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1. INLEIDING 
 

Opmerking om misverstanden te vermijden 
In het verleden werden de benamingen ‘De Goorbossen’ en ‘Obroek’ door elkaar gebruikt, maar beide slaan 
op hetzelfde bosgebied. Sinds 27/08/1999 gebruikt men de term ‘De Goorbossen’ om het bosreservaat aan 
te duiden, dat deel uitmaakt van het gemeentebos Obroek. 

1.1 Statuut 
Een deel van het gemeentebos Obroek werd op 27 augustus 1999 bij Ministerieel Besluit als bosreservaat 
aangewezen. In Bijlage 1 is het besluit van de erkenning en de afbakening van het bosreservaat gevoegd. 
Het bosreservaat ‘De Goorbossen’ heeft een oppervlakte van 47 ha 17 a 10 ca. 
Het overige deel van het gemeentebos Obroek wordt beheerd als gemeentebos of toekomstig bos (huidige 
landbouwpercelen). 

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 ‘De Goorbossen’ op te 
stellen. 

Door de VBV werd de bosbouwkundige en fytosociologische inventarisatie van het bosreservaat De 
Goorbossen 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 eigenlijke beheersplan opgesteld. 

Dit beheersplan volgt de inhoudstafel opgenomen in het uitvoeringsbesluit betreffende de bosreservaten 
(BS 27/05/1993). Het beheersplan dat in 1995 opgesteld werd door Afdeling Bos & Groen, Houtvesterij 
Turnhout, was een belangrijke bron van informatie. 

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

2.1 Eigendomsstatuut 
Het bosreservaat ‘De Goorbossen’ is eigendom van de gemeente Retie. Het was aanvankelijk een (natte) 
heidegrond die in de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd bebost (zie verder ook 2.8 Geschiedenis). 

Zoals reeds vermeld in de inleiding werd niet geheel het gemeentebos Obroek aangeduid als bosreservaat. 
In totaal kent het gemeentebos drie onderscheiden bestemmingen (zie figuur in Bijlage 3): 

• Bosreservaat: het grootste gedeelte (47,17 ha), beheerd door afdeling Bos en Groen. 

• Natuurreservaat: de vijver en omgeving (10,9 ha), beheerd door de Wielewaal vzw. 

• Het overige deel, in het zuiden, niet aansluitend aan de vorige, met een dennenbos en weilanden. 

2.2 Kadastraal overzicht 
Het bosreservaat is gelegen op het kadastraal plan Retie, 1ste Afdeling, Sectie D. 

De kadastrale legger en plannen worden weergegeven in Bijlage 4. 

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

Perceelnummer  Oppervlakte  
 ha a ca 

Bos  

40/5 0 7 20 

84f 0 28 25 

40k3 0 37 0 

40l3 0 38 0 

40g3 0 55 0 

82c 0 66 0 

40/4 1 22 30 

81m 1 49 30 

81n 1 53 25 

40d9 2 68 95 

40/3 2 78 5 

40w7 3 11 5 

40/2 4 0 90 

40/9 4 37 5 

40y7 5 6 90 

40b3dl Deel 

40b9dl Deel 

81t2 0 37 45 

82b 0 84 0 

40/6dl Deel 
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Perceelnummer  Oppervlakte  
 ha a ca 
40v9dl Deel 

40x8dl Deel 

Weg  

40e9 0 11 75 

40m9 0 12 90 

40r9 0 13 65 

40t3 0 14 0 

40w3 0 15 0 

40z8 0 15 0 

40m3 0 18 0 

40n9 0 21 40 

40p9 0 27 28 

40x7 0 29 40 

40a3dl deel 

40s9dl deel 

40t9dl deel 

Weiland  

82a 1 1 0 

Bouwland  

38a 0 11 70 

Totaal  47 17 10 

Tabel 1: kadastrale percelen en hun oppervlakte van het bosreservaat ‘De Goorbossen’ 

Van de percelen 40b3, 40b9, 40a3, 40s9, 40t9, 40/6, 40v9 en 40x8 kan de exacte oppervlakte niet gegeven 
worden omdat het bosreservaat slechts een deel van die percelen beslaat. In die percelen situeert zich 
onder meer de vijver waarover de Wielewaal vzw het beheer heeft. 

De totale oppervlakte van het bosreservaat de Goorbossen bedraagt 47 ha 17 a 10 ca (MB 27/08/1999). Dit 
komt ongeveer overeen met de oppervlakte bekomen door eigen planimetrie, namelijk 47 ha 75 a. Het 
verschil is onder andere te wijten aan het niet volledig gelijklopen van de begrenzing van de verschillende 
bosbestanden met wegen of bestandsgrenzen. 

Het bosreservaat bestaat volledig uit bos, met uitzondering van: 

 De vijver ten noorden van de privé-enclave. 

 Het ven in bestand 5B. 
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2.3 Administratieve en geografische situering 

 
Figuur 1: Situering van de Goorbossen (schaal 1/20.000) 

Het bosreservaat de Goorbossen bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Retie, ongeveer drie 
kilometer ten noordoosten van het centrum van Retie, tegen de E34 aan. 

Retie behoort tot het kanton Turnhout van het arrondissement Turnhout in de provincie Antwerpen. 

De onmiddellijke omgeving bestaat voornamelijk uit landbouwgronden. 

Het bosreservaat omsluit het natuurreservaat ‘De Goorvijver’ en grenst in het zuiden aan het 
natuurreservaat ‘t Plasneetje. Deze beide natuurreservaten worden beheerd door de Wielewaal vzw. 

2.4 Bestemming volgens gewestplan 
 In Bijlage 5 worden de gewestplanbestemmingen weergegeven. 

Het grootste deel van het eigenlijke bos (34 ha) kreeg de bestemming bosgebied. Dit zijn beboste of te 
bebossen gebieden, bestemd voor het bosbedrijf. Daarin zijn gebouwen toegelaten noodzakelijk voor de 
exploitatie van en het toezicht op de bossen, evenals jagers- en vissershutten, op voorwaarde dat deze niet 
kunnen gebruikt worden als woonbedrijf, al ware het maar tijdelijk. 

Enkele percelen (11 ha) rond de zandwinningsvijver kregen de bestemming dagrecreatie. 
Recreatiegebieden zijn bestemd voor het aanbrengen van recreatieve en toeristische accommodatie, al dan 
niet met inbegrip van de verblijfsrecreatie. In deze gebieden kunnen de handelingen en werken aan 
beperkingen worden onderworpen teneinde het recreatief karakter van de gebieden te bewaren. In 
gebieden voor dagrecreatie is elke verblijfsaccomodatie uitgesloten. 
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Tenslotte kregen een paar percelen (ca. 3 ha) in het zuiden van het bosreservaat de bestemming 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Dit zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met 
het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen 
alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven 
bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen. 

2.5 Ligging in of nabij speciale beschermingszones 

2.5.1 Beschermd landschap 
Het bosreservaat de Goorbossen is niet gelegen in een beschermd landschap. 

2.5.2 EU-Vogelrichtlijngebied 
Zowat 500 meter ten oosten van de Goorbossen ligt het EU-Vogelrichtlijngebied nr. 22 ‘De Ronde Put’, 
opgericht bij Besluit van de Vlaamse Regering van 17/10/1988 (zie Bijlage 6). 

Dit EU-Vogelrichtlijngebied heeft een totale oppervlakte van 5.450 ha. 

Het gehele gebied omvat vooral loof- en naaldbossen; verder treft men er weilanden, landbouwgebied, 
moeras, heideland en vijvers. Binnen dit EU-Vogelrichtlijngebied bevinden zich de natuurreservaten ‘De 
Ronde Put’, ‘Den Diel’ en ‘De Maat’. 

De EU-Vogelrichtlijn werd in 1979 door de Europese Gemeenschap uitgevaardigd met als doel de 
instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied te 
bevorderen. In Vlaanderen werden reeds 23 EU-Vogelrichtlijngebieden afgebakend; goed voor een totale 
oppervlakte van 97.580 ha (Natuurrapport 1999). 

In het EU-Vogelrichtlijngebied ‘De Ronde Put’ broeden de volgende 10 vogelsoorten die terug te vinden zijn 
op de Rode lijst: 
Dodaars (Tachybaptus ruficollis) – Rode lijst: achteruitgaand 
Geoorde fuut (Podiceps nigricollis) – Rode lijst: kwetsbaar 
Woudaapje (Ixobrychus minutus) – Rode lijst: met uitsterven bedreigd 
Roerdomp (Botaurus stellaris) – Rode lijst: met uitsterven bedreigd 
Bruine kiekendief (Circus aeruginosus) – Rode lijst: kwetsbaar 
Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) – Rode lijst: bedreigd 
IJsvogel (Alcedo atthis) – Rode lijst: kwetsbaar 
Boomleeuwerik (Lullola arborea) – Rode lijst: kwetsbaar 
Roodborsttapuit (Saxicola torquata) – Rode lijst: bedreigd 
Rietgors (Emberiza schoeniclus) – Rode lijst: achteruitgaand 

Eén van bovenvermelde Rode lijstsoorten komt tot broeden in de Goorbossen, namelijk de IJsvogel. 

2.5.3 EU-Habitatrichtlijngebied 
 De afbakening van het EU-Habitatrichtlijngebied en het EU-Vogelrichtlijngebied worden weergegeven in Bijlage 6. 

Een groot gedeelte van het bosreservaat situeerde zich in de oorspronkelijke voorstellen van het EU-
Habitatrichtlijngebied ‘Kleine Nete en vallei met brongebieden, moerassen en heiden’. 

Dit EU-Habitatrichtlijngebied heeft een oppervlakte van 2.350 ha en herbergt 9 habitats van Bijlage I van de 
EU-Habitatrichtlijn. Daarvan is er 1 prioritair, namelijk ‘Overblijvende of relictbossen op alluviale grond 
(Alnion-glutinoso-incanae). 

Dit EU-Habitatrichtlijngebied (dat zich gedeeltelijk binnen het EU-Vogelrichtlijngebied ‘De Ronde Put’ situeert) 
bestaat uit een complex van brongebieden en valleigebieden langs de bovenloop, en enkele moeras- en 
heidegebieden in de middenloop (De Zegge, Olensbroek, Snepkensvijver, Zwart Water, Lavendelven). De 
aanliggende valleigebieden zijn meestal landbouwgebied, maar zeer extensief gebruikte percelen, die als 
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buffer zouden moeten fungeren. De Plas- en Looiendse Nete, die de Goorbossen doorlopen, monden uit in 
de Kleine Nete. 

In dit EU-Habitatrichtlijngebied komen vier Bijlage II-soorten voor, namelijk Beekprik (Lampetra planeri), 
Kleine Modderkruiper (Cobitis taenia), Grote Modderkruiper (Misgurnis fossilis) en de Rivierdonderpad (Cottus 
gobio). 

In de Looiendse Nete werd de Kleine modderkruiper vastgesteld (visdatabank UIA - dep. biologie - 
onderzoeksgroep ecosysteembeheer & Provinciale Visserijcommissie Antwerpen). Deze soort wordt op de Rode 
lijst aangeduid met Criterium Zb, dit wil zeggen: momenteel zeldzaam, maar de laatste jaren niet beduidend 
achteruitgegaan. 

In de nieuwe afbakening (mei 2001) van de EU-Habitatrichtlijngebieden werden de Goorbossen, ten gevolge 
van een menselijke fout, echter niet meer weerhouden, hoewel quasi het gehele gebied bestaat uit 
NATURA 2000 habitats. 

Niettemin is aanmelding als EU-Habitatrichtlijngebied zeker te argumenteren gezien de aanwezigheid van 
de volgende habitats in het bosreservaat: 

 3110: ‘Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie: 
Littorellia’. In en rond het ven in bestand 5B groeien heel wat planten van de Oeverkruidorde 
(Littorelletalia): Oeverkruid, Pilvaren, Gesteeld glaskroos, Moerashertshooi, Vlottende bies, Drijvende 
waterweegbree, Witte waterranonkel, … Het beheer van deze zeer waardevolle bospoel dient zeker in 
het teken te staan van dit Oeverkruidverbond, één van de meest bedreigde socio-ecologische groepen 
van Vlaanderen. 

 4010: ‘Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix’: komt voor rond de Goorvijver 

 91E0: ‘Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion-glutinoso-incanae)’ komen in beperkte 
oppervlakte voor binnen het bosreservaat. 

 9190: ‘Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten’ zijn zich aan het ontwikkelen. 

2.5.4 Natuurreservaten en domeinbossen 
Twee en een halve kilometer ten oosten van het bosreservaat bevindt zich het Vlaams natuurreservaat ‘De 
Ronde Put’ (Mol-Postel). Het natuurreservaat is 170 ha groot; 100 ha daarvan wordt beheerd door de 
Afdeling Natuur, de overige 70 ha door de Afdeling Bos & Groen. 

Het natuurreservaat bestaat uit oude open dennenbossen, natte en droge heide, natte graslanden met 
poelen en brede sloten, gagelstruweel, rietland en grote, ondiepe vijvers. Het natuurreservaat is niet enkel 
van belang voor vogels, ‘De Ronde Put’ trekt tevens heel wat insecten aan, in het bijzonder libellen en 
vlinders, en herbergt eveneens een waardevolle vegetatie. 

Nog in Mol bevinden zich de natuurgebieden ‘De Maat’ en ‘Den Diel’. Deze gebieden bestaan uit heide, 
bossen, moeras en vijvers. Door turfontginning, gevolgd door viskweek, ontstonden er verschillende vijvers. 
Beide gebieden zijn van groot belang voor insecten en herbergen talrijke libellensoorten die vermeld staan 
op de Rode lijst. De Ronde Put, Den Diel en De Maat behoren trouwens tot de 20 belangrijkste gebieden 
voor libellen in Vlaanderen (De Knijf & Anselin, 1996). 
Tenslotte kunnen nog de volgende natuurreservaten vermeld worden: 
 Het Goorke (sinds 1981, 44 ha): dit Vlaams natuurreservaat bevindt zich 3,2 km ten noorden van de 

Goorbossen. Het is eigendom van Afdeling Natuur. 

 De Graaf (6 ha): situeert zich 1 km ten oosten van de Goorbossen; het is een erkend natuurreservaat 
dat eigendom is van de Wielewaal vzw. 

 Biezen (ca. 2 ha): dit is een niet-erkend natuurreservaat dat 1,7 km ten noorden van de Goorbossen ligt; 
het is eigendom van de Wielewaal vzw. 
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 Den Hooyput (10 ha): bevindt zich 2,5 km ten noordoosten van de Goorbossen; het is een erkend 
natuurreservaat en is eigendom van de Wielewaal vzw. 

 De Goorbossen (8,89 ha): dit natuurreservaat (erkenningsaanvraag is lopende) omvat de vijver en 
omgeving en wordt beheerd door de Wielewaal vzw. 

 ’t Plasneetje (2,01 ha): grenst in het zuiden aan het bosreservaat; dit natuurreservaat wordt beheerd 
door de Wielewaal vzw. 

 Reties Goor: bevindt zich zowat 1 km naar het oosten en bestaat uit 2 reservaten; ca. 10 ha wordt 
beheerd door Afdeling Natuur en ca. 7 ha wordt beheerd door de Wielewaal vzw. 

