207 1 08 90 

210 1 12 35 

212 0 23 75 

216 0 18 15 

276 0 02 25 

543 0 02 60 

544b 0 05 10 

546 0 04 55 

547d 4 47 60 

547e 35 55 90 

547/02 0 39 15 

547/03 0 14 50 

547/04 0 67 10 

547/05c 0 44 10 

547/05d 2 74 00 

547/07c 0 58 80 

547/07d 0 16 50 

547/08 0 21 50 

548 0 62 15 

548/02 0 61 20 
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Perceelnummer  Oppervlakte  
 ha A ca 
549 0 59 50 

550 0 50 90 

551 0 07 45 

552 0 95 45 

Totaal bos 51 53 45 

Hooiland  

206 0 58 30 

208 0 61 60 

209 0 67 15 

211/02 2 11 95 

212/02 0 20 35 

214 0 43 20 

214/02 0 45 35 

215 0 49 65 

215/02 0 43 65 

545 0 04 00 

547/06 0 75 90 

564 0 81 70 

564/02 0 57 50 

565 0 18 05 

566a 0 10 10 

Totaal hooiland 8 48 45 

Weg  

275/02 0 31 50 

205/02c 0 51 00 

553 0 56 40 

553/02 0 27 00 

553/03 0 27 75 

Totaal weg 1 93 65 

Bouwland    

217d 0 38 20 

217e 0 34 45 

218d 0 38 20 

218e 0 38 20 

219d 0 38 20 

555a 0 14 05 
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Perceelnummer  Oppervlakte  
 ha A ca 
557 3 14 50 

24d 1 18 20 

25c 0 56 50 

Totaal bouwland 6 90 50 

Woeste grond    

211 1 39 60 

213 4 42 50 

213/02 3 24 45 

Totaal woeste grond 9 06 55 

Totaal bosreservaat  78 63 95 

Tabel 1: kadastrale percelen en hun oppervlakte van het bosreservaat Coolhembos 

De totale oppervlakte van het bosreservaat bedraagt 78,6395 ha (MB 14/03/1995). Dit komt ongeveer 
overeen met de oppervlakte bekomen door het optellen van de oppervlaktes van de betrokken percelen, 
namelijk 77,9260 ha en met de oppervlakte bekomen door eigen planimetrie, namelijk 80,81 ha. Het 
verschil is onder andere te wijten aan het niet volledig gelijklopen van de begrenzing van de bosreservaten 
met wegen, waterlopen of bestandsgrenzen. 

2.3 Administratieve en geografische situering 

 
Figuur 1: Situering van het Coolhembos (schaal 1/25.000 – NGI, 1994) 
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Het bosreservaat Coolhembos bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Puurs, ongeveer 
anderhalve kilometer ten oosten van het centrum van Puurs. Puurs situeert zich zowat in het midden van de 
driehoek ‘Antwerpen-Brussel-Dendermonde’ en behoort tot het gelijknamige kanton van het 
arrondissement Mechelen in de provincie Antwerpen. 

Het bosreservaat bevindt zich nog net in de Zandleemstreek. Volgens de traditioneel landschappelijke 
situering volgens Antrop (1989) ligt het bosreservaat in het traditioneel sublandschap ‘De Rupelstreek en 
Klein Brabant’. 

De onmiddellijke omgeving bestaat vooral uit landbouwgronden. 
Ten noorden en ten westen van het reservaat bevinden zich evenwel respectievelijk een woonwijk en een 
woongebied. 
In het zuidwesten wordt het bosreservaat begrensd door een parkgebied met daarin het kasteel van Kolem. 
In het noorden wordt het bosreservaat doorsneden door de spoorweg Boom-Puurs-Dendermonde. In het 
zuidwesten grenst het reservaat aan de spoorweg Sint-Niklaas-Puurs-Mechelen. 

2.4 Bestemming volgens gewestplan 
In Bijlage 5 is de afbakening van het bosreservaat op het gewestplan weergegeven. 

Het allergrootste deel (73 ha) van het bosreservaat is op het gewestplan ingekleurd als natuurgebied. 
Volgens de omschrijving van het gewestplan zijn dit gebieden die bossen, wouden, venen, heiden, 
moerassen, duinen, rotsen, aanslibbingen, stranden of andere dergelijke gebieden omvatten. In deze 
gebieden mogen jagers- en vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt worden 
als woonverblijf al ware het maar tijdelijk. 

Slechts aan de randen van het bosreservaat treft men een aantal percelen aan met een andere 
bestemming. Dit is het geval voor de percelen gelegen in de bestanden 8 (volledig), 1 (deel) en 19 (oostelijk 
deel). Deze percelen kregen de bestemming agrarisch gebied en hebben samen een oppervlakte van ca. 5 
ha. Dit zijn de gebieden die bestemd zijn voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere 
bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten, de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de 
woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid, (voor zover deze een integrerend deel van een 
leefbaar bedrijf uitmaakt) en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen voor niet-grondgebonden 
agrarische bedrijven met een industrieel karakter, of voor intensieve veeteelt, mogen slechts worden 
opgericht op minstens 300 meter van een woongebied of minstens 100 meter van een 
woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. Die afstanden gelden 
echter niet bij uitbreiding van bestaande bedrijven. 

Een smalle strook in het zuiden, die aansluit op het gemeentelijk park met het kasteel van Kolem, (bestand 
19; westelijk deel; 1,5 ha) is parkgebied. Dit zijn de gebieden die in hun staat bewaard moeten worden of die 
bestemd zijn om zodanig ingericht te worden dat ze hun sociale functie kunnen vervullen. Hierbij komen niet 
alleen gebieden met een specifieke parkstructuur in aanmerking voor aanduiding als parkgebied; ook zones 
die in de toekomst moeten worden aangelegd als parkgebied komen in aanmerking. 
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2.5 Ligging in of nabij speciale beschermingszones 

2.5.1 Beschermd landschap 
Het bosreservaat Coolhembos is niet gelegen in een beschermd landschap. In 1988 werd wel een 
aanvraag tot bescherming van het Coolhem en de achterliggende Moeren ingediend door het 
gemeentebestuur van Puurs naar aanleiding van de verkoop van het gebied. 
Doordat de gemeente en het Vlaams gewest het hele landschap hebben kunnen aankopen is de 
bescherming als landschap stilgevallen omdat er prioriteit gegeven werd aan andere dossiers. 
Het gebied is dan onderworpen geweest aan een landschapsonderzoek en er werd reeds een 
verantwoordingsverslag voor een bescherming opgesteld, maar tot op heden werd de procedure tot 
bescherming niet ingezet. 

2.5.2 EU-Vogelrichtlijngebied 
Het bosreservaat is niet gelegen in of nabij een EU-Vogelrichtlijngebied. Het dichtstbijzijnde EU-
Vogelrichtlijngebied situeert zich op ongeveer 5 km, namelijk Durme en middenloop van de Schelde. 

2.5.3 Natuurreservaten 
Een kleine kilometer ten westen van het bosreservaat bevindt zich het natuurreservaat ‘De vallei van de 
Molenbeek’ te Kalfort. Dit natuurreservaat, dat een totale oppervlakte heeft van 1,0034 ha, is eigendom van 
de Wielewaal vzw. Deze natuurvereniging staat eveneens in voor het beheer. 

Op ongeveer een zelfde afstand ten noorden van het bosreservaat ligt het domein ‘Het Moer’ te Bornem. 
Dit bos, dat een totale oppervlakte heeft van ca. 1 ha, is eigendom van de Afdeling Natuur en wordt door 
dezelfde instantie beheerd. 

2.5.4 EU-Habitatrichtlijngebied 
EU-Habitatrichtlijngebieden zijn speciale beschermingszones die door de lidstaat van de Europese Unie 
aangeduid dienen te worden in uitvoering van de Europese Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn). De 
aanduiding gebeurt op basis van objectieve en wetenschappelijke criteria inzake habitats en soorten. Op 
Europees niveau is het de bedoeling te komen tot een coherent netwerk, ‘NATURA 2000’ genaamd. Dit 
Europees ecologisch netwerk zal, naast de EU-Habitatrichtlijngebieden, ook de EU-Vogelrichtlijngebieden 
bevatten. De erkenning als EU-Habitatrichtlijngebied houdt in dat de lidstaat zich ertoe verplicht alle nodige 
maatregelen te nemen om een duurzame bescherming van de biodiversiteit te verzekeren. 

Het bosreservaat situeert zich in het EU-Habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en Durme-estuarium van de 
Nederlandse grens tot Gent’. 

Dit gebied strekt zich uit tussen Gent en Doel en heeft een totale oppervlakte van 2700 ha. In het volledige 
EU-Habitatrichtlijngebied zijn 8 habitats van Bijlage I van de EU-Habitatrichtlijn aanwezig. Eén daarvan is 
prioritair, met name ‘91E0: Overblijvende of relictbossen op alluviale grond’ (Alnion-glutinoso-incanae). 
Het gaat om de volgende 8 habitats: 

1130: Estuaria 
1140: Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten 
1330: Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia) 
2330: Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 
3150: Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of Hydrocharition 
6430: Voedselrijke ruigten 
6510: Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
91E0: Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion-glutinoso-incanae) 
Het overgrote deel van het bosreservaat Coolhembos behoort tot het prioritaire habitat 91E0. 
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In het volledige EU-Habitatrichtlijngebied komen twee soorten van de Bijlage II van de EU-Habitatrichtlijn 
voor, namelijk Ingekorven Vleermuis (Myotis emarginatus) en Meervleermuis (Myotis dasycneme) (deze beide 
vleermuissoorten komen evenwel niet voor binnen de perimeter van het bosreservaat). 

Dit gebied valt voor een groot deel samen met het Vogelrichtlijngebied 'Durme en middenloop van de 
Schelde' en gedeeltelijk met Vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde ', en omvat 
eveneens 'Het Moer' te Puurs en het Fort van Steendorp (vleermuizenhabitat). Het gebied sluit aan bij de het 
Nederlandse Westerscheldegebied. 

De afbakening van het EU-Habitatrichtlijngebied is weergegeven op de kaart in Bijlage 6. 

Het Zuidelijk Eiland (maakt eveneens deel uit van bovenvermeld EU-Habitatrichtlijngebied), dat ontstond 
tengevolge van het nieuwe kanaaltraject van het Zeekanaal naar Brussel, situeert zich tussen het kanaal en 
de Rupel (op ca. 2 km van Coolhembos) en heeft een belangrijke natuurwaarde. Vooral het weilandcomplex, 
gelegen ten oosten van het Sas van Wintam, vormt een quasi onvervangbaar biotoop voor tal van 
(zeldzame) vogels (oa. ruim 80 broedvogels waaronder Kluut, Tureluur, Scholekster, Visdief, Strandplevier, Waterral, 
IJsvogel, Zomertaling, Rietgors, Rietzanger, Roodborsttapuit, …) die dit gebied uitkiezen om er te broeden, te 
overwinteren of te rusten tijdens de trek. 

2.6 Erfdienstbaarheden (zie figuur in bijlage 7) 
Er rust een erfdienstbaarheid op het pad dat van ZW naar NO loopt en de bestanden 15, 16 en 17 in het 
westen begrensd. Deze weg staat aangeduid in de atlas der buurtwegen. Hoewel de weg reeds gedurende 
jaren niet meer gebruikt wordt als doorgangsweg, blijft de erfdienstbaarheid als buurtweg behouden. 
Aangezien de weg zich situeert in het integraal reservaatsgedeelte en niet meer gebruikt wordt als 
doorgangsweg is het wenselijk dat de gemeente Puurs een aanvraag indient bij de provincie Antwerpen om 
het deel van de buurtweg in het bosreservaat te schrappen (deaffecteren). 

Verder is een deel van het kadastraal perceel 547 in bruikleen van de echtgenoten Lodewijk Jan Peeters-
Cools. Deze bruikleen is een persoonlijk recht en zal bijgevolg niet overgaan op hun erfgenamen. Deze 
bruikleen zal een einde nemen van zodra de bestemming (bijhouden en kweken van damherten) zal ophouden 
te bestaan. 

2.7 Situatieplan (integraal – gericht) 
Het situatieplan (zie figuur 2) toont de afbakening van de integrale en gerichte reservaatsgedeeltes. 
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Figuur 2: Situatieplan (schaal: 1/10.000) 

De oppervlakte integraal reservaat beslaat bijna het volledige beboste gedeelte van het reservaat ten 
zuiden van de spoorweg (ca. 50 ha). Een aantal bestanden (voornamelijk deze die aansluiten op het 
kasteeldomein) vereisen vooreerst een inleidend beheer, met name de bestrijding van exoten. 

Enkel de waardevolle open terreinen en aangrenzende bosbestanden werden niet mee opgenomen in het 
integrale reservaatsgedeelte. 
Ook de bosbestanden ten noorden van de spoorweg werden niet opgenomen in het integraal gedeelte, 
gezien zij duidelijk geïsoleerd zijn van de overige bosbestanden. 

Het beheer in de gerichte reservaatsgedeelten bestaat voornamelijk uit een hakhoutbeheer langs de 
spoorweg, een beheer van ‘niets doen’ wat betreft de bosbestanden ten noorden van de spoorweg en het 
beheren van de hooilanden, zeggevegetaties en de aangrenzende bospercelen. 

Voor een uitgebreidere bespreking wordt verwezen naar 4.2 beheersdoelstellingen. 

