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11    IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIEE    
1.1 EIGENDOM, ZAKELIJKE EN PERSOONLIJKE RECHTEN  

De bossen, onderwerp van dit beheerplan, zijn eigendom van: 

  Gemeentebestuur Hechtel-Eksel  
  Don Boscostraat 5 
  3940 Hechtel-Eksel 

 

Het beheer van het gemeentebos wordt waargenomen door: 

  Houtvester Erik van Boghout 
  Houtvesterij Hechtel 
  Peerderbaan 31 
  3940 Hechtel 
  tel.: 011-73.41.50 
  fax: 011-73 54 84 

De gemeentebossen zijn gelegen op het grondgebied van de gemeenten Hechtel en Eksel. De bossen in Hechtel 
bedekken een oppervlakte van 204,349 ha, in Eksel is dit ongeveer 389,007 ha.  

Erfdienstbaarheden 

Er loopt een hoogspanningstraject en aardgasleiding doorheen enkele bosplaatsen:  

Eksel:  Aan de Molenplek: bestanden 49a, 48a, 46a, 44b. 

 Vlasmerheiken:  bestanden 78a, 79a, 89a, 88a, 87b,  

Hechtel: Resterheide:  bestanden 5a, 6a, 7a, 8a, 9a en 10a. 

 

Contactgegevens 

Hoogspanning:  
Interelectra,   
Trichterheideweg 8 
3500 Hasselt  

Vooraleer werken uit te voeren, dient men contact op te nemen met: 
Michel Vanherk; Tel.: 011/266732; GSM: 0495/586320 

Aardgasleiding: 
Fluxys NV 
Kunstlaan 31 
1040 Brussel 
 
Minstens twee dagen vooraleer er werken starten, moet contact worden opgenomen met: 
J. Möbius (Tel.: 089/353994), die de installaties zal afbakenen. Bovendien moet de afbakening door de 
terreinploeg gecontroleerd worden door middel van een voldoende aantal met de hand uitgevoerde 
opzoekingsputten. 

Figuur 1 Hoogspanning in 

 Vlasmerheiken 
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Het volledige kaartmateriaal afkomstig van Interelectra en Fluxys NV wordt in een aparte bijlage aan de gemeente 
geleverd. Naast de kaarten zijn ook de volledige voorwaarden en richtlijnen bij het uitvoeren van de werken in de 
nabijheid van de leidingen toegevoegd.  
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1.2 KADASTRAAL OVERZICHT 
Tabel 1 Overzicht kadastergegevens 

Gemeente Afdeling Sectie Naam Grondnr Exp Macht  Kadastrale 
opp. (ha) Bestandsnummer 

Hechtel 1 C Aan Spiekelspaede 614 b   1,149 22a 
Hechtel 1 C Aan Spiekelspaede 639 b   0,561 22a 
Hechtel 0 C Aan Spiekelspaede 634 g   0,21 16a 
Hechtel 1 C Aan Spiekelspaede 625 a   2,1 16a 
Hechtel 1 C Aan Spiekelspaede 502 n  deel 1,9923 21b 
Hechtel 1 C Aan Spiekelspaede 502 p  deel 0,26 21b 
Hechtel 1 C Aan Spiekelspaede 538 b   2,8221 17a 
Hechtel 1 C Aan Spiekelspaede 538 c   2,108 17a 
Hechtel 1 C Aan Spiekelspaede 608 a   0,4511 15a 
Hechtel 1 C Aan Spiekelspaede 601 a  deel 0,1702 15a 
Hechtel 1 C Aan Spiekelspaede 505 n  deel 1,8312 21b 
Hechtel 1 C Aan Spiekelspaede 611 b   1,111 14a 
Hechtel 1 C Achter den berg 472 c   0,76 21a 
Hechtel 1 C Achter den berg 505 f   0,3 18a 
Hechtel 1 C Achter den berg 505 g   0,3384 18a 
Hechtel 1 C Achter den berg 471 p 2  8,4311 19a,20a 
Hechtel 1 C Achter den berg 472 k   0,124 19b 
Hechtel 1 C Achter den berg 472 f   0,053 19b 
Hechtel 1 C Achter den berg 504    0,307 19b 
Hechtel 1 C Achter den berg 503    0,615 19b 
Hechtel 1 C Achter den berg 502 n  deel 12,5575 19b 
Hechtel 1 C Achter den berg 498    0,198 19b 
Hechtel 1 C Achter den berg 497    0,198 19b 
Hechtel 1 C Achter den berg 496    0,099 19b 
Hechtel 1 C Achter den berg 495    0,099 19b 
Hechtel 1 C Achter den berg 494 a   0,251 19b 
Hechtel 1 C Achter den berg 492    0,146 19b 
Hechtel 1 C Achter den berg 491    0,198 19b 
Hechtel 1 C Achter den berg 490 a   1,402 19b 
Hechtel 1 C Achter den berg 485 b   0,228 19b 
Hechtel 1 C Achter den berg 486 b   0,3265 19b 
Hechtel 1 C Achter den berg 474    0,4 19b 
Hechtel 1 C Achter den berg 473 a   0,274 19b 
Hechtel 1 B De resterheide 376    0,256 2a 
Hechtel 1 B De resterheide 377 f   2,597 2a 
Hechtel 1 B De resterheide 437 e   7,47 13a 
Hechtel 1 B De resterheide 448 c   0,893 11a 
Hechtel 1 B De resterheide 448 d   1,209 11b 
Hechtel 1 B De resterheide 448 e   2,91 11a 
Hechtel 1 B De resterheide 448 z   1,998 10a 
Hechtel 1 B De resterheide 452 a   4,408 10a 

Hechtel 1 B De resterheide 450 d   73,9367 2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a 
Hechtel 1 B De resterheide 375 h   1,1782 1b 
Hechtel 1 B De resterheide 395 k   3,08 12a 
Hechtel 1 B De resterheide 463    1,128 13b 
Hechtel 1 D Horst 138 e   0,12 23a 
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Gemeente Afdeling Sectie Naam Grondnr Exp Macht  Kadastrale 
opp. (ha) Bestandsnummer 

Hechtel 1 D Horst 138 a   0,985 23a 
Hechtel 1 D Horst 138 f   1,3796 23a 
Hechtel 1 D In den brand 256 b   1,085 34a 
Hechtel 1 D In den brand 256 c   0,116 34a,36a 
Hechtel 1 D In den brand 257 a   0,293 38a 
Hechtel 1 D In den brand 255 a   3,249 37a,29a,27a,25a 
Hechtel 1 D In den brand 285 a   0,8778 40b 
Hechtel 1 D In den brand 305 y   3,958 42a 
Hechtel 1 D In den brand 256 e   5,317 25a,27a,26a 
Hechtel 1 D In den brand 286 g 3  0,742 41a 
Hechtel 1 D In den brand 287 e   1,4858 41b,41a 

Hechtel 1 D In den brand 256 a   15,582 
24a,24b,37a,30a,31a 
,32a,33a,28a 

Hechtel 1 D In den brand 270 v   3,23 40a 

Hechtel 1 D In den brand 256 d   13,927 26a,27a,28a,25a,35a,36a 
Hechtel 1 D In den brand 281 d   1,0587 40a 
Hechtel 1 D In den brand 307 k 3  3,138 39a 
Hechtel 1 D In den brand 270 d   0,248 39a 
Hechtel 1 D Kamert het gehucht 1 p   0,532 22a 
Hechtel 1 D Kamert het gehucht 195 a   0,687 24b,24c 
Hechtel 1 D Kamert het gehucht 195 b   2,455 24a,24b,24c 
Hechtel 1 D Kamert het gehucht 194   deel 0,135 24c 

Hechtel 1 D Kamert het gehucht 1 m   0,973 22a 

Hechtel 1 D In den brand 305 t  weg 0,605 41c 
Totaal        204,3491  

 

Gemeente Afdeling Sectie Naam Grond-
nummer Exp Macht Kadastrale 

opp. (ha) Bestandsnummers 

Eksel 2 E Aan de Lommelse gracht 1 f 3 0,125 9a,10a 
Eksel 2 E Aan de Lommelse gracht 1 g 3 7,944 9a 
Eksel 2 E Aan de Lommelse gracht 1 w 3 7,8403 10a 

Eksel 2 E Aan de Molenplek 298 e 2 20,1782 
45a,46a,47a,48a, 
44a,44b,42a,42b,43a 

Eksel 2 E Aan de Molenplek 297 p deel 2,856 49a 
Eksel 2 E Egelemenekensheide 379 b deel 0,5 90a 
Eksel 2 E Egelemenekensheide 380 c  0,209 90a 
Eksel 2 A Heidelle 160 e  0,437 74a 
Eksel 2 A Heidelle 160 g  0,7564 73c 
Eksel 2 A Heidelle 160 f  11,9306 73a,73b,73c 
Eksel 2 A Heidelle 160 k  0,3323 77a 
Eksel 2 A Heidelle 160 h  0,3297 77b 
Eksel 2 D Hoef 8   1,483 88b,88c 
Eksel 2 A Holvenheide 1 b  5,4475 51a 
Eksel 2 A Holvenheide 1 c  7,661 52a 
Eksel 2 A Holvenheide 1 f  18,708 56a,57a,58a 
Eksel 2 A Holvenheide 1 d  3,956 54a 
Eksel 2 A Holvenheide 1 e  14,3985 55a,59a 
Eksel 2 E Kijfhoek 25 a  0,612 13c 
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Gemeente Afdeling Sectie Naam Grond-
nummer Exp Macht Kadastrale 

opp. (ha) Bestandsnummers 

Eksel 2 E Paardshaagdorenberg 22 c 2 124,4224 

6a,6b,7a,7b,8a,11b, 
14a,15a,16a,16b,18a, 
19a,20a,21a,22a,23a,23b 
,24a,25a,25b,26a,27a,28a, 
29a,30a,31a,32a,33a,34a, 
35a,35b,36a,37a,38a,40a, 
41a,41b, 

Eksel 2 E Paardshaagdorenberg 23 a  19,1073 
8b,11a,35a,37a,39a, 
41,12a,13a,41b 

Eksel 2 E Pijnvennerheide 3 v  16,044 5a 
Eksel 2 E Pijnvennerheide 3 t  10,441 2a,2b 
Eksel 2 E Pijnvennerheide 3 w  0,495 3a 
Eksel 2 E Pijnvennerheide 3 k  1,949 1a 
Eksel 2 E Pijnvennerheide 3 l  2,103 1a 
Eksel 2 E Pijnvennerheide 3 n  2,47 1a 
Eksel 2 E Pijnvennerheide 3 p  2,052 1a 
Eksel 2 E Pijnvennerheide 3 r  2,747 1a 
Eksel 2 E Pijnvennerheide 3 s  2,031 1a 
Eksel 2 E Pijnvennerheide 3 l 4 1,012 4a 
Eksel 2 E Pijnvennerheide 3 m 4 2,592 1a 
Eksel 2 E Pijnvennerheide 3 n 4 2,084 1a 
Eksel 2 E Pijnvennerheide 3 p 4 2,386 1a 
Eksel 2 E Pijnvennerheide 3 m  2,669 1a 
Eksel 2 E Slijkven 24 b  0,039 13b 
Eksel 2 E Slijkven 24 a  1,984 12a 
Eksel 2 D Vlamaerheiken 26 d  0,8902 83a 
Eksel 2 D Vlamaerheiken 7 b  2,61 88a,88b,88c 
Eksel 2 D Vlamaerheiken 22 r 3 0,0345 85a 
Eksel 2 D Vlamaerheiken 22 c 4 2,0376 85a 
Eksel 2 D Vlamaerheiken 16 e 2 (deel) 0,897 86a 
Eksel 2 D Vlamaerheiken 5 f  2,3188 78a 
Eksel 2 D Vlamaerheiken 6 e 3 2,1637 79a 
Eksel 2 D Vlamaerheiken 17 d deel 1,589 87a 
Eksel 2 D Vlamaerheiken 6 g  2,133 89a,b,c,d,e 
Eksel 2 A Winnerheiken 4 l  4,631 weg 
Eksel 2 A Winnerheiken 161 d  1,053 71a 
Eksel 2 A Winnerheiken 4 k  1,765 60a,60b 
Eksel 2 A Winnerheiken 161 b  3,586 68a 
Eksel 2 A Winnerheiken 161 g  3,14 66a,66b 
Eksel 3 A Winnerheiken 161 h  1,142 66 
Eksel 2 A Winnerheiken 4 g  4,245 62 
Eksel 2 A Winnerheiken 161 e  3,01 70a,70b 
Eksel 2 A Winnerheiken 4 f  6,52 63a,63b 
Eksel 2 A Winnerheiken 4 c  9,493 72a 
Eksel 2 A Winnerheiken 4 e  15,914 64a,64b,65a,65b 
Eksel 2 A Winnerheiken 160 c  4,53 76a 
Eksel 2 A Winnerheiken 160 d  3,487 75a 
Eksel 2 A Winnerheiken 4 h  4,31 61a 
Eksel 2 A Winnerheiken 4 m  1,735 60a,60b 
Eksel 2 A Winnerheiken 161 f  3,44 69a 
Totaal       389,007  

 



 DEEL 1: IDENTIFICATIE  6 

 BOSBEHEERPLAN  GEMEENTEBOSSEN H-E 04GHK75  

De kadastrale percelen zijn aangeduid op de kaarten 1.2a en b. Meer gedetailleerde kaarten dienen opgevraagd 
bij de gemeente. 

1.3 SITUATIEPLAN 

Op de gemeentelijke website wordt de gemeente als volgt omschreven: “Hechtel-Eksel is een landelijke 
gemeente gelegen in een bosrijk gebied met zeldzame landduinen. Rust en groen zijn twee troeven waar de 
gemeente belang aan hecht. Hechtel-Eksel ligt in het centrum van de Limburgse Kempen, aan de oorsprong van 
de Grote Nete en grenst aan Koersel, Leopoldsburg, Lommel, Overpelt, Peer en Helchteren.  
Beide deelgemeentes zijn erg landelijk en er is weinig industrie. Een grote oppervlakte wordt ingenomen door 
woeste heidevlaktes en bossen die deel uitmaken van het militair kamp van Beverlo.  
Daarnaast is er nog een pak groen wat toegankelijk is voor de bezoeker. Bossen, vijvers, heide, landduinen,..” 

De situering van de gemeentebossen van Hechtel-Eksel is weergegeven op Kaart 1.3. Op de kaart zijn ook de 
belangrijkste verkeersaders en waterlopen weergeven. De gemeentebossen liggen verspreid met de drie grote 
complexen grofweg langs de N715 Hasselt-Eindhoven. 

Een kaart met de UTM-1-km-hokken is weergegeven op Kaart 2.2.6. 

 

1.4 SITUERING  

11..44..11  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIEEFF  

Het bosdomein valt onder de bevoegdheid van de houtvesterij Hechtel, gelegen binnen de Inspectie Limburg met 
als Woudmeester Erik Van Boghout.  

De verantwoordelijke houtvester: 

Erik Van Boghout 
Houtvesterij Hechtel 
Peerderbaan 31 
3940 Hechtel 
tel.: 011-734150 
www.bosengroen.be 

De verantwoordelijke boswachter voor Hechtel-Eksel : 

Eddy Ulenaers 
Tel.: 0479/679493 

 

11..44..22  RREELLAATTIIEE  MMEETT  AANNDDEERREE  GGRROOEENNEE  DDOOMMEEIINNEENN  

1.4.2.1 BOSSEN EN GROENDOMEINEN 

1.4.2.1.1 JURIDISCH 

In de gemeente Hechtel-Eksel zijn er een aantal bossen en groendomeinen die grenzen aan of in de buurt liggen 
van de gemeentebossen. Een aantal liggen vervat in de bespreking van de Ankerplaatsen en Relictzones 
afgebakend volgens de landschapsatlas (zie 1.7.3).  

http://www.bosengroen.be/
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Grenzend aan of in de omgeving van de gemeentebossen liggen er een aantal reservaten: (Gedocumenteerde 
lijst van de reservaatprojecten in Vlaanderen (toestand 1/1/2003), brongegevens: AMINAL ) 

Tabel 2 Reservaatgebieden in Hechtel-Eksel 

Beheerder Naam reservaat totale opp. (ha) opp. In eigendom opp. in huur 

BOSR (ABG) In de Brand 11,44* 11,44  

BOSR (ABG) Pijnven 36,93** 36,93  

Natuurpunt Veewei  26,4132 24,3602 2,053 

Natuurpunt Vallei van de Zwarte beek* 602,0857   

Natuurpunt Dommelvallei*** 56,1317 56,1317  

*MB 28/09/89 

**MB 28/09/98 

*** Deze valleien worden verder besproken onder 1.4.2.2 Rivier- en beekvalleien 

BOSR (ABG) : Bosreservaat (AMINAL Afd. Bos en Groen). 

 

In de Brand1 

De naam In de Brand wordt gebruikt voor zowel het gedeelte gemeentebos (bosplaats In de Brand), het 
bosreservaat (11,44 ha, zie tabel 2), als het domeinbos (24,8748 ha). Voor de ligging van deze gebieden, zie 
Kaart 1.4.2. Dit uniek duinengebied nodigt de wandelaar uit om een zwerftocht te maken doorheen een zeer groot 
duinengebied. De naam Den brand verwijst naar een plaats die ontgonnen werd door brand of een plaats die van 
gemeen bezit was en waar de gemeenschapsrechten toelieten brandstof te halen. Het geheel bestaat voor een 
deel uit zowel naakte duinen als duinen bedekt met heide en schaapsgras. De kenmerkende en unieke parabool 
duinenrug zonder vegetatie maakt dit duinengebied tot één der mooiste in Limburg. In den Brand is sinds jaar en 
dag een uitverkoren speelterrein voor kinderen.  Het gebied werd in 1971 voor het publiek opengesteld. 

Pijnven2 

In het noorden van Eksel grenst het gemeentebos, meer bepaald de bosplaatsen Paardshaagdoornberg, 
Pijnvennerheide en Holvenheide aan het uitgestrekt bosgebied Pijnven, waarvan 70 ha domeinbos toegankelijk 
is voor het publiek en 36,9 ha bosreservaat (zie tabel 2) ontoegankelijk is. Vanaf 1905 zijn deze gronden bebost 
met bijna uitsluitend Grove den. Het bos kende reeds verscheidene catastrofen: een bosbrand vernielde in 1918 
102 ha, in 1934 moest 70 ha kaalgekapt worden na een aanval van de nonvlinder en in het droge jaar 1976 was 
er op nieuw een bosbrand  van 40 ha. Ondanks deze catastrofen bedraagt de huidige oppervlakte 956,20 ha. 
Vanaf 1960 werden de eerste bestanden in het domeinbos verjongd, vooral door kaalslag, gevolgd door 
herbeplanting met Corsicaanse den. De laatste jaren wordt meer gebruik gemaakt van natuurlijke verjonging van 
de boomsoortenen de geleidelijke omvorming van oudere naaldboombestanden in gemengde percelen met loof- 
en naaldhout door groepsgewijze kapping.het aandeel inheems loofhout in het bos zal worden opgedreven. 

Veewei 

                                                                            
1 Uit www.hechtel.be 
2 Uit de infofolder ‘Welkom in het domeinbos Pijnven’, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Bos 
en Groen 
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Ten zuiden van de bosplaats Aand de Molenplek (Eksel) ligt Veewei, een natuurgebied van 26,41 ha dat beheerd 
wordt doot Natuurpunt  

1.4.2.1.2 GROTE FYSISCH AANEENGESLOTEN GEBIEDEN 

Gemeentegronden grenzend aan Achter de berg 

Er zijn naast de bestaande gemeentebossen, nog een aantal gronden, bestaande uit een cluster bossen en een 
gedeelte open terrein, die gemeenteeigendom zijn, maar die momenteel niet opgenomen worden in een 
bosbeheerplan. Zo is het gedeelte dat tegenover de bestanden 18a, 19a en 20a,  Achter de berg, gelegen is, 
grotendeels bezet met naaldhoutbestanden gemengd met oude eiken-hakhoutstoven. Ook komen er enkele 
mooie duinlandschappen voor. Afhankelijk van de studie ‘Globale visievorming en participatie vanuit domeinbos 
Pijnven’ (Aeolus, in uitvoering, juni 2006) worden deze gebieden al dan niet opgenomen in het bosbeheerplan. 

Begijnenvijvers 

De 'Begijnenvijvers' of in de volksmond ‘de Wijer’, liggen op de grens van Hechtel en Peer, en behoren tot het 
gemeentelijk bosgebied Resterheide. Een deel van dit unieke natuurgebied is ingericht voor passieve recreatie, 
een ander deel is een waardevol en beschermd natuur-en broedgebied. Het gebied werd opengesteld in 1973. In 
de omgeving ligt een 170 ha groot wandelgebied met een arboretum.  

Militaire domeinen 

In het westen van de gemeente Hechtel-Eksel is het Militair domein gelegen. Het grenst aan meerdere 
bosplaatsen: Egelbrugmennekeshei, In de Brand en Spiekelspade. Het Militair domein bestaat grotendeels uit 
stuifduinen afwisselend kaal, bedekt met heide of met naaldhout. Ook grote heidevlakten en loofhoutpercelen 
(grotendeels Amerikaanse eik) komen er voor. Het gebied herbergt een aantal belangrijke natuurwaarden en 
vormt een buffer voor de aanpalende natuur- en bosgebieden. 

Verder zijn er nog de bossen van het OCMW en de particuliere bossen.  

1.4.2.2 RIVIER- EN BEEKVALLEIEN 

Er zijn drie valleien in Hechtel-Eksel die een invloed hebben op de waterhuishouding in de gemeentebossen. 
Twee van deze gebieden zijn juridisch afgebakend als reservaatgebied (zie Tabel 2), namelijk de Dommelvallei 
en de vallei van de Zwarte Beek. De vallei van de Grote Nete is eerder een fysisch geheel, dat dus geen 
juridische oppervlakte kent. 

Vallei van de Zwarte Beek 

Het gebied van de Zwarte Beek dat door Hechtel loopt, is afgebakend als relictzone ‘Bovenloop van de Zwarte 
Beek’ (bespreking zie 1.7.3) en als GEN nr 439 ‘Boven- en middenloop van de Zwarte Beek (bespreking zie 
1.7.2). Het totale reservaat is 1417 ha groot, maar bijna 600 ha liggen in Militair domein. 687 ha van het gebied is 
eigendom van Natuurpunt, de rest zijn huurgronden. In totaal is er 65 ha erkend gebied in Hechtel-Eksel dat 
beheerd wordt door Natuurpunt Hechtel-Eksel sinds 1987. 

De Dommelvallei  

De Dommelvallei is een erkend rservaat van ongeveer 56 ha dat sinds 1990 door Natuurpunt beheerd wordt. Het 
is gelegen op het grensgebied van de gemeenten Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren, Peer en Overpelt. De 
Dommelvallei en de Bollisserbeek zijn ook opgenomen in het VEN onder GEN nr 451.  Een uitgebreide 
bespreking van het ganse gebied van de Dommelvallei als Gen-gebied staat onder 1.7.2. 

Vallei van de Grote Nete 
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In 2002 werde het stroomgebied van de Grote Nete (ook Beneden Nete of Grote Neet genoemd) 
geïnventariseerd. In het eindrapport ‘Ecologische inventarisatie en Visievorming in het kader van Integraal 
Waterbeheer- Stroomgebied van de Grote Nete-Grote Laak (Technum, 2002)’ staan veel algemene adviezen, 
maar geen enkele die specifiek van toepassing is op het benedengebied gelegen in Hechtel-Eksel. Algemeen 
wordt er in de brochure ‘Grote Nete-Grote Laak (Afdeling Water, 2003)’ hetvolgende vermeld: grote delen van de 
vallei van de Grote nete zijn beschermd gebied EU-habitatrichtlijnengebied, EU-vogelrichtlijngebied, natuurgebied 
op het gewestplan,…(ook in Hechtel-Eksel, red.). Een ecologisch herstel van de waterloop en het valleigebied is 
dan ook wenselijk. Vooral verdroging, als gevolg van een versnelde afvoer van het oppervlaktewater en de 
winning van grondwater; is verantwoordelijk voor een sterke degradatie van de kwaliteit van de valleigebieden ten 
opzichte van de situatie van ruim 40 jaar terug. Ook vermesting en de waterkwaliteit beïnvloeden de ecologische 
waarden negatief.   In de nabije toekomst zal de afdeling Water in samenspraak met de andere 
overheidsinstanties en de lokale waterbeheerders beslissen welke maatregelen op het terrein uitgevoerd zullen 
worden.” 

 

Al deze gebieden zijn aangeduid op Kaart 1.4.1. 

 

1.5 STATUUT VAN DE WEGEN EN WATERLOPEN 

Op de Kaart 1.5 a zijn de waterlopen ingetekend  en op de Kaarten 1.5 b en c zijn de belangrijkste wegen en hun 
statuut aangeduid. 

De belangrijkste waterlopen zijn (bron: Atlas der niet-bevaarbare waterlopen – Hechtel-Eksel, 1 nov. 1988): 

- de Grote Nete (2de cat.) met bijrivieren, waarvan de Kiefhoekloop doorheen de gemeentebossen stroomt 
ter hoogte van Paardshaagdoornberg; 

- de Bollisserbeek (2de cat) , die ter hoogte van Resterheide aan de gemeentebossen grenst; 

- de Zwarte beek (2de cat.), die ten zuiden van de bosplaats Spiekelspade loopt. 

De belangrijkste wegen zijn (bron: Wegenatlas Hechtel-Eksel, 1845): 

- Eindhovensebaan: deze verbindt Hechtel met Eksel en loopt als een noord-zuid-as doorheen en 
langsheen de grootste boscomplexen. Atlas der buurtwegen: Route de Liège à Bois le Duc 

- Winnerstraat en Vlasmeerstraat doorkruisen respectievelijk de bosplaatsen Holvenheide-Winnerheide en 
Paardshaagdoornberg-Aan de Molenplek.(op Atlas der buurtwegen niet te zien) 

- Hasseltsebaan: ter hoogte van Hechtel gaat de Eindhovensebaan over in de Hasseltsebaan 

- Kamperbaan: de verbindingsweg tussen Hechtel en Leopoldsburg, waarlangs de bosplaatsen In de 
Brand en Kamert gelegen zijn. Atlas der buurtwegen: nr 2 

- Hoefstraat: loopt langsheen Achter de Berg/Spiekelspade. Atlas der buurtwegen: nr 6 

- Begijnenstraat: loopt doorheen Resterheide. (op Atlas der buurtwegen niet te zien) 

- Kiefhoekstraat: ten zuiden van Slijkven en Paardshaagdoornberg (geen benaming op Atlas der 
buurtwegen) 

- In den Brand: dit is de naam op de wegenatlas, in de atlas der buurtwegen is dit nr 3 
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- Kamertstraat, atlas der buurtwegen: nr 12, tussen de bestanden 24c en 23a (bosplaats In de Brand) 

 

1.6 BESTEMMING VOLGENS HET GELDENDE PLAN VAN AANLEG OF 
RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 

11..66..11  GGEEWWEESSTTPPLLAANN  VVLLAAAANNDDEERREENN  

Op het gewestplan van Vlaanderen (versie 2001) zijn de meeste bestanden van het gemeentebos ingekleurd als 
natuurgebied (lichtgroen) (zie Kaart 1.6). Slechts enkele bestanden zijn gelegen in andere bestemmingen: 

• Spiekelspade: bestand 21: gebied voor gemeenschapsvoorzieningen 
• Achter de berg: bestand 18: gebied voor gemeenschapsvoorzieningen 
• Resterheide: bestand 1: landschappelijk waardevol gebied 
• Vlasmerheiken: deel bestand 87: gebied voor dagrecreatie (maar momenteel nog bos) 
• Vlasmerheiken: 85, deel 86 en 87, 88a,b,c: bosgebied 
• Winnerheide: bestand 68: bosgebied 
• Heidelle: 74 en 75: bosgebied 

Volgens het KB van 1 september 1980 geldt voor het bestemmingsvoorschrift natuurgebied “de 
natuurgebieden zijn bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk 
milieu.  In deze gebieden mogen jagers- en vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet 
kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk. Natuurgebieden met 
wetenschappelijke waarde of natuurreservaten zijn gebieden die in hun staat behouden moeten 
worden. In deze gebieden zijn enkel handelingen en werken toegestaan die nodig zijn voor de 
bescherming van het gebied.’ 

 

11..66..22  GGEEWWEESSTTEELLIIJJKK  RRUUIIMMTTEELLIIJJKK  UUIITTVVOOEERRIINNGGSSPPLLAANN  ––OONNDDEERRDDEELLEENN  GGEENN  ““  BBOOVVEENN--  EENN  MMIIDDDDEENNLLOOOOPP  
ZZWWAARRTTEE  BBEEEEKK””..33  

Het merendeel van de Grote Eenheid Natuur “Boven- en middenloop Zwarte Beek” is op dit moment 
reeds bestemd als natuurgebied op de gewestplannen. In het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
worden twee onderdelen van deze Grote Eenheid Natuur opgenomen en herbestemd van agrarisch 
gebied naar natuurgebied. 