 De Watering (70 ha): situeert zich ten noordoosten van het bosreservaat; het overgrote deel (ca. 50 ha) 
is bos en wordt beheerd door Afdeling Bos & Groen; de rest (voornamelijk vijvers) wordt beheerd door 
Afdeling Natuur. 

2.6 Erfdienstbaarheden 
De weg gelegen tussen de percelen 40y7 en 40a3, nodig als toegang tot het privé-perceel, is bezwaard met 
een erfdienstbaarheid, evenals de waterlopen de Looiendse Nete (2de categorie) en de Plasnete (3de 
categorie). 

2.7 Situatieplan 
Het situatieplan wordt weergegeven in de volgende figuur. 

Figuur 2:  Situatieplan (schaal: 1/10.000) 
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2.8 Geschiedenis 
Omtrent de geschiedenis van het gebied kan heel wat afgeleid worden uit de verschillende historische 
kaarten (zie Bijlage 7). In de tekst wordt gebruikt gebruik gemaakt van de nieuwe bestandsnummers. Deze 
bestandsnummers kunnen teruggevonden worden op de bestandenkaart in Bijlage 9. 

2.8.1 de Ferrariskaart 
Uit de de Ferrariskaart (± 1775) blijkt dat het gebied in de 18de eeuw een uitgebreid heidecomplex was, met 
enkele moerassen en een rechthoekig stuk bouwland dat nu nog altijd privé-eigendom is. 

2.8.2 Vander Maelenkaart 
De toestand weergegeven op de Vander Maelenkaart (± 1850) is nagenoeg dezelfde als deze op de de 
Ferrariskaart. Halfweg de 19de eeuw gaat het nog altijd om een moerassig heidegebied. Voorts is er nog 
steeds hetzelfde stuk bouwland en ligt er een ven ten oosten ervan (in bestand 2A). Ten zuiden van de 
huidige Goorbossen bevinden zich bossen en weilanden. 

2.8.3 Topografische kaart van 1890 
Zowat 40 jaar later ziet de situatie er totaal anders uit. Binnen de volledige perimeter van het bosreservaat 
heeft de heide plaats moeten maken voor naaldhout, met uitzondering van een drietal percelen: 

 de privé-enclave in bestand 1 
 het ven in bestand 2A 
 een klein ven in bestand 7A 

Ook ten zuiden van de Goorbossen waren er heel wat percelen bebost. 
Het afwateringskanaal ‘De Collateur’ was reeds gegraven en ten oosten ervan (Reties Goor) was eveneens 
alles bebost. 

2.8.4 Topografische kaart van 1920 
De topografische kaart van 1920 toont opnieuw een andere situatie. 

Heel wat percelen waren ontbost: 

 delen van de (huidige) bestanden 1, 2, 3, 7A, 4B en 8A werden omgezet in gras- of akkerland 
 het oostelijk deel, tegen de Collateur aan, (bestanden 8A en 8B) was nat grasland 
 een perceel in bestand 7 ten zuiden van de Plasnete bestond uit loofhout 
 in de bestanden 4A, 5A en ten noorden van de Plasnete waren er drie stukjes ruigte 
 verspreid over het gebied bevinden zich vijf vennen, namelijk één in de bestanden 2A, 2B en 5B en 

twee waar nu de Goorvijver is. 

De rest (delen van de bestanden 1, 3, 5, 6 en 7) bleef naaldhout. 

2.8.5 Topografische kaart van 1960 
In 1960 is het grootste deel van de oppervlakte bosreservaat opnieuw bebost. Enkel de bestanden 4B en 
8A bleven nog onbebost. Ook het bestand 6 was in die periode ontbost en omgevormd tot deels weiland, 
deels moeras. 
De vennen in de bestanden 2A en 2B vormen één groot moeras. Het ven in bestand 5B en de twee vennen 
bij bestand 7 waren ook nog aanwezig. Verder worden er nog een viertal bijkomende vennen/moerassen 
aangeduid in bestand 7 (bestand 7B). 

In de jaren ’70 wordt de Goorvijver uitgegraven ten behoeve van de E34, die in deze periode aangelegd 
werd. Nog in de jaren ’70 werd het ven in bestand 2A opgevuld als gemeentelijk stort en nadien beplant met 
populier. 
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2.8.6 Topografische kaart van 1985 
Aldus werd de situatie bekomen zoals weergegeven op de topografische kaart van 1985. Deze situatie 
verschilt weinig met de huidige situatie. 

De volledige oppervlakte is bebost met uitzondering van bestand 6 en bestand 8A direct ten noorden van 
de Plasnete. Met uitzondering van de moerassige stukken in de bestanden 2B en 4A zijn alle andere 
vennen verdwenen. 

2.8.7 Recente wijzigingen 
In 1988 werd bestand 6B herbebost door leerlingen met gemengd loofhout (vooral Moeraseik). Later werd 
ook bestand 6A bebost met vooral eik en berk. In 1995 tenslotte werd het verlande ven in bestand 5B 
opnieuw uitgemoerd. 

2.8.8 Varia 
Dit overzicht kan nog aangevuld worden met enkele bijzonderheden die teruggevonden werden in het 
beheersplan van 1995. 

Uit een perceelsbeschrijving opgemaakt door de houtvester in 1910 werd het volgende teruggevonden: 

 de totale oppervlakte van Obroek bedroeg 105 ha 10 a 60 ca 
 13 ha was Grove den van 1855 
 79 ha 10 a 60 ca was Grove den van 1869 tot 1877 
 4 ha was Grove den van 1896 en reeds 2e generatie 
 4 ha 50 a was Grove den van 1903 en reeds 2e generatie 
 4 ha 50 a was Grove den van 1905 en reeds 2e generatie 

Na de aanleg van de E34 begin de jaren zeventig en de fusieoperatie van de gemeenten in 1976 werd 25 
ha 75 a van het gemeentebos Obroek van Retie, ten noorden van deze E34, verplicht afgestaan aan de 
gemeente Arendonk (zie bijgevoegd ‘proces-verbaal van onttrekking’ en kaart in Bijlage 8). 

2.9 Kenmerken van het vroegere beheer 
Zoals hiervoor reeds werd aangestipt, is de bebossing van Obroek begonnen omstreeks 1855 met Grove 
den en na kaalkapping, al dan niet met tussengebruik van landbouw, herbebost met Grove den. De meeste 
bestanden met deze boomsoort zijn dan ook van tweede of derde generatie. 

De bestanden werden in het verleden klassiek gedund om de 3 of 6 jaar. 

De laatste jaren werd meer en meer de nadruk gelegd op verzorging en vrijstelling van de spontaan 
gekomen onderbegroeiing van loofhout. 

2.9.1 Bespreking per bestand 

A) Bestand 1 
Dit bestand bestaat uit Grove den van 1921. In 1999 werd een dunning uitgevoerd over een oppervlakte 
van 7,97 ha. 

B)  Bestand 2 
In de jaren ’70 werd het ven in 2A dichtgestort en in 1979 beplant met populier. De vegetatie in dit perceel 
werd regelmatig gemaaid en kan sinds kort spontaan ontwikkelen. 
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C)  Bestand 3 
Hier komen Grove dennen van 1923 en 1929 voor. In 1999 werd in dit bestand gedund over een 
oppervlakte van 4,58 ha. 

D) Bestand 4 
Bestand 4 wordt onderverdeeld in 4A (moerassig stuk dat men spontaan laat ontwikkelen) en 4B. 
Bestand 4B is een populierenbestand waarvan de rand langs de E34 in 1979 met verschillende soorten 
beplant werd. In 1999 werd hier gedund over een oppervlakte van 0,79 ha. 

E) Bestand 5 
Bestand 5 bestaat uit Grove dennen van 1921 (westelijk deel) en 1937 (oostelijk deel) die in 1997 gedund 
werden over een oppervlakte van 7,27 ha. 

Binnen dit bestand bevindt zich het waardevolle ven 5B dat in september-oktober 1995 uitgediept werd. 

F) Bestand 6 
Wordt onderverdeeld in: 

 6A: bestaat uit tamelijk jonge Zomereik en vooral berk; werd gedund in 1997 (0,28 ha). 

 6B: was net zoals 6C oorspronkelijk bebost met Grove den van 1883 en werd in 1940 kaalgekapt. Na 
gebruik als landbouwgrond werd dit perceel in 1988 herbebost met gemengd loofhout (vooral 
moeraseik). In 1997 werd 0,84 ha gedund. 

G) Bestand 7 
Dit grote bestand bevindt zich rond de Goorvijver en bestaat uit Grove den van 1928 en 1931. Langs de 
zuidrand van de Goorvijver werden in 1979 Grove dennen aangeplant omdat een te grote oppervlakte 
gekapt geweest was voor de vijver. In 1997 werden in dit bestand dunningen uitgevoerd over een 
oppervlakte van 9,32 ha. 
Helemaal in het zuiden van dit bestand is er een smalle rand (bestand 7D) die tot 1937 bebost is geweest 
met Grove den van 1908. Vanaf 1937 werd dit perceel gebruikt voor de landbouw, tot het in 1988 herbebost 
werd met gemengd loofhout (cf. bestand 6B). 

H) Bestand 8 
Bestand 8 is een gevarieerd bestand. In het stukje ten noorden van de vijver staat voornamelijk Grove den 
van 1979 die in 1999 gedund werd over een oppervlakte van 1,98 ha. 

Ten zuiden van de vijver bevindt zich langs weerszijden van de Plasnete jong naaldhout. 
Ten noorden van de Plasnete staat Grove den van 1986 en, tegen de Goorvijver aan, een smalle strook 
populier. 
Vóór 1934 was het perceel ten zuiden van de Plasnete weiland met elzenhout. In 1934 werden hier Grove 
dennen aangeplant die in 1981 kaalgekapt werden. In 1984 werd uiteindelijk opnieuw herbebost met Grove 
den. 
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3. ALGEMENE BESCHRIJVING 

3.1 Beschrijving van de standplaats 

3.1.1 Reliëf en hydrografie 

A) Reliëf 
Het bosreservaat situeert zich op de overgang van de Centrale Kempen naar de Noorderkempen op een 
hoogte van ca. 25m. Het reliëf is er vlak. 

B) Hydrografie 
 De hydrografie van de Goorbossen is weergegeven op kaart in Bijlage 10. 

Het bosreservaat ligt in het stroomgebied van de Kleine Nete. Het gebied wordt doorstroomd door twee 
bovenlopen van de Kleine Nete. 

 De Looiendse Nete ontspringt zowat twee kilometer ten noordoosten van de Goorbossen in de Moeren 
en komt via de Watering en onder de E34 de Goorbossen in het noordwesten binnengestroomd. De 
Looiendse Nete is een onbevaarbare waterloop van tweede categorie die uitmondt in de Witte Nete en 
verder de Kleine Nete wordt. 

 De Plasnete doorsnijdt het bosreservaat in het zuiden. Het is een onbevaarbare waterloop van derde 
categorie die via het Reties Goor, onder de Collateur het bosreservaat binnenstroomt. De Plasnete 
mondt uit in de Looiendse Nete. 

De Goorbossen omsluiten een grote zandwinningsvijver, de Goorvijver, en bevatten een aantal moerassige 
stukjes en vennen. Langs de oostkant wordt het bosreservaat begrensd door het afwateringskanaal ‘de 
Collateur’ (zie Bijlage 10). 

De zandwinningsput werd begin de jaren ‘70 gegraven. Ondertussen is deze vijver, die praktisch volledig 
omsloten wordt door het bosreservaat, natuurreservaat (erkenningsdossier is lopende) en in beheer van de 
Wielewaal vzw (conservator: Danny Van der Veken). 

De Goorvijver wordt gevoed met voedselarm kwelwater. Om verzuring te voorkomen kan af en toe 
voedselrijker en kalkrijk water opgelaten worden van de Collateur, waarmee de vijver, via een regelbare 
oplaat, in verbinding staat. De overloop van de Goorvijver is eveneens regelbaar en mondt via het 
bosreservaat uit in de Plasnete. De afvoer van de Goorvijver gebeurt op twee manieren: 

 Er is een hoofdafvoer die het hele jaar door water bevat en die via bestand 8 de Plasnete bereikt. 

 Daarnaast is er nog een nevenafvoer die via bestand 7 het ven in bestand 5B bereikt langs de 
oostkant. Op die manier kan deze bospoel gevoed worden met vijverwater. Vanaf de inlaat aan de 
oostzijde van het ven stroomt het water heel langzaam naar de zuidzijde ervan; het is in deze lichte 
stroming dat de uiterst zeldzame Drijvende egelskop in 1998 gevonden werd. Vervolgens bereikt het 
water via bestand 6 opnieuw de Plasnete. 

In het noorden van het bosreservaat situeren zich een tweetal moerassige stukken, namelijk in de 
bestanden 2B en 4A. 

Tot slot kan de vijver vermeld worden die zich net ten noorden van de privé-enclave situeert en binnen de 
afbakening van het bosreservaat valt. 
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3.1.2 Geologie 
De ondiepe bodemopbouw wordt bepaald door eolische zandafzettingen. 

De diepere bodemopbouw wordt bepaald door twee geologische formaties die dateren uit het Plioceen en 
het vroege Pleistoceen. In het westen zijn dit de zanden van Mol en in het noordoosten van de gemeente 
zijn dit de afzettingen van de Rijnterrassen. Tijdens het Kwartair werd door de wind voornamelijk zand 
vanuit Nederland de Kempen ingeblazen. De dikte van deze dekzandmantel ter hoogte van de Goorbossen 
is beperkt (< 10m dikte). 

Tijdvak Lithostratigrafie Dikte Lithologie Hydrogeologie 

Kwartair - < 10m Zand (leemzand in 
beperkte mate) 

Doorlatend 

Tertiair 

Plioceen Formatie van Mol 10-20m Fijn tot grof zand Doorlatend 

Plioceen Formatie van Kasterlee ± 10m Glauconiethoudend 
fijnzand, plaatselijk 
kleihoudend 

Doorlatend, plaatselijk 
slecht doorlatend 

Mioceen Formatie van Diest 50-75m Glauconiethoudend 
fijn tot grof zand, met 
plaatselijk verharde 
niveau’s 

Doorlatend 

Tabel 2: stratigrafie en hydrogeologie 

Uit de grondwaterkwetsbaarheidskaart voor Antwerpen (1985-1986, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) 
valt af te leiden dat het gebied zich in een zeer kwetsbare zone bevindt. De winbare watervoerende laag 
bestaat uit de zanden van de Formatie van Mol. Deze watervoerende laag wordt niet beschermd door een 
deklaag (bovenliggende laag bestaat uit eolisch fijne zanden, heel locaal leemzanden). De onverzadigde zone is 
volgens de grondwaterkwetsbaarheidskaart < 10m. Volgens de bodemkaart (zie figuur 4) hebben we 
hoofdzakelijk te maken met natte tot zeer natte zandgronden met duidelijke ijzerhorizonten, waardoor we 
kunnen aannemen dat er een ondiepe grondwatertafel aanwezig is. 

 
Figuur 3:  Lithostratigrafische doorsnede 
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3.1.3 Bodem 
De bodem bestaat overwegend uit natte tot matig natte zandgronden (Zep, Zeg en Zdg). Lemige 
zandgronden komen slechts in zeer beperkte mate voor. 

Uittreksel uit de bodemkaart wordt weergegeven in figuur 4, waarvan de betekenis de volgende is: 

Sfg:  zeer natte lemige zandgrond met duidelijke humus B-horizont. 
 Te vinden in bestand 2B dat schaarhout draagt op moerasgrond. 