2.8 Geschiedenis 

2.8.1 Eigendomsgeschiedenis 
De eigendomsgeschiedenis leidt terug tot de 11de eeuw. 
In deze eeuw werd het domein uitgebaat door de familie Impijn Van Coolham, waardoor meteen de naam 
van het bosreservaat verklaard wordt. 
In 1470 werd het domein verkocht aan de abdij van Sint-Bernardus te Hemiksem. De abt van deze abdij 
droeg sinds 1278 de titel van ‘Heer van Puurs’. Het oude gebouw werd afgebroken en men bouwde een 
nieuw dat gebruikt werd als buitenverblijf. 
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In 1582, toen de kloosterlingen uit Hemiksem verjaagd werden, werd dit buitenverblijf het vaste verblijf van 
de kloosterlingen. 
In 1616 konden de monniken terugkeren naar Hemiksem en werd de refugie van Coolhem verheven tot 
priorij waar steeds enkele kloosterheren aanwezig waren en waar ook de residentie van de provisor van 
Sint-Bernardus gevestigd was. 
Na de Franse revolutie gaat het domein in 1797 opnieuw over in privé-handen. Sindsdien kent het domein 
een hele reeks eigenaars. 
De Heer L. Sheid was de eigenaar in de periode 1946-1970. Toen ging de eigendom over naar zijn 
erfgenaam, de Heer Marcel Braspennincx.  
Zeventien jaar later, in 1987, wordt het domein aangekocht door de Vlaamse Gemeenschap. De gemeente 
Puurs koopt bij dezelfde gelegenheid 14 ha park en het landhuis, behorende bij hetzelfde domein (bron: 
Houtvesterij Antwerpen, 1993). 

2.8.2 Geschiedenis a.d.h.v. historische kaarten 
De historische kaarten worden weergegeven in Bijlage 8. Bij de bespreking wordt gebruik gemaakt van de 
bestandsnummers; de indeling van de bestanden is terug te vinden op de bestandenkaart in Bijlage 9. 

A) de Ferrariskaart (1771-1778) 
Omstreeks 1780 bestond het terrein grotendeels uit bos, maar het zuidoostelijk deel (de huidige bestanden 
15, 16, 17 en 18) ‘De Moer’ was wellicht een uitgestrekt hooilandgebied. In de 17de eeuw werd hier turf 
gewonnen, er waren dammen met bomen, visvijvers, een eendenkooi en een afwateringssysteem. 
Enkel de (huidige) bestanden 8 en 19 waren weiland en in bestand 9 bevonden zich twee vijvers. 

B) Vandermaelenkaart (1846-1854) 
De toestand is praktisch dezelfde als in de 18de eeuw. 
Enkel de volgende twee veranderingen hadden zich voorgedaan: 
• De bosoppervlakte was verminderd: in het noordoosten waren de bestanden 3, 6 en 7 ontbost en 

omgezet in weiland 
• De zuidelijke vijver in bestand 9 was verdwenen en omgezet in loofhout 

C) Topografische kaart van 1890 
Zowat 40 jaar later ziet de situatie er totaal anders uit. 
Zowat het hele domein is ontbost en omgezet tot hooi- en weilanden. Er werden ook heel wat 
ontwateringsgrachtjes gegraven. 
De volgende bestanden waren bebost: 
• De bestanden 4, 11 en 13 
• Het westelijk deel van bestand 2 
• Een deel van bestand 9 
• Het voormalig hooiland in bestand 12 
• Een klein stukje in het noordoosten van bestand 15 

D) De topografische kaart van 1910-1930 
Rond 1920 was de totale oppervlakte bos in het domein opnieuw toegenomen. 
De bestanden 3, 4, 6, 7, 11, 12 en 13 waren volledig bebost en de bestanden 2, 9, 14, 15 en 18 waren 
deels bebost. 
De rest van het domein bestond nog steeds uit de natte hooi- en graslanden. 
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E) De topografische kaart van 1960 
De situatie in 1960 is zowat dezelfde als de huidige situatie. 
In vergelijking met de situatie rond 1920 is de oppervlakte bos opnieuw toegenomen. De bestanden 2 en 9 
werden nu volledig bebost en ook de bestanden 5 en 18 werden bebost. Wat bestand 18 betreft was het de 
eerste maal dat dit bestand volledig bebost werd. De rest van het gebied bleef ongewijzigd. 

F) De huidige toestand 
Zoals reeds vermeld in voorgaand punt vonden geen noemenswaardige veranderingen meer plaats sinds 
1960. 
Wel werd in 1988 een stukje gemengd loofhout (eik, beuk, boskers, es en linde) aangeplant in het westelijke 
deel van bestand 19. 

G) Samenvatting 
Het domein blijkt dus reeds zeer lang bebost te zijn. 
Ondanks deze vroege bebossing bleven weinig bestanden permanent bebost. Dit is enkel het geval voor de 
bestanden 2 (deel), 4, 11 en 13. De overige bestanden kenden ooit andere bodemgebruiken. Vooral op het 
einde van de 19de eeuw werden grote delen van het domein ontbost en omgezet in landbouwgrond, hooi- of 
weiland. 
Vanaf het begin van de 20ste eeuw nam de oppervlakte bos opnieuw geleidelijk aan toe. Wel worden nog 
steeds heel wat graslandjes open gehouden in functie van de jacht en in de bestanden 1, 8 en 19 zijn ook 
nog een aantal weilanden in gebruik door landbouwers. 

2.9 Kenmerken van het vroegere beheer 
Na de Tweede Wereldoorlog vond geen specifieke bosbouwkundige behandeling plaats. 
Het domein werd beheerd in functie van de jacht. 
Zo werden jaarlijks, verspreid over het domein, enkele stukjes hakhout (vooral els) gekapt om dekking te 
bieden aan het wild. 
Nog ten behoeve van de jacht worden de paden en de hooilanden jaarlijks gemaaid en hier en daar bezaaid 
met maïs. 

Exploitatie, planten of opsnoeien van bomen gebeurde niet. 

Enkel werden in 1985 enkele populieren geplant in bestand 15. 
In 1988 werd op een verlaten akker in bestand 19 een bebossing uitgevoerd met Zomereik, Beuk, Zoete 
kers, Es en Linde. Deze aanplanting is slecht aangeslagen. 

In 1993 werden populieren gekapt in ‘Molenbos’ (bestand 1), ‘Gerard’ (bestand 15) en ‘Tweede Trak’ (bestand 
18), samen goed voor een gekapt volume van 323 m³. 

Nog in 1993 werden in het ‘Sneppenbos’ (bestand 11) dunningen uitgevoerd in zowel het gemengd loofhout 
als in de populieren. In datzelfde jaar vond tenslotte nog een kapping plaats in het berkenbestandje in het 
huidige bestand 16. Deze drie dunningen zorgden samen voor een gekapt volume van 28 m³. 
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3. ALGEMENE BESCHRIJVING 

3.1 Beschrijving van de standplaats 

3.1.1 Reliëf en hydrografie 
Het bosreservaat behoort tot het ecodistrict Zandig Klein-Brabant. Het betreft een sedimentatiereliëf, 
ontstaan door pleistocene opvulling. Het noordelijke en centrale deel van dit ecodistrict is grotendeels vlak, 
met een zwak tot matig uitgesproken microreliëf. Grote, zwak gewelfde drogere gedeelten met gering 
microreliëf en enkele kleine lokale ruggen (soms tot 9 meter) wisselen af met smalle tot bredere vochtige 
depressies. De hoogte daalt er tot gemiddeld 5 m (De Saeger et al., 2000). 
Het bosreservaat bevindt zich in zo een vlakke, komvormige depressie op een hoogte van ca. 5 meter. 

Het bosreservaat ligt in het stroomgebied van de Rupel-Beneden Nete via de Vliet, de Zielbeek (1e cat.), de 
Appeldonkbeek (2e cat.) en de Goorlaakbeek (2e-3e cat.). Aangezien het bosreservaat in een kom ligt heeft 
het evenwel geen afwatering naar dat stroomgebied. 
Het hele bosreservaat wordt doorsneden door vele grachtjes. Ook rondom praktisch het gehele domein 
loopt een brede gracht waardoor het landbouw- en rioolwater het gebied niet rechtstreeks kan 
binnendringen. Aangezien nergens een open verbinding bestaat met oppervlaktewater uit de omgeving 
wordt het gebied gevoed door grond- en neerslagwater. 

Tot 1976 was dit waarschijnlijk evenwel anders. In de periode vóór 1976 overstroomde het domein mogelijk 
jaarlijks met voedselrijk Scheldewater via de Vliet en de Goorlaakbeek. Om overstromingen zoals die van 
Ruisbroek in 1975 te voorkomen werden in 1976 waterbeheersingswerken uitgevoerd aan de Vliet. 

In 1990 werd een sluisje gebouwd in de gracht ter hoogte van de bestanden 7 en 11 om te beletten dat het 
zwaar vervuilde water van de Goorlaakbeek (tengevolge van lozingen van afvalwater afkomstig van een wijk ten 
zuidoosten van Sauvegarde-Ruisbroek) het domein nog zou kunnen binnenstromen. 

Deze ingrepen hadden tot gevolg dat het grondwaterpeil in het bosreservaat daalde. Welke precieze 
gevolgen dit gehad heeft op de vegetatie is niet duidelijk. 

3.1.2 Geologie 
Het gebied is ontstaan door terugschrijdende riviererosie tijdens opeenvolgende zeeregressies en dit vooral 
tijdens de Saale-ijstijd. De oostelijke arm sneed zich in ten zuiden van de Boomse klei tot diep in de oudere 
oligocene en eocene zanden en kleien. 

In het Eemiaan werd het gebied opnieuw overstroomd door de zee met afzetting van zeesedimenten tot 
gevolg. Deze sedimenten werden later (tijdens het begin van het Weichseliaan) opnieuw geërodeerd. 
Tijdens de Weichsel-ijstijd werden de diepe valleien opgevuld met dekzand, zandleem en leem. Het betreft 
sedimenten van niveo-eolische en vooral van niveo-fluviatiele oorsprong. Deze pleistocene afzettingen 
bereiken een dikte van 15 tot 20 meter en meer. 
In het Laat-Pleistoceen verstoof dit zandlemig materiaal en ontstonden enerzijds stuifzandruggen en 
anderzijds depressies, zoals bijvoorbeeld te Coolhem. 
In het Holoceen trad in deze depressies veenvorming op en later vonden er afzettingen van lemig en kleiig 
alluvium plaats, ten gevolge van de getijdenwerking van Vliet en Rupel. 
In het grootste deel van het gebied vinden we aldus een zeer natte, gleyige zandleembodem met een 
veensubstraat op geringe diepte. In de iets hoger gelegen zones gaat de bodem over naar matig droog 
lemig zand met een verbrokkelde textuur B-horizont. 

3.1.3 Bodem 
Het overgrote deel van het gebied bestaat uit zeer natte, gleyige zandleembodems met een veensubstraat 
op geringe diepte (Lgp). 
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Uit de hiervoor vermelde evolutie zijn uiteindelijk volgende bodems in het bosreservaat terug te vinden (zie 
figuur 3): 

A) Zandleemgronden (blauw) 
Lgp: uiterst natte of gereduceerde zandleemgrond met veensubstraat op geringe diepte. Aanwezig in de 
bestanden 2, 4, 5, 9, 10, 11 (deel), 12 (deel), 13, 14, 16 en 17. 
Lfp: zeer natte of zeer sterk gleyige zandleemgrond met reductiehorizont. Aanwezig in bestand 18. 

B) Lemig-zandgronden (geel-oranje) 
Scc: matig droge lemige zandgrond met verbrokkelde textuur B-horizont.  
Scm: matig droge lemige zandgrond met dikke antropogene humus A-horizont. 
Sdm: matig natte lemige zandgrond met dikke antropogene humus A-horizont 
Sdc: matig natte lemige zandgrond met verbrokkelde textuur B-horizont 

Bovenvermelde bodemtypes komen allen voor in bestand 8. 

C) Licht-zandleemgronden (groen) 
Pdm: matig natte licht-zandleemgrond met dikke antropogene humus A-horizont. Aanwezig in een deel van 
bestand 19. 
Pgp: uiterst natte licht-zandleemgrond zonder B-horizont. Aanwezig in bestand 1. 
Pep: natte licht-zandleemgrond zonder B-horizont. Aanwezig in delen van de bestanden 1 en 12. 
Pfp: zeer natte licht-zandleemgrond zonder B-horizont. Dit bodemtype komt voor in de bestanden 3, 6, 7, 15 
en delen van 9 en 11. 

D) Zandgronden (bruin-grijs) 
Zcc: matig droge zandgrond met verbrokkelde textuur B-horizont. Aanwezig in een deel van bestand 19. 
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Figuur 3: bodemkaart (schaal: 1/13.000) 

3.2 Biologisch milieu 

3.2.1 Flora 

A) Biologische waarderingskaart 
De Biologische waarderingskaart (versie 2.1) wordt weergegeven in Bijlage 10. 
Voor de bespreking werd een beroep gedaan op de publicatie ‘Biologische waarderingskaart, versie 2, 
kaartbladen 23, IN, Brussel’ (De Saeger, Delafaille, Heirman & Paelinckx, 2000). 
Het bosreservaat is een afwisseling van elzenbossen, eutrofe wilgenstruwelen (sf), langgerekte hooilanden 
en vaak brede sloten. 
De elzenbossen kunnen getypeerd worden als een overgang tussen nitrofiel, alluviaal elzenbos (vn) en 
mesotroof elzenbos met zeggen (vm). 
De hooilanden behoren (ten gevolge van het maairegime) tot de vochtige, licht bemeste 
dotterbloemhooilanden (hc), met overgangen naar de zure laagvenen (kleine zeggevegetaties, ms) en naar 
de grote zeggevegetaties (mc). De grote zeggevegetaties komen meestal voor langs grachten of op de 
natte percelen en zijn vaak vergezeld door elementen van de rietlanden (mr). 
Ook rietlanden komen voor. In de rietlanden is meestal wel veel wilgenopslag aanwezig. 
Plaatselijk komen moerasspirearuigtes (hf) voor. 
De sloten zijn vaak verland en dragen dan bovenvermelde vegetaties. In de open sloten daarentegen is 
onder andere Waterviolier aanwezig. 

B) Flora 
Het bosreservaat betreft in hoofdzaak een bosgebied, doorsneden door talrijke, vrij brede sloten en 
verscheidene langgerekte smalle hooilandpercelen. 