• Gebied 1a. “Achter het Zwart Water” (Hechtel-Eksel). 
• Gebied 1b. “De Tussen” (Hechtel-Eksel) 

Het kwetsbare brongebied en de bovenloop van de Zwarte Beek is van cruciaal belang voor het 
realiseren van een gebiedsgerichte ruimtelijk-ecologische kwaliteit en moet als hoofdfunctie natuur 
krijgen. Het gebied is bijzonder kwetsbaar als infiltratiegebied voor grondwater en vormt een 
belangrijke landschapsecologische verbinding tussen de militaire domeinen van Leopoldsburg en 
Meeuwen. 

De bestaande gebieden met bestemming natuurgebied zijn versnipperd en door het herbestemmen 
van dit gebied als natuurgebied kan de ruimtelijke samenhang en het bufferen van de natuurfunctie 
van de beekvallei verbeterd worden. Op die manier wordt het ruimtelijk beleid beter afgestemd op het 

                                                                            
3 Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan 2.12_00107_00001 
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milieubeleid. In uitvoering van artikel 6 van de Habitatrichtlijn wordt een deel van dit gebied 
voorgesteld als compensatiegebied voor de negatieve effecten van de aanleg van de N74 tussen 
Hechtel en Helchteren. 

 

1.7 LIGGING IN SPECIALE BESCHERMINGSZONES 

11..77..11  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  BBEESSCCHHEERRMMIINNGGSSZZOONNEESS  

Vijf internationale wetgevende initiatieven hebben gevolgen voor het Vlaamse gebiedsgerichte natuurbeleid. Het 
betreft twee Europese richtlijnen - de ‘Vogelrichtlijn’ en de ‘Habitatrichtlijn’-. Verder zijn er de Ramsar-Conventie, 
de Conventie van Bern en de Benelux-overeenkomst op het gebied van natuurbehoud en 
landschapsbescherming.  

1.7.1.1 HABITATRICHTLIJN 

De Europese Richtlijn 92/43/EEG heeft het behoud van de biodiverstiteit tot doel en streeft naar instandhouding 
van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. Als uitvoeringsmaatregel dienen 
door elk land speciale beschermingszones (Special areas of Conservation) te worden aangeduid. Elke lidstaat is 
verplicht de nodige beschermingsmaatregelen te treffen. Deze richtlijn werd in 1992 uitgevaardigd en de 
afbakening van de Speciale beschermingszones werd in België goedgekeurd in 1996.  Deze zones maken deel 
uit van het Europese Natura2000-netwerk.  

Een groot gedeelte van de gemeentebossen, vooral ten westen van de Hasseltsebaan-Lommelsebaan behoort 
tot het habitatgebied ‘Vallei- en brongebied van de Zwarte beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en 
vengebieden. BE2200029-1’. Een opsomming van de habitats en de fauna waarvoor dit gebied is afgebakend, is 
hieronder weergegeven: 

Tabel 3 Specifieke habitats en fauna van het habitatrichtlijngebied BE 2200029-1 

Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden 

Volgnummer: 22 Gebiedscode: BE2200029 (1) 

Oppervlakte: 8306 ha 

Habitats 

2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 
2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 
3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie: Lobelia, 
Littorellia en Isoëtes 
4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 
4030 Droge heide (alle subtypen) 
6230 (+) Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems 
6430 Voedselrijke ruigten 
7140 Overgangs- en trilveen 
7150 Slenken in veengronden (Rhynchosporion) 
9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 
91E0 (+) Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

Vissen 
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1096 Lampetra planeri Beekprik 

Amfibieën en reptielen 

1166 Triturus cristatus Kamsalamander 

Invertebraten 

1042 Leucorrhinia pectoralis Gevlekte witsnuitlibel 

Drie van bovenstaande habitats komen effectief voor in de gemeentebossen van Hechtel-Eksel. De voornaamste 
bedreigingen, de beheermogelijkheden en de herstel- en ontwikkelingskansen van deze drie habitattypes 
relevant voor Hechtel-Eksel zijn weergegeven zoals in de ‘beschrijving van habitattypes van bijlage I van de 
Europese habitatrichtlijn’4:: 

2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

Beschrijving  

Dit heidetype komt voor op landduinen in het binnenland. De term "psammofiel" verwijst naar het griekse woord 
"psammos", wat zand betekent. In tegenstelling tot droge heide (habitat 4030) komt dit type voor op profielloze 
zandafzettingen, waar nog geen bodem gevormd is.  

Volgens de EU-interpretatiegids betreft het duinsystemen met een grote variatie aan gemeenschappen en 
gespecialiseerde organismen. Struikheidevegetaties met Struikhei, Stekelbrem en Kruipbrem zijn het meest 
kenmerkend. Door uitstuiving tot op het niveau van het grondwater kunnen lagergelegen duinpannen met 
venvegetaties en Dopheidegemeenschappen ontstaan.  

Op de duinkoppen met een hogere winddynamiek kunnen open zandplekken met Korstmos- of 
Buntgrasvegetaties ontstaan, die na verloop van tijd evolueren naar heide en opslag van struiken en bomen. 

Bedreigingen  

Gebrek aan winddynamiek en de versnelde successie als gevolg van eutrofiërende deposities, leiden tot een 
versnelde vergrassing en verbossing van heidevegetaties op landduinen. De resterende heiderelicten zijn vaak te 
klein om een natuurlijke winddynamiek toe te laten. Een groot deel van de heide is spontaan verbost of bebost 
door gebrek aan beheer.  

Regulier beheer  

• Instandhouding van pioniersvegetaties met open zand door natuurlijke vormen van verstoring;  

• sturing van de recreatie: een zekere mate van betreding begunstigt verstuiving. Intensieve betreding 
belet echter de successie van zand naar heide.  

Herstel- en ontwikkelingskansen  

Een groot deel van de potentiële standplaatsen is momenteel bebost of spontaan verbost. Herstel van stuifduinen 
is mogelijk door kappen, uitgraven van de stronken en verwijderen van de humuslaag. De potenties zijn 
afhankelijk van de oppervlakte van gemakkelijk verstuifbare zandbodems en van de hoeveelheid atmosferische 
deposities. 

 

                                                                            
4  G Sterckx, D. Paelinckx (2003). Advies van het Instituut voor Natuurbehoud A/2003.20 : beschrijving van 

habitattypes van bijlage I van de Europese habitatrichtlijn 
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2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 

Beschrijving  

In het binnenland kunnen landduinen ontstaan op arme zandbodems als gevolg van zandverstuiving door allerlei 
verstoringen (overbegrazing, brand, overbetreding) of door sedimentatie van zand in de onmiddellijke omgeving 
van grote rivieren, waarbij rivierduinen ontstaan. Dit habitat betreft zowel instabiele landduinen met actieve 
zandverstuivingen als gestabiliseerde duinen.  

De begroeiing op stuifzanden ontwikkelt zich langzaam langs diverse successiestadia. De vastlegging van de 
stuifzanden wordt ingeleid door draadvormige groen- en blauwwieren. Na verloop van tijd ontstaat een ijle 
begroeiing van hoofdzakelijk grasachtige vaatplanten met eventueel enkele mossen. In dit extreem milieu komt 
slechts een gering aantal hogere plantensoorten voor. Het zijn meestal éénjarige planten met een geringe 
bladoppervlakte die aangepast zijn aan de extreem droge en voedselarme omstandigheden. Typische hogere 
plantensoorten zijn Buntgras, Dwergviltkruid, Zandzegge, Heidespurrie, Klein tasjeskruid, Vroege haver, Slofhak 
en Klein vogelpootje. 

In latere ontwikkelingsstadia kunnen stuifzandvegetaties ontstaan waarin korstmossen een overheersende plaats 
innemen. Dit stadium heeft een hoge natuurwaarde omwille van de grote soortenrijkdom met diverse Cladonia- en 
Cladinasoorten. Typische kensoorten zijn Coelocaulon aculeatum, Cladonia zopfii en Cladionia cervicornis. Van 
zodra er initiële bodemvorming optreedt, kunnen er zich dwergstruiken (heide) vestigen. De structuur van de 
kruid- en dwergstruiklaag is zeer open. Bij het uitblijven van een regelmatige verstoring, evolueren deze 
vegetaties naar droge heide en later naar loofbos.  

Ook open grasvegetaties op droge zandbodems met Struisgrassoorten en Buntgras of andere zuurminnende 
grassen vallen onder dit habitat. Het Struisgrasverbond heeft in Vlaanderen geen echte kensoorten meer, maar 
onderscheidt zich van het Dwerghaververbond door het geringer aandeel éénjarigen en een meer gesloten 
grasmat. In dit type spelen Gewoon struisgras, Reukgras, Gestreepte witbol, Rood zwenkgras, Zandzegge, 
Smalle weegbree, Duizendblad, Geel walstro en Gewone rolklaver een vrij belangrijke rol.  

Bedreigingen  

• atmosferische deposities vormen een bedreiging voor al deze voedselarme vegetaties;  

• korstmosvegetaties zijn zeer gevoelig voor betreding. Langs wandelpaden ontstaan meer gesloten 
grazige vegetaties door de lichte voedselaanrijking;  

• door gebrek aan winddynamiek en door de versnelde succesie als gevolg van eutrofiërende deposities, 
evolueren de meeste stuifduinen naar heide met een hoog aandeel grassen en bomen. De resterende 
relicten zijn meestal te klein om een natuurlijke winddynamiek toe te laten;  een groot deel van de 
resterende landduinvegetaties werd bebost of is spontaan verbost door gebrek aan beheer;  

• schrale vegetaties langs wegbermen zijn vaak niet beschermd. Uitspoeling van voedingsstoffen uit 
aanpalende, intensief bemeste, landbouwpercelen heeft een negatieve invloed op de soortenrijkdom.  

Regulier beheer  

• Instandhouding van pioniersvegetaties met open zand door plaggen;  

• voor instandhouding van zijn stuifzanden door een natuurlijke winddynamiek zijn grote open 
oppervlakten noodzakelijk;  

• extensieve begrazing met schapen leidt tot een zeer gevarieerde vegetatie met veel éénjarigen;  



 DEEL 1: IDENTIFICATIE  14 

 BOSBEHEERPLAN  GEMEENTEBOSSEN H-E 04GHK75  

• sturing van de recreatie: een zekere mate van betreding begunstigt verstuiving. Intensieve betreding 
belet echter de vestiging van de typische plantensoorten en korstmossen.  

Herstel- en ontwikkelingskansen  

Een groot deel van de potentiële standplaatsen is momenteel bebost of spontaan verbost. Herstel is mogelijk door 
kappen, uitgraven van de stronken en verwijderen van de humuslaag. De potenties zijn afhankelijk van de 
oppervlakte van gemakkelijk verstuifbare zandbodems en van de hoeveelheid atmosferische deposities. 

 

9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 

Beschrijving: 

Acidofiele oligotrofe eikenberkenbossen op zeer voedselarme, vaak gepodsoliseerde of hydromorfe kwartaire 
dekzandgronden met Zomereik, Ruwe en Zachte berk, vaak gemengd met Lijsterbes en Ratelpopulier. In mindere 
mate komen ook Wintereik en Beuk voor.  

Het Zomereikenberkenbos kent een vrij groot potentieel verspreidingsgebied, op de voedselarme zanden in de 
Kempen en plaatselijk op de armste plaatsen op de Vlaamse zandrug. Deze laatste zanden zijn echter vaak iets 
voedselrijker, zodat eerder een eiken-beukentype (9120) als climax wordt beschouwd. Ondanks het grote 
potentiële verspreidingsgebied, en het feit dat veel van deze gronden ook effectief bebost zijn, zijn oud-bos-
locaties van dit type die bovendien bestaan uit loofhout uiterst zeldzaam. 

De grote meerderheid van de bossen die volgens de Biologische Waarderingskaart tot dit type worden gerekend 
(Qb) zijn vrij recente heideverbossingen met loofhout en actieve heidebebossingen, meestal met naaldhout, 
waarbij voldoende natuurlijke loofhoutopslag aanwezig is. Bij strikte interpretatie van de EU-handleiding horen 
deze jonge bossen niet tot dit habitattype, maar enkel de oud-bos-sites die bovendien met loofhout zijn bezet. 
Veel van de jonge bossen bevinden zich nog in een pionierstadium, waarbij de ontwikkeling van een bosbodem 
nog aan de gang is: de huidige vegetatie is daarom niet steeds een afspiegeling van het werkelijke bostype: het 
aanwezige eiken-berkentype is vaak een successiestadium naar eiken-beukenbos.  

De struiklaag is zwak ontwikkeld en bevat Sporkehout en berk en verder ook sporadisch Wilde lijsterbes. De 
kruidlaag is arm en bestaat vooral uit Bochtige smele, Blauwe bosbes, Struikhei en andere grassen en kruiden 
van zure bodems. Pijpestrootje groeit op vochtige plekken. Verder komt vaak een dichte moslaag voor met vooral 
Klauwtjesmos. 

Bedreigingen  

• In het verleden zijn deze bossen gedegradeerd tot heide door de overbegrazing waardoor oud en goed 
ontwikkeld bos zeer zeldzaam is; 

• atmosferische depositie met aanrijking en verzuring tot gevolg, verdroging door drainage of ontwatering 
van de natte variant, degradatie door intensieve recreatie vormt soms een probleem;  

• versnippering leidt tot verlies aan soortenrijkdom;  

•  kolonisatie en overwoekering van de struiklaag met Amerikaanse vogelkers, oud bossites zijn vaak 
ingeplant met Grove den en exoten als Corsicaanse den, Amerikaanse eik, Lork en Douglasspar;  

• grootschalig en/of intensief kapbeheer met grondbewerking, bemesten, heraanplanten en overexploitatie 
waardoor weinig oude bomen, dood hout en een arme structuur aanwezig zijn; 

• te hoge wildstand die verjonging belet.  
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Regulier beheer  

• Verminderen van atmosferische depositie en luchtvervuiling; 

• bestrijden Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en andere exoten;  

• behoud: nulbeheer, middelhout- en hakhoutbeheer; kleinschalig, duurzaam en multifunctioneel 
bosbeheer (cfr. beheervisie Bos & Groen). Belangrijke en waardevolle zones van exploitatie onttrekken;  

• seizoensbegrazing is mogelijk bij lage dichtheden en indien voldoende rijke graasgronden mee 
ingerasterd worden in combinatie met het inlassen van dichtheidsfluctuaties en/of verjongingsperiodes. 
Begrazing is niet combineerbaar met omvorming van naaldhout naar loofhout;  

• specifiek beheer: zoom- en mantelbeheer, open-plekken-beheer en/of recreatieplanning met zonering; • 
natuurlijke wildregulatie en/of jacht.  

Herstel- en ontwikkelingskansen  

• Herstel watertafel bij de natte variant, aanleggen van bufferzones;  

• zelfherstel is mogelijk door natuurlijke successie, natuurlijke successie uit voedselarme open terreinen 
(heide, kapvlakte of stuifzanden) of actieve omvorming van exotenaanplantingen naar bossen met een 
natuurlijke boomsamenstelling;  

• bestrijding van Amerikaanse vogelkers (en in sommige gevallen ook Amerikaanse eik) is een 
basisvereiste om een succesvolle omvorming te realiseren of spontane successie kans op succes te 
geven. Verrijken van de structuur en de hoeveelheid dood hout. Herstel van grote eenheden door 
areaaluitbreiding en verbinding van bestaande bossen. 

1.7.1.2 VOGELRICHTLIJN 

De Europese Richtlijn 79/409/EEG (02.04.1979), tot aanwijzing van speciale beschermingszones inzake het 
behoud van de vogelstand, verplicht de lidstaten voor de in bijlage bij de richtlijn vermelde bijzonder te 
beschermen vogelsoorten, alsook voor de geregeld voorkomende trekvogels, speciale beschermingsmaatregelen 
te treffen. Een deel van de gemeentebossen Hechtel-Eksel is gelegen in vogelrichtlijngebied nr. 3.11, gekend 
onder de naam “Militair domein en de vallei van de Zwarte beek”. Het behoud is niet integraal. De beschermde 
habitats betreft beken en hun oevervegetaties, heiden en vennen, landduinen en loofbossen. 

Militair domein en vallei van de Zwarte Beek 

Volgnummer 18 Gebiedscode: 3.11,  

Oppervlakte: 8.889 ha 

De meest kenmerkende broedvogels (koppels) voor gebied 14 zijn: Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus: 
>30); Boomleeuwerik (Lullula arborea: > 30); Blauwborst (Luscinia svecica: 40-50); Grauwe Klauwier (Lanius 
collurio: 10). Vermeldenswaard zijn tevens de volgende twee niet-broedende Annex I-soorten: Blauwe 
Kiekendief (Circus cyaneus: 15) en de Kraanvogel (Grus grus: > 150) als pleisteraar. 

 

Een tweede vogelrichtlijngebied, met name ‘Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer’, 
grenst ter hoogte van Resterheide aan aan het voorgaande en grenst in het noorden aan bosplaats 
Vlasmerikheiken.  

Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer’ 
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Volgnummer 17 Gebiedscode: 3.10 

Oppervlakte: 9.863 ha 

De aanwezigheid van 10 koppels van de Blauwborst (Luscinia svecica).. 

 

In vogelrichtlijnengebieden worden naast natuurgebieden, bosgebieden (met ecologisch belang) en 
natuurreservaten, zoals ingetekend op het gewestplan, de volgende habitats beschermd: 

• droge en vochtige heiden; 
• al dan niet gefixeerde landduinen; 
• houtwallen; 
• loofbossen 

Het vermeld besluit heeft de ligging en de omvang van de vogelrichtlijngebieden aangegeven. Het bevat geen 
maatregelen ter bescherming van deze gebieden. Ter naleving van de vogelrichtlijn stelt het besluit dat er 
‘specifieke maatregelen’ kunnen worden genomen, gericht op het behoud en herstel van de natuurwaarden. 
Voorlopig werden de volgende concrete maatregelen afgevaardigd: 

• voor de aanleg van een hoofdtransportleiding, voor ruilverkavelings- en/of landinrichtingsprojecten 
en voor waterhuishoudingsprojecten, die het waterregime beïnvloeden, is een milieueffectrapport 
verplicht; 

• de jacht op Smient is verboden binnen alle vogelrichtlijngebieden en de jacht op alle waterwild 
binnen de perimeter van een aantal vogelrichtlijngebieden; 

• voor het uitvoeren van bepaalde werken en handelingen, die van aard zijn ecologisch waardevolle 
vegetaties of landschapselementen te wijzigen, is een vergunning vereist (vegetatiebesluit); 

• het verbod om met dierlijk mest te bemesten in de periode van 2 november t.e.m. 15 februari. 

Naast deze positieve beschermingsmaatregelen, dienen de lidstaten ook te zorgen voor preventie van nadelige 
effecten. De vogelrichtlijn bevat in dit verband een cruciaal, zij het vrij vaag artikel. Art. 4.4 stelt dat “de lidstaten 
de passende maatregelen moeten nemen om de vervuiling en de verslechtering van de woongebieden in de 
vogelrichtlijngebieden te voorkomen, alsmede om te voorkomen dat de vogels daar worden gestoord, voor zover 
deze vervuiling, verstoring en verslechtering van wezenlijke invloed zijn”. 

Voor situering van de gemeentebossen binnen het EG-Vogelrichtlijngebied, zie kaart 1.7.1 

 

11..77..22  NNAATTIIOONNAALLEE  BBEESSCCHHEERRMMIINNGGSSZZOONNEESS  EENN  RREEGGIIOONNAALLEE  AAAANNDDAACCHHTTSSGGEEBBIIEEDDEENN  

Het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) is de ruggengraat van de natuurlijke structuur en bestaat uit gebieden met 
een hoge natuurkwaliteit. In de VEN-gebieden komen natuurbehoud en natuurontwikkeling op de eerste plaats. 
Binnen het VEN moeten minstens de bestaande natuurkwaliteiten van het gebied bewaard blijven. Op termijn 
zullen in samenspraak met de verschillende gebruikers en eigenaars ook specifieke maatregelen worden 
afgesproken om de bijzondere natuurwaarden te beschermen en te ontwikkelen. Die afspraken zullen worden 
vastgelegd in een natuurrichtplan. In afwachting van dit natuurrichtplan heeft men algemene maatregelen 
opgesteld die een achteruitgang van de natuur in de VEN-gebieden moet tegengaan. Voor de burger en de 
overheid gelden hier dus bijkomende rechten en plichten. 

Plichten: 

• Voor bossen binnen het VEN moet een bosbeheerplan worden opgesteld;  
• De bepalingen van het Mestdecreet blijven van toepassing; 
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• In het VEN geldt een algemeen verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen, tenzij er reeds een 
ontheffing van de bemestingsnormen geldt;  

• Permanente graslanden mag men niet omzetten in akkerland;  
• Men mag geen wijzigingen aanbrengen aan de waterhuishouding;  
• Het is dus verboden het waterpeil of de ligging van waterlopen te veranderen;  
• Het is verboden niet-inheemse soorten aan te planten ( op een aantal uitzonderingen na); 
• Men mag de structuur van het landschap (KLE!) niet wijzigen;  
• Het is verboden de rust zodanig te verstoren dat de natuur achteruit gaat; 
• De overheid heeft het recht van voorkoop op gronden en gebouwen gelegen in het VEN.  

Rechten:  

• De Vlaamse overheid stelt financiële compensaties voor sommige eigenaars voor wie de 
afbakening van het VEN economische gevolgen heeft;  

• Voor zachte recreatie zijn er in het VEN geen beperkingen;  
• De afbakening van het VEN verandert niets aan de juridische toestand van een woning.  

 

Vallei van de Grote Nete bovenstrooms Gen 345 

Zie bespreking onder 1.4.2.2 

 

Stuifzandcomplexen Hechtel Gen 447 

De stuifzandcomplexen maken deel uit van de natuurgebieden op het Kempisch plateau en vormen samen met 
de aansluitende bossen een uitgestrekt natuurcomplex met het militair domein ‘Kamp van Beverlo’. Dit is de 
grootste open ruimte van Vlaanderen. 

Binnen het gebied komen voedselarme terrestrische milieus voor, bestaande uit stuifzanden en een 
duinencomplex die aansluiten bij hetzelfde type ecotoop in het militair domein ‘Kamp van Beverlo’. Grote delen 
van het gebied werden bebost met dennen, maar er komen nog oudere eikenbossen voor, goed ontwikkelde 
heiderestanten, niet begroeide stuifvlakten en open duinen. Het gebied is zeer reliëfrijk; op nattere plaatsen 
komen enkele bospoelen voor. De overgang naar het kleinschalig landbouwlandschap is zeer markant. 

Het stuifzandencomplex scheidt het bekken van de Dommel, Grote Nete en de Demer. Het gebied bestaat uit drie 
onderdelen, waarbij ‘De Brand’, ‘Bosveld’ en het gebied ‘Hoef’ ten zuiden van Hechtel te lokaliseren zijn. 
Niettegenstaande de drie onderdelen ruimtelijk gescheiden zijn, sluiten ze aan bij het militair domein en vormen er 
één landschappelijk complex mee. 

De verschillende duinencomplexen vormen uitlopers van de waardevolle duinengordels op het militair domein en 
situeren zich ten westen van de N74 Hasselt-Eindhoven. 

 

Het Pijnven Gen 454 

Zie bespreking onder 1.4.2 

 

Bolisserbeek-Dommel gen 451 



 DEEL 1: IDENTIFICATIE  18 

 BOSBEHEERPLAN  GEMEENTEBOSSEN H-E 04GHK75  

Het brongebied van de Bollisserbeek situeert zich in de nabijheid van het brongebied van de Zwarte beek op de 
waterscheiding tussen het Schelde- en Maasbekken. De bovenloop van de Bollisserbeek is in het 
landbouwgebied rechtgetrokken en werkt drainerend. Vanaf de Begijnenvijvers (middenloop) kent de 
Bollisserbeek een natuurlijke structuur. 

Ondanks de rechttrekkingen van de beek bevinden zich in het valleigebied grote aanééngesloten complexen van 
hooilanden, broekbossen en moerassen. Typerend voor de vallei van de Dommel en de Bolliserbeek zijn de 
plotse reliëfovergangen, waarbij de kleinschalige landbouwlandschappen met weiden, hooilanden en akkers zich 
op de bovenste valleiflanken bevinden en rietlanden en alluviale bossen, die vaak kwelbeïnvloed zijn, op de 
steilere gradiënten naar de beek toe. 

Op de valleiflanken en de interfluvia worden de natuurkenmerken bepaald door complexen van dennenbestanden 
en oude eiken-berkenbossen, naast soortenrijke graslanden met houtkanten, dreven en akkers. Beide 
beekvalleien vormen in de voedselarme Kempen de meer voedselrijke biotopen. De beekvalleien van de 
Dommel, Bollisserbeek en zijbeken zijn hoofdzakelijk opgevuld met veenbodems en zijn bijzonder vochtig. De 
bovenlopen doorsnijden lemige zandbodems. Binnen de sterk ingesneden vallei komen grote kwelintensiteiten en 
hoge kwelfluxen voor. De waterkwaliteit verbetert de laatste jaren. Omwille van de intensieve landbouw op de 
zandleemplateaus van Peer worden langs de waterlopen de Europese nitraatnormen overschreden. 

 

Boven- en Middenloop Zwarte beek gen 439 

De vallei van de Zwarte Beek omvat zowel het infiltratiegebied als de typische overgangen tussen de drogere en 
voedselarme hellingen met graslanden, heidevegetaties en bossen tot de meer natte en matig voedselrijke 
broekbossen, zegge- en laagveenvegetaties. De vallei wordt gekenmerkt door een opeenvolging van 
verschillende levensgemeenschappen die typerend zijn voor een laaglandbeek. Het gebied is uniek omwille van 
de intacte hydrologische relaties, het voorkomen van een relatief ongestoorde beekdalvegetatie en de grote 
variatie aan abiotische en biotische omstandigheden. De structuur van de waterloop in de bovenloop is zeer 
waardevol, aangezien de typische structuurkenmerken in een goede staat aanwezig zijn. 

De aanwezige natuurwaarden van de vallei van de Zwarte Beek worden bepaald door het voorkomen van de 
typische kenmerken van een beekdalecosysteem. Naast de typerende vegetaties die gekoppeld zijn aan kwel, 
wordt de vallei gekenmerkt door veenpakketten met afhankelijk van het beheer elzenbroeken, dottergraslanden 
en ruigten. Daarnaast komt er langs de beek op de drogere zandwallen eikenbos voor. De vallei van de Zwarte 
Beek ligt ingebed in een uitgestrekt heide- en boslandschap. Dit landschap is grotendeels gelegen op het militair 
domein ‘Kamp van Beverlo’ en werd niet aangeduid als een GEN. Toch is de connectiviteit in lengte- en 
dwarsrichting verantwoordelijk voor een enorme ecologische afwisseling en de gradiëntsituaties die op korte 
afstand vaak aanwezig zijn. Omwille van het ruimtelijk aanééngesloten en structuurrijk geheel van de beekvallei 
komt hier zowat de helft van de Vlaamse populatie van de Watersnip voor. 

 

11..77..33  DDEE  LLAANNDDSSCCHHAAPPSSAATTLLAASS  

De landschapsatlas5 bakent verschillende zones af als relictzone en ankerplaats (zie Kaart 1.7.3). Het gebied met 
relictzones is uitgebreider dan dat van ankerplaatsen. De erfgoedwaarden van de ankerplaatsen en de relictzones 
zijn hieronder samengevat : 

R70012 Pijnven (in het noorden) 

                                                                            
5 Landschapsatlas, Ondersteunend Centrum Gis-Vlaanderen, Hofkens et al., 2001 
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Wetenschappelijke waarde 

Geomorfologische waarde : Landduinen binnen het bosdomein Pijnven. 
Natuurwetenschappelijke waarde : natuurgebied "De Gorten". 

Historische waarde  

Archeologische waarde : Metaaltijd (grafveld) en Romeinse periode. 
De op de composietkaart gekarteerde erfgoedwaarden betreffen : 

- het compartimentenlandschap ten oosten van Pijnven dat via een aantal intacte beeklopen afwatert naar 
de Dommel; 

- Intacte percelering rondom de Gortenloop en Gortenbuitenloop; 
- oud boscomplex rondom Hoeve Hobos, hoeve van de historische figuur Drossaard Clerckx; 
- steenweg uit 1777 van Luik naar Den Bosch. 

Esthetische waarde  
Zeer gevarieerde afwisseling van gesloten bossen en open beekvalleien. 

 

R70017 Bossen te Vlasmeer 

Wetenschappelijke waarde  
Stuifzanden te Vlasmeer. 

Historische waarde  
Op de Ferrariskaart zijn de thans aanwezige erfgoedwaarden duidelijk waarneembaar : 

- de kern van Eksel met driehoekig plein; 
- het gehucht Hoenrik met 2 driehoekige pleinen; 
- de communautiare akker van Eksel, gelegen tussen Winner en Vlasmeer; 
- de oude Steenweg Luik-Den Bosch uit 1777; 
Bijzonder is ook de evenwijdige wegenstructuur (woudhoeveontginning) te Eksel (trap- of   lederstructuur). 
Van de genoemde akker op plaggen werden delen bebost tijdens de eerste helft van de 19e eeuw. 

 

R70020 Kamp van Beverlo 

Wetenschappelijke waarde  
Paraboolduinen komen voor langsheen de Grote Nete en aan de oostzijde van de relictzone, aansluitend 
bij Hechtel. 
De vallei van de bovenloop van de Grote Nete heeft een kleinschalig bodemgebruik. 
Ecologisch zeer waardevol gebied. 