Sfp: zeer natte grond op lemig zand. 
 Een kleine ‘vlek’ in bestand 8, bebost met Grove den. 

Zdg: matig natte zandgrond met duidelijke humus B horizont. 
 Te vinden in delen van de bestanden 1, 2, 3 en 5. Bevat een klein verland ven (in bestand 2). 

Zeg: natte zandgrond met duidelijke humus B horizont. 
 Een groot deel in het centrum van het bos. Terug te vinden in delen van de bestanden 3, 4, 5 en 7. 
 Het ven gelegen in bestand 5 en het moeras uit bestand 4 bevinden zich hierin. 

Zep: natte grond op zand. 
 Het grootste deel van het bos (oosten en zuiden). 

Zfp: zeer natte grond op zand. 
 Een vlek in bestand 7. 

 
Figuur 4:  bodemkaart (schaal: 1/10.000) 
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3.2 Biologisch milieu 

3.2.1 Flora 

A) Biologische waarderingskaart 
 De Biologische Waarderingskaart (versie 2.1) wordt weergegeven in Bijlage 11. 

Globaal gezien wordt zowat het volledige bosreservaat weergegeven als een complex van waardevolle en 
zeer waardevolle elementen met een belangrijke faunistische waarde. 

Het grootste deel van het bosreservaat wordt aangeduid als aanplant van Grove den met ondergroei van 
struiken en bomen en evoluerend naar eiken-berkenbos (ppmb/qb). 

Verder komen nog de volgende karteringseenheden voor binnen de perimeter: 

 Bestand 2B wordt aangeduid als vochtig wilgenstruweel op venige of zure grond (Saliceto-Franguletum) 
met berk (so + berk). 

 Het beboste stort in bestand 2A wordt gekarteerd als populierenaanplant op vochtige grond met 
ruderale ondergroei (lhi). 

 Het moerassig bestand 2C is een eutrofe plas met vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem (ae + 
sf). 

 Bestand 4A wordt aangeduid als heide die door Pijpestrootje gedomineerd wordt met struik- of 
boomopslag (cmb). 

 Het bestand 4B tegen de E34 aan staat gekarteerd als populierenaanplant op vochtige grond met 
elzen- en/of wilgenondergroei (lhb). 

 Het interessante ven in bestand 5B is op de Biologische Waarderingskaart ingekleurd als mesotroof 
ven met Littorellion (aom*). 

 De drie percelen binnen bestand 6 worden aangeduid als soortenarm permanent cultuurgrasland (hp), 
loofhoutaanplant (n) en eiken-berkenbos (Querco-Betuletum) (qb). 

 Bestand 7D tenslotte bestaat uit opslag van allerlei aard (sz). 

B) Flora 
Potentieel natuurlijke vegetatie (PNV)    zie kaart in Bijlage 12   

Omwille van de hoge graad van verstoring, is het bos niet zo eenvoudig tot een bepaalde PNV terug te 
brengen. De ontwikkeling naar een meer natuurlijk bos wordt nog maar sinds kort toegelaten. Tot voor een 
vijftigtal jaar werd het gebied immers beheerd als een productiebos van Grove den, waarbij het spontaan 
gevestigde loofhout gezien werd als concurrentie voor de dennen en dus voor de houtproductie. 

 PNV naar van der Werf, 1991 

Op basis van de huidige vegetatie, lijkt de PNV voor het gebied het best aan te sluiten bij het Oligotroof 
Berken-Zomereikenbos (Betulo-Quercetum roboris molinietosum), een zeldzamere, vochtige subassociatie van 
het gewone, droge Berken-Zomereikenbos (Betulo-Quercetum roboris). In het huidige netwerk van 
bosreservaten is dit bostype nog niet echt vertegenwoordigd (het vergelijkbare natte bos in Grootbroek is 
meestal iets voedselrijker en de Koeimook in Postel is droger). Dit bostype komt voor op voedselarme, zeer zure 
zandgronden met echte gley, stagnogley of pseudogley, meestal op podzolgronden in dekzand. Essentieel 
is een tenminste periodiek goede vochtvoorziening die in de zomer kan afwisselen met vrij sterke uitdroging 
aan de oppervlakte. 

De boomlaag bestaat typisch uit Zomereik, Ruwe en Zachte berk, aangevuld met Zwarte els en een 
struiklaag van overwegend Sporkehout en Lijsterbes. Gezien de nog zeer recentelijke spontane 
ontwikkeling, is een onderscheid tussen boom- en struiklaag in het loofhout hier vaak nog niet te maken. 
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Kenmerkend voor deze PNV is de dominante aanwezigheid van Pijpestrootje in de kruidlaag. Andere 
typische soorten zijn Blauwe bosbes (de aanwezigheid van Blauwe bosbes wijst op een rijping van het bostype), 
Gewone dopheide, Wilde kamperfoelie, bramen en Veenpluis. 

 PNV naar Noirfalise, 1984 

Noirfalise heeft het over het bostype ‘Chênaie à bouleau typique’ (Querco-Betuletum typicum). Dit is een 
Zomereiken-Berkenbos, aangevuld met Wilde lijsterbes, iep en Sporkehout, met in de kruidlaag 
Pijpestrootje en Blauwe bosbes. Dit is het typische Zomereiken-Berkenbos dat voorkomt op zandige 
podzolbodems waar vroeger heide geweest is. Het voorkomen van Blauwe bosbes wijst op een herstelfase, 
een rijping van het bostype. Pijpestrootje vindt men vooral terug op open plekken in het bos waar de 
lichtinval groter is. 

 Overgangen naar andere bostypes 

Plaatselijk, namelijk op de zeer natte, venige plaatsen (vooral in bestand 4), komen ook overgangen voor 
naar het Oligotroof Elzenbroek (Carici-laevigatae-Alnetum) (Noirfalise, 1984). Bij dit bostype wordt de boomlaag 
gedomineerd door Zwarte els, aangevuld met vooral Zachte berk en enkele wilgesoorten. Kenmerkende 
soorten in de kruidlaag zijn Gladde zegge (echter zeer zeldzaam en vaak ontbrekend, zoals het geval in de 
Goorbossen), Klein glidkruid en verschillende veenmossoorten. Andere soorten zijn Bospaardestaart, 
Hennegras, Dubbelloof, Stippelvaren, Kamvaren, Koningsvaren, Zompzegge en Moerasviooltje. Veel van 
deze soorten komen evenwel (nog) niet voor in het bosreservaat. 

Beschrijving van de bosbestanden (zie ook Tabel 3) 

Sinds de spontane loofhoutontwikkeling de vrije hand krijgt, is het bos naar een meer gemengde toestand 
aan het evolueren. Veruit de grootste oppervlakte van het bos kent een boomlaag van Grove den en een 
gemengde struiklaag van vooral Zomereik, berk, Sporkehout Wilde lijsterbes, Zwarte els en Amerikaanse 
eik. Plaatselijk komt ook Amerikaanse vogelkers voor, maar in tegenstelling tot vele andere Kempense 
bossen overwoekert deze soort hier gelukkig niet. Op een sporadische uitzondering na, bestaat de 
bovenetage nog steeds volledig uit Grove den. Het kronenscherm is vaak ijl. 

Bijlage 13 geeft een overzicht van de vaatplanten die in 2000 in het bosreservaat zijn geïnventariseerd. Er 
zijn 175 plantensoorten in het bosreservaat aangetroffen. Voor de plantenlijst van de Goorvijver en 
omgeving wordt verwezen naar de erkenningsaanvraag voor het natuurreservaat de Goorbossen (De 
Wielewaal vzw, 2000). 

Zeer algemeen voorkomend in de kruidlaag van het bosreservaat is Pijpestrootje, dat in vele percelen 
domineert. Ook bramen en Blauwe bosbes zijn plaatselijk zeer talrijk. 

In de meeste bestanden is er een duidelijke differentiatie in twee etages: een scherm van Grove den en een 
onderetage van loofhout. Het grondvlak van het dennenscherm varieert van 14 tot 17 m²/ha, het stamtal 
van 200 tot 280 per ha. Het stamtal in de onderetage van loofhout varieert van 130 tot 410 per ha. Vanuit 
deze uitgangssituatie zal de verticale bestandsstructuur zich vermoedelijk nog verder differentiëren en dat 
binnen enkele decennia. 

De leeftijdsverdeling is echter nog zeer onnatuurlijk. Alle dennen (behalve in bestand 8) zijn van dezelfde 
leeftijdsklasse (ca. 60 jaar) en ook de onderetage van loofhout is jong en gelijkjarig (ca. 10 tot 25 jaar). De 
onderetage is sterk gemengd met Zomereik, Wilde lijsterbes, Sporkehout en berk. Amerikaanse eik en 
Amerikaanse vogelkers werden bestreden, maar komen nog sporadisch voor. Het is deze menging die 
voor de differentiatie in verticale structuur kan zorgen, doordat de verschillende soorten verschillende 
groeisnelheden hebben en verschillende eindhoogtes bereiken. 

Doordat oude bomen ontbreken is geen zwaar dood hout aanwezig. Bovendien werden de 
dennenbestanden tot een 10-tal jaar geleden regelmatig gedund, zodat weinig bomen spontaan konden 
afsterven door zelfdunning. Bij die dunningen werd sinds 1995 wel geen dood hout meer afgevoerd, zodat 
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verspreid over het bosreservaat reeds dood dennenhout van bescheiden omvang aanwezig is (zie 
basisinventarisatie in Bijlage 14). 
Wat betreft bestandsontwikkeling bevindt het dennenscherm zich in de boomfase; de onderetage van 
loofhout, evenals de dennen in bestand 8, bevinden zich in de dichtwas- tot staakhoutfase. 

Enkele bestanden onderscheiden zich van deze algemene beschrijving. 

De kleine broekbosjes, die zich op de natste plaatsen bevinden (bestanden 2B en 4A), zijn van een andere 
opbouw. Ze zijn lager, denser en hebben een goed ontwikkelde moslaag. Ze dragen bij tot een meer 
gevarieerde horizontale structuur. 

Ook de zeer dense jonge dennenbestanden in bestand 8A wijken af. 

In het populierenbestand in bestand 2A, dat jaarlijks gemaaid werd, zijn een aantal bomen omgewaaid. 

In het zuiden van het bosreservaat bevindt zich een bosje van Zomereik en berk (bestand 6A). 

Drie bestanden (4B, 6B en 7D) bestaan uit gemengd loofhout en net ten zuiden van de Goorvijver, in 
bestand 8B, staat een rij populieren. 

Beschrijving van de niet-bosbestanden 

 Vennen en moerassen 

De aanwezigheid van de vennen, al dan niet dichtgegroeid, en de moerassen, brengt naast een 
interessante en waardevolle flora, een schat aan mogelijke niches mee voor een hele reeks amfibieën, 
reptielen, vissen, vogels en insecten. 

Een heel interessant ven is het ven in bestand 5B dat in 1995 uitgemoerd werd. In juli 1998 vond Mark 
Smets er reeds onder meer de volgende soorten: 

Op de oever: 
 Blauwe knoop (Succisa pratensis) 
 Gesteeld glaskroos (Elatine hexandra) – Rode lijst: kwetsbaar 
 Kleine zonnedauw (Drosera intermedia) 
 Oeverkruid (Littorella uniflora) – Rode lijst: kwetsbaar 
 Kruipende moerasweegbree (Baldellia repens) – Rode lijst: kwetsbaar 
 Moerashertshooi (Hypericum elodes) – Rode lijst: potentieel bedreigd 

In het ven werden de volgende soorten teruggevonden: 
 Drijvende egelskop (Sparganium angustifolium) – Rode lijst: kwetsbaar 
 Grote egelskop (Sparganium erecta) 
 Kleine egelskop (Sparganium emersum) 
 Pilvaren (Pilularia globulifera) – Rode lijst: potentieel bedreigd 
 Drijvende waterweegbree (Luronium natans) – Rode lijst: potentieel bedreigd 
 Witte waterranonkel (Ranunculus ololeucos) – Rode lijst: sterk bedreigd 

Deze planten tonen nogmaals de grote natuurwaarde van de Goorbossen aan. 

Wat Drijvende egelskop betreft ging het misschien wel om nog de enige groeiplaats in Vlaanderen (volgens 
Mark Smets)! In Vlaanderen werd deze soort totnogtoe elders enkel waargenomen te Turnhout (1979), 
Antwerpen (1982) en Limburg (3x tussen 1970 en 1994) (Flowerbank). In 2000 werd Drijvende egelskop 
evenwel niet meer teruggevonden. In 2001 zal opnieuw nagegaan worden of deze soort nog aanwezig is in 
de bospoel. 

Bovenvermelde planten zijn voornamelijk soorten die behoren tot het Oeverkruidverbond (Littorellion). Dit 
type habitat (3110: Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie: 
Littorellia) is één van de 9 habitats die voorkomen binnen het EU-Habitatrichtlijngebied ‘Kleine Nete en vallei 
met brongebieden, moerassen en heiden’. Het Oeverkruidverbond omvat amfibische gemeenschappen van 
niet of weinig vervuilde, (matig) voedselarme, meestal zwak gebufferde, stilstaande of zwak stromende 



Beheersplan bosreservaat ‘De Goorbossen’ 

ESHER   milieu & natuur                       
oktober 2001 

22 

wateren met wisselende waterstanden. Deze plantengemeenschappen komen meestal voor op minerale 
bodems (pionierende vegetaties), die niet of slechts zeer tijdelijk bedekt zijn met een laagje sapropelium. Het 
spreekt voor zich dat deze bospoel verder beheerd wordt in het teken van het Oeverkruidverbond. 

In bestand 7 ten zuiden van de grote vijver bevinden zich nog een drietal verlande vennen waarop zich 
spontaan berk, Sporkehout, Zomereik en wilg gevestigd hebben. Deze verlande vennen worden niet meer 
uitgemoerd en laat men voortaan spontaan ontwikkelen. Hier werd Veenpluis (Eriophorum angustifolium) 
(Rode lijst: potentieel bedreigd) waargenomen. 

De vijver die zich net ten noorden van de privé-enclave situeert (in bestand 2B) en tot op heden als 
onderdeel van de tuin beschouwd werd, biedt ook heel wat mogelijkheden mits de vijver op een 
natuurvriendelijke manier ingericht wordt (zie 4.2.1). 

In het noordelijk deel van bosreservaat, tegen de autosnelweg aan, meer bepaald in de bestanden 2B en 
4A treft men twee moerassige stukjes aan. Op deze beide plaatsen vindt men vooral berk, Sporkehout en 
wilg. Ook hier groeit Veenpluis. Net zoals bij de verlande vennen in bestand 7 wordt hier een beheer van 
‘niets doen’ voorgesteld. 

 Waterlopen en het afwateringskanaal de Collateur 

Doorheen het bosreservaat stromen zowel de Looiendse als de Plasnete. Langsheen de Plasnete komt 
Doorgroeid fonteinkruid (Potamogeton perfoliatus) (Rode lijst: sterk bedreigd) voor. 

De Collateur begrenst het gebied in het oosten. Ook hier komen een aantal interessante plantensoorten 
voor, waaronder de volgende twee Rode lijstsoorten: 
Grote watereppe (Sium latifolium) – Rode lijst: potentieel bedreigd 
Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) – Rode lijst: potentieel bedreigd 

3.2.2 Fauna 
Op de Biologische Waarderingskaart wordt het bosreservaat aangeduid als een gebied met een belangrijke 
faunistische waarde.  