Potentieel natuurlijke vegetatie (Vandekerkhove & De Keersmaeker, 1998; Van Mechelen et al., 1996) 

De natuurlijke vegetatie bestaat er uit mesotroof elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum) (Noirfalise, 1984; Van 
der Werf, 1991). Dit bostype kent zowel een rijke als een armere variant. In het Coolhembos gaat het om de 
rijkere variant iridetosum. Dit is het karakteristiek elzenbroek van de moerassige depressies van de 
riviervalleien in de Zand- en de Zandleemstreek van Laag- en Midden-België; in de Kempen en het 
Hageland komt vooral de armere variant voor met vooral veenmossen en Pijpestrootje in de kruidlaag. 

In het Mesotroof elzenbroek is Zwarte els dominant in de boomlaag, aangevuld met berk. De struiklaag 
wordt gevormd door wilgen (vooral Geoorde wilg), met aanwezigheid van Sporkehout, Wilde lijsterbes en in 
de rijkere variant ook Gelderse roos en Gewone es. Hier en daar komt ook Zomereik voor. 

In de kruidlaag komen heel wat zeggesoorten voor waarvan Elzenzegge en Pluimzegge de meest 
specifieke zijn. Andere kenmerkende soorten zijn Moerasvaren en Melkeppe. Soorten van de Iris-groep, 
zoals Gele lis, Wolfspoot, Bitterzoet, Moeraszegge, Moerasspirea, Gewone engelwortel en Dotterbloem zijn 
typerend voor de rijkere variant. 

Beschrijving van de bosbestanden (Vandekerkhove & De Keersmaeker, 1998; Van Mechelen et al., 1996) 

De bossen bestaan vooral uit mesotroof elzenbos (Alnion glutinosae); plaatselijk vindt men relicten van 
alluviale essen-olmenbossen (Ulmo-Fraxinetum) en nitrofiel alluviaal-elzenbos (Macrophorbio-Alnetum). 
Plaatselijk werden populieren in het elzenbos aangeplant. Door de ongunstige vochtcondities (stagnerend 
water) hebben zij vaak een slechte wortelontwikkeling, en zijn derhalve zeer gevoelig voor windval. Nabij het 
kasteel bevinden zich enkele kleine percelen zuur eikenbos, gescheiden door een aantal oude 
beukendreven. 
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De oude bosbestanden sluiten qua soortensamenstelling en structuur zeer sterk aan bij de natuurlijke 
vegetatie die op deze gronden te verwachten is (Mesotroof elzenbroek, zie boven): de bestanden worden sterk 
gedomineerd door Zwarte els, met bijmenging van wilgen en berken, en op de drogere gedeelten ook 
Zomereik, Lijsterbes, Eénstijlige meidoorn en Sporkehout. De elzenbestanden in de rand van het terrein 
kenden vroeger een vrij intensief hakhoutbeheer (ifv. brandhoutvoorziening). De centraal gelegen percelen 
zijn zeer moeilijk toegankelijk en werden op zeer onregelmatige basis gekapt (enkel bij strenge winters). De 
laatste tientallen jaren werden deze niet meer gekapt, en kenden bijgevolg een spontane ontwikkeling. 
De kruidlaag van deze goed ontwikkelde elzenbossen omvat onder andere soorten als Elzenzegge (Carex 
elongata), Stijve zegge (Carex elata) Scherpe zegge (Carex acuta), Melkeppe (Peucedanum palustris), Blauw 
glidkruid (Scutellaria galericulata), Pluimzegge (Carex paniculata), Gele lis (Iris pseudacorus) en Moerasvaren 
(Thelypteris palustris) – Rode lijst: potentieel bedreigd. Deze soorten wijzen allen op een mesotroof elzenbroek. 

Naast de oudere elzenbroeken komen ook jonge bosbestanden voor. Deze zijn voornamelijk ontstaan door 
spontane verbossing van hooilanden na de waterpeilwijzigingen na 1976. Ten gevolge van het wegvallen 
van het maairegime op bepaalde hooilanden is een spontane successie ontstaan van hooiland over rietland 
naar een gesloten wilgenstruweel met berk, dat plaatselijk al evolueert naar een elzenbroek. Plaatselijk is 
Vlier (Sambucus nigra) sterk aanwezig in de struiklaag. 
De kruidlaag bestaat er voornamelijk uit Hennegras (Calamagrostis canescens), ruigtekruiden en 
hooilandsoorten. 

Beschrijving van de open terreinen (Vandekerkhove & De Keersmaeker, 1998; Van Mechelen et al., 1996) 

Op de niet-beboste percelen komen 3 vegetatietypes voor (Vandekerkhove & De Keersmaeker, 1998): 
• Het verbond van de grote zeggen (Magnocaricion) 
• Hooilanden van het Dotterverbond (Calthion palustris) 
• Hooilanden van het verbond van Zwarte zegge (Caricion nigrae) 

Het verbond van grote zeggen (Magnocaricion) vindt men terug op niet-beschaduwde verlandingszone langs 
sloten. Kenmerkende soorten zijn Blaaszegge (Carex vesicaria), Moeraszegge (Carex acutiformis), en Riet 
(Phragmites australis). Meestal zijn hier ook elementen van kleine zeggevegetaties aanwezig: bijna overal 
wordt Moerasviooltje (Viola palustris) teruggevonden en ook Snavelzegge (Carex rostrata), Wateraardbei 
(Comarum palustre) en Holpijp (Equisetum fluviatile) groeien er. Witbol (Holcus sp.) en Liesgras (Glyceria 
maxima) domineren op plaatsen waar ruimingsslib gedeponeerd werd. 

De hooilanden die onder sterke invloed staan van voedselrijk grondwater of licht bemest werden, behoren 
tot het Dotterverbond, hoewel Dotterbloem in de meeste percelen zeker niet overvloedig aanwezig is. De 
Dotter-hooilanden komen vooral voor in bestand 1, in de bestanden 6 en 15 (met Poelruit en Veldrus) en op 
minder natte plekken in de bestanden 6 en 16 o.v.v. graslanden met een hoge abundantie van Reukgras 
(met bijvoorbeeld Kale jonker en Echte koekoeksbloem). Er is dus een belangrijke variatie in dit type grasland. 

De hooilanden in bestand 15 zijn voedselarmer en zuurder, met Zwarte zegge (Carex nigra), Zompzegge 
(Carex curta) en Moerasviooltje (Viola palustris) als kenmerkende soorten. Deze vegetatie vertoont de meeste 
overeenkomsten met het verbond van Zwarte zegge maar vertoont ook kenmerken van blauwgrasland. 
Soorten die in deze richting wijzen zijn Blauwe zegge (Carex panicae), Veelbloemige veldbies (Luzula 
multiflora) en Wilde bertram (Achillea ptarmica). 

Zeldzame / opmerkelijke soorten 

De aanwezigheid van Moerasviooltje (Viola palustris), Koningsvaren (Osmunda regalis) – Rode lijst: potentieel 
bedreigd, en Wateraardbei (Comarum palustre) in het bosreservaat is zeker vermeldenswaardig. Het betreft 
immers drie soorten die hun verspreidingsgebied vooral in de Kempen hebben (waar ze overigens evenmin 
algemeen zijn). Zij bevinden zich met andere woorden in het Coolhembos aan de rand van hun areaal. 

Andere plantensoorten in de bosbestanden die in Vlaanderen zeldzaam geworden zijn, zijn Moerasvaren 
(Thelypteris palustris) – Rode lijst: potentieel bedreigd, Kamvaren (Dryopteris cristata) - Rode lijst: potentieel 
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bedreigd, Snavelzegge (Carex rostrata), Blaaszegge (Carex vesicaria), Blauwe zegge (Carex panicea) - Rode 
lijst: potentieel bedreigd, Zeegroene muur (Stellaria palustris) en Zompzegge (Carex curta). 

Een volledige plantenlijst wordt weergegeven in Bijlage 11. 

C) Kadering in het netwerk van de Vlaamse bosreservaten 
Eén van de belangrijkste doelstellingen binnen het Vlaamse bosreservatenprogramma is te komen tot een 
representatief netwerk van integrale bosreservaten. De aanduiding van Coolhembos als integraal 
bosreservaat is uitermate interessant (Vandekerkhove, 1998). Het is immers één van de zeer weinige 
voorbeelden van het Mesotroof Elzenbroek in Vlaanderen dat aan alle voorwaarden voldoet: 

• Het Minimum Structuur Areaal voor dit bostype (20 ha) wordt ruimschoots overschreden. Dit betekent 
dat het afgebakende integrale reservaat voldoende groot is om alle verschillende stadia van de 
spontane dynamiek te kunnen omvatten. 

• Het bosreservaat sluit bovendien zeer goed aan bij het natuurlijke referentiebeeld. 

3.2.2 Fauna 
Het bosreservaat is faunistisch zeer rijk, wat samenhangt met de grote biotoop- en structuurdiversiteit, de 
ongestoordheid en de grote ononderbroken oppervlakte van het Coolhembos. Ook op de Biologische 
waarderingskaart (versie 2) wordt het domein aangeduid als een gebied met een belangrijke faunistische 
waarde. Het bosreservaat herbergt vooral zeldzame soorten vogels. 
Uitgebreide informatie met betrekking tot de fauna ontbreekt voorlopig nog. Dit komt voornamelijk doordat 
het gebied steeds ontoegankelijk geweest is. 

A) Zoogdieren 
De Ree komt in grote aantallen voor binnen het bosreservaat; tijdens een kort terreinbezoek op 22/02/2001 
werden 6 reeën waargenomen. Het betreft wel Reeën die uitgezet werden in 1976 ten behoeve van de 
jacht. 
Jaarlijks worden er gemiddeld zowat 8 Reeën doodgeschoten. Anno 2001 zouden er nog ca. 40 Reeën 
aanwezig zijn in het bosreservaat (het betreft cijfers die afkomstig zijn van de jachtheer). 
Door het verwijderen van een deel van de omheining rond het bosreservaat zal uitwisseling met andere 
populaties mogelijk worden. 

B) Avifauna 
Van de Vogelwerkgroep Wielewaal Klein-Brabant (via Chris Coeckelbergh) werd een rapportje bekomen 
omtrent de avifauna van het Coolhembos (met inbegrip van ‘Geren’, tegen de N16 aan). Dit rapport wordt 
integraal weergegeven in Bijlage 12. 

Uit het rapport blijkt dat het gebied interessant is voor vogels. Er komen liefst 63 vogelsoorten tot broeden, 
waaronder 7 Rode lijstsoorten, met name Tortel (achteruitgaand), IJsvogel (kwetsbaar), Nachtegaal 
(kwetsbaar), Gekraagde roodstaart (kwetsbaar), Wielewaal (kwetsbaar), Spreeuw (achteruitgaand) en Ringmus 
(achteruitgaand). 

Recent verdwenen de volgende 6 Rode lijstsoorten als broedvogel: 

- Roerdomp: verdween als broedvogel uit Coolhem in de jaren ’70 
- Roodborsttapuit: de laatste broedpoging dateert van 1995 
- Sprinkhaanrietzanger: was tot het begin van de jaren ’80 aanwezig als broedvogel 
- Rietzanger: verdween ten gevolge van het verdwijnen van grote rietvelden in het gebied 
- Klapekster: broedde voor het laatst in het domein in 1993; wordt de laatste 7-8 jaar ook ’s winters niet 

meer gezien in Coolhembos 
- Rietgors: wordt enkel nog waargenomen tijdens de trek en in de winter 
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Andere vermeldenswaardige broedvogels in Coolhembos zijn Krakeend, Wintertaling, Boomvalk, Waterral, 
Bosuil, Kleine bonte specht, Blauwborst, Spotvogel en Goudvink. 

De Wespendief is een niet-jaarlijkse broedvogel (broedt wel in de omgeving) en de Zwarte specht en de 
Houtsnip zijn mogelijke broedvogels in het domein. 

C) Herpetofauna 
Volgens Segers (1996) vinden diverse amfibieën in de brede sloten een geschikt biotoop. 
Inventarisatiegegevens ontbreken evenwel nog. Tot op heden werd nog niet intensief gezocht naar 
amfibieën en reptielen binnen het Coolhembos, de ontoegankelijkheid van het domein is daarvan de 
belangrijkste oorzaak. 

Raadpleging van ‘Verspreiding van amfibieën en reptielen in Vlaanderen’ (Bauwens & Claus, 1996) leverde 
slechts twee soorten op voor het betreffende uurhok (ES95A), namelijk Groene kikker en Bruine kikker, 
twee soorten die eveneens bij de terreinbezoeken frequent werden aangetroffen. 

D) Dagvlinders 
Bij gebrek aan inventarisatiegegevens van vlinders werd beroep gedaan op de publicatie ‘Dagvlinders in 
Vlaanderen’ (Maes et al., 1999). 

Het Coolhembos situeert zich binnen het UTM-hok ES95A. Binnen dit hok werden sinds 1991 de volgende 
dagvlinders waargenomen: 

Groot dikkopje 
Oranjetipje 
Groot koolwitje 
Klein koolwitje 
Klein geaderd witje 
Citroenvlinder 
Kleine vuurvlinder 
Icarusblauwtje 
Dagpauwoog 
Kleine vos 
Gehakkelde aurelia 
Landkaartje 
Bont zandoogje 
Hooibeestje 

Voortgaande op deze gegevens komen dus geen Rode lijstsoorten voor in en rond het bosreservaat. Ook 
in de periode vóór 1991 werden geen Rode lijstsoorten genoteerd voor dit atlashok; enkel werd toen ook 
nog het Geelsprietdikkopje vermeld. 

E) Libellen 
Waarnemingen van libellen werden bekomen via Joost Reyniers die toestemming had om het gebied 
sporadisch te bezoeken. 

In totaal werden reeds 16 soorten waargenomen binnen het bosreservaat. Deze lijst is echter zeker nog 
onvolledig, want het gebied is nog slecht onderzocht ten gevolge van de ontoegankelijkheid van het gebied. 