Historische waarde  
Hechtel heeft een dubbele dries en een typisch evenwijdig ontsluitingspatroon.  De op de Ferrariskaart 
aangegeven schans is nog landschappelijk waarneembaar. 

Op de Ferrariskaart is de communautaire akker van Hechtel aangegeven die is begrensd door 2 
paraboolvormige stuifduinen. De grens tussen de stuifduinen en het akkerland werd gevormd door 
houtwallen ter voorkoming van instuivend zand.  Het volledige gebied ten westen van deze plaggenakker 
bestaat uit heide met enkele vennen.  De Lange heuvelheide is bijgevolg een historisch stabiele heide.  
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De vallei van de bovenloop van de Grote Nete heeft haar historische percelering en kleinschalig 
bodemgebruik grotendeels behouden. 

Tijdens de eerste helft van de 19e eeuw treden twee belangrijke veranderingen op : het Kamp van Beverlo 
wordt aangelegd volgens typische dambordstructuur, bosrijk en met park en het Gemeentebos van Hechel 
wordt aangelegd exact binnen de voormalige communautaire akker. 

Leopoldsburg : Neo-Romaanse kerk (1901), windmolen met molenhuis, kapel van de Heilige Theresia van 
Liseux (1853), een aantal burgerhuizen, pastorie en gemeentehuis, station (1877-1878). 

Esthetische waarde  
Wijdse zichten over de heide. 

 

R70026 Bovenloop van de Zwarte beek 

Wetenschappelijke waarde 

Ecologisch waardevolle bovenloop van de Zwarte beek en haar zijlopen. 

Historische waarde 

De heidevelden gaan al vlug over in extensief beheerde moeras- en hooilanden en beekbegeleidende 
bosjes.  Zeer grote oppervlakten historische percelering loodrecht op de Zwarte Beek.  Bosjes (eerste helft 
19e eeuw) haaks op de Zwarte beek.  Ferrarisbos aan de rand van de vallei. 
Net buiten de vallei komt een schans voor.  Verderop de plaggenakker van Koersel. 

Esthetische waarde 

Kleinschalige vallei 

 

Ankerplaats: 

A70006 Heide en stuifzandcomplex van Hechtel-Helchteren 

Wetenschappelijke waarde 

Het landschap strekt zich uit aan de rand van het Kempens Plateau. Dergelijk overgangsgebied wordt 
gekenmerkt door een eigen dynamiek en is bijgevolg in geografisch opzicht belangrijk. Het voorkomen van 
verschillende reliëfelementen en gradiënten (bodem, vochtigheid enz.) zijn de basis voor een grote 
landschappelijke verscheidenheid. Opmerkelijk is het areaal landduinen, één van de meest uitgesproken 
reliëfvormen in Vlaanderen. De laat-historische duinen zijn, naast rivierbeddingen, bovendien de meest 
dynamische landschapseenheden. Zij hebben uitzonderlijke geomorfologische waarde. In de omgeving 
van de Zwarte Beekvallei leveren de afwisseling van ruigtes, graslanden, struwelen, beekbegeleidende 
broekbossen en de overgangen naar heidevelden, stuifduinen en vennen een schat aan zeldzame 
soortenrijkdom op. Plaatselijk komen laag- en hoogveen voor. 

Historische waarde 

Eeuwenlang hield hier een gevarieerd cultuurlandschap stand. Het vormde een onmisbaar onderdeel van 
de toenmalige landbouweconomie. Daarin gingen heidevlakten samen met cultuurgronden rond 
bewoningskernen, geriefhoutbosjes, hooi- en weilanden in het beekdal evenals turfontginningen. Begin 
vorige eeuw ging de betekenis van de heide verloren, werden hele oppervlakten ervan met naaldhout 
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beplant en de broeken in het beekdal uiteindelijk aan hun lot overgelaten, zodat daar verruiging optrad. 
Tussen Hechtel en Koersel bleef echter een gaaf beekdallandschap bewaard. De Zwarte Beek wordt er 
omringd door een lappendeken van kleinschalige landbouwpercelen, aangevuld met oude paden en 
wegen, molens en restanten van schansen. Bodemgebruik en perceling zijn er grotendeels historisch 
stabiel. Nog tot in de 2de helft van de 20ste eeuw werd hier gehooid en vond nabeweiding plaats. Een 
gedeelte bestond uit bevloeide beemden.  

Sommige van de duinen in de omgeving zijn minstens gedeeltelijk laat-historisch en ontstonden wellicht als 
gevolg van verwaaiingen na overexploitatie of ontginning van zuidwestelijke heidegebieden. De noordelijke 
duinengordel tegen Hechtel kreeg zijn huidige vorm mede door de niet aflatende inzet van de 
dorpsbewoners om het stuifzand aan de rand van het voormalige akkerareaal en het dorp d.m.v. een 
dichte begroeiing of wallen tegen te houden. Bovendien zijn de duinen belangrijke archeologische 
vindplaatsen. 

Esthetische waarde 

De Zwarte Beekvallei biedt een aantrekkelijke en contrasterende variatie: in minder dan een kwartier 
wandelt de bezoeker er van kurkdroog naar kletsnat. Vanuit de uitkijktoren aan het Fonteintje in Koersel 
reiken vergezichten over de onmetelijke heide- en stuifzandvlakten van de militaire domeinen en de wijdse 
omgeving. De landduinen, door velen positief gewaardeerd, hebben een hoge belevingswaarde omwille 
van hun landschapsvariabiliteit, oriënterend effect en gunstig microklimaat. 

Traditioneel landschap 

Structuurdragende matrix: vlakke tot golvende topografie versneden door valleien, uitgestrekte 
compartimenten van heide, bos, bewoning en industrie. Er komen grote open ruimten voor in de 
heidegebieden met een begrenzing door de topografie (duinen, valleien) of door de vegetatie (bossen). In 
de beboste gebieden, de valleien en bebouwde zones bevinden zich kleine tot middelmatige ruimten. 
Gerichte vergezichten worden bepaald door topografie (valleien, steilranden). 
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22  AALLGGEEMMEENNEE  BBEESSCCHHRRIIJJVVIINNGG  
2.1 CULTUURHISTORISCHE BESCHRIJVING 

22..11..11  HHIISSTTOORRIISSCCHH  OOVVEERRZZIICCHHTT66  

2.1.1.1 ALGEMEEN 

Bossen, heiden, stuifduinen en plaggenbodems vertellen samen de geschiedenis van het landgebruik in de 
Kempen vanaf de Middeleeuwen tot op vandaag. Het verhaal gaat in grote lijnen als volgt. 

De vroege Middeleeuwen worden gekenmerkt door ontginning voor landbouw.  Woeste gronden worden verder 
omgevormd tot permanent akkerland.  Dit akkerland wordt bemest met de mest van schaapskudden, die grazen 
in de gemeenschappelijke beemden van de landschappelijk open beekvalleien. 

Vanaf de 14e eeuw is sprake van een echte agrarische expansie.  Deze expansie gaat gepaard met de indeling 
van de gemeenschappelijke beemden in particuliere kavels voor de winning van hooi voor gestald rundvee.  De 
beemden verkrijgen door de hagen en houtkanten rondom hooiweiden een halfopen karakter.  Het met hooi 
gevoederde rundvee wordt gestald in een zogenaamde potstal waar heideplaggen worden aangebracht.  Tijdens 
het mestseizoen worden deze heideplaggen doordrengd met de rundermest opgebracht op het akkerland dat zich 
rondom de dorpen bevindt.  Op dit akkerland ontwikkelt zich gedurende vele eeuwen een dikke humeuze bodem. 

Aanvankelijk waren de plaggenakkercomplexen gemeenschappelijk bezit.  Ze waren slechts aan de buitenzijde 
voorzien van hagen, om het vee buiten het akkerland te houden en om het akkerland, vooral aan de 
zuidwestzijde, te beschermen tegen instuivend zand van de landduinen.  Bij de verder schrijdende 
individualisering van de maatschappij werden de plaggenakkercomplexen via houtwallen opgedeeld in individuele 
kavels hetgeen resulteerde in halfopen landbouwlandschappen. 

De heiden kunnen zich die vele eeuwen in stand houden dankzij het plaggen waardoor ze niet verbossen.  Vanaf 
de 17e eeuw verdwijnen echter ook de schaapskudden uit de inmiddels ‘verkavelde’ beemden naar de heide.  De 
heide komt nu onder sterke druk. Overbegrazing en veelvuldig plaggen voor de potstal leiden tot een 
overexploitatie van de heide. Verstuiving van dekzanden en van landduinen is het gevolg. 

Vanaf de 19e eeuw verandert het landschap van de Kempen drastisch en snel. 

Meerdere wetgevende initiatieven werden genomen om de bebossing of ingebruikname voor landbouw van 
woeste gronden, heiden en landduinen te bevorderen of zelfs te verplichten.  Slechts met de opkomst van 
kunstmest, waarbij het steken van plaggen overbodig werd, leidden deze initiatieven echter tot grootschalige 
bebossing van de woeste gronden, vaak eerst nabij de gemeentegrens. 

Belangrijke oppervlakten woeste gronden worden dankzij dezelfde opkomst van kunstmest ook omgezet in 
landbouwgronden.  De plaggenakkercomplexen zelf worden nabij de dorpskernen ingenomen door de 
oprukkende verstedelijking.  Over het resterende deel van de plaggen-akkercomplexen worden kleine 
landschapselementen grotendeels opgeruimd.  Met de komst van de landbouwtrekker moeten de kavels immers 
groter zijn. 

De valleien worden, met de geleidelijke teloorgang van het hooiweidebedrijf, bebost met populier die in onze 
contreien voor het eerst wordt aangeplant vanaf 1785. 

                                                                            
6 Landschapsboek, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, 2003 
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2.1.1.2 BOS IN DE KEMPEN 

Het oerbos, een Eikenbos met Berk, Linde en Olm, werd reeds gekapt door de boer in het Neolithicum (ca 2000 
jaar voor Christus).  Het werd afgebrand om plaats te maken voor akkers.  Bij uitputting van de bodem liet men 
deze braak liggen en werden nieuwe bossen ontgonnen.  Vrij uitgestrekte heidearealen ontstonden en door de 
praktijk van plaggensteken op de heide en schapenbegrazing, die verbossing verhinderden, kende de 
bosoppervlakte een absoluut dieptepunt in de Kempen in de 16e eeuw. 

Onder impuls van Hendrik van Nassau wordt getracht het areaal opnieuw te vergroten : ervaren vakmannen -de 
dennenzaaiers- legden Grove dennenbossen aan.  Pas halfweg de 17de eeuw komt het ontginnen van ‘woeste 
grond’ (heideterreinen) met de Grove den enigszins op gang in de Kempen. 

De Oostenrijkse overheid dringt aan op vervanging van heidegrond in landbouwgrond of (naald)bos in edicten van 
1752, 1754 en de ordonnantie van 25.01.1772.  In de Kempen wenste de autochtone bevolking echter de heide 
als gemeenschappelijke weide (schapenteelt) en winplaats van plaggen te behouden.  Menig bebossingproject 
werd dan ook geboycot. 

Eind 18de eeuw was als gevolg van de edicten en de ordonnantie van de overheid de Grove den toch reeds goed 
verspreid.  Ook werden exotische boomsoorten ingevoerd als reactie tegen de verarming van de bossen: Zeeden, 
Europese lork, Tamme kastanje ... 

Tussen 1790 en 1830 (Franse overheersing) ontstond er een nieuwe ontbossingsperiode tengevolge van de 
secularisatie van kerk- en kloostereigendommen (deze worden bezit van de staat). Na deze periode herneemt de 
herbebossing. Als gevolg van de ontginningswet, uitgevaardigd door de Belgische staat in 1847, had de staat het 
recht de woeste gronden, eigendom van de gemeenten te verkopen, te onteigenen of te verhuren met het oog ze 
winstgevend te maken. Er waren drie manieren om ‘woeste gronden’ productief te maken: door bevloeiing, door 
ontginning tot landbouwgronden of door bebossing met naaldbos op de droge gronden en wilgenteelt op de 
nattere gedeelten. 

Na een aanloopperiode van enkele jaren begint de bebossing sterk toe te nemen tot aan het einde van de 19de 
eeuw. Eerst waren het Grove dennenbossen in 1891 wordt voor het eerst Corsikaanse den aangeplant.  De 
verdere verspreiding verloopt evenwel zeer langzaam.  Pas vanaf 1950 zal er op grote schaal Corsikaanse den 
aangeplant worden. Ook de Zeeden werd op vele plaatsen ingezaaid, vooral op duinen, doch de koude van 
1890/91 en 1927/28 hebben vele bestanden vernietigd, zodat deze houtsoort niet meer gebruikt werd. Het 
ontstaan van het militaire oefenterrein (1848-1865) en de ontdekking van steenkolen in Limburg, brachten heel 
wat verandering in Hechtel. 

2.1.1.3 BOSSEN TE HECHTEL-EKSEL7 

In 1904 verkocht de gemeente Eksel 429 ha aan de Belgische staat waarop later het domeinbos Pijnven werd 
aangelegd. In 1918 vernielde de grote bosbrand de grote heidevlakte van Paardsgaagdoornberg en meer dan 
100 ha domeinbossen in Pijnven. In 1942 brandde alweer meer dan 70 ha bos en heide af in Molenplek en 
Paardshaagdoornberg. Tijdens de oorlog 1940-45 werden vele braakliggende gronden bewerkt voor aardappelen, 
boekweit en koren. In 1944-45 werden verschillende bossen gekapt door de Canadezen om de Limburgse mijnen 
te bevoorraden. Vanaf 1937 heeft de deelgemeente Eksel echter veel bebossingen uitgevoerd. Nadien werden 
bossen onttrokken voor de gemeentelijke landbouwhoeve op Schotelputten en voor verkavelingen op 
Vlasmerikheiken.  

                                                                            
7 Uit Bedrijfsregeling der onderworpen bossen en waardevolle gebieden van de gemeente Hechtel-Eksel, F. 
Dufrane, 1982. bestuur van waters en bossen, Houtvesterij Hechtel 
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De deelgemeente Hechtel heeft in 1962-63 circa 94 ha bossen in Spiekelspade geruild en verkocht aan het 
Ministerie van Landsverdediging.  In september 1982 was de oppervlakte bossen toebehorende aan de gemeente 
Hechtel-Eksel als volgt ingedeeld: 

Tabel 4 Overheersende boomsoorten in 1982 

Boomsoort     Oppervlakte     % 

Ps      314.71      55 
Pc      317.45      38 
Larix      3.04      1 
Loofhout      12.95      2 
Opp. Kaal of vatbaar voor be- of herbebossing /      0 
Opp. Kaal of vatbaar voor be- of herbebossing 19.75      4 
Totaal      567.90      100 

De indeling van de bossen is tot op heden niet veel gewijzigd: de bosplaatsen behielden hun naam en slechts 
sporadisch werden er percelen bij aangekocht, waardoor de totale oppervlakte van de gemeentebossen 
momenteel 187,8 ha in Hechtel en 389,0 ha in Eksel bedraagt. 

 

2.1.1.4 KAARTMATERIAAL 

Van de ontwikkeling van het bos tijdens de laatste 200 jaar bestaan tamelijk nauwkeurige kaarten (zie Kaarten 2.1 
a, b, c en d): 

Kaart Ferraris 1777 

Op deze kaart is de overgrote meerderheid heide- en duinengronden met enkele weiden, beemden en 
moerassen, vooral rond de valleien. Slechts één perceeltje bos is aangeduid in de omgeving van ‘De Hoef’. Geen 
enkel gemeentelijk bos werd vermeld. 

Vandermaelen 1849 

De gegevens zijn nauwkeuriger doch het blijkt dat op de gemeentelijke eigendommen nog weinig bossen zijn 
aangelegd. Volgende percelen waren wel al bebost: 

• Holvenheide 51(deel)-52(deel)-53(deel) noorderkant, 57 en 58 volledig. 

• Vlasmerheiken: 88b en c 

• In de Brand: 37-41b 

• Resterheide: 13b 

Al de overige gemeentelijke gebieden waren woeste gronden. 

Stafkaart 1872-1876 

De bebossing vordert moeizaam. Volgende bospercelen zijn er bijgekomen: 

• Holvenheide: 54-55-56a-56b-59 

• In de Brand: 42d 

Anderzijds zijn de percelen Vlasmerheiken 88b en c opnieuw naar landbouw overgeschakeld. 
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Stafkaart 1935-49 

De bebossingen zijn fel toegenomen. Alle percelen links van de Kerselarendreef (Paardshaagdoornberg) zijn 
bebost, alsmede Aan de Molenplek. Rechts van de Kerselarendreef zijn volgende percelen bebost: 5-6a en b-7. 
Holvenheide en Winnerheide zijn eveneens volledig bebost, evenals Vlasmerheiken. In In de Brand is bijna alles 
bebost. 

In Spiekelspade zijn volgende percelen bebost: 14-15-16-17-18-20-21b en d. Op Resterheide is alles bebost. 

 

22..11..22  KKEENNMMEERRKKEENN  VVAANN  HHEETT  VVRROOEEGGEERREE  BBEEHHEEEERR 88  

Vanaf 1830 werd de Grove den in de beste gedeelten gezaaid; de overtollige planten werden nadien met de kluit 
uitgedaan en op de naastliggende grond geplant zonder enige voorbereiding van de grond. Vanaf 1900 werd er 
stelselmatig geploegd en gemest. Bij de beplantingen in de jaren ’70 heeft men voren ploegen en volledig 
ploegen toegepast, gevolg van planten met tweejarig plantsoen. Alle dennenbestanden hebben als bedrijfsvorm 
kaalslag. De eerste zuiveringen worden als brandhout aan de bevolking verkocht terwijl de dunningen als mijn- en 
vezelhout verkocht werden. Het hout werd op stam verkocht. 

Voor de studie ‘Bedrijfsregeling der onderworpen bossen en waardevolle gebieden van de gemeente Hechtel-
Eksel’ (F. Dufrane, 1982) zijn er een aantal metingen gebeurd waaruit volgende conclusies kunnen getrokken 
worden: 

• In 1981 was het stamtal in de gemeentebossen gelijklopend met deze uit de omgevende bossen, 
hetgeen wijst op een zekere gelijkvormigheid in de dunningsgraad; 

• bovendien was het stamtal in de jeugd (op 20 jaar 3400 stuks/ha) tamelijk laag, hetgeen wijst op 
een sterke zuivering; 

• het grondvlak varieerde van 21 m² tot 27m², afhankelijk van de laatste dunningen; 

• volumes boven de 220 m³/ha werden in de praktijk nooit bereikt en de maximumvolume-leeftijd werd 
berekend op 50 jaar. 

Het doel van deze studie was het berekenen van de gemiddelde leeftijd waarop de Grove den in deze streek zijn 
gemiddelde kapbaarheid zou bereiken. Tot 45 jaar is de aangroei vrij behoorlijk om dan sterk af te nemen. Men 
kan dus aannemen dat de Pinus sylvestris in deze streek tussen 50 à 60 jaar zijn commerciële kapbaarheid 
bereikt heeft. Bovenstaande gegevens berusten op proefpercelen gelegen op zandgronden. De bestanden die op 
lemige zandgronden liggen, hadden beduidend lagere volumes. 

Het beheer van de gemeentebossen was in 1982 nog vooral afgesteld op het optimaliseren van de houtproductie, 
hoewel er ook toen al gestreefd werd naar een ruimere boomsoortenkeuze. De omlooptijd bedroeg 3 of 6 jaar, 
respectievelijk voor bestanden jonger en ouder dan 40 jaar, met facultatieve doorgang op halve omloop voor de 
laatste categorie. Het bos was opgedeeld in 3 kantons, waarvan de samenstelling was gebaseerd op ligging en 
oppervlakte en niet op volume. Elk jaar werd één kanton doorlopen. Uitzondering werd gemaakt voor het hout 
bestemd als brandhout, dat vrij kon genomen worden al naargelang de noodzaak. 

                                                                            
8 Uit Bedrijfsregeling der onderworpen bossen en waardevolle gebieden van de gemeente Hechtel-Eksel, F. 
Dufrane, 1982. bestuur van waters en bossen, Houtvesterij Hechtel 
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Het omvormingsprogramma bestond niet zozeer uit het omvormen van exoten- of homogene bestanden naar 
(gemengde) inheemse loofhoutbestanden, als wel uit een productiegericht beheer. De toenmalige 
soortensamenstelling is terug te vinden in Tabel 4 .Als theoretisch einddoel werd het volgende vooropgesteld: 

20% Grove den en ander naaldhout  kapbaarheid: 60j   Oppervlakte: 110 ha 

60% Corsicaanse den    kapbaarheid: 100 j  Oppervlakte 329 ha 

20% loofhout     kapbaarheid: 90 j   Oppervlakte: 110 ha 

De gemiddelde kapbaarheid bedroeg dus 86 jaar met een jaarlijks om te vormen oppervlakte van 6,4 ha. Het was 
de bedoeling om in de eerste 20 jaar (van 1983 tem 2002) 128 ha om te vormen. In de praktijk werd dit echter niet 
verwezenlijkt, aangezien de beheervisie voor openbare bossen nu een meer duurzaam en ecologisch 
verantwoord beheer vooropstelt. 

 

22..11..33  RREECCEENNTTEE  BBEEHHEEEERRWWEERRKKEENN  

In 2004 werd in de bestanden 9a en 10a inhammen gemaakt in functie van het nachtzwaluwenbeheer. 
Voorlopig omvat het beheer het vrijhouden van open plekken door bestrijding van Amerikaanse vogelkers en het 
verkrijgen van golvende bosranden door het tekenen van bomen op de rand van de bosdreven. Bovendien wordt 
er in deze bestanden intensiever gedund door het maken van loten brandhout voor de bevolking van Hechtel-
Eksel.  

Op de kappingen van 2004 is er al een toename van één koppel nachtzwaluw waargenomen en een opvallend 
gebruik van deze open plekken tijdens de jacht op insecten in 2005. Met als resultaat een toename in de 
populatie ( 30 koppels) nachtzwaluw en een toename van twéé koppels in het Pijnven en aangrenzende bossen. 

In de meeste bosplaatsen werd reeds Amerikaanse vogelkers bestreden, maar op de meeste plaatsen werd 
geen nabehandeling gedaan, waardoor de bedekking van de stoven in de struiklaag soms tot 100% bedraagt. Op 
Kaart 2.2.4 f  is per bestand aangegeven welke bedekkingsgraad van Amerikaanse vogelkers er voorkomt. 

 

22..11..44  BBEESSTTAAAANNDDEE  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUUUURR  

In de recreatief ingerichte bosplaatsen zoals In de Brand en Achter de Berg zijn er op strategische plaatsen 
banken en vuilbakken geplaatst. Aan de ingang met parking van In de Brand staat een plan met de wandelwegen 
en het toegankelijkheidsregelement. Een schuilhut is ook aanwezig. 

De bospaden zijn aangeduid op Kaarten 1.5.c en d. De paden zijn toegankelijk voor wandelaars, niet voor fietsers 
en gemotoriseerd verkeer. 

In 1968 werd er in Vlasmerheiken een fit-o-meter aangelegd, maar deze is momenteel in zodanig slechte staat 
dat hij niet meer bruikbaar is. In het gedeelte ‘Achter de Berg’ werd in 1982 een fit-o-meter aangelegd die 
intussen een opknapbeurt genoot. 
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2.2 BESCHRIJVING VAN DE STANDPLAATS 

22..22..11  RREELLIIËËFF  EENN  HHYYDDRROOGGRRAAFFIIEE99  

2.2.1.1 RELIËF 

De waterscheidingslijn tussen het bekken van de Schelde en Maas ligt op 70 m in het zuiden (Grote Heide) en op 
58 m in het noorden (Pijnven). In het zuidelijke gedeelte daalt het algemeen topografisch oppervlak naar het 
westen tot 65 m (Zwarte beek), in het noordelijke gedeelte blijft het op ongeveer dezelfde hoogte. In grote lijnen 
wordt het reliëf bepaald door een zwakke en lineaire helling van af het oosten, afdalend naar het westen. De 
stuifzandafzettingen (landduinen) in onder meer de gebieden Paardshaagdoornberg, Pijnven, Heidelle en In de 
Brand. Op sommige van deze plaatsen is er een uitgesproken golvend reliëf met hoogteverschillen van enkele 
meters en hellingspercentages tot 30 %. 

Zie Kaart 1.3. 

2.2.1.2 HYDROGRAFIE 

Hydrografisch gezien behoren de Kempen zowel tot het Maasbekken als tot het Scheldebekken (zie Kaart 1.5a). 
De oostelijk en noordelijk georiënteerde beken wateren af naar de Maas, de westelijk en zuidelijk georiënteerde 
beken wateren via de Demer af naar de Schelde.  De gemeentebossen van Hechtel-Eksel liggen op de intersectie 
van drie bekkens: het Netebekken, het Maasbekken en het Demerbekken. 

Tot het Scheldebekken behoren Nete, Demer en bijrivieren. De bijrivieren van de beneden Nete die een invloed 
hebben op de gemeentebossen van Hechtel-Eksel zijn de Kiefhoekloop en de Veeweideloop. De Kiefhoekloop 
ontspringt ergens in bestand 11a (Slijkven), maar tijdens de zomermaanden staat de beek bijna droog. De 
Veeweideloop ontspringt ten zuiden van bestand 44b (Aan de Molenplek) en loopt door het natuurgebied ‘Veewei’ 
dat beheerd wordt door Natuurpunt. Verderop naar het zuiden loopt nog de Kamerterloop die net ten noorden van 
bosplaats In de Brand ontspringt, maar verder geen directe invloed heeft op de gemeentebossen.  

In het noorden van Eksel, ten oosten en westen van het complex ‘Holvenheide-Winnerheide-Pijnvennerheide’ 
lopen nog twee waterlopen van 2de categorie: de Holvenloop en de Gortenloop, maar deze behoren reeds tot het 
Maasbekken. De Holvenloop ontspringt in het domeinbos Pijnven en loopt verder noordwaarts. Verder rekent 
men de Bolisenbeek, die uitmondt in de Dommel en die samen de oostgrens van de gemeente Hechtel-Eksel 
vormen, ook tot het Maasbekken. 

De watervoerende laag bestaat uit zand. Uit de gegevens van de Vlaamse Milieu Maatschappij-databank halen 
we volgende gegevens: 

Tabel 5 Waterkwaliteitsgegevens (VMM-databank) 

VMMNR Bekken Waterloop Categorie P
IO
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3 

P
IO

_1
99
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99
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P
IO
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99
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99
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00

0 

P
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_2
00

1 

P
IO

_2
00

2 

99500 Maas Bolisenbeek CAT2      (1,74)  (1,69) (1,32) 2,56 
99550 Maas Bolisenbeek CAT3        3,01 2,73 2,69 

420450 Demer Zwartebeek CAT2         (1,92) 1,91 
420500 Demer Zwartebeek CAT2   2,69 (3,89) (2,45) 2,04 2,36 (2,04) (1,75) 2,06 
262600 Nete Grote Neet CAT2   7,93 (8,75) 7,14 7,71 3,90 2,94 3,09 2,43 

                                                                            
9 Geologie van de Kempen, een synthese. L. Wouters en N. Vandenberghe, 1994 



 DEEL 2: ALGEMENE BESCHRIJVING  28 

 BOSBEHEERPLAN  GEMEENTEBOSSEN H-E 04GHK75  

VMMNR Bekken Waterloop Categorie B
B

I_
19

93
 

B
B

I_
19

94
 

B
B

I_
19

95
 

B
B

I_
19

96
 

B
B

I_
19

97
 

B
B

I_
19

98
 

B
B

I_
19

99
 

B
B

I_
20

00
 

B
B

I_
20

01
 

B
B

I_
20

02
 

99500 Maas Bolisenbeek CAT2 6  5   10  10 8  
99550 Maas Bolisenbeek CAT3         7  

420450 Demer Zwartebeek CAT2        4 7  
420500 Demer Zwartebeek CAT2 3 4 4 4 4  7 6 8  
262600 Nete Grote Neet CAT2 2 4 2 2 2 2  2 4  

 

De VMM gebruikt voor de beoordeling van de fysico-chemische waterkwaliteit da Prati-index voor 
zuurstofverzadiging (PIO). Een belangrijke parameter voor de bespreking van de waterkwaliteit is immers de 
opgeloste zuurstof. De aanwezigheid van een voldoende hoge concentratie aan opgeloste zuurstof is van zeer 
groot belang voor het leven in het water en speelt een grote rol in zelfzuiverende processen van de waterloop. 
Aan de hand van de Prati-index kan de kwaliteitsklasse bepaald worden. Deze index krijgt een lage score bij lage 
zuurstofspanningen, maar ook bij oververzadiging; die treedt immers op bij eutrofiëring. Een hogere index wijst op 
een slechtere kwaliteit. 