De ligging van het bosreservaat de Goorbossen, gesitueerd in een groter ruimtelijk geheel, is gunstig voor 
heel wat diergroepen. Het bosreservaat vormt namelijk één geheel met de Goorvijver die als 
natuurreservaat beheerd wordt door de Wielewaal vzw. Bovendien sluit het bosreservaat in het oosten aan 
op de Collateur die een belangrijke functie kan vervullen als migratiecorridor en ligt het op slechts enkele 
honderden meter van het EU-Vogelrichtlijngebied nr. 22 ‘de Ronde Put’ en van het EU-Habitatrichtlijngebied 
‘Kleine Nete en vallei met brongebieden, moerassen en heiden’. 

De E34, die het gebied in het noorden begrenst en de geasfalteerde weg midden door het bos, vormen 
evenwel duidelijke barrières en versnipperen het gebied. 

Ook het gebrek aan zwaar dood hout in grote delen van het bosreservaat is een tekortkoming naar 
faunabeheer toe. Door het hoog aantal ongewervelden op dood en vermolmd dood hout, bevatten deze 
vaak tot 20 % van de aanwezige faunasoorten in het bosecosysteem (Hermy, 1989). 

Een andere tekortkoming situeert zich op het vlak van mantel- en zoomvegetaties. De bosranden, op een 
aantal overgangen met oevers van de Goorvijver na, zijn matig goed gestructureerd wat de boomlaag 
betreft. Veelal is Grove den hier gemengd met Zomereik en is de boomlaag vrij ijl. Een zone met struiken 
en ruigte (mantel en zoom) ontbreekt echter. Dergelijke overgangssituaties van bos naar niet-bos zouden het 
bosreservaat aantrekkelijker maken voor vele organismen, waaronder vogels en diverse insectengroepen 
(Kwak & Grotenhuis, 1979). 

 

 

Algemeen kan gesteld worden dat volgende punten momenteel de belangrijkste knelpunten vormen: 
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• De versnippering en de bijhorende verstoring door de wegen: de autosnelweg E34 en de asfaltweg 
Langendijk. Dit zijn evenwel nagenoeg onoplosbare knelpunten. De versnippering en verstoring ten 
gevolge van de noordelijke parking en de zandweg (waarop momenteel nog gemotoriseerd verkeer 
toegelaten wordt) ernaartoe kan wel opgelost worden (zie 6.5.2). 

• De aanwezigheid van de privé-enclave werkt storend op de spontane ontwikkelingen in het 
bosreservaat. 

• Het stortterrein zal ondanks spontane vegetatie-ontwikkeling altijd een onnatuurlijk biotoop blijven, dat 
afwijkt van de omringende bosbestanden. 

• Momenteel is er nog een gebrek aan zwaar dood hout 
• Slechte overgangssituaties van bos naar niet-bos 

De twee laatste beperkingen kunnen evenwel op eenvoudige wijze – en na verloop van tijd – opgelost 
worden (zie 5 en 6). 

De faunagegevens zijn voornamelijk afkomstig van inventarisaties die de voorbije jaren uitgevoerd werden 
door de Wielewaal vzw. 

De gegevens van vissen werden bekomen via Rudi Yseboodt van de UIA. 

A) Zoogdieren 
De gegevens van zoogdieren zijn afkomstig van drie bronnen: 

• Inventarisatiegegevens van de Wielewaal vzw 

• Gegevens van het uurhok (4x4 km), waarin het bos is gelegen, vermeld in ‘De zoogdieren-inventarisatie 
van Vlaanderen (1976-1985)’ (Holsbeek L. et al., 1986). 

• Gegevens van het UTM-hok (FS48D) vermeld in ‘De voorlopige atlas van de Vlaamse zoogdieren’ 
(Onkelinx T., 1997). Inventarisatieperiode 1986-1997. 

In onderstaande soortenlijst wordt uitgegaan van de waarnemingen van de Wielewaal vzw, omdat dit de 
recentste gegevens zijn. Wanneer soorten aan deze lijst toegevoegd werden, werd de bron tussen haakjes 
vermeld. Deze gegevens zijn niet volledig; zodat verder onderzoek (naar muizen met life-traps en naar 
vleermuizen met bat-detector) wenselijk is. 

1) Insectivoren 

 Egel (Erinaceus europaeus) 
 Mol (Talpa europaea) 
 Dwergspitsmuis (Sorex minutus) (Holsbeek L. et al., 1986) 
 Gewone bosspitsmuis (Sorex araneus) 
 Waterspitsmuis (Neomys fodiens) – Rode lijst: bedreigd; deze zeldzame spitsmuis zou voorkomen 

langs de Plasnete, dit dient evenwel nog bevestigd te worden 
 Huisspitsmuis (Crocidura russula) (Holsbeek L. et al., 1986) 
 Veldspitsmuis (Crocidura leucodon) – Rode lijst: zeldzaam 

2) Vleermuizen: er werd nog niet intensief met een bat-detector naar vleermuizen gezocht. In 1997 
werden twee soorten waargenomen rond de Goorvijver: 

 Watervleermuis (Myotis daubentonii): verschillende exemplaren van deze soort werden ook recent 
(2001) waargenomen door de Wielewaal vzw ter hoogte van de paaiplaats langs de Looiendse Nete 

 Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 

3) Haasachtigen 

 Haas (Lepus europaeus) 
 Konijn (Oryctolagus cuniculus) 
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4) Knaagdieren 

 Eekhoorn (Sciurus vulgaris): wordt regelmatig waargenomen in het bosreservaat 
 Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus) (Holsbeek L. et al., 1986) 
 Veldmuis (Microtus arvalis) 
 Muskusrat (Ondatra zibethicus) 
 Bosmuis (Apodemus sylvaticus) 

5) Roofdieren 

 Wezel (Mustela nivalis): verschillende exemplaren zijn aanwezig in het bosreservaat 
 Hermelijn (Mustela erminea): wordt jaarlijks waargenomen in het bosreservaat 
 Bunzing (Mustela putorius): verschillende dieren zijn aanwezig in het bosreservaat 
 Vos (Vulpes vulpes): minimum één dier wordt regelmatig waargenomen; er zou een burcht zijn aan de 

overkant van de Collateur in het Reties Goor 

6) Evenhoevigen 

 Ree (Capreolus capreolus): de laatste jaren is het aantal Reeën binnen de Goorbossen sterk gedaald 
van zo’n 13 à 15 exemplaren tot 5 à 6 exemplaren. Veel Reeën worden het slachtoffer van het 
drukke verkeer op de geasfalteerde weg door het bosreservaat. In de bestanden met nr. 1, 2 en 3 
werden slaapplaatsen en sporen van Reeën aangetroffen. Dit zijn niet toevallig vrij dense en 
structuurrijke percelen. Ook rond de vennetjes worden vaak sporen opgemerkt. 

B) Avifauna 
In 1997 werden door de Wielewaal vzw de broedvogels geïnventariseerd van de Goorbossen (inclusief de 
Goorvijver!). 
Dit leverde 35 broedvogels op. Hieronder worden enkel de belangrijkste broedvogels van het bosreservaat 
vermeld; de volledige soortenlijst wordt weergegeven in Bijlage 15. 

 Buizerd: 1 koppel komt tot broeden binnen de perimeter van het bosreservaat; 
 Sperwer: eveneens 1 koppel binnen het bosreservaat; 
 Bosuil: 1 koppel Bosuil komt tot broeden in het dense naaldhout vlakbij het eiken-berkenbosje net 

buiten het bosreservaat; 
 Ransuil: 1 koppel binnen het bosreservaat; 
 IJsvogel: 1 koppel komt vermoedelijk tot broeden langs de Looiendse Nete; wordt ook vaak 

waargenomen rond de Goorvijver; 
 Zwarte specht: vaak waargenomen (vooral gehoord) binnen het bosreservaat en komt er tot broeden; 
 Wielewaal: 1 koppel komt tot broeden binnen het bosreservaat. 

Onder deze broedvogels komen twee Rode lijstsoorten voor, namelijk IJsvogel (Rode lijst: kwetsbaar) en 
Wielewaal (Rode lijst: kwetsbaar). 

Via het IN werd een lijst bekomen met de broedvogels voor het volledige atlashok FS48D (Stuurgroep 
Vlaamse Broedvogelatlas 2000-2003, voorlopige resultaten op basis van 1 jaar veldwerk, pers. comm. Glenn 
Vermeersch, IN). In het volledige atlashok komen 22 Rode lijstsoorten tot broeden. De lijst werd opgenomen 
in Bijlage 16. 

Het is dus mogelijk dat in de toekomst ook andere Rode lijstsoorten, zoals Boomleeuwerik, Boompieper of 
Gekraagde roodstaart (komen allen tot broeden binnen het atlashok), binnen het bosreservaat tot broeden 
zullen komen. 

 

 



Beheersplan bosreservaat ‘De Goorbossen’ 

ESHER   milieu & natuur                       
oktober 2001 

25 

C) Herpetofauna 
De beken zijn van een uitstekende waterkwaliteit maar door de lage structuurrijkdom vindt men er niet de 
gevarieerde levensgemeenschappen die deze waterkwaliteit doet vermoeden. 

Voor reptielen zijn vooral de grensmilieus van groot belang: berm- en zoomvegetaties langs bospercelen en 
ook de gebieden rond (grote) open plekken (Verlinden, 1990). 

In totaal werden reeds 5 soorten amfibieën en 2 soorten hagedissen genoteerd, waaronder 2 Rode 
lijstsoorten. 

De 5 soorten amfibieën zijn: 

 Groene kikker 
 Bruine kikker 
 Gewone pad 
 Alpenwatersalamander 
 Kleine watersalamander 

Deze komen alle 5 algemeen voor in zowel de grote Goorvijver als in het uitgemoerde ven. 

Bij de hagedissen gaat het om de volgende 2 soorten: 

 Hazelworm (Anguis fragilis) – Rode lijst: zeldzaam; het betreft een eenmalige waarneming op de grens 
van het bosreservaat met het natuurreservaat in 1993 

 Levendbarende hagedis (Lacerta vivipara) – Rode lijst: zeldzaam; komt algemeen voor binnen de 
Goorbossen, voornamelijk rond de Goorvijver in het natuurreservaat 

D) Vissen 
Twee waterlopen doorkruisen het bosreservaat, namelijk de Looiendse Nete en de Plasnete. 

In de Looiendse Nete vonden reeds op twee locaties afvissingen plaats. Dit leverde volgende resultaten op 
(visdatabank UIA - dep. biologie - onderzoeksgroep ecosysteembeheer & Provinciale Visserijcommissie Antwerpen): 

Ter hoogte van Westreties Heike (Bospaddestoel) werden 9 soorten waargenomen: 
 Bermpje 
 Kleine modderkruiper 
 Driedoornige stekelbaars 
 Riviergrondel 
 Paling 
 Snoek 
 Blankvoorn 
 Baars 
 Karper 

Ter hoogte van de baan Retie-Kasterlee werden 7 soorten vastgesteld, namelijk Snoek, Riviergrondel, 
Bermpje, Karper, Kleine modderkruiper, Driedoornige stekelbaars en Paling. 

Op beide plaatsen werden zowel Bermpje als Kleine modderkruiper, twee beschermde soorten, 
teruggevonden. 

Kleine modderkruiper kreeg op de Rode lijst het statuut Zb: soorten, die momenteel zeldzaam zijn, maar de 
laatste jaren niet beduidend zijn achteruitgaan. 

In de Plasnete gebeurden er tot op heden nog geen afvissingen. 
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E) Dagvlinders 
Door de Wielewaal vzw werden in 1997 25 dagvlindersoorten in het volledige gebied van de Goorbossen (+ 
Goorvijver) vastgesteld. Slechts 1 daarvan kan teruggevonden worden op de Rode lijst van de dagvlinders in 
Vlaanderen, namelijk Groentje (Callophrys rubi) dat het statuut van kwetsbaar heeft. In Bijlage 17 wordt de 
soortenlijst weergegeven. 

Maes et al., (1999) vermeldt nog twee soorten voor het UTM-hok FS48D die tijdens de inventarisatie door 
de Wielwaal vzw niet werden waargenomen, namelijk Bont dikkopje (Rode lijst: kwetsbaar) en Eikepage 
(waarnemingen na 1991), beide echter soorten die vrij vlug over het hoofd kunnen worden gezien. 

In het atlasblok FS48D kwamen tot vóór 1991 ook nog de volgende vlindersoorten voor: Aardbeivlinder, 
Bruine vuurvlinder, Gentiaanblauwtje, Heideblauwtje, Kleine parelmoervlinder, Veldparelmoervlinder, Kleine 
ijsvogelvlinder en Heivlinder (Maes et al., 1999). Deze zijn er nu verdwenen en zijn ook in de rest van 
Vlaanderen (zeer) zeldzaam geworden. 

F) Nachtvlinders 
Er zijn geen nachtvlindergegevens voorhanden van het bosreservaat. Wel werd in 1995 door Leo Dufraing 
de Goorvijver onderzocht naar nachtvlinders. Tijdens 6 nachten werd er geïnventariseerd; dit leverde 140 
soorten op. Grote hermelijnvlinder, Archanara geminipuncta en Lycophotia porphyrea zijn te vermelden. De 
lijst wordt weergegeven in Bijlage 18. 

G) Sprinkhanen en krekels 
Een inventarisatie van de Wielewaal vzw (Hans Matheve en Frans Daemen) leverde maar liefst volgende 14 
soorten op. Er dient hierbij wel opgemerkt dat de inventarisatie enkel betrekking heeft op de Goorvijver. 
Door het kappen van de rij populieren op de rand van het natuurreservaat met het bosreservaat en het erna 
creëren van een geleidelijke overgang van de Goorvijver naar het dennenbestand in bestand 8 mogen 
sommige van de sprinkhanensoorten in de toekomst ook verwacht worden in het noordelijke deel van 
bestand 8. 

1) Sabelsprinkhanen 

 Boomsprinkhaan (Mecanema thalassinum) 
 Gewoon spitskopje (Conocephalus dorsalis) 
 Grote groene sabelsprinkhaan (Tettigonia viridissima) 
 Heidesabelsprinkhaan (Metrioptera brachyptera) – rode lijst (Vlaanderen): zeldzaam 
 Bramensprinkhaan (Pholidoptera griseoaptera) 

2) Doornsprinkhanen 

 Zeggedoorntje (Tetrix subulata) 
 Gewoon doorntje (Tetrix undulata) 

3) Echte veldsprinkhanen 

 Wekkertje (Omocestus viridulus) – rode lijst (Vlaanderen): kwetsbaar 
 Negertje (Omocestus rufipes) – rode lijst (Vlaanderen): zeldzaam 
 Bruine sprinkhaan (Chorthippus brunneus) 
 Ratelaar (Chorthippus biguttulus) 
 Weidesprinkhaan (Chorthippus dorsatus)? 
 Kustsprinkhaan (Chorthippus albomarginatus) 
 Krasser (Chorthippus parallelus) 
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Raadpleging van de ‘Voorlopige atlas en rode lijst van de sprinkhanen en krekels van België’ (Decleer et al., 
2000) toont dat het UTM-hok FS48D een ‘hot spot’ is voor België. In de periode 1990 - 1999 werden voor 
dit hok 12 sprinkhanensoorten genoteerd. 