Volgende soorten werden waargenomen: 

Houtpantserjuffer (Lestes viridis): algemene soort 

Lantaarntje (Ischnura elegans): algemene soort 
Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula): 5 exemplaren waren aanwezig op 13 mei 2000 
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Watersnuffel (Enallagma cyathigerum): algemene soort 
Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella): deze soort komt algemeen voor binnen het bosreservaat 
Kleine roodoogjuffer (Erythromma viridulum): 2 exemplaren werden waargenomen op 7 juli 1991 

Plasrombout (Gomphus pulchellus): van deze minder algemene soort werden op 13 mei 2000 2 exemplaren 
waargenomen 

Glassnijder (Brachytron pratense): deze zeldzame soort werd op 13 mei 2000 waargenomen binnen het 
bosreservaat! 
Blauwe glazenmaker (Aeshna cyanea): algemene soort 
Paardenbijter (Aeshna mixta): werd waargenomen op 6 september 1996 
Grote keizerlibel (Anax imperator): algemene soort 

Platbuik (Libellula depressa): werd reeds verschillende malen waargenomen binnen het bosreservaat 
Viervlek: werd waargenomen tijdens het terreinbezoek met de adviescommissie op 22 mei 2001 
Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum): algemene soort 
Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum): wordt veelvuldig waargenomen 
Bruinrode heidelibel (Sympetrum striolatum): werd 1 maal waargenomen, namelijk op 6 september 1996 

Vermeldenswaardig hierbij is de waarneming van een Glassnijder op 13 mei 2000; een soort die op de 
Rode lijst het statuut ‘met uitsterven bedreigd’ kreeg. De 14 andere soorten hebben het statuut ‘momenteel 
niet bedreigd’. 

F) Nachtvlinders 
Op 19 juli 1996 werd onderzoek gedaan naar het voorkomen van nachtvlinders in Coolhembos (Anon., 
1996). In totaal werden 62 soorten waargenomen, waarvan er 14 vermeldenswaardig zijn. De volledige lijst 
werd opgenomen in Bijlage 13. 

G) Entomofauna 
In het kader van het bodemfaunaproject is er een bemonsteringspunt gelegen in het Coolhembos. In 
Bijlage 14 zijn de resultaten van de bemonstering weergegeven (De Bruyn et al., 1999; De Bakker et al., 1999; 
De Bakker et al., 2000a; De Bakker et al., 2000b). 

Er werden 42 soorten spinnen waargenomen, waaronder 2 Rode lijstsoorten, namelijk Oedothorax 
gibbosus (Rode lijst: kwetsbaar) en Theridiosoma gemmosum (Rode lijst: bedreigd). Deze twee soorten zijn 
typische soorten van open moerassig loofbos. 

Daarnaast werden nog 23 soorten Zandloopkevers en Loopkevers (geen Rode lijstsoorten) en 20 soorten 
Slankpootvliegen genoteerd. Wat de Slankpootvliegen betreft kunnen nog 3 Rode lijstsoorten vermeld 
worden: 

• Argyra elongata: statuut zeldzaam; een soort van rietland 
• Diaphorus oculatus: statuut kwetsbaar; een soort van alluviaal bos 
• Rhaphium fasciatum: statuut vrij zeldzaam; een soort van moerassige habitats 

Tenslotte werden nog 5 soorten duizendpoten, 4 soorten miljoenpoten, 19 soorten roofvliegen, 2 soorten 
pissebedden en 5 soorten zweefvliegen waargenomen. 

3.2.3 Bestandsbeschrijving 
In het bosreservaat werden 19 bestanden afgebakend (zie kaart in Bijlage 9: bosbestandenkaart). In 
onderstaande tabel zijn de nieuwe bestandsnummers en de oude bestandsnummers weergegeven, 
evenals de typering van het bestand. 
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Bestandnr. 

Nieuw 
Bestandnr. 

oud 
Oppervlakte 

(ha) 
Typering 

1 1 3,05 Heterogeen bestand: spontane wilg op verlaten weiland, 
landbouwgrond, els en een stukje populier van ca. 90 jaar. 

2 2, 3, 4 en 5 3,60 Hakhout van Zwarte els. 
3 6 2,65 Hakhout van Zwarte els. 
4 9 2,24 Hakhout van Zwarte els, aangevuld met natuurlijk ontstane eik  

en abeel. 
5 10 3,49 De grootste oppervlakte wordt ingenomen door ijl staande 

populier, aangevuld met eik, wilg en Zwarte els. 
6 11 3,16 Hakhout van Zwarte els, met een aantal open stukken weiland. 
7 12 2,99 Hakhout van Zwarte els, aangevuld met populier, eik en veel 

jonge berken. Opnieuw afgewisseld met een aantal weilanden. 
8 7 3,31 Weiland in gebruik door landbouwer 
9 8 en 13 6,22 Gevarieerd bestand: hakhout van Zwarte els, aangevuld met eik, 

berk, wilg en populier; 3 vijvertjes en open weiland. 
10 14 a, b en c 4,67 Spontane begroeiing van wilg op verlaten weiland, afgewisseld 

met open weilandstrook en vooral els. 
11 14d en 15 2,58 Hakhout van Zwarte els met veel populier en veel jonge wilgen 
12 16, 17, 18 en 19 6,15 Voornamelijk hakhout van Zwarte els, met veel Zomereik (in het 

noordelijk deel). Verder nog beuk (vooral tegen kasteelpark 
aan), populier, wilg en berk. In de struiklaag is veel Amerikaanse 
vogelkers aanwezig. Er is ook een strook open weiland. 

13 21 en 22a 4,66 Hakhout van els, aangevuld met voornamelijk wilg en wat 
populier 

14 22b en c 2,87 Gemengd stuk loofhout; vooral wilg, populier en els, aangevuld 
met eik en wat Sporkehout 

15 23, 24, 25 en 26b 4,80 Dit bestand bestaat voornamelijk uit weiland, op sommige 
plaatsen heeft zich spontaan wilg gevestigd; een ander stukje 
weiland werd bebost met populier. Er is eveneens een klein 
stukje met els, berk, eik en populier. 

16 26a en c 3,46 Het grootste deel bestaat uit spontane begroeiing van wilg met 
wat eik. De rest is spontane berk en els, aangevuld met vlier. Er 
is eveneens Amerikaans vogelkers aanwezig in de struiklaag. 

17 27 7,47 Weiland, waarvan zowat 90% bezet is met spontane wilg en riet. 
Ook natuurlijke verjonging van els. 

18 20 en 28 4,01 Voornamelijk Zwarte els, met inmenging van Gewone vlier, wilg 
en een beetje berk en twee open stroken weiland. 

19 29 en 30 3,74 Voornamelijk landbouwgrond en een klein stukje jong loofhout. 

3.2.4 Boomsoortensamenstelling en leeftijdsverdeling 
Een groot deel van de bestanden in Coolhem is stamsgewijze gemengd en natuurlijk tot stand gekomen 
door het verlaten van het hooilandbeheer tientallen jaren geleden. De voornaamste boomsoort is de Zwarte 
els; de andere soorten komen meestal verspreid voor in het elzenhakhout. De meest voorkomende evolutie 
is de volgende: hooiland, riet, wilgenstruweel en tenslotte een bos gedomineerd door Zwarte els. Dit belet 
niet dat plaatselijk kleine stukjes rietland tussen de struiken overblijven. Omwille van de jacht worden 
trouwens nog steeds een aantal paden en hooilanden door de voormalige eigenaar jaarlijks gemaaid. 

De boomlaag van het bosreservaat wordt gedomineerd door Zwarte els. Andere voorkomende 
boomsoorten zijn wilg, populier, Zomereik en berk. Behalve op vele plaatsen met Zwarte els, gaat het nooit 
om homogene begroeiingen (populier, wilg, berk), maar vindt men een menging van deze soorten met 
evenwel dominantie van een bepaalde soort. 
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Aan de westrand van het bosreservaat, waar het grenst aan het kasteelpark, vindt men ander gemengd 
loofhout. Daar groeien een aantal Beuken, gemengd met Zomereik, Gewone esdoorn, Sporkehout, berk, 
Tamme kastanje en een aantal Amerikaanse eiken. 

Wat Zwarte els betreft is er een grote verscheidenheid in leeftijd. Deze grote variatie is te wijten aan het 
beheer als hakhout in functie van de jacht. 
De wilg vestigt zich – na riet – als eerste op de verlaten hooilanden. Later wordt de wilg meer en meer 
verdrongen door Zwarte els. Op de recent verlaten hooilanden is de wilg nog dominant en vrij gelijkvormig. 
De leeftijd van de populieren varieert tussen de 15 en 90 jaar. 

3.3 Statistische gegevens 

3.3.1 Bosinventarisatie 
De verwerking van de inventarisatiegegevens in de hiernavolgende tabellen en grafieken gebeurde met 
macro’s die ontwikkeld werden aan het Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap van de K.U. Leuven. 
De volledige basisinventaris wordt weergegeven in Bijlage 21. De inventarisatie gebeurde aan de hand van 
opnamen volgens transecten (zie kaart in Bijlage 15 voor de ligging van de transecten). 
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COOLHEMBOS                BESTAND 2 

boomsoort
stamtal/ha 

(grote bomen)
gemiddelde 

diameter (cm)
grondvlak 

(m²/ha)
stamtal/ha 

(kleine bomen)
verjonging 
(aantal/ha)

Alnu glut 1250 11,39 21,32 1350
Betu sp. 40 13,40 0,71 50

Fran alnu 25
Prun sero 75
Quer robu 10 9,00 0,06 100 625
Ribe rubr 100 2500
Sali cca 30 9,80 0,39 325

Samb nila 75 625
Samb nigr 875 1250
Sorb aucu 50 625
Vibu opul 25

Totaal 1330 22,49 3050 5625  
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COOLHEMBOS             BESTAND 3A 

boomsoort
stamtal/ha 

(grote bomen)
gemiddelde 

diameter (cm)
grondvlak 

(m²/ha)
stamtal/ha 

(kleine bomen)
verjonging 
(aantal/ha)

Alnu glut 1820 11,06 23,25 650
Betu pube 40 14,00 0,62
Betu sp. 40 12,50 0,50

Prun sero 50
Ribes rub 5800
Sali cca 50

Samb nigr 3300
Samb nila 50

Totaal 1900 24,37 9900 0  
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COOLHEMBOS             BESTAND 3B 

boomsoort
stamtal/ha 

(grote bomen)
gemiddelde 

diameter (cm)
grondvlak 

(m²/ha)
stamtal/ha 

(kleine bomen)
verjonging 
(aantal/ha)

Alnu glut 600 8,93 3,79 1350
Betu pube 60 10,00 0,48 1500

Totaal 660 4,27 2850 0  
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COOLHEMBOS                BESTAND 4 

boomsoort
stamtal/ha 

(grote bomen)
gemiddelde 

diameter (cm)
grondvlak 

(m²/ha)
stamtal/ha 

(kleine bomen)
verjonging 
(aantal/ha)

Alnu glut 1160 11,13 19,86 1000 1250
Frax exce 20 12,29 0,85 25
Popu alba 50 10,60 0,46 725 9375
Popu cane 625
Popu sp. 420 13,11 6,29

Quer robu 20 13,00 0,30
Ribes rub 400
Sali cca 150 17,79 5,16
Sali sp. 25

Samb nigr 10 9,00 0,06 3025 3750
Samb nila 375 625
Sorb aucu 625

Totaal 1830 32,98 5575 16250  
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COOLHEMBOS                BESTAND 5 

boomsoort
stamtal/ha 

(grote bomen)
gemiddelde 

diameter (cm)
grondvlak 

(m²/ha)
stamtal/ha 

(kleine bomen)
verjonging 
(aantal/ha)

Alnu glut 220 8,50 1,26 1250 15625
Betu sp. 30 8,67 0,18 325

Crat mono 10 11,00 0,10
Crat sp. 75

Popu cane 625
Popu sp. 30 60,51 8,69

Quer robu 90 21,22 3,58 50 4375
Ribe rubr 100
Sali a,f 10 8,00 0,05

Samb nigr 25
Sorb aucu 50 10,00 0,40 550 18125

Totaal 440 14,25 0 38750  
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COOLHEMBOS                BESTAND 6 

boomsoort
stamtal/ha 

(grote bomen)
gemiddelde 

diameter (cm)
grondvlak 

(m²/ha)
stamtal/ha 

(kleine bomen)
verjonging 
(aantal/ha)

Alnu glut 1340 11,11 22,53 1025
Betu pube 10 22,00 0,38
Betu sp. 70 11,86 0,83 25

Quer robu 10 19,00 0,28
Ribe rubr 50
Sali cca 10 9,00 0,13

Samb nigr 200
Sorb aucu 1875

Totaal 1440 24,15 1300 1875  
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COOLHEMBOS                BESTAND 7 

boomsoort
stamtal/ha 

(grote bomen)
gemiddelde 

diameter (cm)
grondvlak 

(m²/ha)
stamtal/ha 

(kleine bomen)
verjonging 
(aantal/ha)

Alnu glut 190 9,68 1,49 650
Betu sp. 150 12,13 2,17 1950

Fran alnu 10 9,00 0,06 50
Popu cane 80 10,00 0,66 550 7500
Prun sero 1250
Quer robu 180 22,94 8,98 50 1875
Rhod arb 25
Samb nigr 125
Sorb aucu 10 10,00 0,08 625 10000

Totaal 620 13,44 4025 20625  
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COOLHEMBOS              BESTAND 
14 

boomsoort
stamtal/ha 

(grote bomen)
gemiddelde 

diameter (cm)
grondvlak 

(m²/ha)
stamtal/ha 

(kleine bomen)
verjonging 
(aantal/ha)

Alnu glut 300 9,61 2,22 1600
Betu sp. 20 8,10 0,01 200
Popu sp. 80 54,05 18,58

Quer robu 80 23,25 3,55
Ribe rubr 150
Sali sp. 50

Samb nigr 150
Totaal 480 24,44 2150 0  
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COOLHEMBOS              BESTAND 
16 

boomsoort
stamtal/ha 

(grote bomen)
gemiddelde 

diameter (cm)
grondvlak 

(m²/ha)
stamtal/ha 

(kleine bomen)
verjonging 
(aantal/ha)

Alnu glut 70 14,43 1,17 1350
Betu sp. 550 14,86 11,50 50

Fran alnu 25 1875
Prun sero 75
Quer robu 100 3125
Ribe rubr 100
Sali cca 320 11,67 4,88 325 6250