 PIO  Klasse  Beoordeling (‘waterkwaliteitsklasse’) 

   0 – 1  1  niet verontreinigd 
> 1 – 2  2  aanvaardbaar 
> 2 - 4  3  matig verontreinigd 
> 4 - 8  4  verontreinigd 
> 8   5  zwaar verontreinigd 

De waterkwaliteit van de Zwartebeek, de Bolisenbeek en de Grote Neet is dus overal ‘matig verontreinigd’. Eén 
meetpunt in de Zwartebeek krijgt zelfs de code ‘aanvaardbaar’. In de laatste 10 jaar is de kwaliteit van de 
Zwartebeek en de Grote Neet verslechterd, maar die van de Bolisenbeek lichtjes verbeterd.  

Bij de beoordeling van de biologische waterkwaliteit wordt gebruikt gemaakt van de Belgische Biotische Index 
(BBI), steunend op de aan- of afwezigheid van macro-invertebraten in het water. De BBI integreert twee factoren: 
de aan- of afwezigheid van verontreinigingsgevoelige soortengroepen en de diversiteit (het totaal aantal 
aangetroffen soortengroepen). De BBI geeft een geïntegreerd beeld van de chemische, biotische en fysische 
karakteristieken van zowel de waterkolom, als de waterbodem, de oevers, etc. De indexwaarde schommelt 
tussen 0 (zeer slechte kwaliteit) en 10 (zeer goede kwaliteit). 

 BBI   Beoordeling (‘waterkwaliteitsklasse’) 
9 - 10   zeer goede kwaliteit 
7 - 8   goede kwaliteit 
5 - 6   matige kwaliteit 
3 - 4   slechte kwaliteit 
1 - 2   zeer slechte kwaliteit 
0   uiterst slechte kwaliteit 

Het water van de Bolisenbeek en de Zwartebeek was volgens de BBI in 2001 van goede biologische 
waterkwaliteit, de Grote Neet daarentegen kent een zeer slechte biologische waterkwaliteit in 2001.  
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22..22..22  BBOODDEEMM  EENN  GGEEOOLLOOGGIIEE  

2.2.2.1 GEOLOGIE10 

Hechtel-Eksel behoort tot de geologische eenheid van het Kempens Plateau. Dit is een driehoekige reliëfeenheid 
die uitsteekt boven zijn omgeving. De oostelijke grens valt samen met de rand van de Maasvallei, in het 
zuidwesten vormt de lijn Lanaken-Leopoldsburg de grens, in het noordoosten de gemeenten Neerpelt-Rotem. De 
noordgrens is nogal vaag en moeilijke te bepalen; het plateau gaat hier geleidelijk over in de laagvlakte van 
Bocholt. Op het plateau treft men grootschalige compartimenten aan van heide, naaldbossen en in mindere mate 
weiland. Het Kempens Plateau is een vrij vlak gebeid, vrij smal in het zuiden, maar waaiervormig verbredend in 
het noorden. Het Plateau helt lichtjes af nar het noordwesten, van 100 m bij Lanaken tot 4 m bij Leopoldsburg. 
Lokaal komen er op het plateau nog enkele duinmassieven voor die het vlakke karakter echter weinig verstoren.  

Het Kempens Plateau is ontstaan in het Pleistoceen, de tijd tussen ongeveer 2,4 miljoen jaar tot ongeveer 10000 
jaar geleden, waarin ijstijden en tussenijstijden elkaar afwisselden. In het Vroeg-Pleistoceen boog de Maas bij 
Luik niet af naar het noorden, zoals dat nu het geval is, maar stroomde verder door naar het oosten als bijrivier 
van de Moezel-Rijn. In de Elster-ijstijd kreeg de Maas een enorme hoeveelheid materiaal te vervoeren, waardoor 
haar benedenloop grotendeels verstopt geraakte. Uiteindelijk brak de Maas door zijn noordelijk interfluvium en 
stortte zich in deze laagvlakte met een zeer kleine hoogtegradiënt, waardoor de rivier de grote hoeveelheid puin 
niet meer kon vervoeren en alles in een grote puinkegel afzette. Het Kempens Plateau bestaat dus uit een 
puinkegel, door de Maas afgezet tijdens de Elster-ijstijd. De Maasafzettingen, die oorspronkelijk lager dan hun 
omgeving gelegen waren, vormen nu een verhevenheid; het Kempens Plateau. De aaneengekitte grinden en 
zanden, waaruit de puinkegel was opgebouwd, boden immers meer weerstand aan de erosie dan de losse witte 
Zanden van Mol. In het Laat-Pleistoceen werd het hele gebied bedekt met dekzanden (Gebied I). Gemiddeld is de 
dikte van deze afzettingen gering op het Kempens plateau (ca. 1 m, PAULISSEN 1973).Tijdens het Tardiglaciaal 
(Laat-Pleistoceen) werden plaatselijk nog stuifzandruggen gevormd. 

Op de tertiaire geologische kaart (zie Kaart 2.2 a) komen er slechts twee lagen voor in het gebied Hechtel-Eksel. 
De Formatie van Kasterlee, daterend van het Plioceen (Neogeen), bevat bleekgroen tot bruin, fijn zand met 
paarse klei-horizonten. Ze is licht glauconiethoudend en/of micahoudend met onderaan zwarte silexkeitjes. Het 
recentere Lid van Maatheide, ook daterend van het Neogeen, bestaat uit wit kwartszand dat zeer goed gesorteerd 
is en dikwijls zwartbruin verkleurd door humusinfiltratie. 

2.2.2.2 BODEM 

Doordat de Kempen een zeer gevarieerd landschap vertonen -een sterk uitgesproken reliëf en een dicht 
hydrografisch net-, is het bodempatroon zeer ingewikkeld. Aan het reeds bestaande complex van heidegronden, 
bosgronden, natte gronden in depressies en droge, weinig ontwikkelde zandgronden op de duinen, werd door 
menselijke ingreep nog een aantal bodemtypes toegevoegd. De meest voorkomende bodem in de Kempen is de 
Podzol. Dit bodemtype ontwikkelde zich uit een alfisol, een typische bodem die zich onder een loofvegetatie 
ontwikkelt. Na de laatste ijstijd was de streek begroeid met uitgestrekte dichte loofbossen waarvan eik de 
overheersende boomsoort was. Hieronder ontwikkelde zich een zandbodem die gekenmerkt wordt door een 
horizont aangerijkt met klei, gewoonlijk onder de vorm van dunne meer kleiige laagjes in het zandige materiaal 
(horizont Bt). Deze horizont situeert zich tussen de humushoudende bovengrond net onder het oppervlak en het 
moedermateriaal of het sediment dat niet aan de bodemvorming deelneemt. Dit bodemtype wordt een alfisol 
genoemd. Door het ingrijpen van de mens veranderde de samenstelling van de vegetatie: het loofbos werd 
gerooid en vervangen door heide. Door deze verandering werd de Bt-horizont aangetast, verbrokkeld en 
opgelost. In de plaats daarvan ontwikkelde zich een horizont waarvan het bovenste deel aangerijkt is met humus, 
en het onderste deel met ijzerhydroxiden: de podzol. Een podzol bestaat dus van boven naar onder uit een 

                                                                            
10 Landschapsboek, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, 2003 
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zwarte tot grijze bovengrond -enkele decimeters dik-, een dik bleekgrijs uitgeloogd horizont, ongeveer een halve 
meter dik, en een oranje en bruin gekleurd Bh/fe-horizont. Doordat de podzol een arme grond is, sterk zuur, arm 
aan voedende bestanddelen en een gering ophoudingsvermogen voor water, werden door de landbouwers 
verschillende technieken gebruikt om de grond te verbeteren. Het plaggenstelsel is hiervan het meest bekende. 

De gemeentebossen van Hechtel-Eksel groeien allen op zandgronden en lemige zandgronden, die al dan niet 
een profielontwikkeling doorgemaakt hebben (zie Kaart 2.2 b). Deze profielontwikkeling leidt in de meeste 
gevallen tot de hierboven beschreven podsol. 

Niet-gedifferentiëerde gronden: 

X : duinen 

De duinen zijn al dan niet gefixeerd. Ze zijn opgebouwd uit los, humusarm zand, rustend op pofdsolen 
op wisselende diepte. Het betreft zeer droge gronden, met snelle uitwendige ontwatering op de 
duinruggen en met langzame oppervlakkige ontwatering in de depressies. De inwendige ontwatering 
hangt af van de aanwezigheid van storende podzolhorizonten. 

Zandgronden 

ZAg : zeer droge tot matig natte zandgronden met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont.  

Het betreft gronden in een golvend duinreliëf, al dan niet afgestoven of overstoven. Wegens het reliëf is 
de uit- en inwendige ontwatering zeer snel. 

Zag : zeer droge zandgronden met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont. Zeer droge humus-ijzerpodzol met 
een dunne (15-20 cm) scherp begrensde podzol-B-horizont, golvend en hard verkit. Er worden geen 
roestverschijnselen waargenomen op minder dan 125 cm diepte.  

Op de bodemkaart wordt ZAg samengenomen met Zag. 

Zbf : droge zandgronden met weinig duidelijke humus- en/of B-horizont. De zwak ontwikkelde B-horizont 
heeft een humusaccumulatie. De C-horizont is grijsgeelachtig en glauconietarm. Roestverschijnselen 
situeren zich tussen 90 en 125 cm. Limonietconcreties worden dikwijls aangetroffen in het dekmateriaal. 
Zbf heeft een te sterke inwendige ontwatering; hij wordt reeds vroeg in de lente of zomer erg droog. 

Zbg : droge zandgronden met duidelijke humus of/en ijzer B-horizont. Het betreft een droge humus en/of ijzer 
podzol. De B-horizont bestaat uit donkerbruin zand met afgeloogde korrels, overgaand naar een donker 
geelbruine en tamelijk harde laag. 

Zcf : matig droge zandgronden met weinig duidelijke humus- en/of B-horizont. 

 Profiel: bruine podzolachtige bodem op stuifzand, met gleyverschijnselen beginnend tussen 60 en 90 
cm. De gley wijst op lichte wateroverlast, die te wijten is aan de weinig doorlatende ondergrond. 
Waterhuishouding: het leem- of kleizandsubstraat heeft een relatie gunstig waterophoudingsvermogen, 
hoewel bij aanhoudende droogte het bovenliggende zand te sterk uitdroogt. Deze gronden komen in 
aanmerking voor weinig eisende planten. 

Zcg : matig droge zandgronden met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont. Zwak hydromorfe humus- of 
ijzerpodzolen, meestal met matig dikke (20 à 40 cm) humeuze boengrond. In de C-horizont worden 
roestverschijnselen aangetroffen tussen 60 en 90 cm diepte. Zcg is vochtig tot nat in het voorjaar; 
wateroverlast komt nochtans zeden voor. Tijdens de zomer is Zcg droog, vooral in de horizonten die 
boven de B-horizont liggen 
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Zdg : matig natte zandgronden met duidelijke humus en/of ijzer B-horizonten. In de B-horizont zijn zelden 
roestverschijnselen waar te nemen. Deze profielen zijn hydromorf. Tijdens winter en voorjaar zijn deze 
bodems overdreven nat; de winterwaterstand stijgt tot op ongeveer 40 cm onder het maaiveld. De min of 
meer harde B-horizont kan watergebrek veroorzaken tijdens droogteperioden. 

Zdm : matig natte zandgronden met diepe antropogene humus A-horizont. Hydromorfe plaggenbodem met 
een humeuze deklaag van minstens 60 cm dikte. Roestverschijnselen doen zich voor op 40 à 60 cm, 
doch zijn moeilijk te onderscheiden. Het bedolven profiel is meestal erg roestig. Zdm is te nat in winter 
en voorjaar, maar blijft genoeg vochthoudend in de zomer. Het grondwater stijgt tot ca 40 cm ’s zomers 
en daalt tot ca. 150 cm ’s winters. 

Zeg : natte zandgronden met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont. Sterk hydromorfe humuspodzol. De A-
laag is zwartgrijs en som veenachtig. De bruine B is diep ontwikkeld. Zeg is permanent nat en over het 
algemeen is kunstmatige ontwatering vereist voor landbouw. 

Lemige zandgronden 

Sbf : droge lemig-zandgronden met weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont. Droge, bruine 
podzolachtige bodem. In de bruine B komt relatief weinig ijzer voor. De C-horizont vertoont 
roestverschijnselen tussen de 90 en 125 cm. Sbf is een droge grond, de grondwatertafel ligt ’s winters 
op meer dan 90 cm. 

Scg : matig droge lemige zandgronden met duidelijke humus- en/of ijzer B-horizont. Meestal een matig dikke 
humeuze A-bovenlaag. De B-laag gaat van zwartbruin over in helbruin. De C is sterk gevlekt met sterk 
contrasterende roestvlekken. Scg is droog, vooral als de podzol sterk ontwikkeld en verkit is door 
humusaccumulatie. In dat geval kan de bodem in de lente en zomer makkelijk droog vallen. 
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2.3  BESCHRIJVING VAN HET BIOTISCH MILIEU 

22..33..11  BBEESSTTAANNDDSSKKAAAARRTT  

Een bestandskaart is terug te vinden op Kaart 2.2.3 

De gemeentebossen van Hechtel-Eksel zijn opgedeeld in twee grote complexen: Hechtel en Eksel. In Eksel zijn 
er 9 bosplaatsen, in Hechtel 4. Elke bosplaats is opgedeeld in percelen (getallen: 1, 2,…) en bestanden (letters: a, 
b,…). 

De bosplaatsen kunnen grofweg opgedeeld worden in 6 blokken (zie ook oude beheerplan): 

1. Pijnvennerheide, Paardshaagdoornberg, Slijkven, aan de Molenplek 

2. Holvenheide, Winnerheide en Heidelle 

3. Vlasmerheiken en Egelbrugmennekeshei 

4. Kamert, De Horst, In de Brand 

5. Spiekelspade, Achter de Berg 

6. Resterheide 

In de tabel op volgende bladzijden staan per bosplaats en per bestand de oppervlakte en de hoofdboomsoort 
vermeld. 



 DEEL 2: ALGEMENE BESCHRIJVING  33 

 BOSBEHEERPLAN  GEMEENTEBOSSEN H-E 04GHK75  

Tabel 6 Overzichtstabel met bestandsoppervlakte 

Eksel             Hechtel           

Bosplaats Bestand Opp (ha) Hoofdboom-soort 
Leeftijds-

klasse Plantjaar  Bosplaats Bestand Opp (ha) Hoofdboom-soort 
Leeftijds-

klasse Plantjaar 

Aan de Molenplek           Achter de Berg      

  42b 1,612 Grove den    21-40 1980    18a 0,581 Zomereik/Berk   41-60 1966 

  42a 1,378 Pc/iE    1-20 1992    19a 6,653 
Grove 
den/Zomereik   41-60  1955 

  43a 2,556 Grove den   61-80 1932    19b 17,476 
Grove 
den/Zomereik Ongelijkjarig   

  44b 0,418 Grove den   61-80 1932    20a 1,102 Zomereik   21-40 1970 

  44a 2,716 Grove den   41-60 1949    21a 1,459 Grove den/Robinia   41-60 1950 

  45a 3,619 Grove den   41-60 1949  Kamert, De Horst, In de Brand     

  46a 3,143 Grove den   41-60 1949    22a 1,317 Zomereik   41-60 1965 

  47a 2,665 Grove den   41-60 1949    23a 2,351 Grove den   41-60 1949 

  48a 1,039 Grove den   41-60 1948    24a 1,329 Grove den   61-80 1935  

  49a 2,809 Grove den   41-60 1948    24b 8,963 Grove den   81-100  1925 

Egelbrugmennekeshei         24c 1,154 Grove den   41-60 1949 

  90a 0,69 Grove den   21-40 1965    25a 3,356 Corsikaanse den   41-60 1964 

Heidelle          26a 7,826 Grove den   41-60 1949 

  72a 10,339 Grove den   41-60 1951    27a 4,874 Corsikaanse den   41-60 1954 

  73b 1,22 Corsikaanse den   41-60 1959    28a 2,543 Grove den   41-60 1949 

  73c 1,049 Larix   41-60 1959    29a 0,116 Grove den   61-80 1933 

  73a 10,186 Corsicaanse den    1-20 1986    30a 0,456 Grove den   61-80 1926 

  74a 0,445 
Amerikaanse 
eik/Berk    1-20 1989    31a 3,709 Corsikaanse den   41-60 1954 

  75a 3,867 Grove den   41-60 1951    32a 1,956 Grove den   61-80 1933 

  76a 4,743 Grove den   41-60 1951    33a 0,665 Zeeden/Grove den   61-80  1935 

  77b 0,373 Corsikaanse den   41-60 1959    34a 1,256 Grove den   81-100 1924 

  77a 0,379 
Grove 
den/Zomereik    1-20 1986    35a 1,313 Grove den   61-80 1947 

Holvenheide          36a 1,537 Grove den   61-80 1926 

  51a 5,619 Corsikaanse den   41-60 1955    37a 2,017 Amerikaanse eik Ongelijkjarig   

  52a 7,669 
Corsikaanse 
den/Grove den   21-40 1979    38a 0,48 

Corsikaanse 
den/Grove den   61-80 1938 

  54a 5,216 Corsikaanse den   21-40 1968    39a 3,694 
Corsikaanse 
den/Grove den   41-60 1956 

  55a 4,556 Corsikaanse den   41-60 1962    40a 1,09 Grove den   41-60  1955 

  56b 6,725 Corsikaanse den   41-60 1962    40b 3,718 Grove den/Berk   41-60 1985 

  56a 1,046 Corsikaanse den   41-60 1956    41a 0,928 Amerikaanse eik   21-40 1965 

  57a 6,393 Corsikaanse den   41-60 1956    41b 1,108 Grove den   61-80 1938 

  58a 5,576 Corsikaanse den   41-60 1956    41c 1,172 weg 
Niet van 

toepassing   

  59a 6,822 Corsikaanse den   41-60 1961    42a 4,662 Grove den   61-80 1942 

  60b 2,236 Grove den    1-20 1986  Resterheide      

  60a 1,761 Grove den    1-20 1986    1a 1,593 
Amerikaanse 
eik/Grove den   41-60  1955 

Paardshaagdoornberg         1b 0,972 Moeraseik    1-20 1987 

  6a 5,305 Grove den   61-80 1945    2a 5,892 
Larix/Amerikaanse 
eik    1-20 1985 

  6b 4,155 Den    1-20 1988    3a 11,912 Grove den   61-80 1934 

  7a 4,39 Grove den   61-80 1945    4a 9,937 Grove den   61-80 1938 

  7b 0,635 
Douglasspar/Grove 
den   21-40 1969    5a 11,205 Grove den   61-80 1939 

  8a 3,621 Grove den   61-80 1928    6a 10,185 Grove den   61-80 1931 

  8b 0,608 Grove den   21-40 1985     7a 9,241 Grove den   61-80 1929 

  9a 8,648 Corsikaanse den   21-40 1979    8a 6,84 Grove den   61-80 1929 

  10a 8,705 Corsikaanse den   21-40 1979    9a 5,615 Grove den/Berk    1-20 1985 

  14a 3,682 Corsikaanse den   41-60 1952    9b 1,45 Grove den    1-20 1985 

  15a 5,991 Corsikaanse den   41-60 1952    10a 6,856 
Corsikaanse 
den/Grove den 41-60 1953 

  16b 0,929 

Grove 
den/Corsikaanse 
den   61-80 1939/45    11a 4,25 Corsikaanse den   41-60 1953 
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  16a 5,824 Grove den   41-60 1954    11b 1,191 Zomereik   41-60  1955 

  17a 5,963 Corsikaanse den   61-80 1937    12a 3,517 Corsikaanse den   41-60 1953 

  18a 1,808 Corsikaanse den   41-60 1955    13a 8,241 Corsikaanse den   41-60 1953 

  18b 1,871 Corsikaanse den   21-40 1955    13b 1,129 Grove den   41-60 1945 

  19a 2,022 Corsikaanse den   41-60 1955  Spiekelspade      

  20a 4,339 Grove den   41-60 1953          

  21a 4,003 Grove den   41-60 1953    15a 0,631 Grove den    1-20 1985 

  22a 3,925 Grove den   41-60 1947    16a 2,358 Grove den   61-80 1932 

  23b 1,302 
Corsikaanse 
den/Grove den   41-60 1939/47    17a 4,819 Grove den   41-60 1950 

  23a 2,314 Corsikaanse den   41-60 1952    21b 4,008 Corsikaanse den   41-60 1969 

  24a 4,527 Grove den   21-40 1947    22a 1,134 Berk Ongelijkjarig 1930 

  25b 0,951 
Corsikaanse 
den/Grove den   41-60 1947/1939    22b 0,512 Grauwe abeel    1-20 1991 

  25a 4,165 Grove den   41-60 1947/1940  Totaal   204,349       

  26a 3,798 Grove den   61-80 1944        

  27a 4,603 Grove den   61-80 1945               

  28a 3,958 

Grove 
den/Corsikaanse 
den   61-80 1945/37   

Eksel 
(vervolg)           

  29a 4,176 
Corsikaanse 
den/Grove den   61-80 1945/37   Bosplaats Bestand Opp (ha) Hoofdboomsoort 

Leeftijds-
klasse Plantjaar 

  30a 2,813 Corsikaanse den   61-80 1937    86a 0,882 Grove den   61-80 1926 

  31a 3,142 Corsikaanse den   61-80 1937    87a 1,557 Grove den 81-100 1926 

Pijnvennerheide         88a 1,854 Grove den   81-100 1923 

  1a 24,645 Corsikaanse den   41-60 1957    88b 0,769 Grove den   61-80 1923 

  2b 5,152 Grove den   61-80 1957    88c 1,715 Grove den   41-60 1955 

  2a 6,018 
Corsikaanse 
den/Grove den   41-60 1950    89a 0,47 Weymouth    1-20 1987 

  2c 1,413 overstaanders Ps   41-60 1950    89b 0,925 Wintereik    1-20 1987 

  3a 0,785 Corsikaanse den   41-60 1950    89d 0,284 Lork    1-20 1988 

  4a 1,567 Grove den   41-60 1951    89e 0,283 Grove den    1-20 1988 

  5a 16,879 Corsikaanse den   41-60 1958    89c 0,382 Corsicaanse den    1-20 1988 

Slijkven         Winnerheide      

  11a 2,501 Grove den   21-40  1985    61a 4,004 Corsikaanse den   41-60 1955 

  11b 1,633 Grove den   41-60 1950    61b 1,196 overstaanders Ps   41-60 1955 

  12a 4,754 Grove den/Larix   21-40  1985    62a 3,601 Grove den   41-60 1937 

  13a 1,706 Corsikaanse den   21-40 1978    62b 0,913 overstaanders Ps   41-60 1937 

  13b 1,111 Larix   21-40 1979    63a 6,206 Grove den   41-60 1939 

  32a 4,637 Grove den   41-60 1948    63b 1,419 overstaanders Ps   41-60 1939 

  33a 5,197 Grove den   41-60 1948    64a 4,424 Grove den   41-60 1950 

  34a 5,113 Grove den   41-60 1948    64b 1,162 Grove den   41-60 1935 

  35a 1,013 Grove den   21-40 1980     64c 0,243 overstaanders Ps  41-60 1935 

  35b 1,367 Grove den   61-80 1928    65b 2,018 Grove den   41-60 1950 

  36a 1,791 Grove den   41-60 1948    65a 6,032 Grove den   41-60 1950 

  37a 2,237 Corsikaanse den   21-40 1979    66a 2,329 gemengd L + N   1-20 1922 

  38a 1,748 Grove den   61-80 1929    66b 2,538 Grove den   41-60 1934 

  39a 2,601 Corsikaanse den   21-40 1979    68a 3,85 Grove den   1-20 1990 

  40a 1,647 Grove den   41-60 1945    69a 3,555 Grove den   61-80 1934/37 

  41b 5,319 Grove den   41-60 1945    70a 1,721 Grove den   1-20 1992 

  41a 2,449 Corsikaanse den   21-40 1979    70b 1,918 Grove den   41-60 1953 

Vlasmerheiken          71a 0,919 Grove den   1-20 1992 

  78a 2,385 Corsikaanse den   41-60 1959  Totaal   389,007       

  79a 2,348 Zomereik   21-40  1985        

  83a 0,937 Grove den   81-100 1922  Totaal  593,356    

  85a 1,841 Grove den   81-100 1922        
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22..33..22  BBEESSTTAANNDDSSBBEESSCCHHRRIIJJVVIINNGG  EENN  DDEENNDDRROOMMEETTRRIISSCCHHEE  GGEEGGEEVVEENNSS  

2.3.2.1 BESTANDSKENMERKEN 

Algemene bespreking11 

Blok 1: Pijnvennerheide, Paardshaagdoornberg, Slijkven en aan de Molenplek 

Het betreft grotendeels bebossingen die tussen de 40 en 80 jaar oud zijn en een aantal jongere bestanden 
(bestanden 42a, 6b, 8b). Het zijn droge, duinachtige gronden, behalve op de westkant waar het veel vochtiger is 
(Slijkven). Het duinengebied werd in 1937/39 bebost met Pc op de duinenruggen. Ten gevolge van de oorlog 
1940-44 werden de overige bebossingen pas in 1945 uitgevoerd met Ps. De beplantingen van Ps zijn matig 
groeien, die met Pc zijn goed groeiend. De Molenplek werd bebost in 1932, maar brandde grotendeels af in 1942 
en werd herbebost in 1948-49. In 1976 was er opnieuw een kleine brand in bestand 42a (samen met 
aangenzende particuliere bossen). In 1976 woedde een grote brand die samen met Pijnven meer dan 80 ha 
kaalbrandde. Van de gemeentebossen in Eksel brandde ongeveer 37 ha af: 8, 9, 10, 11deel, 12, 13, 35deel, 37, 
39, 41b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
11 Grotendeels overgenomen uit ‘Bedrijfsregeling der onderworpen bossen en waardevolle gebieden van de 
gemeente Hechtel-Eksel. F. Dufrane, 1982. Houtvesterij Hechtel, bestuur van Waters en Bossen. 

Figuur 2 Paardshaagdoornberg 

Figuur 4 Pijnvennerheide 2c Figuur 3 Pijnvennerheide 
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Blok 2: Holvenheide, Winnerheide, Heidelle 

Het betreft grotendeels eerste en tweede generatie bos, behalve de noordkant waarop waarschijnlijk meerdere 
generaties bos hebben gestaan. De Ps-bestanden zijn matig groeiend behalve op de lichtlemige zandgronden 
(type S) is de groei slechts tot zeer slecht. De Pc-bestanden groeien goed. Het gebied Heidelle is grotendeels 
kaalgekapt door de Canadezen in 1945.  

In delen van de bestanden 61, 62 en 62 werden eindkappen met behoud van overstaanders uitgevoerd in 2003. 
De bestanden 73c, 74a, 77b, 60a en b, 66a, 68a, 70a en 71a werden in de laatste 20 jaar kaalgekapt en 
herbeplant of door natuurlijke verjonging bezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok 3: Vlasmerheiken: 

Dit boscomplex situeert zich in de onmiddelllijke omgeving van woonhuizen 
en het sportcentrum. De bomen groeien matig goed tot goed en 
verschillende percelen zijn reeds derde generatie Ps. Van perceel 86 en 87 
werd er in 2002 1,86 ha onttrokken voor uitbreiding van het sportterrein. De 
percelen 79 en 89 werden in de laatste 20 jaar beplant met groepsgewijze 
naald- en loofaanplantingen. 

 

 

 

Figuur 6 Winnerheide 61b, overstaanders 

Figuur 5 Holvenheide 61-Winnerheide 54 

Figuur 7 Holvenheide 60a-b 

Figuur 8 Dreef Vlasmerheiken 
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Blok 4: Kamert (bestand 22), De Horst (bestand 23), In de Brand (de rest) 

Alle Ps en Pc-percelen zijn matig goed tot goed groeiend. 
De duinen werden bebost rond 1950 met overschot van 
plantsoen. De meeste bestanden zijn dus 50 à 60 jaar 
oud, hoewel er ook een aantal bestanden zijn met oudere 
bomen (ouder dan 70 jaar). Bestand 24b is voor een groot 
gedeelte kaal, maar de duingebieden zijn wel zeer 
waardevol wat korstmossen en ongewervelden betreft. In 
het rapport ‘Duimen voor landduinen’ (Natuurpunt Hechtel-
Eksel, 2002) staat het gebied als volgt beschreven: 

‘Dit deelgebied is ongetwijfeld het meest gekend en tevens 
het enige dat van een elementaire recreatieve 
infrastructuur voorzien is (parking, schuilhut, infobord,…). 
Het bestaat bijna volledig uit één groot stuifzand dat in het 
westen geleidelijk overgaat naar meer verbost duin met open plekken. Hier bevinden zich opvallende 
korstmosvegetaties. Landschappelijk heeft het gebied een zeer grote waarde. Maar de recreatieve 
randinfrastructuur lijdt erg onder vandalisme en heel wat zwerfvuil ontsiert de omgeving. Het aanbod voor 
recreatie wordt best opnieuw bekeken, met een instapplaats waar meer sociale controle mogelijk is.’  

Voor de inventarisatie van ongewervelden, zie ook 2.2.6.2 

Blok 5: Achter de Berg, Spiekelspade 

Het betreft vrij kleine blokken met goed groeiende bestanden in het oosten en zeer mooie duinen met enkele 
hakhoutstoven van inlandse eik in de onmiddelllijke omgeving van de gemeentelijke atletiekpiste, voetbalterreinen 
en het gemeentelijke jeugdvakantiecentrum. De bestanden 14a en 15a werden in 1985 opnieuw beplant met Pc 
en Ps. Perceel 22 is deels bezet met Zomereik en berk (22a) en gedeeltelijk beplant in 1991 met Robinia, Grove 
den en Witte abeel (22b). 