In de atlas gaat het om dezelfde 12 soorten zoals deze waargenomen door de Wielewaal vzw in 1997, met 
uitzondering van Weidesprinkhaan. Volgens Decleer et al. werd deze soort voorlopig enkel waargenomen 
rond Torgny in Lotharingen (vandaar het vraagteken). In plaats van Weidesprinkhaan vermeldt Decleer et al. 
het voorkomen van Knopsprietje (Myrmeleotettix maculatus) in dit UTM-hok. De andere 2 soorten die niet in 
de atlas vermeld staan zijn Kustsprinkhaan en Boomsprinkhaan. 

In de periode vóór 1990 verdwenen 2 sprinkhanensoorten uit het hok, met name Struiksprinkhaan 
(Leptophyes punctatissima) en Moerassprinkhaan (Stethophyma grossum). 

H) Libellen en waterjuffers 
Net zoals in de nabije natuurgebieden Den Diel, De Ronde put en De Maat is de soortenrijkdom aan libellen 
bijzonder groot; inventarisaties uitgevoerd door Hans Matheve (1994, 1995, 1996 en 1997) en Mark Van 
Mierlo (1992) leverden 31 soorten op. De waarnemingen hebben betrekking op het volledige gebied van de 
Goorbossen, d.w.z. met inbegrip van de Goorvijver. Er komen een aantal zeldzame en zelfs bedreigde 
soorten voor. De volgende 9 Rode lijstsoorten werden waargenomen: 

 Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens) – Rode lijst: zeldzaam 
 Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo) – Rode lijst: bedreigd; komt voor langs de Looiendse Nete 
 Bruine winterjuffer (Sympecma fusca) – Rode lijst: bedreigd 
 Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum) – Rode lijst: zeldzaam 
 Grote roodoogjuffer (Erythromma najas) – Rode lijst: kwetsbaar 
 Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum) – Rode lijst: bedreigd 
 Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum) – Rode lijst: zeldzaam 
 Smaragdlibel (Cordulia aenea) – Rode lijst: kwetsbaar 
 Bandheidelibel (Sympetrum pedemontanum) – Rode lijst: zeldzaam 

Binnen het bosreservaat komen de libellen voor langs de beide Netes. Nog interessanter voor libellen en 
waterjuffers is evenwel het uitgemoerde ven in bestand 5B. 

De volledige lijst wordt weergegeven in Bijlage 19. 

I) Macro-invertebraten 
Door Danny Van der Veken werden in de zomer van 1996 onder andere de Looiendse Nete en het in 1995 
uitgemoerde ven onderzocht naar macro-invertebraten. De resultaten van dit biologisch wateronderzoek 
worden weergegeven in Bijlage 20. 

In de Looiendse Nete werden in totaal 17 soorten vastgesteld waaronder de zeldzame Europese 
rivierkreeft. Er werd een biotische index bekomen van 9, wat betekent dat de Looiendse Nete zo goed als 
niet verontreinigd is. 

In het in 1995 uitgemoerde ven werden 12 soorten macro-invertebraten waargenomen. 
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3.2.3 Bestandsbeschrijving 
In het bosreservaat werden 8 bestanden afgebakend (zie kaart in Bijlage 9), die elk onderverdeeld werden in 
meerdere deelbestanden. In onderstaande tabel zijn de nieuwe bestandsnummers en de oude 
bestandsnummers weergegeven. 

Bestandnr. 
nieuw 

Bestandnr. 
oud 

Oppervlakte 
(ha) 

Jaar van 
aanplant 

Dood 
hout 

Kenmerken 

1A 1, 2a 7,86 1921 2 % Grove dennenbestand met natuurlijke verjonging van 
berk. 

1B 2b 0,82 - 0 % Oeverzones langs de Looiendse Nete. 
2A 3c 0,84 1979 20 % Canadapopulierenbestand op een met huisafval 

gedempt ven. 
2B 2b en 3b 1,28 - 0 % Moerassig stuk met wilg, berk, Sporkehout en 

Zomereik. 
2C 3d 0,23 - 0 % Verland ven met wilg. 
2D 3a (deel) 0,3 1929 0 % Grove dennenbestand met natuurlijke verjonging van 

berk en Zomereik. 
3 3a (deel) en 4a 4,43 1929 en 

1923 
3 % Grove dennenbestand met natuurlijke verjonging van 

berk en Zomereik. 
4A 4b 1,09 - 0 % Moeras met wilg, berk en Sporkehout. 
4B 5a 0,49 ? 10 % Canadapopulierenbestand met natuurlijke verjonging 

van berk. 
5A 9, 10, 11a en 15 7,99 1937 en 

1921 
2 % Grove dennenbestand met bijmenging van berk en 

Zomereik. 
5B 11b 0,33 - 0 % In 1995 uitgemoerd ven. 
6A 17 0,25 ? 0 % Zomereiken-berkenbestand. 
6B 18 1,07 1988 0 % Moeraseikenbestand met wilg, Sporkehout en Zwarte 

els. 
6C 16 0,93 - 0 % Weide. 
7A 8a, 8b, 12a, 13, 19 (deel) 

en 20 (deel) 
11,56 1939, 

1931 en 
1928 

3 % Grove dennenbestand met bijmenging van Zomereik. 

7B 12b 0,55 - 0 % Verlande vennen. 
7C 19 (deel) en 20 (deel) 0,11 - 0 % Oeverzones langs de Plasnete. 
7D 21 0,46 1988 0 % Loofbestand met Zwarte els, Tamme kastanje, 

Sporkehout, Canadapopulier, Moeraseik en wilg. 
8A 5b, 6a, 6b, 14 (deel), 22a 

(deel) en 22b 
6,17 1986, 

1984 en 
1979 

0 % Grove en Corsicaanse dennenbestand. 

8B 14 (deel) 0,49 ? 0 % Canadapopulier. 
8C 14 (deel) en 22a (deel) 0,1 - 0 % Langs Plasnete. 

Tabel 3: korte beschrijving van de bosbestanden 

Voor verdere details wordt verwezen naar de bestandsbeschrijvingsfiches in Bijlage 14. 

3.2.4 Boomsoortensamenstelling en leeftijdsverdeling 
Het bos is een typisch Kempens dennenbos. De grootste oppervlakte (ca. 30 ha) wordt ingenomen door 60 
tot 80 jaar oude bestanden van Grove den. Meestal is het bovenscherm vrij ijl en heeft zich spontaan een 
gemengde onderetage ontwikkeld, voornamelijk bestaande uit Zomereik, Zachte en Ruwe berk, Wilde 
lijsterbes en Sporkehout. 
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Plaatselijk komen ook Amerikaanse eik, Zwarte els en Amerikaanse vogelkers voor. Maar in tegenstelling 
tot vele andere Kempische bossen is de Amerikaanse vogelkers nergens dominant aanwezig. 

Centraal in het dennencomplex bevinden zich een privé-enclave en een dichtgestort ven dat in 1979 
beplant werd met Canadapopulier. Beide hebben een oppervlakte van elk ongeveer 1 ha. 

Tot nu toe werd de vegetatie onder de populieren steeds gemaaid; naar de toekomst toe wil men daar van 
afstappen, zodat zich ook daar een spontane vegetatie kan vestigen. 

Ten zuiden van de Goorvijver staat nog een rij Canadapopulier die net binnen de perimeter van het 
bosreservaat valt. 

De overige bestanden zijn jonger (ca. 10 ha) (10 à 20 jaar oud). Het gaat vooral om Grove den (ongeveer 5 
ha), aangevuld met Canadapopulier en gemengd loofhout. Met uitzondering van de populieren zijn het zeer 
gesloten bestanden. 

In de bestanden 2B en 4A bevinden zich moerassige stukken met wilg, berk, Sporkehout en Zomereik. 

Bestand 6A is een bosje van Zomereik en berk. 

3.2.5 Bestandenkaart 
Zie kaart in Bijlage 9. 

3.3 Statistische gegevens 

3.3.1 Bosinventarisatie 
De verwerking van de inventarisatiegegevens in de hiernavolgende tabellen en grafieken gebeurde met 
macro's die aan het Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap van de K.U. Leuven werden 
ontwikkeld. De inventarisatie gebeurde aan de hand van opnamen volgens transecten. 

De onderverdeling van de bestanden gebeurde volgens de ligging van de transecten (zie kaart in Bijlage 21) 
en wijkt iets af van de normale bestandsindeling. 
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GOORBOSSEN            BESTAND 1A 

 

Boomsoort stamtal/ha 
(grote bomen) 

gemiddelde 
diameter (cm) 

grondvlak 
(m2/ha) 

stamtal/ha 
(kleine bomen) 

verjonging 
(aantal/ha) 

Betu sp. 110 10,07 0,88 850  

Fran alnu    25  

Pinu sylv 280 27,72 17,44   

Quer robu 20 8,28 0,11 650  

Quer rubr 30 9,44 0,21 50  

Sorb aucu 10 8,28 0,05 100  

Eindtotaal 450  18,69 1675 0 

 

 

 



Beheersplan bosreservaat ‘De Goorbossen’ 

ESHER   milieu & natuur                       
oktober 2001 

31 

GOORBOSSEN            BESTAND 1B 

Boomsoort stamtal/ha 
(grote bomen) 

gemiddelde 
diameter (cm) 

grondvlak 
(m²/ha) 

stamtal/ha 
(kleine bomen) 

verjonging 
(aantal/ha) 

Betu pube    425  

Betu sp. 60 8,70 0,36 975  

Fran alnu    50  

Pinu sylv 430 24,10 20,17   

Quer robu 10 8,59 0,06 325  

Eindtotaal 500  20,59 1775 0 
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GOORBOSSEN            BESTAND 2 

Boomsoort stamtal/ha 
(grote bomen) 

gemiddelde 
diameter (cm) 

grondvlak 
(m²/ha) 

stamtal/ha 
(kleine bomen) 

verjonging 
(aantal/ha) 

Popu x cana 100 38,07 11,53   

Quer robu    100  

Eindtotaal 100  11,53  0 
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GOORBOSSEN            BESTAND 3 

Boomsoort stamtal/ha 
(grote bomen) 

gemiddelde 
diameter (cm) 

grondvlak 
(m²/ha) 

stamtal/ha 
(kleine bomen) 

verjonging 
(aantal/ha) 

Betu sp. 100 9,75 0,78 650  

Fran alnu 10 10,00 0,08 150  

Pinu sylv 280 26,70 15,95   

Quer robu 20 19,74 0,66 500 1250 

Sorb aucu 10 9,87 0,08 1825  

Eindtotaal 420  17,55  1250 
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GOORBOSSEN            BESTAND 4 

Boomsoort stamtal/ha 
(grote bomen) 

gemiddelde 
diameter (cm) 

grondvlak 
(m²/ha) 

stamtal/ha 
(kleine bomen) 

verjonging 
(aantal/ha) 

Acer pseu    1350  

Betu sp. 100 9,93 0,78 500  

Popu x cana 220 33,60 19,55   

Prun sero    50  

Sali sp. 60 9,55 0,43 600  

Sorb aucu    50  

Eindtotaal 380  20,77 2550 0 

 

 
 

 

GOORBOSSEN            BESTAND 5A 
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Boomsoort stamtal/ha 
(grote bomen) 

gemiddelde 
diameter (cm) 

grondvlak 
(m²/ha) 

stamtal/ha 
(kleine bomen) 

verjonging 
(aantal/ha) 

Betu sp. 180 14,49 3,37 425  

Fran alnu 40 9,63 0,29 75  

Pinu sylv 200 30,21 14,54   

Quer robu 150 15,32 3,69 150  

Quer rubr 10 20,05 0,32   

Sorb aucu 30 9,66 0,22 75  

Eindtotaal 610  22,42 725 0 

 

 

 

 
GOORBOSSEN            BESTAND 5B 
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Boomsoort stamtal/ha 
(grote bomen) 

gemiddelde 
diameter (cm) 

grondvlak 
(m²/ha) 

stamtal/ha 
(kleine bomen) 

verjonging 
(aantal/ha) 

Betu sp. 140 9,21 1,09 450  

Fran alnu    25  

Pinu sylv 230 30,65 17,35   

Quer robu 70 11,46 0,83 1600 1250 

Sali sp.    150  

Sorb aucu    125  

Eindtotaal 440  19,27 2350 1250 

 

 

 

 

GOORBOSSEN            BESTAND 6 
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Boomsoort stamtal/ha 
(grote bomen) 

gemiddelde 
diameter (cm) 

grondvlak 
(m²/ha) 

stamtal/ha 
(kleine bomen) 

verjonging 
(aantal/ha) 

Quer palu 760 11,03 7,56 150  

Quer rubr    50  

Sali sp. 360 9,33 2,96 1800  

Samb nigr    950 2500 

Eindtotaal 1120  10,52 2950 2500 

 

 

 

 

 

 

GOORBOSSEN            BESTAND 7A 
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Boomsoort stamtal/ha 
(grote bomen) 

gemiddelde 
diameter (cm) 

grondvlak 
(m²/ha) 

stamtal/ha 
(kleine bomen) 

verjonging 
(aantal/ha) 

Betu sp. 30 10,08 0,24 150  

Fran alnu 10 9,55 0,07 325  

Pinu sylv 220 29,11 14,86   

Quer robu 270 12,06 3,39 700 625 

Sorb aucu 10 8,91 0,06 275 625 

Eindtotaal 540  18,62 1450 1250 

 

 

 

 

 

GOORBOSSEN            BESTAND 7B 
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Boomsoort stamtal/ha 
(grote bomen) 

gemiddelde 
diameter (cm) 

grondvlak 
(m²/ha) 

stamtal/ha 
(kleine bomen) 

verjonging 
(aantal/ha) 

Betu pube    25  

Betu sp. 10 9,87 0,08 125  

Fran alnu    25  

Pinu sylv 210 30,65 15,59   

Quer robu 70 9,91 0,55 475  

Quer rubr 50 11,90 0,60 25  

Sorb aucu    150  

Eindtotaal 340  16,81 825 0 

 

 
 

 

GOORBOSSEN            BESTAND 8 
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Boomsoort stamtal/ha 
(grote bomen) 

gemiddelde 
diameter (cm) 

grondvlak 
(m²/ha) 

stamtal/ha 
(kleine bomen) 

verjonging 
(aantal/ha) 

Betu sp. 20 11,14 0,19   

Pinu sylv 2540 10,10 20,84 850  

Quer rubr     1250 

Samb nigr    200  

Sorb aucu    50 5000 

Eindtotaal 2560  21,04 1100 6250 
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GOORBOSSEN            SYNTHESE 

Grote bomen: 

 

 

Hieruit blijkt duidelijk dat bij de grote bomen Grove den, zowel naar stamtal als naar grondvlak, dominerend 
aanwezig is (± 80%). Dit hoge cijfer wordt hoofdzakelijk bepaald door het dichte dennenbestand (bestand 8). 
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Kleine bomen: 

 

Bovenstaande figuur toont dat de situatie bij de kleine bomen (diameter <= 8 cm; hoogte > 0.5 m) reeds 
helemaal anders is. Het aandeel van Grove den is teruggedrongen tot 10%. Deze lage diameterklasse 
wordt voornamelijk gedomineerd door berk (24%), Zomereik (22%) en Wilde lijsterbes (15%). 