Samb nigr 875
Samb nila 75
Sorb aucu 50 625
Vibu opul 25

Totaal 940 17,55 3050 11875  
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COOLHEMBOS                     BESTAND 17A 

boomsoort
stamtal/ha 

(grote bomen)
gemiddelde 

diameter (cm)
grondvlak 

(m²/ha)
stamtal/ha 

(kleine bomen)
verjonging 
(aantal/ha)

Quer robu 1875
Sali cca 800 12,28 11,11 850 1250
Totaal 800 12,28 11,11 850 3125  

Diameterverdeling

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
diameterklasse

st
am

ta
l/h

a

Sali cca

 

Soortensamenstelling naar 
stamtal

Sali cca
100%

Soortensamenstelling naar 
grondvlak

Sali cca
100%

 



Beheersplan bosreservaat ‘Coolhembos’ 

ESHER   milieu&natuur                       oktober 
2001 

36 

COOLHEMBOS                     BESTAND 17B 

boomsoort
stamtal/ha 

(grote bomen)
gemiddelde 

diameter (cm)
grondvlak 

(m²/ha)
stamtal/ha 

(kleine bomen)
verjonging 
(aantal/ha)

Alnu glut 160 17,33 5,57 5800 29375
Betu sp. 10 36,00 1,02

Fran alnu 50
Quer robu 2500
Sali cca 460 11,48 6,61 175
Totaal 630 13,20 6025 31875  
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COOLHEMBOS              BESTAND 
18 

boomsoort
stamtal/ha 

(grote bomen)
gemiddelde 

diameter (cm)
grondvlak 

(m²/ha)
stamtal/ha 

(kleine bomen)
verjonging 
(aantal/ha)

Alnu glut 1530 11,52 22,80 1025
Betu sp. 10 14,00 0,15
Sali sp. 30 10,80 0,48 25

Samb nigr 1950 6875
Samb nila 50

Totaal 1570 23,43 3050 6875  
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COOLHEMBOS                SYNTHESE 

Grote bomen 
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Dood hout 

Dood hout Stamtal/ha Grondvlak/ha (m²/ha) 
Staand 7,53 0,06 
Hangend 8,03 0,81 
Liggend 10,41 0,20 
TOTAAL 25,97 1,07 

Uit bovenstaande grafieken blijkt dat Zwarte els zowel bij de grote als de kleine bomen de dominante soort 
is volgens de stamtalverdeling (respectievelijk 63 % en 46 %). 
Bij de overige grote bomen doet de wilg het best (18 %), gevolgd door berk (8 %), populier (6 %) en 
Zomereik (3 %) (allen volgens stamtalverdeling per hectare). Wanneer gekeken wordt naar de 
soortensamenstelling volgens grondvlak komt populier op de tweede plaats (32 %), gevolgd door Zomereik 
(10 %), wilg (9 %) en berk (8 %). 

Bij de kleine bomen komt Gewone vlier op de tweede plaats (18 %), gevolgd door wilg (13 %), Aalbes (7 %) 
en berk (5 %). 

3.3.2 Fytosociologische inventaris 
In het bosreservaat onderscheidt men zowel bosbestanden als open terreinen. 

Zowat 75 % van de afgebakende oppervlakte bestaat uit bos. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen de 
‘oude’ en de jonge bosbestanden die ontstonden ten gevolge van een spontane successie van de 
hooilanden. 

De terreinbezoeken bevestigen de dominantie van Zwarte els bij zowel de grote als de kleine bomen (zie 
synthese bij 3.3.1). 

De oude bosbestanden sluiten sterk aan bij het mesotroof elzenbroek (vegetatiegroep Gele lis-Zwarte els). 
Deze bestanden worden gedomineerd door Zwarte els van verschillende leeftijden, met bijmenging van 
zowel wilg als berk. Op de drogere gedeelten vindt men ook nog onder andere Zomereik en Sporkehout. 
Plaatselijk werden ook populieren ingeplant. Daar het voorkomen van een dergelijk mesotroof elzenbroek in 
Vlaanderen zeldzaam is worden de elzenbestanden aangeduid als integraal reservaat. 

De jonge bosbestanden ontstonden door spontane verbossing van de hooilanden. In een eerste fase moest 
het hooiland plaats maken voor een rietvegetatie die in een tweede fase verdrongen werd door 
wilgenstruweel met berk. Plaatselijk evolueert dit wilgenstruweel reeds naar het elzenbroek. In de struiklaag 
is Vlier sterk aanwezig. 
Globaal wordt voorgesteld om de successie in deze bestanden niet te verstoren; ze worden dus 
opgenomen in het integrale reservaat (met uitzondering van een klein stukje ten noorden van de spoorweg). 

In de niet-beboste percelen vindt men een drietal vegetatietypes: 

• Langs de sloten treft men het verbond van grote zeggen (Magnocaricion) aan 
• De hooilanden die onder sterke invloed staan van voedselrijk grondwater of licht bemest werden 

behoren tot het Dotterverbond (Calthion palustre) 
• De hooilanden in bestand 15 zijn voedselarmer en zuurder en behoren tot het verbond van Zwarte 

zegge (Caricion nigrae) 

Deze interessante vegetatietypes zijn zeker de moeite waard om te behouden en zullen dan ook beheerd 
worden volgens het traditioneel hooilandbeheer. Ook dienen een aantal sloten opengehouden te worden 
door middel van een periodieke en kleinschalige ruiming ervan. 

Voor een uitgebreidere fytosociologische bespreking wordt verwezen naar 3.2.1. 
Voor gedetailleerde beheersvoorschriften wordt verwezen naar 4.2. 
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3.3.3 Faunistische inventaris 
Voor de faunistische inventaris wordt verwezen naar het beschrijvend gedeelte onder 3.2.2 en de 
soortenlijsten in de bijlagen 12, 13 en 14. 

Hieronder volgen een aantal soorten die de faunistische waarde van het bosreservaat beklemtonen. 

Er komen momenteel nog een 40-tal Reeën voor binnen het bosreservaat. 

Het bosreservaat biedt nestgelegenheid aan minder algemene vogelsoorten zoals Boomvalk, Waterral, 
Bosuil, IJsvogel, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Blauwborst, Wielewaal en Goudvink. Wespendief is er 
een niet-jaarlijkse broedvogel en Zwarte specht en Houtsnip komen er mogelijks tot broeden. 

In 2000 werd een Glassnijder waargenomen binnen het bosreservaat, een soort die op de Rode lijst het 
statuut ‘met uitsterven bedreigd’ kreeg. 

In het kader van het bodemfaunaproject werden 5 Rode lijstsoorten waargenomen (2 soorten spinnen en 3 
soorten slankpootvliegen). 

3.3.4 Opbrengsten en diensten 
Bosbouwkundig vallen er geen inkomsten of uitgaven te noteren. Het gekapte hakhout werd gebruikt door 
de eigenaar, of het werd gekapt door particulieren die dan ook over het hout mochten beschikken. 
Over kosten voor de jacht (uitzetten, voederen, …) of de inkomsten ervan (verkoop) bestaan evenmin 
statistieken. 
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4. BEHEERSDOELSTELLINGEN 

4.1 Bosfuncties 

4.1.1 De ecologische functie 
Het bosreservaat heeft een belangrijke ecologische functie. De rijke structuurvariatie van het bosreservaat 
zorgt ervoor dat er zowel op floristisch als faunistisch vlak interessante en zeldzame soorten voorkomen. 
Het bosreservaat heeft zeker belang in het instandhouden van enkele rode lijstsoorten, waaronder zeven 
vogelsoorten en drie plantensoorten. 

Deze hoge natuurwaarde heeft het domein voornamelijk te danken aan de verscheidenheid aan biotopen 
(bos, struweel, hooiland, zeggevegetaties, rietland en sloten), de grote oppervlakte, de ouderdom (sommige 
bestanden zijn reeds bebost sinds de 18de eeuw) en ook door de geringe verstoring in het domein. 

Het verwijderen van de aanwezige Amerikaanse eiken en Amerikaanse vogelkers zal de graad van 
natuurlijkheid nog verhogen. 

Met de beoogde beheersdoelstellingen wordt ernaar gestreefd om deze elementen te behouden en te 
versterken. Dit wordt als volgt vertaald in algemene beheersdoelstellingen: 

- in het grootste deel van het bosreservaat ten zuiden van de spoorweg een beheer van ‘niets doen’ 
zodat een verdere spontane ontwikkeling van het mesotroof elzenbroek met zijn kensoorten en met 
meer zwaar hout, dood hout, … mogelijk is; 

- het kappen van enkele randstroken van de spontaan ontstane wilgenstruwelen en elzenbossen op de 
verlaten hooilanden zodat mantel-zoomvegetaties behouden blijven; 

- het voeren van een traditioneel hooilandbeheer in de meest waardevolle zeggevegetaties, moerassen 
en hooilanden om de flora te behouden en om nieuwe soorten mogelijkheden te bieden; 

- het open houden van een aantal sloten binnen het domein zodat bijvoorbeeld Waterviolier, IJsvogel en 
de libelsoorten (bvb. Glassnijder en Viervlek) zich kunnen handhaven. 

4.1.2 De wetenschappelijke functie 
Door de zeer hoge biologische waarden is het bosreservaat interessant voor wetenschappelijk onderzoek. 
Er vond dan ook reeds wetenschappelijk onderzoek in plaats (UIA en IN). 

Het instellen van een voldoende groot integraal reservaat binnen het domein zal het mogelijk maken om de 
processen van de spontane bosontwikkeling te bestuderen. 

Ook een analyse van de efficiëntie van het gericht beheer op de doelsoorten en –habitats kan worden 
bestudeerd. 

Het bosreservaat zal waarschijnlijk ingepast worden in het Vlaams (en Europees) Netwerk van gemonitorde 
Integrale Reservaten. 

4.1.3 De schermfunctie 
Niet van toepassing. 

4.1.4 De recreatieve functie 
Het Coolhembos is niet toegankelijk voor het publiek. Geleide wandelingen op aanvraag kunnen wel 
plaatsvinden. 
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4.2 Beheersdoelstellingen 
Zoals geschreven staat in het uitvoeringsbesluit van 1993 (B. Vl. R. 20.01.93), dient men bij het beheer van 
een gericht bosreservaat met volgende doelstellingen rekening te houden: 

• Behouden en herstellen van de natuurlijke fauna en flora 
• Bevorderen van inheemse of standplaatsgeschikte boomsoorten 
• Stimuleren van natuurlijke verjonging 
• Het bevorderen van ongelijkjarigheid en ongelijkvormigheid 
• Het bevorderen van het ecologisch evenwicht 

4.2.1 Invulling van de doelstellingen: éénmalige ingrepen over het volledige 
bosreservaat 
Een aantal ingrepen van het inleidend beheer hebben betrekking op het hele bosreservaat en worden 
hieronder vermeld. De zones die aangeduid worden op de kaart in bijlage 16 (en die vermeld worden in de 
tekst) zijn speciale aandachtsgebieden voor de te bestrijden soort. 

• Verwijderen van Amerikaanse eik 

In het bosreservaat, met name in de bestanden 9, 11, 12 en 18, komen plaatselijk enkele Amerikaanse 
eiken voor. Het streefdoel is om op drie jaar tijd deze exoot uit het bosreservaat te verwijderen. Hiertoe 
worden in 2002 alle aanwezige grote bomen (omtrek > 50 cm) dubbel geringd. 
Amerikaanse eiken met een omtrek kleiner dan 50 cm worden behandeld met glyfosaat (hak- en 
spuitmethode); zaailingen worden uitgetrokken. 
In 2003, 2004 en 2005 wordt nazorg besteed om, bij geringde bomen, mogelijke uitlopers af te zetten, en 
om nieuwe zaailingen uit te trekken. 
Na deze nazorg wordt het volledige bosreservaat om de vijf jaar doorlopen als controle op eventuele nieuwe 
exemplaren. 

• Verwijderen van Amerikaanse vogelkers 

In tegenstelling tot de Amerikaans eik is Amerikaanse vogelkers in meer bestanden (bestanden 2, 3, 5, 6, 7, 
9, 12 en 16) aanwezig. Het is evenwel enkel in bestand 12, dat aansluit op het parkgebied (dat een belangrijke 
zaadbron is voor Amerikaanse vogelkers), dat Amerikaanse vogelkers zeer veel voorkomt (61 % van de kleine 
bomen in dit bestand (naar stamtal)). 
De bestrijding is identiek als bij Amerikaanse eik: in 2002 worden de zaailingen uitgetrokken en grotere 
bomen worden met glyfosaat behandeld (hak- en spuitmethode). 
De eerstvolgende drie jaar wordt een intensieve nazorg uitgevoerd, waarbij zaadbomen die bij de 
behandeling werden vergeten of de behandeling overleefden, opnieuw worden behandeld of afgezaagd met 
stobbehandeling, en de zaailingen worden uitgetrokken. 
Na deze nazorg volgt ook hier een controle om de vijf jaar. 

• Verwijderen van Japanse duizendknoop 

Zowel in bestand 9 als 12 komt deze soort voor; het verwijderen van deze exoot gebeurt het best door de 
plant in het najaar van 2002 te maaien en nadien te behandelen met glyfosaat. Nadien volgt een identieke 
nazorg als bij Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers. 

Opmerking: 

De bestrijding van de exoten Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en Japanse duizendknoop dient in 
het volledige bosreservaat te gebeuren. Op de kaart in Bijlage 16 (evenals in bovenstaande tekst) worden 
enkel de speciale aandachtszones aangeduid. 
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Het is eveneens heel belangrijk dat in het aansluitende parkgebied zowel Amerikaanse eik, Amerikaans 
vogelkers als Japanse duizendknoop op een even resolute manier verwijderd worden als in de 
aandachtszones, om te vermijden dat er een herkolonisatie naar het integraal reservaat plaatsgrijpt. 