Blok 6: Resterheide 

Het betreft matig goed groeiende Ps-bestanden. Het zijn eerste bebossingen, behalve de percelen 10, 11a, 12 en 
13, deze waren reeds bebost in 1897. Perceel 1 werd in 1900 aangelegd met verschillende soorten naaldhout als 
proefveld, maar heeft heden geen enkele wetenschappelijke waarde meer. De bestanden 1b, 2a, 9a en b werden 
in 1985-87 opnieuw bebost en natuurlijk verjongd met een stamsgewijze meging van loof en naaldhout. 

Resterheide vormt een mooi geheel met de aanpalende Begijnenvijvers en de bossen van de gemeente Peer 
(deelgemeente Wijchmaal). Er werden verschillende wandelpaden aangelegd, beginnende van de 
Begijnenvijvers. 

Grafieken 

In onderstaande grafieken wordt per deelgemeente de oppervlakteverdeling van de verschillende 
bestandskenmerken op niveau van de boomlaag weergegeven. De gegevens worden ook weergegeven op kaart: 

 Kaart 2.2.4 a : Bedrijfsvorm 
 Kaart 2.2.4 b : Mengingsvorm  
 Kaart 2.2.4 c : Bestandstype 
 Kaart 2.2.4 d : Sluitingsgraad 
 Kaart 2.2.4 e : Leeftijdsklassen 
 Kaart 2.2.4 f : Bedekking Amerikaanse vogelkers 

Figuur 9 In de Brand, 24 b 
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Bedrijfsvorm (= de manier waarop het bos zich kan ontwikkelen, al dan niet via door de mens uitgevoerde 
bosbehandeling of bosuitbating. 3 soorten: hooghout, middelhout en hakhout): de meeste bestanden vallen onder 
de noemer hooghout. De bestanden die geklasseerd zijn als ‘te bebossen’ zijn deelgebieden in Holvenheide die 
recent een eindkap ondergingen en nu opnieuw natuurlijk of kunstmatig verjongd zullen worden. Enkel bestand 
41c, hetgeen een weg voorstelt, kreeg het label ‘niet van toepassing’. In feite zijn er wel gedeeltes van bestanden 
in Resterheide die als hakhout behandeld worden, aangezien ze doorkruist worden door een 
hoogspanningstraject. Het betreft de bestanden 5a, 6a, 7a, 8a, 9a en 10a 

Mengingsvorm (de mengingsvorm volgt uit de ruimtelijke positie van de bomen en /of boomgroepen die t.o.v. 
elkaar verschillen in boomsoort. We onderscheiden stamsgewijs, groepsgewijs en homogeen) : 79% van de 
bestanden zijn homogeen, meestal bestaande uit naaldhout. Slechts een klein percentage is stamsgewijs (of 
groepsgewijs) gemengd, waarbij vaak Grove den met bijmenging van loofhout voorkomt. 

Bestandstype (onderscheid tussen loofhout, naaldhout, gemengd of onbebost): 90% van de bestanden bestaat 
uit naaldhout. De meeste van deze bestanden betreft Grove den en slechts 3% betreft zuiver loofhout, dikwijls 
Amerikaanse eikenbestanden. 1% infrastructuur is een weg. De combinatie L+N en N+L betreft bijna altijd een 
menging van Grove den met Zomereik en/of berk. 

Sluitingsgraad (deze wordt bepaald op basis van de bedekking van de bodem door de kroonprojecties): meer 
dan 60% heeft een zeer dicht kronendek en de overige bestanden zijn bijna allemaal voor meer dan 50% bedekt. 
Enkel oudere bestanden of net gedunde bestanden hebben een ijler kronendek. 

Leeftijdsklassen (de opstanden worden ingedeeld in leeftijdsklassen van 20 jaar, indien gekend wordt ook het 
plantjaar genoteerd): bijna alle bestanden zijn gelijkjarig, slechts 1% is ongelijkjarig. Iets meer dan de helft is 
tussen 40 en 60 jaar oud. 25% van de bestanden zijn wel tussen de 60 en de 80 jaar oud, hetgeen voor Grove 
dennen-bestanden reeds een aanzienlijke ouderdom is. Minder dan 1 % is ouder dan 80 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10 Bedrijfsvorm Figuur 11 Mengingsvorm 

Bedrijfsvorm 

1%
0%

99%

Hooghout Niet van toepassing TB

Mengingsvorm 

10% 1%
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79%

Groepsgewijs Homogeen
Stamsgewijs NVT
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Sluitingsgraad 

35%
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> 75 % 25 % - 50 % 50 % - 75 % NVT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de tabel op volgende bladzijde zijn alle belangrijkste parameters per bosplaats en per bestand nog eens 
samengevat. 

 

Figuur 13 Bestandstype Figuur 12 Sluitingsgraad 

Figuur 14 Leeftijdsklassen 
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Tabel 7 Samenvattende tabel van de algemene parameters 

Bosplaats Bestand Opp (ha) Hoofdboomsoort Inh/Ex Leeftijdsklasse Plantjaar Bedrijfsvorm Mengingsvorm Sluitingsgraad Bestandstype 
Aan de Molenplek           
  42a 1,378 Ps I   21-40 1980 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  42b 1,612 Ps I    1-20 1992 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  43a 2,556 Ps I   61-80 1932 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  44a 2,716 Ps I   41-60 1949 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  44b 0,418 Ps I   61-80 1932 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  45a 3,619 Ps I   41-60 1949 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  46a 3,143 Ps I   41-60 1949 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  47a 2,665 Ps I   41-60 1949 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  48a 1,039 Ps I   41-60 1948 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  49a 2,809 Ps I   41-60 1948 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
Achter de Berg              
  18a 0,581 zE/Be I   41-60 1966 Hooghout Stamsgewijs > 75 % LH 
  19a 6,653 Ps/zE I   41-60  Hooghout Stamsgewijs 50 % - 75 % N+L 
 19b          
  20a 1,102 zE I   21-40 1970 Hooghout Stamsgewijs > 75 % LH 
  21a 1,459 Ps/Ro I/E   41-60 1950 Hooghout Groepsgewijs > 75 % N+L 
Egelbrugmennekeshei              
  90a 0,690 Ps I   21-40 1965 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
Heidelle               
  72a 10,339 Ps I   41-60 1951 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  73b 1,220 Pc E   41-60 1959 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  73c 1,049 L E   41-60 1959 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  73a 10,186 Pc E    1-20 1986 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  74a 0,445 aE E    1-20 1989 Hooghout Homogeen > 75 % LH 
  75a 3,867 Ps I   41-60 1951 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  76a 4,743 Ps I   41-60 1951 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  77a 0,379 Ps/zE I    1-20 1986 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  77b 0,373 Pc E   41-60 1959 Hooghout Groepsgewijs > 75 % N+L 
Holvenheide               
  51a 5,619 Pc E   41-60 1955 Hooghout Homogeen Meer dan 2/3 NH 
  52a 7,669 Pc/Ps E/I   21-40 1979 Hooghout Stamsgewijs Meer dan 2/3 NH 
  54a 5,216 Pc E   21-40 1968 Hooghout Homogeen Meer dan 2/3 NH 
  55a 4,556 Pc E   41-60 1962 Hooghout Homogeen Meer dan 2/3 NH 
  56a 1,046 Pc E   41-60 1956 Hooghout Homogeen Meer dan 2/3 NH 
  56b 6,725 Pc E   41-60 1962 Hooghout Homogeen Meer dan 2/3 NH 
  57a 6,393 Pc E   41-60 1956 Hooghout Homogeen Meer dan 2/3 NH 
  58a 5,576 Pc E   41-60 1956 Hooghout Homogeen Meer dan 2/3 NH 
  59a 6,822 Pc E   41-60 1961 Hooghout Homogeen Meer dan 2/3 NH 
  60a 1,761 Ps I    1-20 1986 Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 
  60b 2,236 Ps I    1-20 1986 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Kamert, De Horst, In de Brand                
  22a 1,317 zE I   41-60 1965 Hooghout Homogeen > 75 % LH 
  23a 2,351 Ps I   41-60 1949 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  24a 1,329 Ps I   61-80  Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  24b 8,963 Ps I   81-100  Hooghout Homogeen 25 % - 50 % NH 
  24c 1,154 Ps I   41-60 1949 Hooghout Groepsgewijs > 75 % N+L 
  25a 3,356 Pc E   41-60 1964 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  26a 7,826 Ps I   41-60 1949 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  27a 4,874 Pc E   41-60 1954 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
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Bosplaats Bestand Opp (ha) Hoofdboomsoort Inh/Ex Leeftijdsklasse Plantjaar Bedrijfsvorm Mengingsvorm Sluitingsgraad Bestandstype 
  28a 2,543 Ps I   41-60 1949 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  29a 0,116 Ps I   61-80 1933 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  30a 0,456 Ps I   61-80 1926 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  31a 3,709 Pc E   41-60 1954 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  32a 1,956 Ps I   61-80 1933 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  33a 0,665 Zeeden/Ps E/I   61-80  Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  34a 1,256 Ps I   81-100 1924 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  35a 1,313 Ps I   61-80 1947 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  36a 1,537 Ps I   61-80 1926 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  37a 2,017 aE E Ongelijkjarig  Hooghout Groepsgewijs > 75 % L+N 
  38a 0,480 Pc/Ps E/I   61-80 1938 Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH 
  39a 3,694 Pc/Ps E/I   41-60 1956 Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH 
  40a 1,090 Ps I   41-60  Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  40b 3,718 Ps/Be I   41-60 1985 Hooghout Stamsgewijs 50 % - 75 % N+L 
  41a 0,928 aE E   21-40 1965 Hooghout Homogeen > 75 % LH 
  41b 1,108 Ps I   61-80 1938 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  41c 1,172 weg   NVT  NVT NVT NVT Inf 
  42a 4,662 Ps I   61-80 1942 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Paardshaagdoornberg             
  6a 5,305 Ps I   61-80 1945 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  6b 4,155 Den I    1-20 1988 Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH 
  7a 4,390 Ps I 61-80 1945 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  7b 0,635 Do/Ps E/I 21-40 1969 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  8a 3,621 Ps I   21-40  Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  8b 0,608 Ps I   61-80 1928 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  9a 8,648 Pc E   21-40 1979 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  10a 8,705 Pc E   21-40 1979 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  14a 3,682 Pc E   41-60 1952 Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH 
  15a 5,991 Pc E   41-60 1952 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  16b 0,929 Ps/Pc I/E   61-80 1939/45 Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 
  16a 5,824 Ps I   41-60 1954 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  17a 5,963 Pc E   61-80 1937 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  18a 1,808 Pc E   41-60 1955 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  18b 1,871 Pc E   21-40 1955 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  19a 2,022 Pc E   41-60 1955 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  20a 4,339 Ps I   41-60 1953 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  21a 4,003 Ps I   41-60 1953 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  22a 3,925 Ps I   41-60 1947 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  23a 2,314 Pc E   41-60 1952 Hooghout Groepsgewijs 50 % - 75 % NH 
  23b 1,302 Pc/Ps E/I   41-60 1939/47 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  24a 4,527 Ps I   21-40 1947 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  25a 4,165 Ps I   41-60 1947/1940 Hooghout Groepsgewijs 50 % - 75 % NH 
  25b 0,951 Pc/Ps E/I   41-60 1947/1939 Hooghout Groepsgewijs 50 % - 75 % NH 
  26a 3,798 Ps I   61-80 1944 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  27a 4,603 Ps I   61-80 1945 Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 
  28a 3,958 Ps/Pc I/E   61-80 1945/37 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  29a 4,176 Pc/Ps E/I   61-80 1945/37 Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 
  30a 2,813 Pc E   61-80 1937 Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 
  31a 3,142 Pc E   61-80 1937 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Pijnvennerheide              
  1a 24,645 Pc E   41-60 1957 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  2b 5,152 Ps I   61-80 1957 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  2a 6,018 Pc/Ps E/I   41-60 1950 Hooghout Groepsgewijs 50 % - 75 % NH 
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Bosplaats Bestand Opp (ha) Hoofdboomsoort Inh/Ex Leeftijdsklasse Plantjaar Bedrijfsvorm Mengingsvorm Sluitingsgraad Bestandstype 
  2c 1,413 overstaanders Ps I   41-60 1950 Hooghout Homogeen 25 % - 50 % NH 
  3a 0,785 Pc E   41-60 1950 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  4a 1,567 Ps I   41-60 1951 Hooghout Groepsgewijs 50 % - 75 % NH 
  5a 16,879 Pc E   41-60 1958 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Resterheide                  
  1a 1,593 aE/Ps E/I   41-60  Hooghout Stamsgewijs 50 % - 75 % N+L 
  1b 0,972 Moeraseik E    1-20 1987 Hooghout Stamsgewijs > 75 % LH 
  2a 5,892 L/aE E    1-20 1985 Hooghout Stamsgewijs > 75 % L+N 
  3a 11,912 Ps I   61-80 1934 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  4a 9,937 Ps I   61-80 1938 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  5a 11,205 Ps I   61-80 1939 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  6a 10,185 Ps I   61-80 1931 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  7a 9,241 Ps I   61-80 1929 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  8a 6,840 Ps I   61-80 1929 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  9a 5,615 Ps/Be I    1-20 1985 Hooghout Groepsgewijs > 75 % LH 
  9b 1,450 Ps I    1-20 1985 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  10a 6,856 Pc/Ps E/I 41-60 1953 Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH 
  11a 4,250 Pc E   41-60 1953 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  11b 1,191 zE I   41-60  Hooghout Homogeen > 75 % LH 
  12a 3,517 Pc E   41-60 1953 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  13a 8,241 Pc E   41-60 1953 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  13b 1,129 Ps I   41-60 1945 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Slijkven               
  11a 2,501 Ps I   21-40  Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  11b 1,633 Ps I   41-60 1950 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  12a 4,754 Ps/L I/E   21-40  Hooghout Stamsgewijs > 75 % N+L 
  13a 1,706 Pc E   21-40 1978 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  13b 1,111 L E   21-40 1979 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  32a 4,637 Ps I   41-60 1948 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  33a 5,197 Ps I   41-60 1948 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  34a 5,113 Ps I   41-60 1948 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  35a 1,013 Ps I   61-80 1928 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  35b 1,367 Ps I   21-40  Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  36a 1,791 Ps I   41-60 1948 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  37a 2,237 Pc E   21-40 1979 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  38a 1,748 Ps I   61-80 1929 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  39a 2,601 Pc E   21-40 1979 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  40a 1,647 Ps I   41-60 1945 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  41a 2,449 Pc E   21-40 1979 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  41b 5,319 Ps I   41-60 1945 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Spiekelspade                 
  14a 0,967 Pc E    1-20 1985 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  15a 0,631 Ps I    1-20 1985 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  16a 2,358 Ps I   61-80 1932 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  17a 4,819 Ps I   41-60 1950 Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 
  21b 4,008 Pc E   41-60 1969 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  22a 1,134 zE/Berk I Ongelijkjarig 1930 Hooghout Stamsgewijs 50 % - 75 % LH 
  22b 0,512 gAb/Ps/Ro I    1-20 1991 Hooghout Groepsgewijs 50 % - 75 % L+N 
Vlasmerheiken              
  78a 2,385 Pc E   41-60 1959 Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 
  79a 2,348 zE I   21-40  Hooghout Stamsgewijs > 75 % LH 
  83a 0,937 Ps I   81-100 1922 Hooghout Stamsgewijs > 75 % N+L 
  85a 1,841 Ps I   81-100 1922 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
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Bosplaats Bestand Opp (ha) Hoofdboomsoort Inh/Ex Leeftijdsklasse Plantjaar Bedrijfsvorm Mengingsvorm Sluitingsgraad Bestandstype 
  86a 0,882 Ps I   61-80 1926 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  87a 1,563 Ps I   81-100 1926 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  88a 1,854 Ps I   81-100 1923 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  88b 0,769 Ps I   61-80 1923 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  88c 1,715 Ps I   41-60 1955 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  89a 0,470 Weymouth E    1-20 1987 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  89b 0,925 wE I    1-20 1987 Hooghout Homogeen > 75 % LH 
  89c 0,382 Pc E    1-20 1988 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  89d 0,284 L E    1-20 1988 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  89e 0,283 Ps I    1-20 1988 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Winnerheide               
  61a 4,004 overstaanders Ps I   41-60 1955 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  61b 1,196 Pc E   41-60 1955 NVT NVT NVT TB 
  62a 3,601 Ps I   41-60 1937 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  62b 0,913 overstaanders Ps I   41-60 1937 NVT NVT NVT TB 
  63a 6,206 Ps I   41-60 1939 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  63b 1,419 overstaanders Ps I   41-60 1939 NVT NVT NVT TB 
  64a 4,424 Ps I   41-60 1950 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  64b 1,162 Ps I   41-60 1935 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  64c 0,243 overstaanders Ps I  41-60 1935 NVT NVT NVT TB 
  65a 6,032 Ps I   41-60 1950 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  65b 2,018 Ps I   41-60 1950 Hooghout Homogeen 25 % - 50 % NH 
  66a 2,329 gemengd L + N I/E   1-20 1922 Hooghout Stamsgewijs > 75 % N+L 
  66b 2,538 Ps I   41-60 1934 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  68a 3,850 Ps I   1-20 1990 Hooghout Groepsgewijs > 75 % L+N 
  69a 3,555 Ps I   61-80 1934/37 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
  70a 1,721 Ps I   1-20 1992 Hooghout Stamsgewijs > 75 % N+L 
  70b 1,918 Ps I   41-60 1953 Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
  71a 0,919 Ps I   1-20 1992 Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Totaal   576,845                 

 

 

2.3.2.2 BOOMSOORTENSAMENSTELLING 

Zaailingen 

Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een 
hoogte lager dan 2 m. In Tabel 8 Zaailingen , is per boomsoort 
het gemiddelde aantal zaailingen per hectare per hoogteklasse 
weergegeven. Het gemiddelde aantal zaailingen over het ganse 
bos bedraagt 4628 per hectare, maar men mag hieruit echter niet 
afleiden dat natuurlijke verjonging van de gewenste boomsoorten 
dus overal mogelijk is, aangezien Amerikaanse vogelkers het 
grootste aandeel inneemt. De meest algemene soorten zijn 
verder Sporkehout, Lijsterbes, Zomereik en Grove den.  

 

 
Figuur 15 Amerikaanse vogelkers-
verjonging in Holvenheide 
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Tabel 8 Zaailingen  

Hoogte (cm) Boomsoort Stamtal/ha 
0-49 Amerikaanse vogelkers 224 
  Lijsterbes 153 
  Sporkehout 2 
  Zomereik 262 
  Amerikaanse eik 431 
  Corsikaanse den 630 
  Grove den 520 
  Den 191 
  Hulst 8 
  Douglasspar 5 
Totaal 0-49   2427 
50-99 Amerikaanse vogelkers 673 
  Lijsterbes 257 
  Sporkehout 65 
  Zomereik 75 
  Berk 35 
  Amerikaanse eik 19 
  Grove den 14 
  Hulst 10 
Totaal 50-99   1148 
100-149 Amerikaanse vogelkers 325 
  Lijsterbes 247 
  Sporkehout 25 
  Zomereik 8 
Totaal 100-149   606 
150-199 Amerikaanse vogelkers 240 
  Lijsterbes 86 
  Sporkehout 78 
  Zomereik 18 
  Berk 13 
  Amerikaanse eik 9 
  Moeraseik 3 
Totaal 150-199   448 
Eindtotaal   4628 

 

Struiklaag 

Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte van meer dan 2 m en een omtrek kleiner dan 20 cm. 
In onderstaande tabel is per boomsoort het gemiddelde aantal struiken per ha weergegeven. In totaal komen er 
gemiddeld 1259 struiken per ha voor. Corsicaanse den en Berk vormen de grootste groep, maar behoren meestal 
niet echt tot de struiklaag, maar vormen eerder het hoofdbestand. Het feit dat in jonge bestanden een groot deel 
van de bomen nog geen omtrekgemiddelde van 20 cm halen, maakt dat ze in de struiklaag worden opgenomen. 
De echte struiklaag bestaat in de meeste gevallen in hoofdzaak uit Amerikaanse vogelkers, al dan niet gemengd 
met Lijsterbes, Sporkehout, een beetje berk en Zomereik. In bestanden met Amerikaanse eik, verjongt deze soort 
uiteraard vrij goed. In Hechtel zijn er minder jonge bestanden bestaande uit grove den, Corsicaanse den of Berk. 
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Tabel 9 Struiklaag  

Hoogte (cm) Boomsoort Stamtal levend /ha Stamtal dood /ha 
 200-400 Amerikaanse vogelkers 566 2 
  Lijsterbes 312 6 
  Sporkehout 116 1 
  Zomereik 62 0 
 Berk 27 0 
  Amerikaanse eik 15 3 
  Grove den 9 15 
  Hulst 8 3 
  Krentenboompje 6 0 
  Corsikaanse den 4 0 
  Larix 2 0 
Totaal 200-400   1127 28 
  Amerikaanse vogelkers 42 2 
  Lijsterbes 15 0 
400-600 Berk 12 0 
  Corsikaanse den 11 0 
  Larix 6 0 
  Zomereik 5 1 
  Gewone es 2 0 
  Sporkehout 1 0 
  Moeraseik 1 0 
  Grove den 1 0 
  Amerikaanse eik 0 0 
Totaal 400-600   98 4 
600-800 Berk 12 0 
  Corsikaanse den 8 0 
  Grove den 7 0 
  Amerikaanse eik 6 0 
  Larix 3 0 
Totaal 600-800   35 0 
Eindtotaal   1259 32 

 

Boomlaag 

De boomlaag bestaat uit alle exemplaren met een omtrek groter dan 20 cm.  

In Tabel 10 Boomlaag  zijn per bosplaats en per boomsoort het aantal, het grondvlak en het volume per hectare 
weergegeven. In de Tabel 11 staan enkel de exoten vermeld. 

Het gemiddelde stamtal bedraagt 807 exemplaren per ha, het gemiddelde grondvlak 29,25m²/ha en het 
gemiddelde volume 247,40 m³/ha. 

Tabel 10 Boomlaag  

Boomsoort Stamtal (/ha) Grondvlak (m²/ha) Volume (m³/ha) 
Grove den 321 14,23 123,54 
Corsikaanse den 334 13,21 113,33 
Zomereik 37 0,55 3,02 
Berk 25 0,34 2,18 
Amerikaanse eik 13 0,22 1,38 
Den 30 0,21 0,74 
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Boomsoort Stamtal (/ha) Grondvlak (m²/ha) Volume (m³/ha) 
Amerikaanse vogelkers 27 0,18 0,71 
Larix 11 0,18 1,56 
Douglasspar 1 0,03 0,35 
Robinia 1 0,03 0,14 
Zeeden 0 0,02 0,17 
Moeraseik 3 0,02 0,08 
Lijsterbes 3 0,01 0,03 
Gewone esdoorn 1 0,01 0,06 
Amerikaans krentenboompje 0 0,01 0,08 
Hulst 1 0,00 0,01 
Sporkehout 0 0,00 0,00 
Fijnspar 0 0,00 0,01 
Totaal 807 29,25 247,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 11 Exoten in de boomlaag  

Boomsoort Stamtal (/ha) Grondvlak (m²/ha) Volume (m³/ha) 
Corsikaanse den 334 13,21 113,33 
Amerikaanse eik 13 0,22 1,38 
Amerikaanse vogelkers 27 0,18 0,71 
Larix 11 0,18 1,56 
Douglasspar 1 0,03 0,35 
Robinia 1 0,03 0,14 
Zeeden 0 0,02 0,17 
Moeraseik 3 0,02 0,08 
Amerikaans krentenboompje 0 0,01 0,08 
Fijnspar 0 0,00 0,01 
Totaal 390 13,89 117,80 
% van algemeen totaal 48 47 48 

 

In Paardshaagdoornberg werden ook nog enkele grotere exemplaren van jeneverbes gezien in een meer open 
gedeelte van bestand 18a.  
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Figuur 16 Stamtal, grondvlak en volume van de boomlaag  
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Jeneverbes (Juniperus communis) 

Kunnen we Jeneverbes behouden in Vlaanderen? 12 

Het areaal van jeneverbes is gedurende de laatste decennia sterk afgenomen in Vlaanderen en jeneverbes wordt 
thans als een bedreigde soort aanzien. De soort is in Vlaanderen dan ook wettelijk beschermd. Jeneverbeskan 
voornamelijk in Limburg waargenomen worden waar nog een beperkt aantal grote populaties voorkomen.  

Na onderzoek naar regeneratiemogelijkheden bleek dat de verschillende beheermaatregelen (jaarlijks maaien, 
intensieve grondbewerking met een frees en plaggen) onvoldoende waren om de regeneratie van de soort 
positief te beïnvloeden. Meer onderzoek is nodig om de exacte oorzaken van de achteruitgang van Jeneverbes in 
Vlaanderen te achterhalen. 

 

In Tabel 7 Samenvattende tabel van de algemene parameters, zijn de hoofdboomsoorten en hun leeftijdsklasse 
per bestand weergegeven.  

De gedetailleerde boomsoortensamenstelling per bestand kan bekeken worden in de inventarisatiefiches in 
bijlage. Op Figuur 11: Overheersende boomsoorten en leeftijden, zijn de hoofdboomsoorten per bestand met de 
bijhorende leeftijden weergegeven. 

 

2.3.2.3 DENDROMETRISCHE GEGEVENS 

Om de gemiddelde dendrometrische gegevens (stamtal, grondvlak en volume) op niveau van het bos te 
berekenen, werden de beboste bestanden en de te bebossen bestanden opgenomen in de totale oppervlakte. De 
waarden in Tabel 12 Dendrometrische gegevens boomlaag zijn overgenomen uit de berekening via het Bosdat-
programma.  