Dood hout: 

Dood hout Stamtal/ha Grondvlak/ha (m²/ha) 

Staand 1,12 0,01 

Hangend 0,81 0,01 

Liggend 9,30 0,09 

TOTAAL 11,23 0,11 

Dood hout komt slechts sporadisch voor in het bosreservaat (zie 3.2.1). 

3.3.2 Fytosociologische inventaris 
Het bos wordt getypeerd als een Oligotroof Zomereiken-berkenbos (Betulo-Quercetum roboris), met de 
vochttrap als belangrijkste parameter voor de variatie. 

Op de vochtigste plaatsen (bestanden 2 en 4) is er bijmenging van els en komt het Oligotroof elzenbroek 
(Carici laevigatae-Alnetum) voor. 

Bestand 5B is het in 1995 uitgemoerde ven met de zeldzame Littorellion-vegetatie. In een strook van 5 à 10 
m rond het ven is er heischraal grasland met o.a. Blauwe knoop. 

Voor een uitgebreidere fytosociologische bespreking wordt verwezen naar 3.2.1. 

Voor de volledige lijst van de geïnventariseerde vaatplanten wordt verwezen naar Bijlage 13. 



Beheersplan bosreservaat ‘De Goorbossen’ 

ESHER   milieu & natuur                       
oktober 2001 

43 

3.3.3 Faunistische inventaris 
Op de Biologische Waarderingskaart wordt het bosreservaat aangeduid als een gebied met een belangrijke 
faunistische waarde. 

Vermeldenswaardig is het (hoogst waarschijnlijk) voorkomen van de zeldzame Waterspitsmuis langs de 
Plasnete. Andere zoogdieren die regelmatig waargenomen worden zijn Vos, Ree, Wezel en Bunzing. 

Langs de Looiendse Nete komt de IJsvogel tot broeden. Nog in de Looiendse Nete komen 2 beschermde 
vissoorten voor, namelijk Bermpje en Kleine modderkruiper. 

Wat reptielen betreft komt de Levendbarende hagedis algemeen voor, vooral rond de Goorvijver; éénmaal 
(in 1993) werd ook een Hazelworm waargenomen, op de grens van het natuur- met het bosreservaat. 

Een onderzoek naar sprinkhanen rond de Goorvijver leverde 14 soorten op. 

De rijkdom aan libellen en waterjuffers tenslotte is enorm: in het gebied komen maar liefst 9 Rode 
lijstsoorten voor. 

Voor een uitgebreidere bespreking van de verschillende diergroepen wordt verwezen naar 3.2.2. 

3.3.4 Opbrengsten en diensten 
Volgende cijfers werden bekomen omtrent de houtverkoop in de Goorbossen. 

A) In 1993 
In 1993 werden onderstaande dunningen uitgevoerd. 

In totaal werden 2.679 Grove dennen gekapt goed voor een volume van 688,8 m³, verdeeld als volgt: 

LOT 21 
Omtrek Aantal 

45 72 
55 347 
65 494 
75 353 
85 114 
95 15 
105 7 

LOT 22 
45 33 
55 279 
65 462 
75 328 
85 138 
95 32 
105 5 

B) In 1995 
In 1995 werden 1.112 Grove dennen verkocht. Het totaal verkochte volume bedroeg 234 m³. 

Dunningen in het huidige bestand 1 
Omtreksklasse Aantal 

14-39 14 
40-49 74 
50-59 336 
60-69 326 
70-79 264 
80-89 91 
90-99 6 

100-109 1 
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C) In 1998 
In 1998 werden 2.330 bomen verkocht: 12 Amerikaanse eiken en 2.318 Grove dennen. Het totaal gekapte 
volume bedroeg 540,83 m³. 

Amerikaanse eik 
Omtreksklasse Aantal 

30-39 3 
40-49 1 
50-59 6 
60-69 1 
80-89 1 

Grove den 
Omtreksklasse Aantal 

30-39 80 
40-49 79 
50-59 227 
60-69 369 
70-79 476 
80-89 256 
90-99 101 

100-109 32 
110-119 12 
120-129 1 

Grove den 
Omtreksklasse Aantal 

30-39 4 
40-49 41 
50-59 113 
60-69 183 
70-79 213 
80-89 93 
90-99 19 

100-109 14 
110-119 4 
130-139 1 

Sinds 1998 heeft er geen verkoop van hout meer plaatsgevonden in de Goorbossen. 
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4. BEHEERSDOELSTELLINGEN 

4.1 Bosfuncties 

4.1.1 De ecologische functie 
Het bosreservaat, deel uitmakend van een groter boscomplex, heeft als entiteit een belangrijke ecologische 
functie. Het bosreservaat beschikt over een hoge effectieve en potentiële natuurwaarde en is belangrijk 
voor het instandhouden van de verschillende Rode lijstsoorten die erin voorkomen; voornamelijk de 
soortenrijkdom aan libellen (Bosbeekjuffer, Koraaljuffer, Kempense heidelibel, Bandheidelibel, …) en planten 
(Veenpluis, Gesteeld glaskroos, Oeverkruid, Moerashertshooi, Witte waterranonkel, …) is bijzonder groot. Deze 
belangrijke natuurwaarden worden door het huidige gevoerde beheer nog versterkt. De instelling van een 
bosreservaat verleent aan het gebied een extra bescherming. 

Wanneer de Goorbossen gesitueerd worden in een groter ruimtelijk geheel valt meteen de strategische 
positie op. 

Het bosreservaat vormt één geheel met de vijver die als natuurreservaat beheerd wordt door de Wielewaal 
vzw. 

Bovendien sluit het bos aan op de Collateur die een belangrijke functie kan vervullen als migratiecorridor, 
ligt het op slechts enkele honderden meter van het EU-Vogelrichtlijngebied 22 ‘de Ronde Put’ en van het 
EU-Habitatrichtlijngebied ‘Kleine Nete en vallei met brongebieden, moerassen en heiden’. 

4.1.2 De wetenschappelijke functie 
Het bosreservaat voldoet net niet aan het Minimum Structuur Areaal voor dit bostype (MSA = 50 ha). 
Hierdoor en omwille van andere knelpunten (zie 3.2.2) worden de Goorbossen niet ingepast in het Vlaams 
(en Europees) Netwerk van gemonitorde Integrale Reservaten. 

Door de aanwezigheid van hoge biologische waarden is het bosreservaat reeds zeer interessant voor 
wetenschappelijk onderzoek. Het toelaten van spontane processen, na exotenverwijdering, zorgt ervoor dat 
het bosreservaat nog interessanter wordt voor wetenschappelijk onderzoek. 

Het zou een vooropgestelde vereiste dienen te zijn dat een bosreservaat ‘automatisch’ een 
wetenschappelijke functie bezit. M.a.w. het belang van natuurbehoud en vooral de natuurontwikkeling in 
een bepaald type bos, dient wetenschappelijk gevolgd te worden, om er in de toekomst de gewenste en 
nodige gevolgtrekkingen te kunnen uithalen, toepasselijk op andere, gelijkaardige bossen. 

4.1.3 De schermfunctie 
Het bos is gelegen aan de E34 en heeft als dusdanig een geluidswerende functie, die nog zal verhogen als 
de onderbegroeiing dichter wordt. Ook aan de visuele vervuiling van de autosnelweg wordt op deze manier 
verholpen. 

4.1.4 De recreatieve functie 
Met de instelling van een bosreservaat heeft men geenszins de bedoeling om het bos af te sluiten voor de 
recreanten. Er wordt getracht de recreatie op zulk een manier te organiseren dat de ecologische 
doelstellingen niet in het gedrang komen. 

Het bos is momenteel toegankelijk voor wandelaars, fietsers en vissers. Momenteel is autoverkeer 
toegelaten op de voornaamste openbare wegen en er zijn twee parkings vlakbij de vijver. 

De recreatiedruk tengevolge van de wandelaars, vissers en fietsers is vrij hoog hoewel de meeste 
recreanten de paden volgen. 
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Het wandelpad ‘De Graaf’, ingericht door de V.V.V. van Retie, brengt de wandelaar langs de mooiste 
plekjes en is uitermate geschikt om de recreatie in goede banen te leiden. Regelmatig worden door de 
Wielewaal vzw in het bos ook geleide wandelingen ingericht. Ten oosten van het gebied loopt de Collateur 
met een mooi wandelpad. 

Het plaatsen van informatiepanelen, die de recreanten niet alleen de regels meedelen, maar ook een 
woordje uitleg geven over de ecologische waarde van het gebied en de doelstellingen van het bosreservaat, 
zou een positief effect kunnen hebben en kan het respect ten aanzien van de natuur doen groeien. 

Momenteel leidt er een onverharde weg naar de noordelijke parking. Deze veroorzaakt binnen het 
bosreservaat evenwel versnippering en geluidshinder. Deze weg en de aansluitende noordelijke parking 
dienen daarom afgesloten te worden voor gemotoriseerd verkeer en bij voorkeur ook voor fietsers. 

4.2 Beheersdoelstellingen 
Zoals vermeld in het uitvoeringsbesluit van 1993 (B.Vl.R. 20.01.93), dient men bij het beheer van een 
bosreservaat met volgende doelstellingen rekening te houden: 

 Behouden en herstellen van de natuurlijke fauna en flora (voor de Goorbossen moet hierbij ook het belang 
van de waterpartijen aangestipt worden). 

 Bevorderen van inheemse of standplaatsgeschikte boomsoorten. 

 Stimuleren van natuurlijke verjonging. 

 Het bevorderen van ongelijkjarigheid en ongelijkvormigheid. 

 Het bevorderen van het ecologisch evenwicht. 

Zoals hiervoor reeds werd aangehaald is de voornaamste doelstelling van het voorgestelde bosreservaat 
de omvorming van homogeen dennenbos naar gemengd bos van loofboomsoorten en Grove den. 

4.2.1 Doelstellingen 

A) Zones voor integraal beheer 

1) Verantwoording 
Het bosreservaat wordt bijna volledig (45 ha) als integraal reservaat beheerd. Dit betekent dat de groei en 
de ontwikkeling van de natuur ongemoeid gelaten wordt (art. 1 B. VL. REG. 20/01/1993). 

In het afgebakende integraal reservaat is het essentieel dat, na een beperkt inleidend beheer (zie verder), er 
heel consequent niet meer ingegrepen wordt ook al voldoet de vastgestelde ontwikkeling niet helemaal aan 
de gestelde verwachtingen. Het is de bedoeling dat op termijn de perceelsgrenzen volledig vervagen en zo 
niet langer een obstakel vormen voor de spontane bosdynamiek. Buiten de afbakening kan eventueel wel 
nog bijgestuurd worden. 

2) Inleidend beheer 
Toch dient eerst een beperkt inleidend beheer plaats te vinden. De bedoeling hiervan is om 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. 

De te nemen maatregelen van het inleidend beheer in het integraal reservaatsgedeelte worden weergeven 
op de kaart in Bijlage 22. 



Beheersplan bosreservaat ‘De Goorbossen’ 

ESHER   milieu & natuur                       
oktober 2001 

47 

• Verwijderen van Amerikaanse eik 

In het bosreservaat, met name in de bestanden 1, 3 (oostelijk deel), 4, 5A (noordelijk deel) en 7 komen 
een aantal Amerikaanse eiken (Quercus rubra) voor. Streefdoel is om op drie jaar tijd alle aanwezige 
Amerikaanse eiken uit het bosreservaat te verwijderen. Dit gebeurt op twee manieren, afhankelijk van 
de omtrek. Amerikaanse eiken met een omtrek tot ca. 50 cm worden behandeld met glyfosaat. De 
dikkere exemplaren worden dubbel geringd. Het ringen van de bomen gebeurt in 2002; in 2003 en 
2004 wordt nazorg besteed om eventuele uitlopers af te zetten. De geringde bomen zullen normaal 
afsterven, indien de geringde stammen toch blijven uitlopen, kan in 2004 overgegaan worden tot 
behandeling met glyfosaat. Na de nazorg van de verwijderde exoten wordt het volledige bosreservaat 
om de vijf jaar doorlopen als controle op mogelijke vestiging van nieuwe exemplaren en wanneer er 
worden aangetroffen worden ze verwijderd. 

• Verwijderen van Amerikaanse vogelkers 

Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) is in beperkte mate aanwezig. Vooral in het noorden van het 
bosreservaat (het oostelijk deel van bestand 3) komt Amerikaanse vogelkers voor. Deze exemplaren 
dienen alle geringd/uitgetrokken te worden. Het verdient echter aanbeveling om het volledige 
bosreservaat te doorlopen om eveneens de Amerikaanse vogelkers op andere plaatsen uit te trekken 
(in de bestanden 5 en 7 komt eveneens Amerikaanse vogelkers voor). 

Net zoals bij de bestrijding van de Amerikaanse eik wordt in 2003 en 2004 nazorg besteed om 
eventuele uitlopers af te zetten. Na de nazorg van de verwijderde exoten wordt het volledige 
bosreservaat om de vijf jaar doorlopen als controle op de mogelijke vestiging van nieuwe exemplaren 
en wanneer er worden aangetroffen worden ze verwijderd. 

• Dichten van de afloop van de grachten in bestand 6B 

Bestand 6B is het jonge loofhoutbestand dat in 1988 door schoolkinderen werd aangeplant. Het 
bestand wordt doorsneden door grachtjes. De aflopen van deze afwateringsgrachten worden in 2002 
gedicht met de bedoeling om in dit bestand een vochtig broekbos te doen ontstaan. 

• Kappen van de populieren in bestand 2B 

Langs de verharde weg, zowat ter hoogte van de privé-enclave, bevinden zich twee rijen populier. 
Beide rijen worden in 2003 gekapt. 

De fijnsparren aan de andere kant van de weg blijven behouden tot het populierenbestand erachter een 
dichtere ondergroei heeft. 

• Verwijderen van Japanse duizendknoop in bestand 1 

Op de rand van bestand 1 komt Japanse duizendknoop voor. Deze agressieve soort dient bestreden te 
worden met glyfosaat in 2002. Ook hier is een gelijkaardige nazorg vereist zoals bij de bestrijding van 
Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers. 

• Afsluiten van 2 wegen 

Om verstoring en versnippering binnen het bosreservaat zoveel mogelijk te vermijden is het 
noodzakelijk om 2 wegen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. 

De zandweg die naar de noordelijke parking leidt wordt fysisch afgesloten m.b.v. dode takken en 
stamhout (zie 6.5.2). 

De andere fysisch af te sluiten weg is de bosweg van zuid naar noord die door bestand 7 loopt. Op 
deze bosweg is gemotoriseerd verkeer reeds verboden bij het gemeentelijk politiereglement. Er staat 
tevens een verbodsbord. Toch wordt deze bosweg sporadisch gebruikt door gemotoriseerd verkeer. 
Om deze verboden handeling in de toekomst te vermijden wordt deze bosweg eveneens fysisch 
afgesloten. 
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In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de beheersmaatregelen van het inleidend 
beheer, samen met het tijdstip van uitvoering. 