• Verwijderen van de omheining 

Na de afloop van de jacht in 2002 wordt de omheining verwijderd daar waar een scheidingsgracht aanwezig 
is (zie kaart in bijlage 17). Op plaatsen waar geen dergelijke gracht aanwezig is wordt de afsluiting 
onderhouden en/of hersteld. 

Tenslotte dient nog vermeld dat bij het beëindigen van de bruikleen, die betrekking heeft op het bijhouden 
en kweken van damherten op een deel van kadastraal perceel 547, ook hier de omheining weggehaald 
moet worden. Nadien wordt dit stukje grond mee opgenomen in het integrale reservaatsgedeelte. 

4.2.2 Invulling van de doelstellingen: specifieke bepalingen voor zones met 
integraal beheer 

1) Verantwoording 
Het integraal reservaat beslaat bijna de volledige beboste oppervlakte (ca. 45 ha) ten zuiden van de 
spoorweg. Een integraal reservaat omvat: ‘een bos waar de groei en ontwikkeling van de natuur onbemoeid 
wordt gelaten’ (art. 1 B.VL.REG. 20/01/1993). 

Het gebied heeft een concentrische vorm en voldoet aan het Minimum Structuur Areaal (20 ha) voor het 
bostype ‘Mesotroof Elzenbroek’ (Carici elongatae-Alnetum). Dit betekent dat de oppervlakte voldoende groot 
is om de verschillende stadia van de spontane dynamiek te kunnen omvatten. 

Het bosreservaat sluit bovendien, ten gevolge van het ongestoord karakter, zeer goed aan bij het natuurlijke 
referentiebeeld; dit betekent dat de huidige bosstructuur en soortensamenstelling reeds zeer natuurlijk en 
vrij volledig is. 

In het afgebakende integraal reservaat is het essentieel dat, na een beperkt inleidend beheer (zie verder en 
ook 4.2.1), er heel consequent niet meer ingegrepen wordt ook al voldoet de vastgestelde ontwikkeling niet 
helemaal aan de gestelde verwachtingen. Ook het maaien en openhouden van de dreven binnen het 
integrale reservaat wordt hierin gestaakt. Het is de bedoeling dat op termijn de perceelsgrenzen volledig 
vervagen en zo niet langer een obstakel vormen voor de spontane bossuccessie. Buiten de zone van 
integraal beheer kan eventueel wel nog bijgestuurd worden, zonder dat de wetenschappelijke essentie van 
het integrale reservaat teniet wordt gedaan. 

2) Inleidend beheer 
Het inleidend beheer heeft als doel enkele storende elementen te verwijderen zodat een gunstigere 
uitgangssituatie bekomen wordt om het bos over lange termijn spontaan te laten ontwikkelen. Dit beheer 
heeft de volgende kenmerken: 

• Het is kortlopend: streefdoel om binnen de twee à drie jaar over te gaan tot het instellen van het integraal 
reservaat 

• Het is beperkt: enkel de strikt noodzakelijke maatregelen worden uitgevoerd. 

• Het is éénmalig: éénmaal het integrale reservaat is ingesteld, wordt er niet meer ingegrepen. 

Op de kaart in Bijlage 16 zijn de te nemen maatregelen van het inleidend beheer in het integraal reservaat 
Coolhembos weergegeven. 

Het inleidend beheer bestaat voornamelijk uit de verwijdering van exoten. De exoten komen vooral voor in 
het westen van het bosreservaat, met name in de bestanden 9 en 12, die aanleunen bij het kasteelpark (zie 
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ook 4.2.1). In deze bestanden vindt men veel Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) en hier en daar treft 
men er Amerikaanse eik (Quercus rubra), Rododendron (Rhododendron sp.) en Japanse duizendknoop 
(Polygonum cuspidatum) aan. 

• Verwijderen van Rododendron 

Enkele groepjes Rododendron in bestand 7 en 12 worden gekapt en de stobben worden nadien behandeld 
met glyfosaat. 

• Verwijderen van alle jachtinfrastructuur 

Alle jachtvoorzieningen dienen na de afschaffing van de jacht uit het bosreservaat verwijderd te worden.  

• Bebossen van de weide in bestand 8 

De weide in bestand 8 bevindt zich op matig droge lemige zandgrond. 
Er wordt voorgesteld om deze weide in 2003 te bebossen met hoofdzakelijk Zomereik. Op de natste 
stroken kan gedacht worden aan Gewone es. 

De beplantingen gebeuren in ruim plantverband om ruimte te laten voor spontane processen. 
Concreet betekent dit dat voornamelijk in de rand een gesloten aanplanting uitgevoerd wordt en dat men 
centraal in het bestand evenals in de strook grenzend aan het bosreservaat grote delen onbeplant laat 
zodat daar spontane verbossing mogelijk is (slechts 50% van het perceel wordt effectief beplant). Het bebossen 
gebeurt eventueel in overleg met de betrokken landbouwer. 

• Waterlopenbeheer 

De waterhuishouding in het gebied is zeer belangrijk. 

Het bosreservaat kan in twee helften verdeeld worden: 
• het noordelijk deel (het grootste deel, alles ten noorden van het pad waarop een erfdienstbaarheid rust) watert 

af via het regelbare sluisje in bestand 7. 
• het zuidelijk deel (de bestanden 15, 16, 17 en een deel van 18) watert apart af via twee grachtjes in 

bestand 15. 

In 2002 dienen de twee plaatsen in het zuidelijke deel waar de beken ontwateren afgedamd te worden. 
Het is aan te bevelen om het regelbare sluisje van een beveiliging (slot) te voorzien teneinde 
vandalenstreken te vermijden. 

Er dient nog opgemerkt dat de jachtovereenkomst loopt tot in 2002. De paden in het bosreservaat zullen 
dus wellicht nog tot in 2002 gemaaid worden in functie van de jacht. Dit maaibeheer dient te worden 
stopgezet na afloop van de overeenkomst. Het stopzetten van dit maaibeheer zal ertoe leiden dat een 
aantal plantensoorten zullen verdwijnen. Gezien de vergelijkbare soortensamenstelling op deze paden 
wegen deze nadelige gevolgen voor de soortenrijkdom niet op tegen de meerwaarde van een spontane en 
ongestoorde bosontwikkeling. 

3) Veiligheidszone 
In een strook van 1 boomhoogte (± 30 m) grenzend aan de vrij toegankelijke en openbare wegen wordt een 
veiligheidszone voorzien (zie kaart in bijlage 16). In deze zone is het toegestaan om bomen die een gevaar 
voor de veiligheid kunnen opleveren te vellen (preferentieel in de natuurlijke valrichting). Na de velling blijft de 
boom integraal in het reservaat liggen als belangrijke dood-hout-component. 

Wanneer windval of windbreuk optreedt waarbij de gevallen boom de doorgang verspert, dan kan het 
boomgedeelte dat over de weg of het wandelpad is gelegen weggezaagd en verplaatst worden zodanig dat 
het normale gebruik weer mogelijk is. 
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4.2.3 Invulling van de doelstellingen: specifieke bepalingen voor zones met 
gericht beheer 
Omdat de zones voor gericht beheer niet steeds samenvallen met de bestandsgrenzen werd gebruik 
gemaakt van ‘blokken’. Deze blokken met bijhorende beheersmaatregelen worden weergeven op de kaart 
in Bijlage 18 evenals in figuur 4 op pagina 47. Deze maatregelen zijn nodig voor het instandhouden van 
welbepaalde zeldzame of specifieke soorten fauna of flora. Hieronder wordt het beheer per blok besproken. 

Opmerking: 

Essentieel bij elk vermeld maaibeheer is dat het strooisel afgevoerd wordt (wanneer haalbaar, wordt het 
maaisel best enkele dagen na de maaibeurt weggenomen, omdat dan meer plantenzaden achterblijven). 

1) Blok 1: jaarlijks maaien in juli 
Hier bevindt zich een bloemenrijk hooiland met Zwarte zegge, Echte koekoeksbloem en Pinksterbloem. Dit 
grasland dient jaarlijks gemaaid te worden gevolgd door nabeweiding. Het maaien gebeurt best rond 15 juli 
aangezien dit grasland productiever is dan bijvoorbeeld de graslanden in blok 7. 

2) Blok 2: om de twee jaar maaien in juli 
Net ten oosten van bovenvermeld hooiland ligt een zeer nat verruigend perceel met Grote boterbloem, 
Dotterbloem, Blaaszegge, Veenwortel, Echte koekoeksbloem en Holpijp. Dit hooiland dient niet jaarlijks 
gemaaid te worden daar het in zekere mate bestand is tegen verruiging. Bovendien is het niet-jaarlijks 
maaien eveneens gunstig voor broedvogels zoals Waterral en Bosrietzanger en voor vlinders (bijvoorbeeld 
Oranjetipje). Dit stukje wordt bij voorkeur om de twee jaar gemaaid in juli. 

3) Blok 3: niets doen 
De wilgen- en elzenstruwelen worden ongemoeid gelaten en kunnen verder spontaan ontwikkelen. 

4) Blok 4: niets doen 
In dit blok ten noorden van de spoorweg bevinden zich nog elzenbestanden. Deze behoren niet tot het 
essentieel integraal reservaat. Zij zijn immers duidelijk geïsoleerd van de overige bosbestanden door de 
spoorlijn (en de verplichte beheerde strook aan weerszijden ervan) en ook de oppervlakte die in aanmerking 
komt voor integrale ontwikkeling (ca. 7 ha) voldoet niet aan het Minimum Structuur Areaal. 

In deze elzenbestanden wordt een beheer van ‘niets doen’ voorgesteld. Het handhaven van het 
elzenhakhout ten behoeve van het natuurbehoud is hier minder zinvol; bovendien is het zeer 
arbeidsintensief. Er werd beslist om spontaan een meer natuurlijk moerasbos te laten ontstaan. 
Daarenboven kan een elzenbroek als een soort natuurlijk hakhout opgevat worden: wanneer de elzen een 
zekere hoogte bereikt hebben waaien ze bij zware stormen om en lopen aan de voet opnieuw uit (Londo, 
1991). Wel dient in het zuiden van dit blok, met name langs de spoorweg, een veiligheidszone voorzien te 
worden door middel van hakhout (zie boven). Het is eveneens nodig om vooreerst de in dit blok plaatselijk 
voorkomende Amerikaanse vogelkers te verwijderen. 

5) Blok 5: jaarlijks maaien in september 
Blok 5 is een graslandstrook met onder andere Zeegroene muur. Deze strook wordt jaarlijks gemaaid in 
september. 

6) Blok 6: om de twee jaar maaien tot aan de eerste eik in september 
Op dit stuk groeien onder andere Poelruit, Moerasviooltje, Moerasvaren en Tweerijige zegge. In functie van 
Poelruit wordt om de twee jaar gemaaid in september tot aan de eerste eik. 
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7) Blok 7: jaarlijks maaien van de hooilanden in juli; openhouden van de sloten; cyclisch kappen 
van de wilgenstruwelen, kappen van populier en openmaken van een vijftal grachtjes 
Blok 7 bevindt zich in het oost-zuidoosten van het bosreservaat. Dit is een zeer waardevol hooilandperceel 
dat zich uitstrekt over het volledige bestand 15 en het noordelijk deel van bestand 16. Naast hooilanden 
vindt men er ook wilgenstruwelen en elzen-berkenbossen. In het noorden van dit blok komen ook nog 3 
rijen populier voor. Deze worden gekapt in 2002 (zie inleidend beheer), nadien wordt deze strook op dezelfde 
manier beheerd zoals de rest van de hooilanden in dit blok (jaarlijks maaien mét afvoer van het maaisel). 
In het zuiden van blok 7 bevinden zich nog twee populieren die eveneens in 2002 gekapt dienen te worden. 

De hooilanden, die behoren tot het verbond van Zwarte zegge, zijn er voedselarmer en zuurder dan de 
overige hooilanden in het bosreservaat. Zwarte zegge, Zompzegge en Moerasviooltje zijn hier 
kenmerkende soorten. Verder vindt men er ook Blauwe zegge, Wilde bertram en Veelbloemige veldbies, 
soorten die dan weer wijzen op blauwgrasland. Andere soorten zijn Hazezegge, Zeegroene zegge, 
Wateraardbei, Poelruit, Biezeknoppen, Waternavel, Veldrus, Moeras-vergeet-me-nietje en Zomp-vergeet-
me-nietje. In het verleden stond Blaasjeskruid hier in de grachten. 
Het optimaliseren van het beheer van deze interessante zeggevegetaties en hooilanden is bijgevolg 
belangrijk. 
Deze hooilanden dienen jaarlijks gemaaid te worden tussen het einde van juli en het begin van augustus. 
Het is belangrijk dat het maaisel achteraf afgevoerd wordt. 

Doorheen dit blok lopen verschillende grachtjes, al dan niet dichtgegroeid. Het is in deze grachtjes dat in het 
recent verleden Blaasjeskruid gevonden werd. De open sloten dienen open gehouden te worden; bij de 
andere dienen de wilgen eruit gehaald te worden. Het open maken/open houden van de sloten is eveneens 
belangrijk voor de libellenfauna van het bosreservaat. 

De wilgenstruwelen en elzen-berkenbossen in deze blok worden cyclisch (om de 10 à 15 jaar) gekapt, zodat 
mantel-zoomvegetaties (belangrijk voor onder andere vogels en vlinders) behouden blijven en zodat de 
rietvegetatie behouden wordt. 

 
Figuur 4: schematische weergave van het beheer in blok 7 en 8 
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8) Blok 8: grasland om de twee jaar maaien in september; sloot openmaken 
De sloot in dit blok wordt opnieuw opengemaakt; het grasland ten zuiden van de sloot wordt om de twee 
jaar gemaaid in september. 

9) Blok 9: zoom-mantelbeheer 
In dit blok wordt een geleidelijke overgang gerealiseerd naar het wilgenbos ten noorden van het grasland. 
Van zuid naar noord (wilgenbos) wordt volgende situatie bekomen: 

pad / jaarlijks te maaien grasland (september)/ om de twee jaar te maaien grasland (september)/ riet / zoom / 
bos 

De overgang van riet naar wilgenbos wordt gerealiseerd door over een breedte van ca. 10 m een strook te 
beheren als hakhout met een omlooptijd van 5 jaar. 