 

Tabel 12 Dendrometrische gegevens boomlaag 

Bosplaats Bestand Opp (ha) Stamtal /ha Grondvlak m²/ha Vol. m³/ha 
Aan de Molenplek 42b 1,612 2753 29,21 230,76 
  43a 5,272 472 31,01 322,29 
  45a 4,037 551 24,52 249,22 
  46a 3,143 629 27,29 258,23 
  47a 2,665 482 25,91 226,25 
  49a 3,848 668 35,47 348,27 
Gemiddelde Aan de Molenplek   20,577 728 29,20 283,42 
Achter de Berg 18a 0,581 904 22,32 154,13 
  19a 6,653 884 25,57 163,03 
  20a 1,102 914 19,95 140,91 
  21a 1,459 992 28,14 190,28 
Totaal Achter de Berg   9,795 905 25,13 164,07 
Egelbrugmennekeshei 90a 0,69 747 31,61 264,57 

                                                                            
12 Naar Hans Jacquemyn, Kunnen we Jeneverbes behouden in Vlaanderen?; Artikel in Natuur.focus, juni 2005, 
nr 2 
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Bosplaats Bestand Opp (ha) Stamtal /ha Grondvlak m²/ha Vol. m³/ha 
Gemiddelde Egelbrugmennekeshei   0,69 747 31,61 264,57 
Heidelle 72a 10,339 472 23,99 223,68 
  73a 10,186 644 29,10 288,61 
  73b 1,22 393 16,98 159,14 
  73c 1,049 3969 29,12 109,62 
  74a 0,445 1847 11,63 40,37 
  75a 3,867 433 24,70 214,17 
  76a 4,743 472 23,64 223,70 
  77a 0,379 589 37,58 375,13 
  77b 0,373 1000 11,58 54,25 
Gemiddelde Heidelle   32,601 657 25,37 234,08 
Holvenheide 51a 5,619 403 26,44 242,25 
  52a 7,669 1559 30,44 164,05 
  54a 5,216 983 39,68 289,72 
  55a 4,556 708 38,38 346,31 
  56a 1,046 826 42,41 354,65 
  56b 6,725 403 29,67 264,41 
  57a 6,393 826 41,03 362,69 
  58a 5,576 531 29,52 253,38 
  59a 6,822 688 40,35 363,57 
  60a 1,761 2594 25,03 124,21 
  60b 2,236 393 2,89 10,00 
Gemiddelde Holvenheide   53,619 830 32,83 266,89 
Kamert, De Horst, In de Brand 22a 1,317 1650 24,35 167,23 
  23a 2,351 216 18,31 129,34 
  24a 1,329 501 14,34 103,23 
  24b 8,963 403 14,25 83,96 
  24c 1,154 501 37,72 277,01 
  25a 3,356 904 33,33 281,98 
  26a 7,826 943 36,28 310,96 
  27a 4,874 717 40,00 369,96 
  28a 2,659 865 32,95 278,00 
  30a 0,456 609 28,08 217,02 
  31a 3,709 403 20,19 174,27 
  32a 1,956 472 26,67 212,49 
  33a 0,665 540 14,71 81,13 
  34a 1,256 707 34,21 284,34 
  35a 1,313 599 27,61 232,86 
  36a 1,537 589 31,55 242,14 
  37a 2,017 422 17,00 124,11 
  39a 4,174 629 40,47 388,89 
  40a 1,09 806 29,68 250,78 
  40b 3,718 825 35,31 245,95 
  41a 0,928 786 28,05 244,35 
  41b 1,108 324 24,03 204,55 
  42a 4,662 472 29,05 260,41 
gemiddelde Kamert, De Horst, In de Brand   62,418 642 28,45 234,46 
Paardshaagdoornberg 06a 5,305 590 33,19 320,40 
  06b 4,155 4205 29,29 102,67 
  07a 4,39 551 27,52 258,13 
  07b 0,635 796 30,29 354,49 



 DEEL 2: ALGEMENE BESCHRIJVING  49 

 BOSBEHEERPLAN  GEMEENTEBOSSEN H-E 04GHK75  

Bosplaats Bestand Opp (ha) Stamtal /ha Grondvlak m²/ha Vol. m³/ha 
  08a 3,621 413 30,01 307,83 
  09a 8,648 3262 40,46 171,44 
  10a 8,705 3144 41,47 187,18 
  14a 3,682 511 37,53 371,49 
  15a 5,991 825 39,82 344,83 
  16a 5,824 462 30,64 283,38 
  17a 5,963 422 36,02 386,47 
  18a 1,808 589 32,83 250,18 
  18b 1,871 943 44,09 320,23 
  19a 2,022 551 39,63 358,75 
  20a 5,268 432 21,98 166,08 
  21a 4,003 590 24,59 209,49 
  22a 3,925 550 24,81 203,06 
  23a 2,314 383 27,58 257,31 
  23b 2,253 511 32,20 292,67 
  24a 4,527 511 25,37 228,27 
  25a 4,165 452 29,55 261,31 
  26a 3,798 629 25,96 249,99 
  27a 4,603 589 30,39 277,37 
  28a 3,958 511 29,62 280,82 
  29a 4,176 560 38,92 408,30 
  30a 2,813 432 39,97 427,77 
  31a 3,142 383 31,69 350,52 
Gemiddelde Paardshaagdoornberg   111,565 1089 32,85 269,90 
Pijnvennerheide 1a 24,645 568 36,13 327,97 
  2a 6,018 285 23,06 211,50 
  2b 5,152 511 39,00 379,51 
  3a 0,785 668 43,48 404,41 
  4a 1,567 550 25,63 230,28 
  5a 16,879 658 39,16 376,72 
Gemiddelde Pijnvennerheide   55,046 560 35,70 333,32 
Resterheide 01a 1,593 619 19,48 157,60 
  01b 0,972 1847 12,69 47,03 
  02a 5,892 923 9,19 46,16 
  03a 11,912 662 29,61 262,61 
  04a 9,937 825 36,56 332,52 
  05a 11,205 571 26,08 219,90 
  06a 10,185 354 17,83 151,81 
  07a 9,241 416 31,89 234,65 
  08a 6,84 668 31,56 258,63 
  09a 5,615 2025 19,43 96,69 
  09b 1,45 3301 25,55 126,29 
  10a 6,856 560 35,35 338,47 
  11a 4,25 364 29,62 290,77 
  11b 1,191 678 26,06 232,54 
  12a 3,517 383 25,27 259,75 
  13a 8,241 555 35,38 347,22 
  13b 1,129 707 29,47 301,91 
Gemiddelde Resterheide   100,026 718 27,57 236,18 
Slijkven 11b 1,633 748 38,10 347,85 
  12a 4,754 1258 21,70 185,41 
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Bosplaats Bestand Opp (ha) Stamtal /ha Grondvlak m²/ha Vol. m³/ha 
  13a 1,706 3183 40,91 191,01 
  13b 1,111 1140 29,81 344,01 
  32a 4,637 786 31,87 301,54 
  33a 5,197 747 29,88 288,50 
  34a 5,113 826 37,40 356,67 
  35a 3,514 2790 31,20 202,39 
  36a 1,791 472 24,36 247,16 
  38a 3,114 472 28,24 282,87 
  39a 4,838 2358 33,12 192,82 
  40a 1,647 314 17,70 176,81 
  41a 2,449 472 24,11 225,39 
  41b 5,319 1454 32,62 227,95 
Gemiddelde Slijkven   46,823 1251 30,45 254,19 
Spiekelspade 14a 0,967 4283 39,50 119,69 
  15a 0,631 3340 30,31 139,08 
  16a 2,358 560 43,52 436,91 
  17a 4,819 393 23,03 199,98 
  21b 4,008 904 44,52 378,92 
  22a 1,134 1110 27,15 237,02 
Gemiddelde Spiekelspade   13,917 1031 34,50 286,33 
Vlasmerheiken 78a 2,385 747 29,23 265,34 
  79a 2,348 1415 19,42 115,90 
  83a 0,937 720 15,26 87,85 
  85a 1,841 354 26,53 209,15 
  86a 0,882 609 21,14 161,36 
  87a 1,563 364 23,89 188,55 
  88a 2,623 491 21,72 165,43 
  88c 1,715 629 26,52 210,49 
Gemiddelde Vlasmerheiken   14,294 693 23,57 182,19 
Winnerheide 61a 4,004 708 34,09 254,83 
  62a 3,601 433 26,00 227,98 
  63a 6,206 456 28,99 257,68 
  64a 4,424 678 28,00 217,09 
  64b 1,162 373 24,40 228,69 
  65a 6,032 550 19,75 140,14 
  65b 2,018 255 19,66 163,68 
  66b 2,538 413 26,95 231,18 
  68a 3,85 2004 15,85 65,41 
  69a 3,555 432 19,16 160,78 
  70a 2,639 786 6,48 17,20 
  70b 1,918 433 24,57 208,84 
Gemiddelde Winnerheide   41,947 660 23,43 183,52 
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22..33..33  FFLLOORRAA  

De flora van de gemeentebossen van Hechtel–Eksel werd geïnventariseerd in de zomer van 2005. In het bos 
werden 173 vegetatieproefvlakken gelegd, verspreid over de verschillende bosplaatsen (zie Tabel 13 Aantal 
vegetatieproefvlakken per bosplaats). 

Tabel 13 Aantal vegetatieproefvlakken per bosplaats 

 

2.3.3.1 METHODIEK 

De opnames gebeurden proefvlaksgewijs (16m x16m) waarbij als bedekkingsschaal de Braun-Blanquetschaal 
werd gebruikt. 

Braun-Blanquet schaal  
r : zeer weinig individuen (1-2) in het proefvlak 
+: weinig individuen (2-20), bedekking kleiner dan 5% 
1: individuen talrijk (20-100), bedekking kleiner dan 5% 
2m: individuen zeer talrijk (“ontelbaar”), bedekking kleiner dan 5% 
2a: individuen willekeurig, bedekking tussen 5 - 12.5% 
2b: individuen willekeurig, bedekking tussen 12.5 - 25% 
3: individuen willekeurig, bedekking tussen 25 - 50% 
4: individuen willekeurig, bedekking tussen 50 - 75% 
5: individuen willekeurig, bedekking tussen 75 - 100% 

Voor de verwerking van de gegevens wordt gebruikt gemaakt van de vegetatietools die ontwikkeld zijn bij 
Bos&Groen in het kader van de ‘Bosinventarisatie van het Vlaamse gewest’ (Roelandt B., 2001). 

Op basis van de plantengegevens verzameld in het kader van de bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest, 
werden voor Vlaanderen 32 bostypen onderscheiden (zie Figuur 17) Met behulp van de ‘Tropresanalyse’ kan men 
per opname of per groep van opnames de mate van verwantschap met elk van deze 32 bostypes visueel 
voorstellen. 

Bosplaats Aantal vegetatieproefvlakken 

Spiekelspade 6 
Achter de Berg 4 
Resterheide 27 
Kamert, De Horst, In de Brand 24 
Egelbrugmennekeshei 1 
Vlasmerheiken 8 
Aan de Molenplek 6 
Slijkven 14 
Paardshaagdoornberg 31 
Pijnvennerheide 13 
Heidelle 11 
Winnerheide 13 
Holvenheide 15 
totaal 173 
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2.3.3.2 BESPREKING BRAUN-BLANQUETOPNAMES. 

De gebruikte terminologie is deze van de ‘Bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest’ (Roelandt, 2001). 

De bossen van Hechtel-Eksel hebben een vrij arme droge zandige ondergrond. Het natuurlijke bostype dat op 
dergelijke bodems voorkomt is het Berken-Eikenbos. Gezien de artificiële boomlaag (meestal naaldhout) komt 
mooi ontwikkeld Berken-Eikenbos niet (veel) voor in de gemeente. Meestal hebben we dan ook te maken met 
weinig ontwikkelde vormen (rompgemeenschappen) van Berken-Eikenbos. De ‘Bosinventarisatie van het 
Vlaamse Gewest’ onderscheidt meerdere Berken-Eikenbostypes. De bostypes die voorkomen in Hechtel-Eksel 
zijn: 

• soortenarm Berken-Eikenbos 

• Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos 

• Bochtige smele-rijk Berken-Eikenbos 
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t yp is c he  Wint e re ike n- B e uke nb o s

A d e laars vare nrijk Wint e re ike n- B e uke nb o s

M e iklo kje s rijk Gie rs t g ras - B e uke nb o s

t yp is c h Gie rs t g ras - B e uke nb o s
arme  Eike n- Haag b e uke nb o s

d ro o g  Eike n- Haag b e uke nb o s
Hyac int rijk Eike n- Haag b e uke nb o s

vo c ht ig  Eike n- Haag b e uke nb o s
Es s e nb ro nb o s

d ro o g  Ie p e n- Es s e nb o s

Elz e nrijk Ie p e n- Es s e nb o s

Elz e n- Es s e nb o s

B rand ne t e l- V lie re nb o s

P o p ulie re n- ruig t e

P o p ulie re n- b e e md

D uinb o s

Wilg e nv lo e d b o s

M o e s d is t e l- Elz e nb ro e k

R uig t - Elz e nb o s

Elz e nb ro e kb o s
Elz e n- Eike nb o s

moerasbossen

valleibossen

Eiken-Haagbeukenbossen

Eiken-Beukenbos

Eiken-Berkenbos

Figuur 17 Vlaamse bostypes uit de Bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest 
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• Bosbesrijk Berken - Eikenbos 

• Berken-Eikenbos, variant met Pijpestro 

• Elzen-Eikenbos zwak ontwikkeld 

• Bramenrijk Eiken - Beukenbos 

• Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos 

Hieronder wordt kort beargumenteerd wanneer de respectievelijke bostypes in Hechtel-Eksel werden toegekend. 
Voor een meer uitgebreide beschrijving van de types verwijzen we naar de ‘Bosinventarisatie van het Vlaamse 
Gewest’ (Roelandt, 2001). 

Soortenarm Berken-Eikenbos 

Dit type werd toegekend indien de bedekking van de kruidlaag in het bosbestand zeer klein is. Dit is het geval bij 
zeer dichte bestanden met weinig lichtinval. Vaak is dit het geval bij jonge bestanden of bij hooghoutbestanden 
van Corsicaanse den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 18 Soortenarm Berken-Eikenbos 
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Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos 

Dit type werd toegekend indien de kruidlaag van de opname nagenoeg volledig gedomineerd is door 
zaailingen van Amerikaanse vogelkers. Omdat de vegetatietypering vooral gebaseerd is op de 
kruidlaag geeft dit een enigszins vertekend beeld. Immers, Amerikaanse vogelkers is bijna overal een 
probleem. Meestal heeft de Vogelkers zich al dusdanig gemanifesteerd in de struiklaag zodat er geen 
zaailingen meer kunnen kiemen. Het vroege stadium hiervan, i.e. een door Amerikaanse vogelkers 
gedomineerde kruidlaag wordt hier benoemd als Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 19 Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos 



 DEEL 2: ALGEMENE BESCHRIJVING  55 

 BOSBEHEERPLAN  GEMEENTEBOSSEN H-E 04GHK75  

Bochtige smelerijk Berken-Eikenbos 

Dit bostype komt het meest voor in de gemeente Hechtel-Eksel. Het betreft een Berken-Eikenbostype 
waar Bochtige smele de kruidlaag (bijna) volledig domineert. Vaak komen er ook enkele andere 
soorten in voor, zoals Struikhei of Blauwe bosbes, maar telkens met zeer geringe bedekking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 20 Bochtige smelerijk  Berken-Eikenbos 
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Bosbesrijk Berken- Eikenbos 

Zoals hierboven gezegd kan Blauwe bosbes in meerdere bostypes voorkomen. Het Bosbesrijk 
Berken-Eikenbostype werd echter toegekend indien Blauwe bosbes een bepaalde bedekkingsgraad 
bereikt. We hebben hier de stelregel gehanteerd dat Blauwe bosbes minimaal een bedekking tussen 5 
-12% moet hebben alvorens het bestand als ‘Bosbesrijk’ gelabeld wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berken-Eikenbos, variant met Pijpestro 

Deze variant is gedomineerd door Pijpestro in de kruidlaag. Vaak is dit een aanwijzing dat de 
bestanden vroeger vochtiger waren en behoorden tot vochtige types als Elzenbroek – of 
Berkenbroekbostypes. Vandaar dat dit type apart werd behouden. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 21 Bosbesrijk Berken-Eikenbos 
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Elzen-Eikenbos zwak ontwikkeld 

Dit type kan gezien worden als een overgang tussen natte Elzenbroektypes en Berken-Eikenbossen. 
Ook hier is verdroging opgetreden, maar niet zo sterk als in voorgaand type. Hier komen nog steeds 
enkele moerasplanten voor. In het concreet geval van Hechtel-Eksel echter is de kruidlaag zeer zwak 
ontwikkeld en is het vooral Pitrus die de (vroegere) vochttoestand nog aan het licht brengt. 

Hoewel de bodem overal van het Berken-Eikenbostype is, werden toch enkele rompgemeenschappen 
van het iets rijkere Eiken-Beukenbos weerhouden. Vaak is het lokale aanrijking langs wegen of 
landbouwpercelen die bepaalde soorten laat domineren. De potentiële vegetatie van Hechtel-Eksel is 
overal van het Berken-Eikenbostype maar indien Braam of Adelaarsvaren domineren in het bos 
spreken we respectievelijk van  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 22 zwak ontwikkeld Elzen-Eikenbos  
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Bramenrijk Wintereiken-Beukenbos 

Dominantie van Braam in de kruidlaag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 23 bramenrijk Wintereiken-Beukenbos 
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Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos 

Dominantie van Adelaarsvaren in de kruidlaag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de ruimtelijke spreiding van de benoemde bostypes verwijzen we naar kaart 2.2.5 “Actuele 
vegetatie”.  

Bespreking Tansley In de Brand: 

Deze opname betreft een landduin met open stuifzand en deels opslag van o.a. Grove den en Berk. De 
begroeiing is schaars en bestaat vooral uit de typische grassen van droge zandige bodem. Ruwe smele, Gewoon 
struisgras, Buntgras en Fijn schapengras halen de hoogste bedekkingsgraden. Struikheide komt sporadisch voor 
tussen de grassen.  

Het is vooral in dit gedeelte dat de Habitattypes 2310  (Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten) en 
2330 (Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen) voorkomen, maar eerder in 
beperkte mate door regelmatige verstoring. Op Figuur 25 Aanwezigheid van struikheide zijn in het paars de 
plaatsen aangeduid waar in de bosplaatsen Paardshaagdoornberg, Pijnvennerheide en Slijkven nog Struikheide 
werd aangetroffen. 

 

 

 

Figuur 24 Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos 
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Oud-bosplanten en Rode-lijstsoorten 

In de bossen komen volgende oud bosplanten voor:  

• Blauwe bosbes 
• Smalle stekelvaren 
• Hulst 

Bij de inventarisaties en bij toevallige waarnemingen tijdens de verschillende terreinbezoeken werden in de 
bosbestanden geen rode lijstsoorten opgemerkt. Langs de bospaden werd wel op meerdere plaatsen 
Tandjesgras aangetroffen, een achteruitgaande Rode lijstsoort. 

In de bijlagen zijn de Braun-Blanquetgegevens opgenomen per proefvlak en staat per soort vermeld of het een 
oud-bosplant of Rode-lijstsoort is. 

 

2.3.3.3 VERGELIJKING VAN DE ACTUELE VEGETATIE MET DE BWK EN DE PNV 

De meeste bestanden worden volgens de BWK (zie Kaarten 2.2.5 b en c) getypeerd als ‘waardevol’. Het betreft 
hier de naaldhoutaanplanten (ppmb, pa, pmb, ppms,…). Als zeer waardevol worden getypeerd: qb (Berken-
Eikenbos) en dm ( vegetatieloos stuifduin). De stuifduin bevindt zich in bosplaats ‘In de Brand’. De min of meer 
goed ontwikkelde Berken-Eikenbossen liggen wat verspreid, maar komen vooral voor in bosplaats ‘Kamert, De 
horst, In den Brandt’. Mooie vormen met zowel natuurlijke boom-, struik- als bosplaats komen echter niet voor. 

Figuur 25 Aanwezigheid van struikheide 
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Vandaar dat deze bestanden in de vegetatietypering deze bestanden toch niet getypeerd als ‘typisch Berken-
Eikenbos’ maar wel als een of andere rompgemeenschap.  

De PNV van de onderzochte bestanden is gebaseerd op bodemtype, vochtgehalte en aanwezige kruidlaag. De 
PNV-kaart (zie kaart 2.2.5d) toont aan dat 95% van de gemeentebossen behoren tot het ‘arme Eiken-Beukenbos 
en Beukenbos, droge variant’. Lokaal komt ‘arme Eiken-Beukenbos en Beukenbos, vochtige variant” voor. Op 
terrein is hiervan niet meer veel te merken, vochtige zones komen (door verdroging?) nog nauwelijks voor.  

 

2.3.3.4 RELATIE TUSSEN VEGETATIE EN GEWENST BEHEER 

De belangrijkste conclusies zijn: 

• De bossen zijn grotendeels rompgemeenschappen met naaldhout in de boomlaag. 
Inheems loofhout in de boomlaag (Zomereik en Berk) is schaars. Enkel in bosplaats In 
de Brand en enkele verspreide bestanden is de boomlaag natuurlijker met Zomereik 
en Berk in de boom en/of struiklaag, aangevuld met struiken als Wilde lijsterbes en 
Sporkehout. 

• Bochtige smelerijk Berken-Eikenbos is het meest voorkomende type. 

• Heel wat percelen zijn Bosbesrijk. 

• Lokaal is er nutriëntenaanrijking met dominantie van Braam en Adelaarsvaren tot 
gevolg. 

• Spiekelspade (opnamenr 22a1) heeft kenmerken van het Elzen-Eikenbos. Dit komt 
ook tot uiting in de PNV-kaart: Elzenbroek als potentieel natuurlijk bostype. 

 

22..33..44  FFAAUUNNAA  

Er werden geen nieuwe fauna-inventarisaties uitgevoerd. De gegevens die hieronder verwerkt werden, zijn 
afkomstig van de IN-databank, lokale natuurverenigingen en losse waarnemingen.  

Een belangrijke bron van gegevens zijn de inventarisaties van Veewei, gelegen net ten zuiden van Aan de 
Molenplek (zie kaart 1.4.2 Relatie met andere groendomeinen), het gebied dat beheerd wordt door Natuurpunt 
Hechtel-Eksel. 

Voor de meeste gegevens wordt vermeld in welk UTM-km-hok ze voorkomen. Dit wil niet altijd zeggen dat de 
vermelde soort ook in het gemeentebos voorkomt, maar indien mogelijk wordt een woordje uitleg gegeven of de 
aanwezigheid van soorten al dan niet kan geëxtrapoleerd worden naar nabijgelegen gebieden.  

2.3.4.1 ZOOGDIEREN 

De boswachter meldde het frequent voorkomen van Ree, Marter, Bunzing en Konijn en het sporadisch 
voorkomen van Wezel en Hermelijn. Rode eekhoorn komt frequent voor in In de Brand (mondelinge mededeling 
Theo Geuens, 2005). 
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In de periode 1989-1999 werd er in Hechtel-Eksel nog een Boommarter waargenomen13.   

De Boommarter leeft bij voorkeur in naaldbos of gemengd bos. Soms leeft hij ook in meer open gebieden, op 
voorwaarde dat bosjes, hagen en houtwallen in ruime mate aanwezige zijn. Slechts bij grote uitzondering komt hij 
voor in de omgeving van menselijke bebouwing. De leefgebieden van de mannetjes zijn doorgaans 1000 ha. 
groot en overlappen deze van de vrouwtjes, die doorgaans veel kleiner zijn. De holen van de vrouwtjes bevinden 
zich doorgaans in bomen of onder boomwortels. Mannetjes verblijven meestal op takken van jonge bomen. In het 
voorjaar en de zomer gebruiken ze ook open slaapplaatsen zoals oude nesten van duiven. 

Wettelijk hebben marters nog steeds het statuut van jachtwild, al wordt de jacht al meer dan 15 jaar niet meer 
geopend. 

 

2.3.4.2 VOGELS 

Er werden geen nieuwe inventarisaties meer uitgevoerd ivm vogels. Gegevens werden verstrekt door Natuurpunt 
Hechtel-Eksel (Veewei) en vrijwillgers die meewerkten aan de Vlaamse broedvogelatlas, gedeelte Hechtel-Eksel. 

In onderstaande tabel staan de vogels die in en in de omgeving van Veewei (utm-5km-hok FS67C en FS66A) 
werden geïnventariseerd gedurende de laatste tien jaar. 

Tabel 14 Inventarisatie vogels omgeving Veewei 
Nederlandse 
naam   Voorkomen   Nederlandse naam   Voorkomen   Nederlandse naam   Voorkomen 

Dodaars   broedg op pijnven en 
millitairdo Bokje  zelz doortr  Roodborsttapuit  broedv 

Aalscholver  
doortrekker zelz gast 
op vijvers Watersnip  aanw  Paapje  

Voorm broedv 
mil, zeldzaam 

Blauwe reiger  regelm gast  Kokmeeuw  regelm waarneembaar Tapuit  jaarlijkse doortr 

Purperreiger  zelz gast  Zilvermeeuw  regelm waarneemb winter Zwarte roodstaart  broedv 

Ooievaar  Zelz doortr  Holenduif  broedv  Gekraagde roodst  broedv 

Zw Ooievaar  zelz gast  Houtduif  broedv  Roodborst  broedv 

Knobbelzwaan  zelz gast  Turkse tortel  broedg  Blauwborst  broedv 

Grauwe gans  jaarl doortrek  Tortel  broedg gaat snel achteruit Nachtegaal  zelz doortr 

Rietgans  zelz doortr  Kerkuil  zelz bezoeker  Merel  broedv 

Kolgans  Zelz doortr  Ransuil  broedv  Beflijster  zelz doortr 

Nijlgans  jaarl doortrek  Steenuil  broedv  Kramsvogel  jaarl doortr 

Wilde eend  broedv  Bosuil  broedv  Koperwiek  jaarl doortr 

Wintertaling  broedv  Nachtzwaluw  broedv in 
omgeving  Zanglijster  broedv 

Slobeend  zelz bezoeker  Gierzwaluw  regelm waarneembaar Grote lijster  broedv 

Visarend  doortrekker zelz   Ijsvogel  broedv  Staartmees  broedv 

Rode wouw  doortrekker zelz  Zwarte specht  broedv  Zwarte mees  broedv 

Zwarte wouw  doortrekker zelz  Groene specht  broedv  Koolmees  broedv 

Sperwer  broedg  Kleine bonte specht  broedv  Pimpelmees  broedv 

Havik  broedg  draaihals  zelz doortr  Kuifmees  broedv 

Buizerd  broedg  Boomleeuwerik  broedv  Matkop  broedv 

Ruigpootbuizerd  zelz gast mil  Veldleeuwerik  broedv mil  Boomklever  broedv 

Wespendief  broedg in 
omgeving  Boerenzwaluw  broedv in 

omgeving  Boomkruiper  broedv 

Bruine kiekendief  jaarl gastn mil  Oeverzwaluw  zelz doortr  Winterkoning  broedv 

                                                                            

13 Volgens Boommarter in Vlaanderen en Zuid-Nederland, K. Van Den Berghe, S. Broekhuizen & G.J.D.M. Muskens in: Lutra (2000, nr2) 
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Nederlandse 
naam   Voorkomen   Nederlandse naam   Voorkomen   Nederlandse naam   Voorkomen 

Blauwe kiekendief  voormalig broedv 
mil  Huiszwaluw  broedg in 

omgeving  Geelgors  broedv achteruit 
gaand 

Grauwe 
kiekendief  voormalig broedv 

mil  Boompieper  broedv  Rietgors  broedv achteruit 
gaand 

Slechtvalk  voormalig wintergast 
mil Graspieper  broedv  Keep  jaarl doortr 

Boomvalk  broedv mil  Duinpieper  voorm broedv mil  Vink  broedv 

Smelleken  zelz doortr  Witte kwik  broedv  Putter  jaarl doortr 

Torenvalk  broedv   Grote gele kwik  jaarl doortr  Sijs  broedv 

Korhoen  voorm broedv mil  Klapekster  Voorm. broedg 
mil, wintergast  Groenling  broedv 

Kwartel  niet jaarl broedv  Grauwe klauwier  voorm broedv   Appelvink  zelz doortr 

Fazant  broedv  Heggemus  broedv  Barmsijs  jaarl doortr 

Kraanvogel  doortr soms 
pleisterend mil Spinkhaanrietzanger  broedv  Kneu  broedv 

Waterral  broedv  Kleine karekiet  regelm doortr  Europese kanarie  zelz doortr 

Waterhoen  broedv  Bosrietzanger  regelm doortr  Kruisbek  broedv pijnven 
invasies 

Scholekster  regelm gast  Spotvogel  broedv  Grote kruisbek  broedv pijven 
1991 

Kievit  broedv   Grasmus  broedv  Ringmus  broedv 

Tureluur  zelz doortr  Braamsluiper  broedv in 
omgeving  Huismus  broedv 

Groenpootruiter  zelz doortr  Tuinfluiter  broedv  Spreeuw  broedv 

Zwarte ruiter  zelz doortr  Zwartkop  broedv  Wielewaal  broedv 

Oeverloper  jaarl doortr  Fitis  broedv  Gaai  broedv 

Bosruiter  zelz doortr  Tjiftjaf  broedv  Ekster  broedv 

Witgatje  jaarl doortr  Fluiter  
broedv in 
omgeving  Roek  jaarl doortr 

Wulp  broedv mil  Goudhaantje  broedv  Kraai  broedv 

Regenwulp  zelz doortr  Vuurgoudhaantje  regelm doortr wintergast Kauw  broedv 

Houtsnip  broedg in 
omgeving  Grauwe vliegenvanger broedv gaat 

achteruit  Slangen arend  zelz doortr mil 

        Bonte vliegenvanger   broedv   Rootpootvalk   zelz doortr mil 

De doortrekkende vogels worden niet besproken in dit rapport, aangezien het bosbeheer niet afgestemd wordt op 
deze soorten. Ook de vermelding van de meeste watervogels is niet relevant voor de gemeentebossen, 
aangezien er geen vennen, vijvers of stromend water voorkomen in deze gebieden. De meeste van 
bovenstaande soorten worden besproken in verband met Pijnven (zie hieronder). 

De gegevens van de broedvogelinventarisatie (IN & Likona, geraadpleegd in mei 2004) in de 5 km-hokken 
(FS67C en FS67D) werden verwerkt in het rapport ‘Basistekst fauna en flora, domeinbos Pijnven’ (Gorissen et al, 
2005). Onderstaande gegevens zijn overgenomen uit dit rapport. Eventuele inrichtings- of beheermaatregelen 
voor deze soorten worden besproken in de hoofdstukken ‘Beheerdoelstellingen en Beheermaatregelen. De 
volledige lijst van vogels is te vinden in bijlage. 

Volgens de Rode Lijst van Vlaamse broedvogels van deze lijst één soort met uitsterven bedreigd (RL1): de 
Grauwe klauwier (Lanius collurio). Deze soort kan echter als verdwenen worden beschouwd in het Pijnven. 

Drie soorten zijn bedreigd (RL2) volgens (Devos et Anselin, 1999). Deze drie soorten zijn alledrie zeker broedend 
in het gebied: 

• Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus): Naar schatting komen er in dit gebied minstens een 30-tal 
broedparen voor. De meeste territoria liggen in het zuidelijk deel van het Pijnven (zuidelijke 
paraboolduin). Voornamelijk de grenszone van het domeinbos met de gemeentebossen van Eksel, net 
ten noorden van de Kiefhoekloop, wordt veel gebruikt door de Nachtzwaluw (Aeolus, 2001). Dit gebied is 
hiermee een van de belangrijkste broedgebieden voor deze soort. De Nachtzwaluw is eveneens een 
vogelrichtlijnsoort. 
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De Nachtzwaluw is een grondbroeder die structuurrijke heideterreinen en zandverstuivingen met 
gediversifieerde overgangen naar open bos verkiest als leefgebied. Bij gebrek aan of sterke aantasting 
van deze optimale habitats, vormen habitats uit de bossfeer zoals oude, open (naald)bossen, jonge 
aanplantingen, kaalkap-, brand- en stormvlakten belangrijke secundaire habitattypes. De Nachtzwaluw 
verkiest goed gedraineerde, droge en arme terreinen, en komt dan ook voor in de Antwerpse en vooral 
Limburgse Kempen. De soort heeft verspreid staande bomen nodig als zangpost, vanwaar de mannetjes 
hun territoriumroep laten weerklinken. In het Pijnven lijkt de soort zeer vaak de open zandwegen te 
gebruiken. Deze wegen bepalen hier zelfs de kwaliteit van het territorium (Aeolus, 2001). 