Beheersmaatregel 2002 2003 2004 

Ringen/verwijderen Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers x   

Verwijderen van Japanse duizendknoop in bestand 1 x   

Nazorg van behandelde Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers 
en Japanse duizendknoop 

 x x 

Controle op mogelijke nieuwe exemplaren van Am. Eik, Am. 
vogelkers en Japanse duizendknoop 

om de vijf jaar (te beginnen in 2009) 

Kappen van 2 rijen populier in bestand 2B  x  

Dichten van de afwateringsgrachten in bestand 6B x   

Fysisch afsluiten van 2 wegen x   

Tabel 4: overzicht van beheersmaatregelen van het inleidend beheer in het bosreservaat De 
Goorbossen 

3) Veiligheidszone 
In een strook van 1 boomhoogte (± 30 m) grenzend aan de vrij toegankelijke en openbare wegen wordt een 
veiligheidszone voorzien. 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. 

In het geval van het bosreservaat De Goorbossen dient eveneens een veiligheidszone te worden voorzien 
rond de woning in bestand 1. 

B) Zones voor gericht beheer 
Een viertal zones binnen de perimeter van het bosreservaat worden beheerd als gericht reservaat (zie kaart 
in Bijlage 23). In deze zones wordt ernaar gestreefd om, via gerichte maatregelen, de (potentieel) waardevolle 
natuurwaarden te behouden en te versterken. 

1) De Looiendse Nete: hermeandering en openhouden paaiplaats 

• Hermeandering 

Uit afvissingen bleek het voorkomen van Bermpje en Kleine modderkruiper in deze waterloop. Langs 
deze bovenloop van de Kleine Nete komt ook de IJsvogel tot broeden. 

Kleine modderkruiper is niet alleen een Rode lijstsoort; het is tevens een Bijlage II-soort van de EU-
Habitatrichtlijn. Vandaar het belang om bij het beheer van de Looiendse Nete in belangrijke mate 
rekening te houden met deze twee beschermde vissoorten.  

Kleine modderkruipers komen enkel voor in zuivere waterlopen. De nauwe band van deze soort met 
het substraat maakt dat deze soort gevoelig is voor verontreiniging, niet alleen van het water, maar ook 
van het substraat, want het is juist in dit substraat waarin de dieren zich het liefst ingraven, dat de 
schadelijke stoffen uit het afvalwater worden geaccumuleerd. 
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Een ander belangrijk punt is dat Kleine modderkruipers vooral fijnere substraatklassen prefereren. 
Deze substraatgrootte is bepalend voor deze soort vanwege hun specifieke voedingswijze. Bovendien 
verkiezen ze substraat dat aangerijkt is met organisch materiaal. Het afzetten van dit fijnkorrelig 
materiaal gebeurt steeds onder lage stroomsnelheden. Deze lage stroomsnelheden worden bekomen 
in een natuurlijk meanderende waterloop (Seeuws et al., 1999). 

Om hermeandering te bekomen in de Looiendse Nete kunnen boomstronken in de bedding geplaatst 
worden. Hiervoor dient wel eerst toestemming gevraagd te worden aan de provincie. In het verleden 
werd reeds een boomstronk (ca. 50 cm diameter) in de bedding geplaatst; deze is echter weggespoeld. 
Er wordt voorgesteld om twee of meer stroomdeflectoren in de bedding te plaatsen. Dit levert betere 
resultaten dan één boomstronk (Cowx & Welcomme, 1998). Om te vermijden dat de boomstronken 
opnieuw zouden wegspoelen dienen ze goed verankerd te worden. De boomstronken worden 
geplaatst in een hoek van 45° t.o.v. de stroomrichting. Er kan ook gekozen worden om, in plaats van 
boomstronken in de bedding te plaatsen, een aantal bomen te kappen langs de Looiendse Nete, 
zodanig dat de kruin in de rivier terechtkomt. Dit heeft als voordeel dat het goedkoper is. Studies 
hebben hierbij aangetoond dat het gebruik van naaldhout als stroomdeflector minder gevoelig is aan 
verval dan loofhout (Emmingham et al., 1996 en House et al., 1990). 

Het plaatsen van stroomdeflectoren zorgt voor een variatie in stroomsnelheid wat ook alle andere 
vissoorten die in de Looiendse Nete voorkomen ten goede komt. In Vlaanderen is hieromtrent nog 
weinig kennis voorhanden. Vooraleer een definitieve beslissing te nemen wordt best een aparte studie 
uitgevoerd; hierbij kan beroep gedaan worden op de kennis en ervaring van Frank Saey van Afdeling 
Natuur. In de Velpen werden reeds een aantal boomstronken in de bedding geplaatst. Er wordt 
hiermee best niet te lang gewacht, zodat de stroomdeflectoren tegen 2006 geplaatst kunnen worden. 

• Beheer van de paaiplaats 

Op de plaats waar de Looiendse Nete het bosreservaat binnenstroomt werd reeds een paaiplaats 
aangelegd. Het beheer bestaat erin de randen van de paaiplaats open te houden. Er wordt voorgesteld 
om de oevers om de 3 jaar te maaien, met afvoer van maaisel. 

2) Het ven in bestand 5B: beheer in functie van de zeldzame Oeverkruidvegetatie 

• Het ven 

Het beheer van het ven staat volledig in het teken van het behoud van de zeldzame 
Oeverkruidvegetatie. Zoals reeds vermeld staat dit ven in contact met de Goorvijver, die op zijn beurt 
in contact staat met de Collateur. Voor een bespreking van de waterhuishouding wordt verwezen naar 
3.1.1. 

Heel belangrijk voor de Oeverkruidvegetatie is het behoud van een wisselende waterstand (hoog in de 
winter, lager in de zomer). Ook de waterkwaliteit is zeer belangrijk. Een waterkwaliteitsmeting die 
uitgevoerd werd door het IN in het najaar 2000 (zie Bijlage 25) toont dat de pH-waarden van zowel de 
Goorvijver als het ven bijzonder geschikt zijn voor de Littorellion-vegetatie; beiden vertonen evenwel 
een te hoog fosfaatgehalte, zodat in het ven een geleidelijke eutrofiëring zou kunnen optreden met het 
verdwijnen van de kwetsbare Littorellion-vegetatie tot gevolg. Een mogelijke oplossing hiervoor is het 
vaker uitmoeren van het ven. Het al dan niet overgaan tot uitmoeren van het ven zal beslist worden 
door de adviescommissie op basis van de resultaten van de waterkwaliteitsmetingen uitgevoerd door 
het IN. 

De opvolging bestaat enerzijds uit het controleren van de waterkwaliteit van het aangevoerde water en 
anderzijds uit een monitoring naar plantensoorten. 

Er wordt voorgesteld om de waterkwaliteit van zowel het ven als de Goorvijver driemaal per jaar fysico-
chemisch te controleren (voorjaar – zomer – najaar) en jaarlijks te controleren op diatomeeën. De 
parameters die hierbij gecontroleerd worden zijn dezelfde als deze vermeld in Bijlage 25. Voor de 
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Oeverkruidvegetatie is het belangrijk dat het water in het ven niet te veel aangerijkt wordt; een meso-
oligotroof karakter is te verkiezen. 

In 1998 werd in dit ven de uiterst zeldzame Drijvende egelskop gevonden. Vorig jaar werd die evenwel 
niet meer teruggevonden. In 2001 zal opnieuw nagegaan worden of deze soort nog aanwezig is in het 
ven. De aanwezigheid van deze soort kan een rol spelen in de beheersmaatregelen gekoppeld aan de 
monitoring. 

• Overgang oever-bos: zoom-mantelbeheer 

Op de oever komen ook heel wat interessante plantensoorten voor, zoals Kleine zonnedauw, 
Moerashertshooi en Blauwe knoop. 

Rond het ven wordt het maaibeheer verdergezet. Er wordt jaarlijks gemaaid in september, met afvoer 
van het maaisel. Er dient wel lager gemaaid te worden dan voordien. 

Ten noorden en ten westen van het ven wordt een zoom-mantelbeheer gevoerd. Dit houdt in dat er 
een geleidelijke overgang ontstaat van grasland via een zoom- of sluiervegetatie en struweel naar bos, 
wat zeer interessant is voor heel wat diergroepen. 

Dit kan door een strook van 5m rond het grasland te beheren als ruigte. In deze strook wordt om de 4 
jaar gemaaid. Eerst zullen wel een aantal bomen gekapt moeten worden. 

De opeenvolging van zoom naar mantel wordt volledig door om de 8 jaar een volgende smalle strook 
van 5m als hakhout te beheren. 

Er wordt nogmaals op gewezen dat het zoom-mantelbeheer enkel ingevoerd wordt ten noorden en ten 
westen van het ven. 

3) Ten zuiden van de Plasnete: mantelbeheer en sterke dunning (zie kaart in Bijlage 24) 

Ten zuiden en ten noorden van de Plasnete ter hoogte van bestand 8 bevinden zich jonge 
dennenbestanden. 
Het bestand ten zuiden wordt omgevormd zodat volgende situatie bekomen wordt: 

Plasnete / ruigte / struweel / bos (van N naar Z) 

• Ruigte 

Een strook van ca. 10m wordt om de 4 jaar gemaaid (om de 2 jaar de helft) en zorgt zo voor een meer 
geleidelijke overgang naar het bosbestand. Het maaisel wordt na het maaien afgevoerd. De rij 
Zomereiken langs de Plasnete mag blijven staan. Ten zuiden van de Plasnete komt de ruigte dus tot 
aan de Plasnete, wat interessant is voor beekjuffers. 

• Struweel 

Een volgende strook van 10m wordt beheerd als struweel. Concreet betekent dit een beheer als 
hakhout met een omlooptijd van 8 à 12 jaar. 

• Bosbestand 

Momenteel is dit een jong en zeer dens dennenbestand. Er wordt voorgesteld om twee variabele 
sterke dunningen uit te voeren en daarna een nulbeheer in te stellen. 

De eerste dunning vindt plaats in 2003; dan wordt 1 op 2 dennen gekapt. 

Een tweede dunning van 1 op 2 zal plaatsvinden in 2010, zodat uiteindelijk 3 op 4 dennen verdwenen 
zullen zijn. 

Na 2010 wordt een nulbeheer ingesteld. 
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4) Ten noorden van de Plasnete: mantelbeheer, sterke dunning en beheer als ruigte na kappen van de 
Canadapopulieren (zie kaart in Bijlage 24) 

• Strook net ten noorden van de Plasnete 

Deze strook, die zowat 1/3 van het dennenbestand ten noorden van de Plasnete beslaat, wordt op 
gelijke manier beheerd zoals het dennenbestand ten zuiden van de Plasnete, met dit verschil dat hier 
een jaarlijks te maaien strook voorzien wordt. 

Net ten noorden van de Plasnete krijg je aldus de volgende situatie: 

Plasnete / grasland / ruigte / struweel / bos (van Z naar N) 

Door de gemeente werd de noordelijke oever reeds afgeschuind. Deze strook wordt jaarlijks gemaaid 
in september, met afvoer van maaisel. 

Hierop aansluitend wordt een strook van ca. 10m beheerd als ruigte (om de 4 jaar maaien met afvoer van 
maaisel) en een even brede strook erna wordt beheerd als hakhout (om de 8 à 12 jaar hakhout afzetten). 
Zo zorgt men voor een meer geleidelijke overgang naar het dennenbestand (cf. beheer ten zuiden van de 
Plasnete). 

Over een breedte van zowat 50m worden in het dennenbestand dezelfde 2 dunningen (in 2003 en in 
2010) uitgevoerd zoals ten zuiden van de Plasnete. Nadien wordt in deze strook eveneens een 
nulbeheer ingesteld. 

• Strook ten zuiden van de Goorvijver met inbegrip van de Canadapopulieren 

De populieren die zich op de grens van de twee reservaten bevinden worden gekapt in 2003. Na het 
kappen van de populieren wordt niet herbebost. Er wordt een beheer gevoerd zodat er een geleidelijke 
overgang ontstaat van het natuurreservaat naar het bosreservaat. Ten zuiden van de Goorvijver wordt 
dan de volgende situatie bekomen: 

Goorvijver / ruigte / struweel / bos 

De ontstane open ruimte wordt als ruigte beheerd met enkele voor insecten interessante soorten als 
Gewone engelwortel, Gewone berenklauw en Leverkruid. Hiertoe wordt een maaibeheer gevoerd dat 
zich beperkt tot maaibeurten om de vier tot vijf jaar (cf. beheersplan Wielewaal vzw). 

Aansluitend hieraan wordt een strook van 10m als hakhout beheerd met een omlooptijd van 8 à 12 
jaar. 

Tenslotte wordt in 2003 een éénmalige sterke kapping (3 op 4 dennen eruit) uitgevoerd in het 
noordelijke deel van het jonge dennenbestand in de vorm van een halve cirkel. 

5) Vijver ten noorden van de privé-enclave 
De vijver bevindt zich zowat 40m ten noorden van het huis. Volgens het kadastraal plan loopt de privé-
eigendom tot 32m ten noorden van het gebouw. De vijver bevindt zich dus binnen de perimeter van het 
bosreservaat. 
Er wordt voorgesteld om de vijver eventueel af te sluiten van de privé-enclave en de vijver vervolgens op 
een natuurvriendelijke manier in te richten. 
Dit houdt in dat de niet-gebiedseigen beplantingen die momenteel rond de vijver aanwezig zijn verwijderd 
worden en de oevers jaarlijks gemaaid worden in september met afvoer van het maaisel. Indien veel vis 
aanwezig is wordt voorgesteld om de vijver af te vissen. 

6) Verland ven: uitmoeren? 
In bestand 7B bevindt zich een verland ven. Het zou bijzonder interessant zijn om ook dit ven, dat 
momenteel is overwoekerd door wilgen, uit te moeren: de uitgangssituatie, naar structuur en omvang, is 
ongeveer dezelfde zoals het ven in 5B. In tegenstelling tot het in 1995 uitgemoerde ven (5B), staat dit ven 
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niet in verbinding met de Goorvijver, zodat de zuurtegraad een stuk lager zou liggen dan in het ven in 5B. 
Eerst dient evenwel nagegaan te worden of het ven voldoende waterhoudend is. Hiervoor wordt een 
peilbuis in de grond gebracht en wordt het grondwaterpeil opgevolgd (door het IN in samenwerking met de 
conservator). Nadien wordt door de adviescommissie een beslissing genomen over het al dan niet vrijmaken 
en uitmoeren van het ven. 