10) Blok 10: hakhoutbeheer 
Blok 10 bestaat uit twee percelen elzenhakhout van elkaar gescheiden door een graslandje (deel van blok 
11). 
Het hakhoutbeheer wordt verdergezet, de omlooptijd bedraagt 10 jaar. Om de vijf jaar worden afwisselend 
het westelijke en het oostelijke perceel gekapt. 
In het zuiden van het westelijk perceel staan een aantal exoten, namelijk Robinia pseudoacacia, 
Amerikaanse eik en Moeraseik. Deze worden verwijderd in 2002. 

11) Blok 11: extensieve begrazing 
Het gaat hier om huidige akkers (2 percelen, samen ca. 2 ha), weiland (1 perceel, 0,6 ha) en een graslandje 
(0,25 ha). Voor deze vier percelen wordt een extensieve begrazing voorgesteld. 
Hiertoe dient zo snel mogelijk elke vorm van bemesting achterwege gelaten te worden. 

De extensieve begrazing heeft tot doel: 

- een schrale graslandvegetatie tot ontwikkeling te brengen 
- een gevarieerd landschap te laten ontstaan met grazige delen (ca. 50% van de oppervlakte), ruigten en 

delen met spontane struweelvorming 

Hiertoe wordt: 

- ofwel een kudde van 7 à 9 schapen jaarrond op het blok gezet (indien er tijdens de winter onvoldoende 
voedselvoorziening is, vanaf maart-april); wanneer mocht blijken dat het voedselaanbod zo groot is dat op 
de helft van de oppervlakte een grazige situatie ontstaat kan dit aantal eventueel opgevoerd worden tot 
een 13-tal schapen. 

- ofwel een stootbegrazing toegepast; dit houdt in dat wanneer het voedselaanbod groot is een groter 
aantal schapen op de percelen gelaten worden en dit telkens totdat op zijn minst op de helft van de 
oppervlakte een grazige situatie ontstaat. 

Er dient op toegezien te worden dat de schapen nooit bijgevoederd worden terwijl ze zich in het 
begrazingsblok bevinden (ook niet wanneer ze overnachten buiten het begrazingsblok) omdat dit aanrijking van 
de bodem tot gevolg heeft. 
Indien het voedselaanbod te laag is dient de kudde tijdelijk verwijderd te worden en/of het aantal dieren 
permanent verlaagd. 

Het bovenvermeld aantal dieren is slechts indicatief en gebaseerd op volgende overwegingen: 

- een densiteit van 5 schapen per ha op het huidige grasland (dus 4 schapen) 
- voor de percelen die momenteel akker zijn wordt voorgesteld om na de oogst de zaak spontaan te 

laten evolueren en dus niet te ploegen of in te zaaien. Dit betekent dat de productie het eerste jaar wel 
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redelijk laag zal zijn. Voorspellen hoeveel schapen er dan zullen op kunnen is moeilijk, misschien 2 à 3 
per hectare (4 à 6 schapen in totaal) vanaf mei en nadien kijken voor hoelang er voedsel is. Wanneer 
blijkt dat er reeds voldoende bedekking is met grassen kan overgegaan worden tot 5 schapen per 
hectare. 

De eerste twee/drie jaar zal men dus flexibel moeten zijn in het aantal schapen; het kan ook mogelijk zijn 
dat er gedurende een kortere periode (wanneer er veel voedsel is) een stootbegrazing zal moeten toegepast 
worden. 

Voor de percelen die nu reeds grasland zijn zou enkel een extensieve begrazing in het begin kunnen leiden 
tot vervilting van de grasmat en verruiging van het gehele perceel. Mocht dit zich voordoen dan dient: 

- ofwel de begrazingsdruk (tijdelijk) verhoogd; hierbij kan eventueel gebruik gemaakt worden van 
verplaatsbare rasters; 

- ofwel de eerste jaren (totdat het perceel voldoende verschraald is) een maaibeheer ingesteld worden in 
de 2de helft van juni, gevolgd door nabegrazing. 

Indien het noodzakelijk is, omwille van de wettelijke verplichtingen, om over te gaan tot bestrijding van 
distels, dan dient dit mechanisch te gebeuren. 

Er werd beslist om een lage omheining aan te brengen rond de blokken 10 en 11. De schapen zullen dus 
ook kunnen grazen in de 2 hakhoutpercelen. Een lage omheining zorgt ervoor dat de schapen niet buiten 
de reservaatsgrenzen kunnen, maar vormt geen obstakel voor bijvoorbeeld Reeën. 

Dit beheer dient na vijf jaar geëvalueerd te worden; dan wordt een verder beheer uitgestippeld. 

12) Blok 12: jaarlijks maaien in september gedurende vijf jaar; daarna niets doen of tweejaarlijks 
maaien 
Op dit perceel stond vroeger Gevlekte orchis. Er werd beslist om dit perceel gedurende vijf jaar jaarlijks te 
maaien. Nadien volgt een evaluatie door de commissie (het is wel belangrijk dat het perceel elk jaar opgevolgd 
wordt en niet enkel na vijf jaar) waarbij een beslissing genomen wordt omtrent het verdere beheer (gericht of 
integraal). 
Dan wordt ofwel het maaibeheer stopgezet en een beheer van niets doen ingesteld ofwel wordt een 
maaibeheer voortgezet in functie van de bekomen vegetatie (bv. om de twee jaar in september). 
Deze evaluatie moet gericht zijn op het geheel van de vegetatiesamenstelling en niet enkel op het al dan 
niet terug voorkomen van orchideeën. De reden voor deze beheersoptie is dat het bodemtype hier afwijkt 
van het bodemtype van de andere open ruimtes. 

13) Blok 13: om de twee jaar maaien in september 
Dit nat grasland bevat onder andere Scherpe zegge, Zompzegge, Moerasviooltje, Ijle zegge en 
Blaaszegge. Dit blok neigt meer naar Grote zeggevegetatie; vandaar dat dit blok om de twee jaar gemaaid 
dient te worden in september. Bij een eventuele verruiging wordt de maaifrequentie verhoogd, bij een 
eventuele achteruitgang van de vermelde zeggesoorten wordt de maaifrequentie verlaagd. 

14) Blok 14: om de twee jaar maaien in september 
Ook dit graslandje, dat weliswaar iets minder vochtig is dan het vorige, neigt eerder naar Grote 
zeggevegetatie en bevat onder andere Snavelzegge, Blaaszegge, Zompzegge en Bosbies. Net als blok 13 
wordt het om de twee jaar gemaaid in september. Ook hier geldt dat de maaifrequentie eventueel 
aangepast zal moeten worden naargelang de ontstane situatie. 

In het westen grenst het grasland aan een sloot waarvan de wilgen op de oostelijke oever gekapt moeten 
worden. 
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15) Blok 15: zoom-mantelbeheer 
De aangeduide strook in bestand 9 wordt omrand door een sloot. 
Deze sloot wordt langs weerszijden open gehouden, de opslag wordt hierbij mee afgemaaid. 
Vervolgens wordt een zoom-mantel gecreëerd naar het bosbestand achter de sloot, zodat voor dit blok de 
volgende situatie bekomen wordt: 

Sloot / zoom / bosbestand 

Het zoombeheer houdt in dat over een strook van 10 meter in het bosbestand alles afgezet wordt in 2002. 
Nadien wordt deze strook beheerd als elzehakhout met een omlooptijd van 8 jaar. 

16) Blok 16: jaarlijks maaien in september 
Dit grasland bevindt zich net ten oosten van blok 16. Het is een smalle strook met Veelbloemige zegge, 
Elzenzegge, Zompzegge, Stijve zegge, Hoge cyperzegge, Ijle zegge, Blaaszegge, Zomp-vergeet-me-nietje, 
Egelboterbloem, Moerasviooltje en veel reukgras. 
Dit perceel wordt jaarlijks gemaaid in september. 

17) Blok 17: om de drie jaar maaien in september 
Dit kleine stukje is het verlengde van blok 17 en dient om de drie jaar gemaaid te worden in september. 

Net ten westen ervan bevinden zich 2 populieren die gekapt worden in 2002. 

18) Blok 18: jaarlijks maaien ten zuiden van de sloot in september, om de drie jaar maaien ten 
noorden van de sloot in de winter 
De sloot werd in 1998 opengewerkt. Langs weerszijden staat riet, ten zuiden van de sloot vindt men ook 
Moerasvaren en Moerasviooltje. 

De strook ten zuiden van de sloot dient jaarlijks gemaaid te worden in september tot en met de beekoever. 
Ten zuiden van laatstvermelde beekoever wordt een geleidelijke overgang gecreëerd naar het 
achterliggende bosbestand (zie blok 15). 

De zone ten noorden van de in 1998 opengewerkte sloot wordt beheerd als rietland en wordt hiertoe om de 
3 à 5 jaar gemaaid in de winter, wanneer het bodemoppervlak voldoende hard bevroren is. 

19) Blok 19: hakhoutbeheer langs de spoorweg 
Uit veiligheidsoverwegingen wordt langs weerszijden van de spoorweg een strook van 20 meter beheerd 
als hakhout met een omlooptijd van 14 jaar (om de 7 jaar afwisselend het noordelijk deel en het zuidelijk deel). 

Er dient hierbij opgemerkt dat overleg met de NMBS wenselijk is ivm. het gebruik van herbiciden langs het 
spoor. 

20) Tijdstip van uitvoering 
Bij het uitvoeren van de beheerswerkzaamheden is het belangrijk dat een ‘schoontijd’ gerespecteerd wordt 
om de verstoring van de fauna tot een aanvaardbaar niveau te beperken. 
Concreet betekent dit dat de kappingen in de blokken 6 en 7 moeten vermeden worden in de periode van 
maart t.e.m. 15 augustus (Vandekerkhove & De Keersmaeker in IBW-advies 1998). 
Voor roofvogels bijvoorbeeld is deze periode noodzakelijk. 

Beheerswerken die geen machines vereisen kunnen eventueel wel tijdens de broedperiode gebeuren. 
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5. BEHEERSRICHTLIJNEN 

5.1 Maatregelen om de natuurlijke fauna en flora te herstellen of te 
behouden 
Hiertoe worden de volgende maatregelen voorzien: 

- Jaarlijks maaien van de zeggevegetaties en graslanden in de blokken 1, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17 en 19 
- Om de twee jaar maaien van de zeggevegetaties en graslanden in de blokken 2, 6, 8, 9 en 10 
- Om de drie jaar maaien van de graslanden in blok 18 en 19 
- Een beheer van niets doen in de blokken 3 en 4 
- Hakhoutbeheer in de blokken 7, 11 en 20 
- Ruimen van de sloten in blok 7, 8 en 16 
- Zoom-mantelbeheer in blok 9 en 16 

5.2 Maatregelen om de inheemse boomsoorten te bevorderen 
Het bestrijden van Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Rododendron en Japanse duizendknoop 
bevoordeelt de ontwikkeling van inheemse boomsoorten. 

5.3 Maatregelen om de natuurlijke verjonging te stimuleren 
Het ringen van de exoten creëert mogelijkheden voor natuurlijke verjonging. 

5.4 Maatregelen om de ongelijkjarigheid en ongelijkvormigheid te 
bevorderen 
Door het verwijderen van de exoten wordt de natuurlijke verjonging gestimuleerd waardoor de 
ongelijkjarigheid en de ongelijkvormigheid van de bestanden nog zal toenemen. Er wordt opgemerkt dat er 
al een belangrijke mate van ongelijkjarigheid en ongelijkvormigheid aanwezig is. 
Ook het cyclisch kappen van de wilgenstruwelen en het elzenhakhout en het onderhouden van het 
maaibeheer van een aantal graslanden zal de ongelijkjarigheid en de ongelijkvormigheid van het 
bosreservaat ten goede komen. 

5.5 Maatregelen om het ecologisch evenwicht te bevorderen 
Het toelaten van spontane processen in de blokken 3 en 4 van het gerichte reservaat, evenals in het 
integrale reservaat (na een beperkt inleidend beheer), biedt waarschijnlijk de beste garantie voor een 
ecologisch evenwicht in het bosreservaat. 

Het verwijderen van de exoten in het bosreservaat bevordert eveneens het evenwicht van een meer 
natuurlijk ecosysteem. 

5.6 Bosbouwtechnische aspecten van het beheersplan 
Het kappen van de wilgenstruwelen en elzen-berkenbossen in blok 7 en van het elzenhakhout in blok 11 
gebeurt cyclisch met een omlooptijd van 10 à 15 jaar. Het kappen vindt een eerste maal plaats in februari 
2002. 

Het hakhoutbeheer dat – uit veiligheidsoogpunt – gevoerd dient te worden langs de spoorweg heeft een 
omlooptijd van 15 jaar en wordt eveneens aangevat in februari 2002. 
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5.7 Kap- en beheersregeling 
Beheersmaatregel 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Bestrijding van Am. eik en Am. vogelkers 
(volledig reservaat) 

X                     

Verwijderen van Japanse duizendknoop X                     

Nazorg van behandelde Am. eik, Am. 
vogelkers en Japanse duizendknoop 

 X X X                  

Controle op mogelijke nieuwe exemplaren 
van agressieve exoten 

        X     X     X   

Verwijderen van Rododendrons X                     

Kappen van populieren in blok 7 en blok 17 X                     

Verwijderen van jachtinfrastructuur X                     

Bebossen weide in bestand 8  X                    

Waterlopenbeheer X                     

Maaien graslanden in blok 1 en 7 (juli) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Maaien grasland in blok 2 (juli) X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Maaien van de graslanden in blok 17 
(september) 

X   X   X   X   X   X   X   

Maaien graslanden in de blokken 5, 9 (net 
ten noorden van het pad), 12, 16 en 18 (ten 
zuiden van de sloot) (september) 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Maaien graslanden in de blokken 6, 8, 9 (ten 
noorden van de jaarlijks te maaien strook), 13 en 
14 (september) 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Ruimen van de sloten in blok 7, 8 en 15 X          X          X 

Verwijderen exoten blok 10 X                     

Hakhoutbeheer in blok 10 X (W)     X (O)     X (W)     X (O)     X (W) 
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Beheersmaatregel 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Hakhoutbeheer langs weerszijden van de 
spoorweg 

X (N)       X (Z)       X (N)       

Zoom-mantelbeheer in blok 9 X     X     X     X     X 

Maaien strook ten noorden van de sloot in 
blok 18 (winter) 

X   X   X   X   X   X   X   

Cyclisch kappen wilg en berk in blok 7 X          X          X 

Zoom-mantelbeheer in blok 15 X        X        X     

Verwijderen van de omheining X                     

Tabel 2: kap- en beheersregeling 
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6. BIJZONDERE BEHEERSRICHTLIJNEN 

6.1 Bosbouwkundige werken 

6.1.1 Bosverjongingsprogramma 
Stimuleren van de natuurlijke verjonging. 

6.1.2 Bebossings- en herbebossingswerken 
De weide in bestand 8 wordt in 2003 bebost met hoofdzakelijk Zomereik. Op de natste stroken kan beplant 
worden met Gewone es. 