In het rapport ‘Onderzoek naar de opbouw van een duurzame populatie Nachtzwaluw in de provincie 
Limburg’ (Aeolus, 2001) worden alle beheermaatregelen ten voordele van de Nachtzwaluw opgesomd, 
zowel in het algemeen als toegespitst op het Pijnven en omgeving. In dit gebied wordt specifiek 
voorgesteld om de zandwegen in het bos te behouden en verder te verbreden, en de hoogtes 
(voormalige stuifduinen) op te zoeken op de topokaart en deze vrijwel volledig open te kappen. In tussen 
werden reeds delen opengekapt in de bestanden 9a en 10a van Paardshaagdoornberg. 

• Geelgors (Emberiza citrinella): een tiental waarnemingen van Geelgors zijn beschikbaar voor het gebied, 
o.a. in de Vriesput en bestanden 62a en 66a (Kanton II; heischraal grasland). 

De Geelgors is een broedvogel van droge gronden waar open terreinen afwisselen met struwelen of 
bomen en waar veel overgangssituaties in het landschap worden aangetroffen. Het voorkeurbiotoop 
bestaat uit kleinschalig cultuurland waar de soort in de winter oogstresten kan vinden (Gabriëls et al., 
1994). 

• Van de Roodborsttapuit (Saxicola torquata) zijn er eveneens een tiental waarnemingen in het Pijnven 
(o.a. in de Vriesput). 

Deze soort komt voor op allerlei droge terreinen waar voldoende uitkijkposten voorhanden zijn. Een 
favoriet biotoop is het kleinschalig agrarisch cultuurlandschap met rijke afwisseling, maar de 
Roodborsttapuit broedt ook op o.a. droge heideterreinen met hier en daar wat struiken of bomen, en in 
naaldhoutaanplantingen van minder dan 10 jaar met heideondergroei (Gabriëls et al., 1994).   

Zeven soorten die voorkomen in de 2 betreffende km-hokken (FS67C en FS67D) zijn kwetsbaar (RL3): 

• Boomleeuwerik (Lullula arborea) is, net als de Nachtzwaluw, een soort van meer open terreinen met 
verspreide bomen. Het is eveneens een VRL-soort. Boomleeuweriken houden van droge en zandige 
bodems die snel opwarmen. Hun optimaal habitat bestaat uit onbeboste landduinen met verspreide 
boomgroei in de nabijheid en uit zandige heidevelden met enige boomopslag. Ook in secundaire 
biotopen zoals kaalslagen en jonge aanplantingen kan de soort tijdelijk hoge densiteiten bereiken 
(Gabriëls et al., 1994).  

• Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus): als broedhabitat verkiest deze soort oude Grove 
dennenbossen en gemengde bossen met veel open plaatsen of lichtrijke Eiken-berkenbossen (Gabriëls 
et al., 1994).  

• Patrijs (Perdix perdix) is een broedvogel van kleinschalige landbouwgebieden waar akkers afwisselen 
met braakliggende grond en extensieve weiden, en met kruidenrijke en insectenrijke perceelsranden, 
liefst met hagen. Vooral de kwaliteit van de perceelsgrenzen lijkt de densiteit van een populatie patrijzen 
op een bepaalde plaats te bepalen (Gabriëls et al., 1994). 

• Ijsvogel (Alcedo atthis) werd waargenomen aan de Veeweiloop en aan de Dommel. 

• Sprinkhaanzanger (Locustella naevia): deze soort werd slechts waargenomen met broedzekerheid 1. 
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• Kerkuil (Tyto alba) 

• Wielewaal (Oriolus oriolus) 

Van deze laatste 4 kwetsbare soorten zijn geen zekere waarnemingen bekend in het domeinbos. Ze  worden dus 
ook niet verder besproken. 

Eén soort is zeldzaam volgens (Devos & Anselin, 1999): de Sijs (Carduelis spinus). Ook deze soort werd recent 
niet waargenomen in het Pijnven, maar wel in de omgeving van Veewei (zie Tabel 14 Inventarisatie vogels 
omgeving Veewei). 

Elf soorten zijn achteruitgaand: 

Boompieper (Anthus trivialis) houdt van een gevarieerd en kleinschalig landschap met veel overgangen. De 
hoogste densiteiten worden aangetroffen in de overgangszone van heide naar bos, in zeer open en lichtrijke 
Eiken-berkenbossen, in oude, gedunde en met brandgangen doorsneden dennenbossen, in jonge aanplantingen 
en in beekvalleien met broekbossen en hakhoutpercelen (Gabriëls et al., 1994). 

In het Pijnven werd deze soort recent waargenomen verspreid over het hele domeinbos - verder aan te vullen. 

• Dodaars (Tachybaptus ruficollis) werd recent waargenomen aan het ven Pijnven. De Dodaars prefereert 
ondiepe waterplassen met veel oeverbegroeiing of met ondergedoken en drijvende waterplanten 
(Gabriëls et al., 1994). De Dodaars komt niet voor in de gemeentebossen. 

• Veldleeuwerik (Alauda arvensis) is een broedvogel van open terreinen: weilanden, hooilanden, akkers, 
opgespoten terreinen en heidegebieden. Voldoende variatie voor voedsel (zaden en insecten) is nodig 
(Gabriëls et al., 1994). In het domeinbos werd deze soort o.a. waargenomen in de Vriesput. 

• Rietgors (Emberiza schoeniclus) is een broedvogel van moerassen met vegetaties van biezen, zeggen, 
pijpestrootje, moerasspirea en vochtige heide met enige opslag van wilg, els en gagel (Gabriëls et al., 
1994). In de gemeentebossen komt deze soort waarschijnlijk niet voor. 

Volgende achteruitgaande soorten komen ook voor in de km-hokken rond het Pijnven; ze zijn echter niet typisch 
voor het bos: Boerenzwaluw, Graspieper, Huismus, Huiszwaluw, Ringmus, Spreeuw en Zomertortel. 

Van twee soorten in dit gebied is de status in Vlaanderen onvoldoende gekend: Kruisbek (Loxia curvirostra) en 
Waterral (Rallus aquaticus). 

Kruisbek komt zowel in als rond het bos op verschillende plaatsen voor. Dit is een relatief nieuwe broedvogel in 
Limburg die allerlei naaldbossen verkiest als broedbiotoop. De nesten worden aangetroffen in Fijnspar en Lork 
(Gabriëls et al., 1994). 

Waterral komt wellicht niet voor in het domeinbos. 

Interessant is ook het voorkomen van Blauwborst (Luscinia svecica) in het Pijnven (aan het ven en waarschijnlijk 
in de Vriesput). Dit is een vogelrichtlijnsoort die als broedbiotoop vochtige terreinen verkiest met een relatief lage 
en ruige vegetatie en hier en daar wat opslag van struiken (wilg, els, gagel, berk e.a.). 

Andere opmerkelijke soorten zijn tenslotte Bonte vliegenvanger, Goudvink, Fluiter, Boomklever, Boomkruiper, 
Kleine bonte specht, Grote lijster, Draaihals en Klapekster. 

Grote lijster lijkt hier nog relatief veel voor te komen; Draaihals en Klapekster zijn slechts dwaalgasten. 

Aanwezige roofvogels in het domeinbos zijn Bosuil, Ransuil, Buizerd, Wespendief en Havik. Horsten moeten bij 
de kappingen gevrijwaard worden. 
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Relatie met het bosbeheer: 

Voor de typische bosvogels (zoals Boomklever, Boomkruiper, Kleine bonte specht, Gekraagde roodstaart,...) zijn 
vooral de structuurrijkdom in de bestanden en de loofhoutsingels belangrijk. 

De meeste RL-soorten in het Pijnven ( en de gemeentebossen) zijn vogels van open en halfopen terrein: bij het 
beheer dient hier voldoende aandacht aan besteed te worden.  

 

2.3.4.3 AMFIBIEËN EN REPTIELEN 

In kader van de studie in Kamert door de werkgroep ‘Ongewervelden’ (LIKONA) werden ook een Gewone pad en 
de Levendbarende hagedis aangetroffen.  

In de UTM-5-km-hokken waarin het Pijnven gelegen is (FS67C en FS67D), werden volgende soorten 
aangetroffen:  (Bron: databank herpetofauna IN) 

Tabel 15 Amfibieën en reptielen 

Latijnse naam Nederlandse naam RL status 
Bufo bufo Gewone pad Momenteel niet bedreigd 

Coronella austriaca Gladde slang Kwetsbaar 

Lacerta vivipara Levendbarende hagedis Zeldzaam 

Rana esculenta – synklepton Groene kikker – synklepton Momenteel niet bedreigd 

Rana temporaria Bruine kikker Momenteel niet bedreigd 

Triturus alpestris Alpenwatersalamander Momenteel niet bedreigd 

Triturus helveticus Vinpootsalamander Zeldzaam 

Triturus vulgaris Kleine watersalamander Momenteel niet bedreigd 

In het gebied Veewei: komen alle bovenstaande soorten ook voor behalve de Gladde slang. De Hazelworm, 
categorie ‘zeldzaam’ in de Rode lijst, werd wel aangetroffen. 

Bespreking van de soorten: 

Het voorkomen van de reptielen Gladde slang, Levendbarende hagedis en Hazelworm in de gemeentebossen is 
zeer waarschijnlijk, aangezien er voldoende ideale biotopen voor deze soorten aanwezig zijn. De Gladde slang is 
op Vlaams niveau een zeer belangrijke soort. Voldoende open plekken (brede (brand)gangen, heidepercelen) in 
het bos is van essentieel belang voor zowel de Gladde slang als de Levendbarende hagedis.  

Voor de amfibieën is de combinatie van een water- en landbiotoop echter levensnoodzakelijk en aangezien er 
enkel in In de Brand een echte poel is, is het moeilijk conclusies te trekken voor de overige bosplaatsen. Langs de 
Kiefhoekloop zijn de salamandersoorten waarschijnlijk ook vertegenwoordigd, terwijl de Bruine en Groene kikker 
soms op grotere afstanden van water aangetroffen worden en dus zeker ook in de gemeentebossen voorkomen. 

De Alpenwatersalamander heeft een voorkeur voor een berg- of heuvelachtige omgeving en is daar vaak aan te 
treffen in beek- en rivierdalen, altijd in de nabijheid van een bos. De Vinpootsalamander wordt vaak in zwak zuur 
water aangetroffen, ook in de directe nabijheid van een bos. Door zowel de Alpenwater- als de 
Vinpootsalamander worden er aan de voortplantingsbiotoop weinig eisen gesteld: zelfs sterk beschaduwde 
poelen worden als voortplantingswater gebruikt. De eieren worden afgezet op waterplanten of, in extremis, zelfs 
op bladeren op de bodem. Beide soorten overwinteren onder steenhopen, vermolmde boomstammen, 
houtstapels, in muren, kelders en verlaten holen van kleine zoogdieren. Vinpootsalamanders kunnen echter ook 
in het water overwinteren; het is dan van belang dat de poel voldoende diep is. 



 DEEL 2: ALGEMENE BESCHRIJVING  67 

 BOSBEHEERPLAN  GEMEENTEBOSSEN H-E 04GHK75  

In tegenstelling tot de twee vorige salamandersoorten, stelt de Vuursalamander hogere eisen aan zijn 
levensbiotoop. De Vuursalamander plant zich voort in brongebieden. Hij is sterk gebonden aan schaduwrijke 
loofbossen van het heuvelland, waar hij in de onmiddellijke omgeving van zwak stromend tot stilstaand water 
voorkomt. Het water moet helder, oligotroof en zuurstofrijk zijn. De waterkwaliteit is voor de larven zeer belangrijk 
daar de geringste watervervuiling al tot de dood kan leiden van de larven. De Vuursalamander kan niet zwemmen 
en de eitjes worden door het vrouwtje op een goed begaanbare, vlakke oever afgezet. Tijdens de schemering en 
gedurende de nacht komen ze te voorschijn en dan nog maar slechts indien de luchtvochtigheid hoog genoeg is 
en het niet te warm is of te hard waait. Gedurende de winterperiode worden er vorstvrije overwinteringplaatsen 
gezocht (eind oktober tot eind maart), die diep onder de grond liggen.  

De Kamsalamander, een soort die genoemd wordt in de Habitatrichtlijn voor het gebied, werd niet waargenomen 
tijdens de inventarisaties. 

De Bruine kikker is de meest verbreide en ook talrijkste kikkersoort in onze streken. Hij bewoont de meest 
uiteenlopende milieus en wordt soms op grote afstand van water aangetroffen. De Bruine kikker is weinig 
gevoelig voor koude en gaat vaak pas in november in winterslaap, terwijl de eerste exemplaren alweer in februari 
worden waargenomen. 

De Hazelworm is een pootloze hagedis die in onze streken voorkomt in loofbossen, gemengde bossen en 
broekbossen. De soort houdt van open plekken (open vegetaties, bospaden, kapvlakten) in zijn leefgebied waar 
hij in de zon kan liggen (Bauwens & Claus, 1996). De Levendbarende hagedis of kleine hagedis komt in bijna 
elk biotoop voor, van bos en heide tot begroeide oevers en cultuurgronden, met een voorkeur voor niet te droge 
gebieden.  

 

2.3.4.4 ONGEWERVELDEN 

‘Ongewervelden’ is een collectief van vrijwilligers en professionelen binnen de coördinerende structuur van 
LIKONA (Limburgse Koepel voor Natuurstudie). In juni 2003 startte de werkgroep met de inventarisatie van het 
militaire domein Kamert in Hechtel-Eksel (UTM-1km-hokken 6368 en 6367). Het terrein kenmerkt zich als een 
heide-stuifzandgebied dat omgeven wordt door naald- en loofbossen. Het gebied wordt onderzocht met 9 series 
bodemvallen. In de plaatsing van deze bodemvallen werd rekening gehouden met de verschillende biotopen die 
aanwezig zijn. De bodemvallen in Kamert staan bijna allemaal in een gradient startend met loofbos en droge 
heide tot steeds schaarser begroeide landduin met korstmossen, buntgras en plaatselijk helm. Daarbuiten staan 
er 3 reeksen in de aangrenzende bosrand en een heideterrein. De vangsten uit de bodemvallen werden verder 
minimaal aangevuld met handvangsten, vangsten met klopscherm en via sleepvangsten (slepen met een stevig 
net). Het jaar 2003 was erg warm en droog. Deze uitzonderlijke weersomstandigheden speelde het onderzoek 
parten. In het warme zand vielen de bodemvallen vaak droog. Toch leverde de inventaris bijzondere resultaten 
op. Het aantal Rode Lijstsoorten van mieren, loopkevers en spinnen was bijzonder hoog. Met meer dan 20 
soorten op 4 maanden onderzoek is Kamert een nieuwe Vlaamse hotspot voor mieren. Een zeer bijzondere 
nevenvangst van de bodemvallen bleek de zandoorworm. Dit dier prefereert stuifzandvlakten waarbij het terrein 
bij voorkeur nauwelijks bewandeld wordt.  

2.3.4.4.1 LOOPKEVERS 

In onderstaande Tabel 16 Loopkevers, staan alle loopkeversoorten vermeld die tijdens het onderzoek in Kamert 
gevangen zijn, met vermelding van hun Rode-lijststatus volgens Desender et al. (1995). 

Er zijn 45 soorten aangetroffen, waarvan er niet minder dan 17 op de Rode lijst staan (38 %), in de categorieën: 

• Met uitsterven bedreigd: 2 soorten 
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• Bedreigd: 1 soort 

• Kwetsbaar: 5 soorten 

• Zeldzaam: 6 soorten 

• Achteruitgaand: 3 soorten  

Daarnaast is er nog 1 soort die pas recent tot onze inheemse fauna kan gerekend worden, Amara majuscula. Dze 
neemt recent sterk toe vanuit het oosten (Turin, 2000). 

Naast deze soorten zijn er nog een aantal vermeldenswaardig omdat ze vrij zeldzaam zijn in Vlaanderen en 
beperkt tot specifieke ecotopen (i.e. stenotope soorten). Dat zijn Amara curta, Harpalus anxius, Nebria salina, 
Synuchus nivalis en Syntomus foveatus  (droge, schrale graslanden) en Broscus cephalotes (gravende soort, 
enkel op kale zandbodem). 

Tabel 16 Loopkevers 

Soort Aantal Rode lijst Soort Aantal Rode lijst 

Amara apricaria 1  Harpalus servus 1 Zeldzaam 

Amara communis 1  Harpalus smaragdinus 12 kwetsbaar 

Amara curta 1  Harpalus tardus 58  

Amara lunicollis 1  Laemostenus terricola 17 zeldzaam 

Amara majuscula 1 Nieuw Leistus rufomarginatus 15  

Bembidion lampros 1  Leistus spinibarbis 1 kwetsbaar 

Broscus cephalotes 2  Loricera pilicornis 1  

Calathus ambiguus 172 bedreigd Masoreus wetterhalli 1 zeldzaam 

Calathus cinctus 21 Kwetsbaar Nebria brevicollis 30  

Calathus erratus 358  Nebria salina 116  

Calathus fuscipes 29  Notiophilus aquaticus 1  

Calathus melanocephalus 13  Notiophilus biguttatus 10  

Calathus micropterus 4 zeldzaam Notiophilus palustris 6  

Calathus mollis 7 zeldzaam Notiophilus rufipes 33  

Calathus rotundicollis 2  Olisthopus rotundatus 1 Kwetsbaar 

Carabus nemoralis 279 Achteruitgaand Poecilus lepidus 2 Achteruitgaand 

Carabus problematicus 122  Poecilus versicolor 2  

Cicindela hybrida 81 Achteruitgaand Pseudoophonus rufipes 4  

Harpalus anxius 1  Pterostichus oblongopunctatus 4  

Harpalus flavescens 3 Kwetsbaar Stomis pumicatus 1  

Harpalus modestus 6 
Met uitsterven 
bedreigd Syntomus foveatus 13 

 

Harpalus neglectus  2 
Met uitsterven 
bedreigd Synuchus nivalis 1 

 

Harpalus rufipalpis 16 zeldzaam Eindtotaal 2908  

Als we naar de habitatvoorkeur van de Rode-lijstsoorten kijken, kunnen we Calathus micropterus, Laemostenus 
terricola en Leistus spinibarbis beschouwen als soorten van wat hogere vegetaties (hoge heide, droge zonnige 
bosranden) terwijl alle andere soorten indicatoren zijn van zeer schraal begroeide, voedselarme open 
(onbeschaduwde) ecotopen ! 

Er is zelfs een belangrijk aandeel van de ‘stuifzandgemeenschap’ aanwezig. Calathus ambiguus, Calathus mollis, 
Cicindela hybrida, Harpalus flavescens, Harpalus neglectus, Harpalus servus, Harpalus smaragdinus en 
Masoreus wetterhalli zijn soorten die aan onbegroeid, stuivend of net gefixeerd zand (buntgrasvegetaties) 
gebonden zijn. Sommige kunnen ook in droge voedselarme graslanden (dwerghaververbond, begraasde of 
frequent gemaaide struisgrasvegetaties) gevonden worden. Ze zijn zeldzaam tot zeer zeldzaam (uitgezonderd C. 
hybrida) in Vlaanderen. 
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Opmerkelijk is dat bepaalde van deze soorten, met name 5 van de de meest zeldzame (H. neglectus, H. servus, 
H. flavescens, Calathus ambiguus en C. mollis) niet gevonden zijn bij een zeer uitgebreid onderzoek in droge 
heide in Midden-Limburg (AEOLUS, 2000). De reden is dat binnen deze heidegebieden in het verleden teveel 
naar de ‘paarse heide’ gestreefd is en te weinig aandacht was voor pionierstadia (stuifzand en 
buntgrasvegetaties). Dat toont heel sterk aan dat in Kamert deze situatie nog wel goed aanwezig is.  

Harpalus modestus is dan weer een soort van kalkhellingen en andere xerotherme (droge en warme) terreinen 
(vb. terrils). De soort is recent gevonden op de zeer waardevolle hoge bermen van het Albertkanaal in Zuidoost-
Limburg (AEOLUS, 2004).  

Opvallend is het voorkomen in 1 gebied van alle 8 de inheemse Calathus-soorten. Samen met een aantal Amara 
en Harpalus-soorten zijn deze typisch voor droge en weinig begroeide ecotopen. 

De 2 schallebijters of Carabus-soorten (C. nemoralis en C. problematicus) en de Bronzen zandloopkever 
(Cicindela hybrida) zijn beschermde soorten.  

2.3.4.4.2 SPINNEN 

In onderstaande Tabel 17 Spinnen, vindt men alle waargenomen spinnen van Kamert, met hun Rode-
lijstcategorie volgens Maelfait et al. (1998) en met enkele opmerkingen op basis van het zeer uitgebreide 
onderzoek dat door AEOLUS uitgevoerd is in vele Limburgse heidegebieden.  

In totaal zijn er 118 soorten gevangen in Kamert, waarvan er 42 op de Rode lijst staan (36 %). Het is duidelijk dat 
het percentage Rode-lijstsoorten hier aanzienlijk is. Op basis daarvan is er al 1 hoofdbesluit te trekken: de 
onderzochte ecotopen moeten zeer bijzonder zijn om zo een grote verhouding aan bedreigde of zeldzame 
soorten te herbergen. 

De Rode-lijstsoorten zijn verdeeld over de categorieën: 

• Met uitsterven bedreigd: 5 soorten ! 

• Bedreigd: 13 soorten 

• Kwetsbaar: 19 soorten 

• Zeldzaam: 5 soorten 

Vooral het voorkomen van 5 met uitsterven bedreigde en 19 bedreigde soorten wijst op een zeer bijzondere 
fauna. Dat zijn de categorieën die de hoge graad van bedreiging weerspiegelen.  

Tabel 17 Spinnen 

Geslacht Soort Rode Lijst 
Vlaanderen Aantal Opmerkingen 

Atypus affinis Kwetsbaar 14 
wijst op stabiliteit milieu; belangrijke soort; 
beschermde soort in België 

Dictyna uncinata   9  
Segestria senoculata   4  
Drassodes pubescens Bedreigd 14 niet zeldzaam in Limburg 
Haplodrassus dalmatensis bedreigd 1  
Zelotes longipes kwetsbaar 84  
Haplodrassus signifer   28  
Haplodrassus silvestris Bedreigd 40 Bossoort 
Zelotes electus Kwetsbaar 18  
Zelotes latreillei   10  
Zelotes petrensis kwetsbaar 26  
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Geslacht Soort Rode Lijst 
Vlaanderen Aantal Opmerkingen 

Zelotes subterraneus   47  
Trachyzelotes pedestris bedreigd 1 niet zeldzaam in Limburg  

Drassylus praeficus 

Met 
uitsterven 
bedreigd 22 

recent op heel wat plaatsen gevangen in Limburg, 
maar ook in Vl-Brabant en Oost-Vl 

Micaria dives 

Met 
uitsterven 
bedreigd 2 

niet gevonden in Limburgse heidegebieden door 
aeolus 1999-2004 

Micaria fulgens Bedreigd 13  
Micaria silesiaca Zeldzaam 8  
Micaria pulicaria   3  
Clubiona terrestris   1  
Clubiona neglecta   1  
Cheiracanthium erraticum   1  
Cheiracanthium erraticum   1  
Phrurolihus festivus   14  
Agroeca lusatica Kwetsbaar 3  
Agroeca brunnea   32  
Agroeca proxima   30  
Zora spinimana   12  
Zora silvestris Bedreigd 10  
Diaea dorsata   1  
Xysticus cristatus   10  
Xysticus kochi   20  
Xysticus lanio   1  
Xysticus ferrugineus Zeldzaam 6  
Xysticus audax   1  
Ozyptila praticola   7  

Phildromus fallax 

met 
uitsterven 
bedreigd !! 1 

Vrijwel uitsluitend in met Helm begroeide 
kustduinen (zeereepduinen) 

Philodromus praedatus Bedreigd 5 
Recent door AEOLUS regelmatig gevonden in 
Limburg en West-Vl. 

Philodromus histrio kwetsbaar 1 Heidesoort 
Thanatus striatus kwetsbaar 2 In duinen en heides in binnenland 
Ballus chalybeius   16  
Euophrys frontalis   30  
Talavera petrensis bedreigd 5  
Sitticus distinguendis bedreigd 5  
Evarcha falcata   2  
Pellenes tripunctatus bedreigd 8  
Pardosa monticola Bedreigd 17 verkiest kort(gegraasd)e droge graslanden 
Pardosa pullata   4  
Pardosa nigriceps   8  
Pardosa hortensis Zeldzaam 86  
Pardosa lugubris kwetsbaar 211 algemeen in de Kempen; bosrandsoort 
Xerolycosa nemoralis Kwetsbaar 22 niet zeldzaam; bosrandsoort 
Alopecosa barbipes Kwetsbaar 6 verkiest kort(gegraasd)e droge graslanden 

Alopecosa trabalis 

Met 
uitsterven 
bedreigd 12 zeer bijzondere soort 

Alopecosa pulverulenta   6  
Alopecosa cuneata Kwetsbaar 1 niet zeldzaam in Kempen 
Alopecosa fabrilis Bedreigd 23  
Trochosa terricola   240  
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Geslacht Soort Rode Lijst 
Vlaanderen Aantal Opmerkingen 

Arctosa perita kwetsbaar 7 niet zeldzaam in Limburg, op kale zandbodem 
Pirata hygrophilus   2  
Pisaura mirabilis   3  
Agelena labyrinthica   2  
Textrix denticulata   44  
Tegenaria atrica   4  
Tegenaria agrestis   5  
Tegenaria picta   25  
Cicurina cicur   2  
Hahnia montana   6  
Hahnia helveola Kwetsbaar 11 Bossoort 
Euryopis flavomaculata kwetsbaar 25  
Crustulina guttata kwetsbaar 5  
Steatoda phalerata Kwetsbaar 11  
Steatoda albomaculata Kwetsbaar 6 gebonden aan kale zandbodem 
Anelosimus vittatus   1  
Theridion simile   4  
Enoplognata ovata   1  
Enoplognatha thoracica   17  
Robertus lividus   17  
Tetragnatha obtusa   1  
Pachygnatha clercki   1  
Metellina mengei   1  
Araneus diadematus   3  
Araniella opistographa   1  
Zilla diodia   1  
Hyposinga albovittata kwetsbaar 5  
Cercidia prominens   1  
Mangora acalypha   1  
Argiope bruennichi Zeldzaam 1 ondertussen algemeen in bijna heel Vl. 
Trichopterna cito kwetsbaar 3  
Ceratinella scabrosa   1  
Walckenaeria acuminata   7  
Walckenaeria cucullata   3  
Walckenaeria atrotibialis   6  
Walckenaeria monoceros   3  
Gongylidiellum latebricola   2  
Pocadicnemis pumila   1  
Micrargus herbigradus   2  
Erigone atra   1  
Erigone dentipalpis   2  
Meioneta rurestris   1  
Microneta viaria   21  
Centromerus brevivulvatus   2  
Centromerus pabulator zeldzaam 8  
Centromerus prudens   2  
Centromerus sylvaticus   4  
Centromerus dilutus   1  
Centromerita concinna   32  
Saaristoa abnormis   3  
Macrargus rufus   43  
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Geslacht Soort Rode Lijst 
Vlaanderen Aantal Opmerkingen 

Bathyphantes gracilis   5  
Stemonyphantes lineatus   2  
Lepthyphantes tenuis   7  
Tenuiphantes flavipes   28  
Palludiphantes ericaeus   1  
Palliduphantes pallidus   6  

Linyphia tenuipalpis 

met 
uitsterven 
bedreigd 1 bijzondere soort van droge heide 

Neriene furtiva bedreigd 1 Bosrandsoort 
Linyphia hortensis   1  
Neriene clathrata   1  

 

Welke ecotopen zijn nu belangrijk? We vinden vooral veel soorten van schrale, weinig begroeide bodem. Dit zijn 
zowel soorten die kenmerkend zijn voor droge, voedselarme graslanden of voor droge heide.  

Daarenboven zijn er een flink aantal bijzondere bosrandsoorten gevonden. Boomgroepjes met oude eiken of 
Grove dennen zijn in dat opzicht zeer waardevol, zowel voor soorten die in het strooisel onder deze bomen leven 
zoals Pardosa lugubris, X. nemoralis, Euryopis flavomaculata,… als voor vegetatiebewonende soorten als 
Philodromus praedatus, Neriene furtiva,….  Voor deze laatste groep zijn breed uitgegroeide eiken en dennen 
ideaal. De dieren leven graag op de onderste takken hiervan.  

Een belangrijk besluit is dat de afwisseling belangrijk is, tussen:  

• open, kale zandbodem  

• volwassen/oude struikheide  

• boomgroepjes van Zomer- of Wintereik, Grove den, Spork, Lijsterbes 

2.3.4.4.3 MIEREN 

In onderstaande Tabel 18 Mieren, staan alle soorten die in Kamert gevangen zijn, niet minder dan 26 soorten. 
Hiervan zijn er 11 opgenomen in de Rode lijst (Dekoninck et al., 2003): 

• Sterk bedreigd (SB): 1 soort 

• Bedreigd, maar mate waarin ongekend: 2 soorten 

• Kwetsbaar:  8 soorten 

Opvallend is het voorkomen van 9 Formica-soorten. Hiervan zijn 5 soorten ‘kwetsbaar’ op Vlaams niveau en van 
2 soorten is niet gekend in welke mate ze bedreigd zijn.  