7) Tijdstip van uitvoering 

In Tabel 4 op de volgende pagina wordt een schematisch overzicht gegeven van de beheersmaatregelen 
van het gericht beheer samen met het tijdstip van uitvoering. 
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Beheersmaatregel 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Plaatsen van 2 stroomdeflectoren in 
de Looiendse Nete 

uitvoeren voor 2006     

Oevers paaiplaats open houden om de 3 jaar, te beginnen in 2003 

Controleren van de fysico-chemische 
waterkwaliteit in ven en Goorvijver 

3 keer per jaar (voorjaar, zomer en najaar) 

Controleren van het ven en de 
Goorvijver op diatomeeën 

jaarlijks 

Ven: maaibeheer jaarlijks in september met afvoer maaisel 

Ven: beheer ruigte om de 4 jaar 

Ven: beheer struweel om de 8 à 12 jaar 

Ten Z van Plasnete: beheer ruigte om de 4 jaar 

Ten Z van de Plasnete: beheer 
struweel 

om de 8 à 12 jaar 

Ten Z van de Plasnete: dunning (1/2) 
dennenbestand 

 x       x 

Ten N van Plasnete: maaien grasland jaarlijks in september met afvoer maaisel 

Ten N van de Plasnete: beheer ruigte om de 4 jaar 

Ten N van de Plasnete: beheer 
struweel  

om de 8 à 12 jaar 

Ten N van de Plasnete: dunning (1/2) 
dennenbestand over een strook van 
1/3de van het bestand 

 x       x 

Ten Z van de Goorvijver: kappen van 
de populieren 

 x        

Ten Z van de Goorvijver: beheer na de 
kap van de populieren als ruigte  

om de 4 jaar 

Ten Z van de Goorvijver: beheer van 
het struweel  

om de 8 à 12 jaar 

Ten Z van Goorvijver: éénmalige half-
cirkelvormige sterke kapping (3/4) in 
dennenbestand 

 x        

Verwijderen uitheemse aanplantingen 
rond vijver ten N van de privé-enclave 

x         

Beheer oevers van de vijver ten N van 
de privé-enclave 

jaarlijks in september met afvoer maaisel 

Tabel 5: overzicht van de beheersmaatregelen in het gerichte reservaat De Goorbossen 
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5. BEHEERSRICHTLIJNEN 

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

 Plaatsen van 2 stroomdeflectoren in de Looiendse Nete 
 Openhouden van de randen rond de paaiplaats langs de Looiendse Nete 
 Zoom-mantelbeheer rond het ven in bestand 5B en langs weerszijden van de Plasnete 
 Kappen van de populieren ten zuiden van de Goorvijver en het nadien beheren als ruigte 
 Instellen beheer heischraal grasland 
 Instellen venbeheer, gekoppeld aan stelselmatige monitoring 
 Natuurvriendelijk inrichten van de vijver ten noorden van de privé-enclave 

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

5.3 Maatregelen om de natuurlijke verjonging te stimuleren 
De natuurlijke verjonging verloopt vlot en behoeft geen bijkomende beheersmaatregelen. Het bestrijden van 
de agressieve exoten zal nog meer mogelijkheden creëren tot natuurlijke verjonging. 

5.4 Maatregelen om de ongelijkjarigheid en de ongelijkvormigheid te 
bevorderen 
Het uitvoeren van dunningen in bestand 8 komt de ongelijkjarigheid en de ongelijkvormigheid van het 
bosreservaat ten goede. Ook het toelaten van spontane processen over het grootste deel van het 
bosreservaat bevordert de ongelijkjarigheid en de ongelijkvormigheid. 

5.5 Maatregelen om het ecologisch evenwicht te bevorderen 
Het creëren van maximale ruimte voor spontane processen in het integrale reservaat biedt waarschijnlijk de 
beste garantie voor een ecologisch evenwicht in het bosreservaat. 

Ook het verwijderen van de exoten bevordert het ecologisch evenwicht. 

5.6 Bosbouwtechnische aspecten 
Zie 5.7. 

5.7 Kapregeling 
De kapregeling wordt weergegeven in Tabel 6. 
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Beheersmaatregel 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ringen/verwijderen Am. eik en Am. 
vogelkers 

x         

Verwijderen Japanse duizendknoop in 
bestand 1 

x         

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

 x x       

Controle op mogelijke nieuwe 
exemplaren van Am. eik, Am. 
vogelkers en Japanse duizendknoop 

om de vijf jaar (te beginnen in 2009) 

Dichten van de afwateringsgrachten in 
bestand 6B 

x         

Kappen van 2 rijen populier in bestand 
2B 

 x        

Fysisch afsluiten van 2 wegen x         

Oevers paaiplaats open houden om de 3 jaar, te beginnen in 2003 

Ven: maaibeheer jaarlijks in september met afvoer maaisel 

Ven: beheer ruigte  om de 4 jaar 

Ven: beheer struweel  om de 8 à 12 jaar 

Ten Z van Plasnete: beheer ruigte om de 4 jaar 

Ten Z van de Plasnete: beheer 
struweel 

om de 8 à 12 jaar 

Ten Z van Plasnete: dunning (1/2) 
dennenbestand 

 x       x 

Ten N van de Plasnete: dunning (1/2) 
dennenbestand over een strook van 
1/3de van het bestand 

 x       x 

Ten N van Plasnete: maaien grasland  jaarlijks in september met afvoer maaisel 

Ten N van Plasnete: beheer ruigte om de 4 jaar 

Ten N van de Plasnete: beheer 
struweel 

om de 8 à 12 jaar 

Ten Z van Goorvijver: kappen van de 
populieren  

 x        

Ten Z van de Goorvijver: beheer na de 
kap van de populieren als ruigte 

om de 4 jaar 

Ten Z van de Goorvijver: beheer van 
het struweel 

om de 8 à 12 jaar 

Ten Z van Goorvijver: éénmalige half-
cirkelvormige sterke kapping (3/4) in 
dennenbestand 

 x        

Verwijderen uitheemse aanplantingen 
rond vijver ten N van de privé-enclave 

x         

Beheer oevers van de vijver ten N van 
de privé-enclave 

Jaarlijks in september met afvoer maaisel 

Tabel 6: Kapregeling 
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6. BIJZONDERE BEHEERSRICHTLIJNEN 

6.1 Bosbouwkundige werken 

6.1.1 Bosverjongingsprogramma 
Niet van toepassing. 

6.1.2 Be- en herbebossingswerken 
Niet van toepassing. 

6.1.3 Omvormingen 
Als omvormingen op korte termijn zijn er: 

- het verwijderen van de exoten in het volledige bosreservaat; 
- het creëren van een zoom-mantelvegetatie langs weerszijden van de Plasnete en ten westen en ten 

noorden van het ven in bestand 5B 
- het uitvoeren van dunningen in bestand 8 
- het afsluiten van de afwateringsgrachten in bestand 6B. 

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. 
Het open houden van de paden stelt momenteel geen probleem. Daarenboven zal door de 
bestandsevolutie en het inleidend beheer het brandgevaar dalen. De onderetage van loofhout brandt niet 
makkelijk, de kroonaanzet van het dennenscherm ligt op minimum 10 tot 15 meter en de uitbreiding van 
Blauwe bosbes en bramen ten koste van Pijpestrootje vermindert het brandrisico. 
De voorgestelde ingrepen in bestand 8, dat tot nu toe het grootste risico van bosbrand inhoudt, zullen de 
horizontale heterogeniteit doen toenemen, waardoor de uitbreidingsmogelijkheden van brand verkleinen. 

6.2 Werken m.b.t. de fytosociologische, bodemkundige en 
landschappelijke waarde 

6.2.1 Flora 
Het integraal beheer over het grootste deel van het bosreservaat, voorafgegaan door een verwijdering van 
de exoten, zorgt voor een verdere ontwikkeling van de inheemse flora. 

Het ven in bestand 5B herbergt de bijzonder zeldzame Littorellion-vegetatie; het beheer is volledig 
afgestemd op het behoud van deze vegetatie (zie 4.2.1.B). 

6.2.2 Fauna 
Volgende bijzondere maatregelen ten voordele van specifieke fauna-elementen worden voorgesteld: 

 Het plaatsen van 2 stroomdeflectoren in de Looiendse Nete 

 Het openhouden van de randen van de paaiplaats langs de Looiendse Nete 
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 Het creëren van zoom-mantelvegetaties, meer bepaald het creëren van overgangen tussen bos en 
niet-bos langs de Plasnete en tussen de ruigte (huidig bestand met Canadapopulier ten zuiden van de 
Goorvijver) en bestand 8. 

6.2.3 Bodem 
Niet van toepassing. 

6.2.4 Landschap 
Niet van toepassing. 

6.3 Uitzonderlijke werken (...) genoemd in art. 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; 

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; 

10. bestrijdingsmiddelen 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. 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 het Bosbeheer en het IBW 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 (…) en waarvoor de adviescommissie 
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; 

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. Dit betekent dat dieren kunnen worden gevangen, gedood of verstoord of 
binnen een omheining 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 
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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 
De toegankelijkheid van de Goorbossen (natuurreservaat + bosreservaat + visvijver) wordt geregeld met een 
gemeentelijk politiereglement. Ter plaatse worden de regels i.v.m. de toegankelijkheid vermeld op het 
infobord op het terrein van de Goorvijver, op een bord in de zuidoostelijke hoek van het natuurreservaat en 
op een bord aan de parkeerplaats ten zuiden van de vijver. Het is aanbevolen om in de toekomst de inhoud 
van deze panelen te integreren en op één enkel infobord aan de zuidelijke parking te plaatsen (zie 6.5.2). 

Het bosreservaat is vrij toegankelijk op de opengestelde paden. 
De toegankelijkheid voor gemotoriseerd verkeer en fietsers zal in de toekomst beperkt worden tot de 
asfaltweg (doorgaand verkeer) en de parking aan het zuidoosten van de Goorvijver met de toegangsweg 
ernaartoe vanaf de asfaltweg ter hoogte van de brug over de Plasnete. 

De kwetsbaarste gebieden dienen beschermd tegen schade tengevolge van hoge recreatiedruk. Zo dient 
het in 1995 uitgegraven ven voor het publiek afgesloten te worden. Ook de kleine broekbosjes (bestanden 
2B en 4A) met de kwetsbare veenmossen dienen gevrijwaard van alle vormen van recreatie. 
Het fysisch ontoegankelijk maken van het ven d.m.v. natuurlijke barrières is evenwel niet aan te bevelen 
daar het ven nog toegankelijk moet zijn voor het uitvoeren van beheerswerken. Het plaatsen van een 
informatiepaneel aan de zuidelijke parking, dat de recreanten niet enkel de regels meedeelt, maar ook een 
woordje uitleg geeft over de ecologische waarde van het gebied, zou een positief effect kunnen hebben en 
kan het respect ten aanzien van de natuur doen groeien. Ten gevolge van het zeer vochtige en dense 
karakter van de broekbosjes zijn deze van nature reeds ontoegankelijk en dienen hier geen maatregelen 
genomen te worden. 

6.5.2 Specifieke maatregelen ter bescherming van flora, fauna, bosverjonging 
m.b.t. de bosrecreatie 
De noordelijke parking en de zandweg ernaartoe dienen afgesloten te worden voor gemotoriseerd verkeer 
en bij voorkeur ook voor fietsers (zie 4.1.4). Dit dient opgenomen te worden in het politiereglement. 
Aangezien weg en parking beiden in integraal reservaatsgedeelte liggen mogen ook geen 
onderhoudswerken aan deze weg, de dreefbomen en de aangrenzende grachten meer gebeuren. 

Als inleidend beheer zal de ingang van deze weg, ter hoogte van de asfaltweg, versmald worden door over 
een twintigtal meter aan beide zijden dode takken en stamhout te leggen. In het midden blijft een strook van 
2 meter breedte vrij voor wandelaars. Aan de bosrand, ter hoogte van de berm langs de asfaltweg kunnen 
struiken aangeplant worden (Sporkehout, Wilde lijsterbes, Zomereik) en enkele goed zichtbare maar lage 
houten palen in de grond geplaatst worden. Hier komen ook een standaardbord ‘enkel voetgangers’ (Bos & 
Groen) en een wegwijzer naar de parking in het zuidoosten. 

De weg zal dan over de volledige lengte spontaan tot een boswegel voor wandelaars evolueren door 
uitbreiding van de bodemvegetatie uit de aangrenzende bestanden en door verjonging van 
loofboomsoorten. De noordelijke parking kan spontaan verruigen en/of verbossen. 
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Een van de boswegen in bestand 7 wordt sporadisch door gemotoriseerd verkeer gebruikt; hier dient met 
dode takken en stamhout de ingang versmald te worden tot een voetweg. 

De parking in het zuidoosten dient binnen de huidige oppervlakte behoorlijk aangelegd te worden. Hoewel 
verharding uitgesloten is, dienen de parking en de toegangsweg het hele jaar door in goed berijdbare staat 
te zijn. Constructies ten behoeve van de recreanten (vb. zitbanken en vuilbakken) vallen onder de bepalingen 
van 6.4 (artikel 97 van het Bosdecreet §1 punt 5) en kunnen enkel binnen de grenzen van de huidige parking in 
het zuidoosten. Inhoud van infopaneel en bewegwijzering moeten gecoördineerd worden in overleg met de 
beheerders van het natuurreservaat. De randen van de parking dienen functioneel ingericht te worden om 
verstoring van omliggende bestanden te beperken, maar deze inrichting dient geïntegreerd te worden in de 
natuurlijke omgeving. Alle bewegwijzerde wandelingen doorheen het bosreservaat dienen van op deze 
parking bereikbaar te zijn. De parking moet vanaf de asfaltweg duidelijk aangeduid worden en herkenbaar 
zijn als enige toegang tot de Goorbossen voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. 

6.5.3 Richtlijnen in verband met de jacht 
De jacht wordt niet meer verpacht. Er wordt geen jacht toegelaten in de Goorbossen. 
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7. OPENBAARHEID VAN HET BEHEERSPLAN 
Het beheersplan is ter beschikking gesteld aan de leden van de adviescommissie van het bosreservaat 
Goorbossen (ledenlijst adviescommissie zie Bijlage 26). 

Het beheersplan voor het bosreservaat ‘De Goorbossen’ 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 Turnhout, Parklaan 49 bus 1, 2300 Turnhout 

Contactpersoon: ir. P. Engels 

 Het gemeentebestuur van Retie, Markt 1, 2470 Retie 
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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 doelstelling van deze maatregelen 

8.1.1 Collateur 
Langs de Collateur t.h.v. het reservaat staan zowel Moeraseik als Amerikaanse eik. Er wordt voorgesteld 
om enkel de Amerikaanse eiken te kappen. Er dient hierbij wel eerst nagegaan te worden of er geen 
bomen gebruikt worden door vleermuizen als overwinteringsplaats of als kraamkolonie. 

8.1.2 De privé-enclave en de weide ten zuiden van bestand 6B 
Om de integriteit van hele gebied te verhogen moet de privé-enclave in het bosreservaat en de privé-weide 
die ingeklemd ligt tussen het bosreservaat en het natuurreservaat ’t Plasneetje door aankoop veilig gesteld 
worden. 

8.1.3 Waterhuishouding 
Uit waterkwaliteitsmetingen uitgevoerd door het IN in het najaar van 2000 bleek dat het fosfaatgehalte te 
hoog was voor de zeldzame Littorellion-vegetatie in zowel Goorvijver als uitgemoerd ven. Een constante 
opvolging van de waterkwaliteit van zowel het ven als de Goorvijver is noodzakelijk. Door het IN zal de 
waterkwaliteit van beiden driemaal per jaar fysico-chemisch gecontroleerd worden (voorjaar – zomer – 
najaar). Jaarlijks wordt door het IN eveneens een controle uitgevoerd naar diatomeeën. De parameters die 
gecontroleerd worden bij het fysico-chemisch onderzoek zijn dezelfde als deze vermeld in Bijlage 25. 

8.2 Beheersafspraken 
Met het oog op de uitbouw van een groter natuurcomplex is het belangrijk dat het bosreservaat en het 
natuurreservaat niet als twee afzonderlijke entiteiten beheerd worden. De beheersplannen dienen dan ook 
met elkaar in overeenstemming te zijn. Zo werd samen afgesproken om de populieren ten zuiden van de 
Goorvijver te kappen en te zorgen voor een geleidelijke overgang naar het dennenbestand in bestand 8 
d.m.v. een bloemenrijke ruigte en struweel. 
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