Hierbij wordt slechts 50% van het perceel effectief beplant, zodat voldoende ruimte aanwezig is voor 
spontane processen. Voor meer details wordt verwezen naar 4.2.2. 

6.1.3 Omvormingen 
Niet van toepassing. 

6.1.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 
Niet van toepassing. 

6.1.5 Werken ter preventie van bosbranden (art. 100) 
Er zijn geen werken voorzien ter preventie van bosbranden. Dankzij het vochtig karakter en het afwezig zijn 
van naaldhout is het bosreservaat immers weinig brandgevoelig. 

6.2 Werken met betrekking tot de fytosociologische, faunistische, 
bodemkundige of landschappelijke waarde 

6.2.1 Flora 
Het beheer van een deel van het gerichte reservaat en de specifieke beheerswerken, namelijk het – al dan 
niet jaarlijks – maaien van de graslanden, het terugdringen van de wilgen, het ruimen van een aantal sloten 
en het verwijderen van exoten uit het bosreservaat zorgen voor het behoud en de verdere ontwikkeling van 
de floradiversiteit. 

6.2.2 Fauna 
Als maatregelen die ook de fauna bevoordelen, zijn onder meer te vermelden: 

- het ruimen van de sloten in de bestanden 7, 8 en 16; 
- het ontwikkelen van zoom-mantelvegetaties die de faunadiversiteit (vlinders, vogels, zweefvliegen, …) van 

bosranden ten goede komt; 
- het opnieuw open maken van een aantal grachtjes is gunstig voor de libellenfauna; 
- het ringen van de exoten zorgt voor dood hout, wat belangrijk is voor ongewervelden (Hermy, 1989). 

6.2.3 Bodem 
Niet van toepassing. 
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6.2.4 Landschap 
Het verwijderen van de omheining betekent een belangrijke landschappelijke meerwaarde voor het 
bosreservaat. 

6.3 Uitzonderlijke werken, die een wijziging van de ecologische 
kenmerken tot gevolg hebben zoals genoemd in artikel 30 van het 
Bosdecreet 
Bosreservaten hebben een zeer belangrijke ecologische functie: zij vormen belangrijke locaties voor het 
behoud van zeldzame bostypes, processen en soorten. Om deze maximaal te beschermen zijn een aantal 
handelingen opgenomen in artikel 30 van het bosdecreet, verboden in de bosreservaten.  

Onverminderd de verbodsbepalingen opgenomen in wetten, decreten, reglementen en de ontheffingen 
opgenomen in het beheersplan, is het in de bosreservaten verboden: 

1. planten of onderdelen van planten te verwijderen; 

2. opgravingen of extracties van materiaal uit de bodem of uit de ondergrond te verrichten; 

3. werkzaamheden uit te voeren die niet in het beheersplan zijn opgenomen en die van aard zijn wijzigingen 
aan te brengen in de mineralogische en paleontologische sites, de archeologische grondvesten, het 
landschap, het reliëf, de natuurlijke waterhuishouding, de bodemvruchtbaarheid, de zuiverheid en het 
regime van de waterlopen, de vegetatie en de inheemse flora en fauna; 

4. dieren en planten te introduceren; 

5. vuur te maken behalve wanneer zulks nodig is als beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel bij wet 
verplicht of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment; 

6. bronnen, veen- of turflagen te wijzigen; 

8. sport te beoefenen; 

10. bestrijdingsmiddelen te gebruiken; 

11. meststoffen te gebruiken; 

12. keten, loodsen, tenten of andere constructies te plaatsen, zelfs als die slechts tijdelijk zijn. 

In functie van wetenschappelijk onderzoek staat dit beheersplan expliciet een ontheffing toe van deze 
verbodsbepalingen (met uitzondering van sport beoefenen en meststoffen gebruiken). Elke vorm van 
wetenschappelijk onderzoek moet steeds aangevraagd worden bij het bosbeheer, dat samen met het 
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer de opportuniteit van het onderzoek beoordeelt en de verdere 
randvoorwaarden voor de uitvoering van het onderzoek vastlegt. Onderzoeksactiviteiten die onherstelbare 
schade toebrengen aan de intrinsieke waarde van het reservaat worden hierbij als niet opportuun 
beschouwd. In geval van twijfel kan de administratie het oordeel vragen van de adviescommissie, ook voor 
deze activiteiten waar geen expliciete machtiging van de commissie nodig is. 

Verder is een uitzondering op het gebruik van bestrijdingsmiddelen toegestaan in functie van de bestrijding 
van Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers. Indien mechanische methodes (ringen, uittrekken) falen, 
kan overgegaan worden tot een behandeling met glyfosaat. Volgende prioriteit geldt wat betreft aan te 
wenden methode : 

1. hak- en spuitmethode 
2. stobbebehandeling 
3. bladbehandeling (enkel bij hoge uitzondering aan te wenden) 
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Door onvoorziene omstandigheden kan het noodzakelijk zijn bepaalde beheersdaden uit te voeren die niet 
voorzien zijn in het beheersplan, of af te wijken van de voorziene timing. 
In de gerichte reservaatgedeelten kunnen deze afwijkingen enkel uitgevoerd worden na grondige 
motivering en uitdrukkelijke toestemming van de adviescommissie. 
In de integrale reservaatdelen wordt hierop geen uitzondering toegestaan: na een eventueel startbeheer 
wordt hier de status van integraal reservaat ingesteld. Omwille van redenen van wetenschappelijk 
onderzoek is het absoluut noodzakelijk hierna onder geen beding nog in te grijpen, met uitzondering van het 
wegnemen van externe invloeden (verwijderen van zaailingen van Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik). 

6.4 Uitzonderlijke werken, die een wijziging van de ecologische 
kenmerken voor gevolg hebben, zoals bedoeld in de artikelen 30 en 
97, en waarvoor de adviescommissie voor de bosreservaten moet 
worden gehoord 
Artikel 30 van het bosdecreet vermeldt: 

Onverminderd de verbodsbepalingen opgenomen in wetten, decreten, reglementen en de ontheffingen 
opgenomen in het beheersplan, is het in de bosreservaten verboden: 
 
7. dieren te verdelgen, te verplaatsen of te vangen, hun jongen, eieren, nesten of schuilplaatsen te storen, 
tenzij een machtiging door het Bosbeheer werd uitgereikt, de commissie gehoord; 

9. te jagen, tenzij daarvoor machtiging werd verleend door het Bosbeheer, na de adviescommissie 
gehoord te hebben; 

Artikel 97 van het bosdecreet stelt: 

§ 1. Onverminderd verbodsbepalingen opgenomen in wetten, decreten en reglementen is het, zonder 
toestemming van de eigenaar en machtiging van het Bosbeheer, in alle openbare bossen en voor wat de 
bosreservaten betreft, de commissie gehoord, verboden: 

1. het strooisel te verwijderen; 

2. het dode hout, op de grond liggend of nog aan de stam bevestigd, te verwijderen tenzij het behoort tot 
een partij verkochte bomen; 

3. knoppen, scheuten, twijgen, bloeiwijzen, kegels, vruchten, zaden te verzamelen en te verwijderen; 

4. bomen op te snoeien, behoudens wanneer deze maatregel werd opgenomen in het goedgekeurd 
beheersplan; 

5. keten, loodsen en alle andere constructies en verblijfsgelegenheden op te richten, en tenten en 
woonwagens, al dan niet op wielen, te plaatsen, 

met uitzondering van die welke vereist zijn voor het beheer en de bewaking van de bossen en voor de 
veiligheid en het welzijn van de personen die op rechtmatige wijze in het bos aanwezig zijn; 

7. de rust in het bos en van de bezoekers op welke wijze ook te verstoren; 

9. dieren te houden binnen omheiningen; 

10. bomen te beschadigen planten weg te nemen, uit te rukken of af te snijden; 

Dit beheersplan staat expliciet een ontheffing toe van deze verbodsbepalingen in functie van 
wetenschappelijk onderzoek en in bepaalde gevallen in functie van het beheer (bv. dieren houden binnen de 
omheining). Dit betekent dat dieren kunnen worden gevangen, gedood of verstoord of binnen een omheining 
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geplaatst, dat strooisel, knoppen, scheuten, planten, stukken dood hout, enz. kunnen worden verzameld (in 
functie van wetenschappelijke analyses), en tijdelijke constructies, noodzakelijk in functie van het onderzoek, 
kunnen worden opgesteld. 

Een ontheffing voor deze verbodsbepalingen is evenwel steeds gebonden aan een machtiging, afgeleverd 
door het bosbeheer. Elke vorm van wetenschappelijk onderzoek moet steeds aangevraagd worden bij het 
bosbeheer, dat samen met het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer de opportuniteit van het onderzoek 
beoordeelt en de verdere randvoorwaarden voor de uitvoering van het onderzoek vastlegt. 

De aanvragen worden ook steeds voorgelegd aan de adviescommissie. Enkel indien een meerderheid van 
de leden van de commissie haar goedkeuring verleent kan door het Bosbeheer een machtiging worden 
afgeleverd.  

Indien op het moment van een aanvraag geen vergadering van de commissie voorzien is, kan de 
goedkeuring van de adviescommissie ook worden bekomen via een schriftelijke procedure. 

6.5 Richtlijnen m.b.t. de sociale functie (art. 10) 

6.5.1 Toegankelijkheid 
Zoals reeds vermeld is de jacht in het domein Coolhem zeer belangrijk geweest, dermate zelfs dat het niet 
overdreven is te stellen dat het bos uitsluitend behandeld werd in functie van de jacht. Er is dan ook 
praktisch een totale ontoegankelijkheid voor het publiek. Enkel geleide bezoeken waren mogelijk. 
Gezien de bestemming als bosreservaat zal ook na 2002 recreatie grotendeels ongewenst zijn. Enkel het 
pad langs bestand 12 (zie kaart in bijlage 18) zal toegankelijk zijn voor het publiek. Wel blijven steeds geleide 
bezoeken op aanvraag mogelijk. 

6.5.2 Maatregelen ter bescherming van flora, fauna, bosverjonging m.b.t. de 
bosrecreatie 
Daar het bosreservaat niet toegankelijk is voor het publiek dienen geen dergelijke maatregelen genomen te 
worden. 

6.5.3 Richtlijnen in verband met de jacht 
In de verkoopakte van 1987 werd opgenomen dat de vorige eigenaar (de heer Marcel Braspennincx) en zijn 
twee zonen nog gedurende 15 jaar het jachtrecht behouden. Het domein mag gedurende deze periode ook 
niet opengesteld worden voor het publiek, en de omheining moet onderhouden worden. 

Na afloop van deze jachtovereenkomst (in 2002) wordt het jachtrecht niet langer verhuurd in Coolhembos. 
De omheining zal verwijderd worden en zowel bijvoedering als afschot worden stopgezet, zodanig dat zich, 
wat de reeën betreft, een meer natuurlijke populatiedichtheid zal kunnen instellen. 
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7. OPENBAARHEID VAN HET BEHEERSPLAN 
Het beheersplan is ter beschikking gesteld aan de leden van de adviescommissie van het bosreservaat 
Coolhembos (ledenlijst adviescommissie zie Bijlage 19). 

Het beheersplan voor het bosreservaat Coolhembos ligt ter inzage bij: 

 Hoofdbestuur Bos & Groen, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 Brussel 

Contactpersoon: ir. Bernard van Elegem 

 Houtvesterij Antwerpen, Copernicuslaan 1 bus 7, 2018 Antwerpen 

Contactpersoon: ir. A. Caluwe 

 Boswachter: 

Jean-Pierre Adriaenssens 
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8. MAATREGELEN IN DE ONMIDDELLIJKE OMGEVING VAN 
HET BOSRESERVAAT OM NADELIGE BEÏNVLOEDING VAN 
BUITENAF TE STOPPEN (ARTIKEL 29) 

8.1 Aard en doelstellingen van deze maatregelen 
Het grondwater in het bosreservaat is zeer kwetsbaar. Het zou volstaan om het sluisje aan de 
Goorlaakbeek ter hoogte van de bestanden 7 en 11 te openen om het hele domein te vervuilen. Vandaar 
dat het belangrijk is om dit sluisje regelmatig na te zien, zodat mogelijke overstromingen met water van de 
Goorlaakbeek voorkomen kunnen worden. 

Om na de bestrijding van de exoten een herkolonisatie van een aantal soorten in het bosreservaat te 
voorkomen is het van groot belang dat vanaf 2002 Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Japanse 
duizendknoop in het aangrenzende parkgebied op dezelfde manier bestreden worden als in het 
bosreservaat. 

In het kader van een uitbreiding van het bosreservaat is het nodig om in de toekomst aanpalende percelen 
mee trachten te integreren in het beheer. Vooral een uitbreiding van het begrazingsblok in het zuiden van 
het bosreservaat via aankoop van de aanwezige landbouwgronden is sterk aangewezen, ook in functie van 
een betere buffering van het bos tegen mestinspoeling. 

8.2 Beheersovereenkomsten 
Niet van toepassing. 
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