Alle 3 de Vlaamse bosmieren, de Zwartrugbosmier (Formica pratensis), de Behaarde bosmier (Formica rufa) 
en de Kale bosmier (Formica polyctena), komen voor, evenals een hybride van de laatste 2 van deze soorten. 
Dit toont opnieuw aan, zoals we ook vaststelden bij de spinnen- en loopkeverfauna, dat er waardevolle 
overgangen aanwezig zijn tussen open ecotopen (heide, kaal zand) en bos of boomgroepjes. Een grote 
‘bosrandlengte’ is zeer belangrijk voor de bosmieren. 
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Tabel 18 Mieren 

Soort Ned.naam Rode lijst Eindtotaal 
Formica cunicularia Bruine baardmier   3 
Formica fusca Grauwzwarte mier   55 
Formica lusatica Duinrenmier BMO   
Formica polyctena Kale bosmier K 269 
Formica rufa x polyctena hybride van Formica rufa complex  BMO 7 
Formica pratensis Zwartrugbosmier K 20 
Formica rufa Behaarde bosmier K 2 
Formica rufibarbis Rode baardmier K 103 
Formica sanguinea Bloedrode roofmier K 625 
Lasius brunneus Boommier   4 
Lasius fuliginosus Glanzende houtmier   10 
Lasius niger Wegmier   464 
Lasius platythorax Humusmier   62 
Lasius psammophilus Buntgrasmier K 4 
Lasius sabularum Breedschubmier   1 
Leptothorax acervorum Behaarde slankmier   4 
Leptothorax nylanderi Bosslankmier   245 
Myrmecina graminicola Oprolmier K 1 
Myrmica rubra Gewone steekmier   1 
Myrmica ruginodis Bossteekmier   266 
Myrmica rugulosa Kleine steekmier   1 
Myrmica sabuleti Zandsteekmier   234 
Myrmica schencki Kokersteekmier K 22 
Stenamma debile Gewone drentelmier   34 
Strongylognathus testaceus Sabelmier SB 8 
Tetramorium caespitum Zwarte zaadmier   1296 

Eindtotaal     3741 

Rode bosmieren zijn plaatselijk erg sterk achteruitgegaan. Eén reden is dat de Vlaamse bossen dichter en 
donkerder geworden zijn. Het vroegere middelhout en hakhout(beheer) is vervangen door hooghout. Actieve 
vernietiging van de nesten speelt echter ook een belangrijke rol. Vogelkwekers verstoren namelijk de nesten door 
de poppen in te zamelen als voedsel voor vogels. Dit is uiteraard verboden, gezien het strikt beschermde soorten 
betreft.  

Rode bosmieren zijn zeer belangrijke doelsoorten voor het studiegebied. Een Rode-bosmiernest vormt een 
ecosysteem op zich (met veel gastsoorten uit vele diergroepen bijvoorbeeld kevers, andere mierensoorten, 
pissebedden,…). Bovendien is er een hypothese dat de toename van teken deels te maken heeft (of mogelijk is) 
door de afname van Rode bosmieren, die anders veel van dat gespuis 'opruimen'. 

Dat de kwaliteit van de open ecotopen (afwisseling droge heide en kaal zand) hoog is, tonen de overige Rode-
lijstsoorten aan: Formica lusatica, Lasius psammophilus, Myrmica schencki en Strongylognathus testaceus zijn 
typische soorten van heidegebieden waar voldoende variatie aanwezig is tussen oude struikheidevegetatie, jonge 
heide en open kaal zand. 

Belangrijk om weten is dat mieren zeer gevoelig zijn voor beheeringrepen en dat deze voldoende extensief en 
kleinschalig moeten gebeuren.  

2.3.4.4.4 SCARABAEIDAE 

Er zijn 2 soorten mestkevers waargenomen, telkens met 1 exemplaar. 
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De Heidedrietand of Driehoornmestkever (Typhaeus typhoeus) is een beschermde soort in Vlaanderen. De soort 
is beperkt tot heidegebieden waar ze leeft in konijnen- en schapenmest. De soort graaft (net als Geotrupes) 
gangen, maar veel dieper, tot 1, 5 m ! (Chinery, 2003).  

De Bosmestkever (Geotrupes vernalis) leeft overwegend in open, zandig en bosachtig biotoop en is vooral in 
koeienmest algemeen. 

2.3.4.4.5 ROOFVLIEGEN 

De meeste roofvliegen jagen op kale zandbodem, zowel in open gebieden als op kleinere open plekken in het bos 
of aan bosranden. 

Tabel 19 Roofvliegen 

Soort Aantal 
Philonicus albiceps 12 
Antipalus varipes 3 
Machimus spec. 1 

2.3.4.4.6 ZWEEFVLIEGEN 

Er zijn 2 soorten waargenomen die beide zeer algemeen zijn in Vlaanderen:  

• De Gewone pendelvlieg (Helophilus pendulus): 9 ex. 

• De Blinde bij (Eristalis tenax var.campestris): 1 ex. 

2.3.4.4.7 GOUDWESPEN 

Enkel de soort Hedychrum nobile werd in een bodemval gevonden. 

2.3.4.4.8 COCCINELLIDAE 

Er zijn 3 soorten lieveheersbeesten waargenomen, alle 3 algemeen tot zeer algemeen in Vlaanderen.  

Tabel 20 Coccinellidae 

Soort Ned. Naam Aantal 
Tytthapsis sedecimpunctata Zestienpuntlieveheersbeest 7 
Coccinella septempunctata Zevenstippelig lieveheersbeest 2 
Exochomus quadripustulatus Viervleklieveheersbeestje 1 

2.3.4.4.9 LIBELLEN 

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit de databank van de Libellenwerkgroep Gomphus. 

Tabel 21 Libellen 

Gemeente Hechtel   Gemeente Eksel  

Nederlandse naam RL-status  Nederlandse naam RL-status 

Azuurwaterjuffer Momenteel niet bedreigd  Azuurwaterjuffer Momenteel niet bedreigd 

Blauwe glazenmaker Momenteel niet bedreigd  Bandheidelibel Zeldzaam 

Bloedrode heidelibel Momenteel niet bedreigd  Breedscheenjuffer Momenteel niet bedreigd 

Breedscheenjuffer Momenteel niet bedreigd  Geelvlekheidelibel Momenteel niet bedreigd 

Geelvlekheidelibel Momenteel niet bedreigd  Gewone oeverlibel Momenteel niet bedreigd 

Gewone bronlibel Bedreigd  Gewone pantserjuffer Momenteel niet bedreigd 
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Gewone oeverlibel Momenteel niet bedreigd  Grote keizerlibel Momenteel niet bedreigd 

Gewone pantserjuffer Momenteel niet bedreigd  Grote roodoogjuffer Kwetsbaar 

Grote keizerlibel Momenteel niet bedreigd  Houtpantserjuffer Momenteel niet bedreigd 

Lantaarntje Momenteel niet bedreigd  Kleine roodoogjuffer Momenteel niet bedreigd 

Paardenbijter Momenteel niet bedreigd  Lantaarntje Momenteel niet bedreigd 

Platbuik Momenteel niet bedreigd  Metaalglanslibel Kwetsbaar 

Smaragdlibel Kwetsbaar  Paardenbijter Momenteel niet bedreigd 

Steenrode heidelibel Momenteel niet bedreigd  Plasrombout Momenteel niet bedreigd 

Tangpantserjuffer Bedreigd  Platbuik Momenteel niet bedreigd 

Tengere grasjuffer Bedreigd  Smaragdlibel Kwetsbaar 

Variabele waterjuffer Bedreigd  Venglazenmaker Zeldzaam 

Viervlek Momenteel niet bedreigd  Viervlek Momenteel niet bedreigd 

Vuurjuffer Momenteel niet bedreigd  Vuurjuffer Momenteel niet bedreigd 

Watersnuffel Momenteel niet bedreigd  Watersnuffel Momenteel niet bedreigd 

Zwarte heidelibel Momenteel niet bedreigd  Zwarte heidelibel Momenteel niet bedreigd 

Zwervende pantserjuffer Momenteel niet bedreigd    

Voor libellen zijn de Limburgse en Antwerpse Kempen de hot spots van België voor libellen. Voedselarme 
waterpartijen op zandige bodem, met andere woorden vennen, herbergen een rijke verscheidenheid aan libellen.  

Uit bovenstaande lijst zijn Tangpantserjuffer en Venglazemaker typische Rode-lijstsoorten van vennen, terwijl 
Gewone pantserjuffer, Watersnuffel, Zwarte heidelibel en Viervlek dé 4 soorten zijn die in hoge aantallen 
voorkomen bij zure vennen. Merkwaardig is het ontbreken van Venwitsnuitlibel en Koraaljuffer in deze lijst, 2 
Rode-lijstsoorten die men zou verwachten in het gebied. 

Opmerkelijk is het voorkomen van typische, zeldzame libellensoorten van stromend water, namelijk Gewone 
bronlibel en Metaalglanslibel. Gewone bronlibel is de grootste libellensoort van België en in Vlaanderen 
grotendeels beperkt tot de bovenlopen van zuivere beekjes (Ziepbeek, Asbeek, Dommel, in Meerdaalwoud). 

Even opvallend is het voorkomen van enkele typische laagveensoorten, Smaragdlibel, Grote roodoofjuffer, maar 
vooral de zeer sterk in aantal afgenomen Variabele waterjuffer.  

Bandheidelibel, Tengere grasjuffer en Zwervende pantserjuffer tenslotte, zijn typische soorten van pioniermilieu, 
ook in eerder voedselrijke omstandigheden. 

2.3.4.4.10 SPRINKHANEN 

In de 1km-hokken waarin de gemeentebossen gelegen zijn, komen volgende Sprinkhanen voor (Databank IN): 

Tabel 22 Sprinkhaangegevens  

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam RL-status 

Chorthippus albomarginatus kustsprinkhaan zeldzaam 

Chorthippus biguttulus ratelaar Momenteel niet bedreigd 

Chorthippus brunneus bruine sprinkhaan Momenteel niet bedreigd 

Chorthippus mollis snortikker Kwetsbaar 

Chorthippus montanus zompsprinkhaan Kwetsbaar 

Chorthippus parallelus krasser Momenteel niet bedreigd 

Conocephalus dorsalis gewoon spitskopje Momenteel niet bedreigd 

Gryllus campestris veldkrekel zeldzaam 

Meconema thalassinum boomsprinkhaan Momenteel niet bedreigd 

Metrioptera brachyptera heidesabelsprinkhaan Kwetsbaar 
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Myrmeleotettix maculatus knopsprietje Momenteel niet bedreigd 

Nemobius sylvestris boskrekel zeldzaam 

Oedipoda caerulescens blauwvleugelsprinkhaan Kwetsbaar 

Omocestus rufipes negertje zeldzaam 

Omocestus viridulus wekkertje Kwetsbaar 

Tetrix undulata Gewoon doorntje Momenteel niet bedreigd 

Tettigonia viridissima grote groene sabelsprinkhaan Momenteel niet bedreigd 

In de omgeving van de gemeentebossen komen enkele zeldzame en kwetsbare Rode-lijstsoorten voor14: 

Zeldzaam zijn: 

- De kustsprinkhaan komt vooral voor in dichte, lage tot halfhoge grazige vegetaties. In het binnenland 
worden vochtige milieus geprefereerd; aan de kust kan de soort dank zij de hogere luchtvochtigheid ook 
in drogere milieus zoals duinen overleven. 

- Veldkrekels leven doorgaans in kleine populaties in warme en droge biotopen op zandige bodems, 
zoals schrale graslanden, wegbermen, heideterreinen, kapvlakten en schrale onkruidakkertjes. Bij 
verstoring trekken ze zich terug in een holletje. 

- De boskrekel is een typische soort van warme, zonnige bosranden. Ze kan hierbij in vele verschillende 
biotopen worden aangetroffen: vooral in kalkgraslanden, steengroeven en heidevelden, maar ook langs 
bospaden, in open plekken in het bos, langs wegen, spoorwegbermen en in tuinen. 

- Het negertje houdt van droge, goed geëxponeerde biotopen en houdt zich daar gewoonlijk niet ver van 
de bosrand op. De soort is veruit het meest frequent aangetroffen op mesofiele kalkgraslanden met een 
vrij hoge en dichte grasvegetatie. Op rotsachtige, schaars begroeide graslanden is de soort opvallend 
zeldzamer. Daarnaast vinden we O. rufipes vrij algemeen in verlaten steengroeven met een duidelijke 
voorkeur voor kalk, heidevelden, weg- en spoorwegbermen, warme open plekken in het bos of langs 
brede boswegen.  

Kwetsbaar zijn: 

- De snortikker komt vooral voor in droge heideterreinen. De meest typische plaats vormen enigszins 
beschutte, grazige plaatsen. Ook op veel grazige wegbermen op zandgrond. 

- De zompsprinkhaan bewoont mesotrofe, natte tot vochtige graslanden, doorgaans op venige bodem. 
Hij heeft een voorkeur voor plekken met een open en lage tot halfhoge vegetatie. De meeste 
vindplaatsen hebben een extensief beheer.  

- De blauwvleugel bewoont zeer droge plaatsen met lage, open vegetatie: duinen, heide, schraal 
grasland, kalkgrasland (xerobromion) en rotsen. Veel recente vindplaatsen bevinden zich op door 
mensen geschapen terreinen zoals mijnterrils, steen- en zandgroeven en spoorwegbermen. 

- Het wekkertje heeft een voorkeur voor vrij vochtige tot natte, relatief hoge en dichte grasvegetatie. 
Dikwijls is de soort aan te treffen in Pijpestrootje- of Pitrusbulten. Ook is ze algemeen in hoogveen, in 
open plekken in het bos of langs slootkanten en in mesofiele kalkgraslanden. Ze kan ook in begraasde 
weide worden gevonden, voor zover de beweiding niet te intensief is. Ook op de plateaus in de 
Kalkstreek komt ze af en toe voor, voor zover er voldoende hoge vegetatie is, en dan meestal op de 
noordhellingen. 

                                                                            
14 Informatie van de website www.saltabel.org 
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Natuurbeheer in functie van sprinkhanen15 

Nagenoeg alle inheemse soorten sprinkhanen en krekels bewonen lage vegetaties en de overgangen hiervan naar bos. 
Aangezien de meeste sprinkhanensoorten niet goed of niet kunnen vliegen verdienen de aanwezige (rest)populaties 
voldoende aandacht. Daarnaast is de uitbouw van een netwerk van punt- en lijnvormige elementen (met voldoende grootte en 
kwaliteit) van groot belang voor het voortbestaan van (kritische) sprinkhanensoorten.  

Voor een optimaal ontwikkelde sprinkhanenfauna zou een terrein aan een groot aantal randvoorwaarden moeten voldoen. Het 
gaat dan met name om de aanwezigheid van (De sprinkhanen en krekels van Nederland, 1997): 

- onderling verbonden plekken met een warm meso- en/of microklimaat. 

- een afwisselende vegetatiestructuur die de dieren beschutting biedt tegen extreme weersomstandigheden en vijanden, maar 
voortbeweging en eileg niet belemmert.  

- overgangen van droge naar vochtige bodem. 

- een voldoende grote oppervlakte van geschikte biotopen. 

Heide en stuifzandgebieden 

Heide- en stuifzandgebieden zijn lange tijd vrij intensief gebruikt geweest als weidegrond en als grond om plaggen te steken. 
Dit resulteerde in voedselarme, schaars begroeide plekken met een warm microklimaat. Met name in deze eeuw is het 
microklimaat op de meeste heide- en stuifzandterreinen meer gematigd geworden door vergrassing, strooiselophoping en 
bebossing. Door middel van grootschalig plaggen of maaien is getracht deze ontwikkeling stop te zetten, maar dat heeft vaak 
geresulteerd in een nogal eenvormige vegetatiestructuur. Geplagde vegetaties blijken voor de meeste soorten sprinkhanen 
jarenlang ongeschikt te zijn. 

Veel sprinkhanen hebben baat bij een extensieve begrazing die leidt tot een gevarieerde vegetatie. De nadelen van begrazing 
zoals het mogelijk uitblijven van een groot aandeel open bodem of het ontstaan van een korte, dichte vegetatie kunnen 
opgevangen worden door aanvullend kleinschalig plaggen of frezen. 

 

2.3.4.5 VLINDERS16 

In bijlage zit de volledige lijst van vlinders met het toponiem waar ze geïnventariseerd werden. De meeste soorten 
werden geïnventariseerd in Veewei, enkele in Pijnven en Groentje en Bont dikkopje in de Vallei van de Zwarte 
Beek. De overige soorten verspreid over Hechtel-Eksel. Extrapollatie van de habitatperimeter naar de 
gemeentebossen is enkel waarschijnlijk voor de algemene soorten en die soorten die gebonden zijn aan bos.  

Vlindergegevens zijn afkomstig van de Vlaamse Vlinderwerkgroep. 

Tabel 23 Vlinderinventarisatie Hechtel-Eksel 

Nederlandse naam Rode-Lijstcategorie Nederlandse naam Rode-Lijstcategorie 

Argusvlinder Momenteel niet bedreigd Heivlinder Kwetsbaar 

Bont dikkopje Kwetsbaar Hooibeestje Momenteel niet bedreigd 

Bont zandoogje Momenteel niet bedreigd Icarusblauwtje Momenteel niet bedreigd 

Boomblauwtje Momenteel niet bedreigd Klein geaderd witje Momenteel niet bedreigd 

Bruin zandoogje Momenteel niet bedreigd Klein koolwitje Momenteel niet bedreigd 

                                                                            
15 Uit: Thys N., 2002. Sprinkhanen & Co. Natuurpunt Educatie, Turnhout, 75 p. 
16 De kaderteksten zijn overgenomen uit Dagvlinders in Vlaanderen, D; Maes en H. Van Dyck, 1999. 
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Nederlandse naam Rode-Lijstcategorie Nederlandse naam Rode-Lijstcategorie 

Bruine eikenpage Kwetsbaar Kleine ijsvogelvlinder Kwetsbaar 

Citroenvlinder Momenteel niet bedreigd Kleine vos Momenteel niet bedreigd 

Dagpauwoog Momenteel niet bedreigd Kleine vuurvlinder Momenteel niet bedreigd 

Eikenpage Momenteel niet bedreigd Koevinkje Momenteel niet bedreigd 

Geelsprietdikkopje Momenteel niet bedreigd Koninginnepage Momenteel niet bedreigd 

Gehakkelde aurelia Momenteel niet bedreigd Landkaartje Momenteel niet bedreigd 

Groentje Kwetsbaar Oranje zandoogje Momenteel niet bedreigd 

Groot koolwitje Momenteel niet bedreigd Oranjetipje Momenteel niet bedreigd 

Heideblauwtje Kwetsbaar Zwartsprietdikkopje Momenteel niet bedreigd 
 

Bont dikkopje - Carterocephalus palaemon 

Ecologie en verspreiding in Vlaanderen 

Het Bont dikkopje is vrij zeldzaam. De huidige vindplaatsen liggen allemaal in de Kempen en sluiten aan bij de Kempense 

populaties in Nederland. Het leeft op de overgang van vochtige graslanden naar vochtige bossen, op open plekken en brede 

bospaden in broekbossen en in heiden, vaak in de buurt van kleine open waters als grachten of vennen. De waardplanten 

waarop eitjes afgezet worden, staan meestal in een strook van 1 meter van de bosrand of op een open en vrij vochtige, grazige 

en schaduwrijke plek in het bos in vegetaties die al meerdere jaren niet meer gemaaid werden. Populaties van het Bont 

dikkopje zijn doorgaans vrij klein en komen meestal voor op vrij kleine terreinen, waardoor de soort tijdens inventarisaties niet 

altijd opgemerkt wordt. 

Behoud 

Het beheer voor het Bont dikkopje moet gericht zijn op het instandhouden van de verschillende situaties, die nodig zijn voor het 

voltooien van de levenscyclus: meestal komt dit neer op een beheer van nietsdoen of op het periodiek (om de 5-7 jaar) 

openkappen van dichtgroeiende plaatsen of het verbreden van bospaden (tot ca. 20-30 m). Begrazing kan enkel als het zeer 

extensief gebeurt (meestal volstaat de begrazing door reeën en konijnen om het leefgebied geschikt te houden) aangezien er 

voldoende hoog gras nodig is voor het maken van een overwinteringsspinsel (hibernaculum). Als er een maaibeheer toegepast 

wordt, moeten er steeds grote delen ongemaaid blijven en blijft ook de bosrand best ongemaaid om steeds te kunnen voorzien 

in geschikte eiafzetplaatsen en in de vrij grote nectarbehoefte. Voor het voortbestaan van een lokale populatie is het belangrijk 

dat er verschillende geschikte leefgebieden in elkaars nabijheid liggen zodat er voortdurend uitwisseling tussen de verschillende 

populaties kan gebeuren (metapopulatie). Hiervoor kunnen brede, bloemrijke bospaden best opengehouden of verbreed 

worden omdat ze eventueel kunnen dienen als verbinding tussen dergelijke terreinen. 

 
 

De Bruine eikenpage - Satyrium ilicis  

Ecologie en verspreiding in Vlaanderen 

De Bruine eikenpage is momenteel zeldzaam. Momenteel zijn bijna alle vindplaatsen gelegen in de Kempen, al blijven er op 

enkele heideterreintjes op de zandgronden in Oost- en West-Vlaanderen nog steeds populaties aanwezig. Deze vlinder is 

vooral te vinden aan bosranden of in struwelen met eiken op voedselarme zandbodem waar eveneens vrij veel nectar te vinden 

is (vaak braamstruwelen). De wijfjes zetten de eitjes meestal af op de zuidoostkant van vrij jonge Zomereiken, maar mogelijk 

ook op andere eikensoorten die vaak niet hoger zijn dan 4 meter. Het lijkt erop dat de soort zich langsheen bosranden en 

houtwallen met een voldoende groot nectaraanbod over meerdere kilometers kan verplaatsen. 

 

Behoud 
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De voornaamste oorzaak voor de achteruitgang van de Bruine eikenpage is het veranderde bosbeheer waardoor 

zoomvegetaties met kleinere eiken verdwijnen en het nectaraanbod te klein wordt. Een geschikt natuurbeheer voor de Bruine 

eikenpage moet zorgen voor verjonging van eiken (opslag van jonge eiken in eikenhakhoutbossen) en het behouden of creëren 

van mantel- en zoomvegetaties aan de bosranden met voldoende nectarbronnen (o.a. braamstruiken) door de bosrand slechts 

af en toe te maaien. 

 

Groentje - Callophrys rubi 

Ecologie en verspreiding in Vlaanderen 

Het Groentje is vrij zeldzaam. Op enkele uitzonderingen in West- en Oost-Vlaanderen na, liggen alle huidige vindplaatsen in de 

Kempen. In Vlaanderen zijn de voornaamste leefgebieden van het Groentje droge en vochtige heiden, maar in het zuidoosten 

van Limburg is een populatie aanwezig op een kalkgrasland.  

Behoud 

Als beheersvorm kan op de heide best extensieve begrazing toegepast worden, maar waar dat niet mogelijk is, kunnen 

dopheiveldjes best kleinschalig en gefaseerd, maar niet jaarlijks gemaaid worden. Het laten staan van bomen en struiken op de 

heide is een bijkomende voorwaarde voor het Groentje omdat van daaruit territoria verdedigd worden. Indien nieuwe 

heidegebieden voor het Groentje gecreëerd worden, moet dit gebeuren op niet te grote afstand van een bestaande populatie, 

omdat de soort niet al te mobiel is (tot 400 meter is bekend). 

 

De Kleine parelmoervlinder - Issoria lathonia   

Ecologie en verspreiding in Vlaanderen 

De Kleine parelmoervlinder is momenteel zeer zeldzaam. De grootte van het verspreidingsgebied van de Kleine 

parelmoervlinder neemt in de loop van de 20ste eeuw bijna voortdurend af, maar vooral sinds de tweede helft van de jaren 

tachtig is er een bijzonder sterke terugval. De Kleine parelmoervlinder is vooral te vinden in duinen en andere droge, schrale 

graslanden. De eitjes worden afgezet op verschillende soorten viooltjes, voornamelijk Duinviooltje in de duinen en Driekleurig 

viooltje en Akkerviooltje in het binnenland. De vlinders zijn weinig honkvast en kunnen ver buiten hun voortplantingsgebieden 

waargenomen worden. 

Het voorbije jaar zijn er verspreid over heel Vlaanderen uitzonderlijk veel Kleine parelmoervlinders waargenomen. Populaties 

van deze soort zijn de laatste jaren nochtans enkel nog bekend van de westkust en de soort staat dan ook in de categorie 'met 

uitsterven bedreigd' op de Vlaamse Rode lijst. In de provincie Limburg heeft de Kleine parelmoervlinder zich in 2004 lokaal zelfs 

kunnen voortplanten. (website ANKONA, D. Gorissen, 2005) 

Behoud 

Op de Vlaamse Rode Lijst staat de soort nog in de categorie Uitgestorven, maar ondertussen zijn er nieuwe populaties ontdekt 

aan de Westkust. Indien deze populaties zich enkele jaren kunnen handhaven, moeten we de soort in de categorie Met 

uitsterven bedreigd onderbrengen. In de duinen zal het beheer ervoor moeten zorgen dat er enerzijds schrale vegetaties met 

viooltjes en anderzijds een voldoende groot nectaraanbod in de vorm van ruigten behouden blijven. Extensieve begrazing of 

gefaseerd maaibeheer zijn twee geschikte beheersmaatregelen, die ook in andere duingebieden en zelfs op schrale graslanden 

in het binnenland toegepast kunnen worden. Vanwege de vrij grote mobiliteit is de Kleine parelmoervlinder zeer waarschijnlijk in 

staat opnieuw geschikte gebieden spontaan te herkoloniseren. 

Kleine ijsogelvlinder - Limenitis camilla  
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Ecologie en verspreiding in Vlaanderen 

De Kleine ijsvogelvlinder is vrij zeldzaam. De huidige verspreiding is grotendeels beperkt tot de Kempen. De Kleine 

ijsvogelvlinder leeft in vrij open bossen en aan bosranden met Wilde kamperfoelie waar schaduw en zon elkaar pleksgewijs 

afwisselen. De favoriete eiafzetplanten staan aan rand van brede bospaden of in licht beschaduwde delen van het bos en zijn 

meestal alleenstaand. Kleine ijsvogelvlinders voeden zich voornamelijk met honingdauw, maar worden ook gezien op bloemen 

van braamstruiken en Sporkehout. 

Behoud 

Een geschikt natuurbeheer voor de Kleine ijsvogelvlinder moet zorgen voor gevarieerde bosranden en een afwisseling van licht 

en schaduw in loofbossen met een voldoende grote oppervlakte. Dit kan het beste gebeuren door het kleinschalig kappen van 

bomen, door het verbreden van de bospaden zodat er meer licht in het bos binnendringt en door het gefaseerd maaien van de 

bosranden waardoor er altijd voldoende nectar aanwezig is. 

De Kleine ijsvogelvlinder werd geïnventariseerd in Veewei, maar ook in bestand 22a (Spiekelspade) komt vrij veel Wilde 

kamperfoelie voor in een bosrand met zon en schaduw. Het is de ideale habitat voor deze soort, maar er zijn geen gegevens 

van waarnemingen in dit gedeelte. 

Heideblauwtje - Plebeius argus 

Ecologie 

Het Heideblauwtje is momenteel zeldzaam. De grootte van het verspreidingsgebied is sinds het begin van de 20ste eeuw 

voortdurend afgenomen. Momenteel is de verspreiding van het Heideblauwtje volledig beperkt tot de Kempen. Het 

Heideblauwtje is vooral te vinden op heideterreinen waar zowel vochtige als droge heide aanwezig zijn. De wijfjes zetten de 

eitjes afzonderlijk af op of in de buurt van voornamelijk Gewone dophei, Stekelbrem en Struikhei die bij voorkeur op een kale 

bodem (warmer microklimaat) en in de buurt van mierennesten van Lasius niger staan. De ideale vegetatiesamenstelling van 

een leefgebied voor het Heideblauwtje bestaat uit ongeveer 50% Gewone dophei, 25-30% Pijpenstrootje, 15-20% Struikhei en 

5-10% kale grond. 

Behoud 

Natuurbeheer voor het Heideblauwtje moet zorgen voor verjonging van Gewone dophei en Struikhei door het terugdringen van 

de vergrassing en voor het hier en daar laten staan van Bremstruiken op de heide. De meest geschikte beheersvorm is 

extensieve begrazing, maar ook kleinschalig plaggen en gefaseerd maaien van heide kan gunstig zijn voor het Heideblauwtje.  

 

Heivlinder - Hipparchia semele 

Ecologie en verspreiding in Vlaanderen 

De Heivlinder was vroeger vrij algemeen, maar is momenteel vrij zeldzaam. Op enige uitzonderingen na liggen zowel de oude 

als de recente vindplaatsen in de duinen en in de Kempen. Aangezien de Heivlinder een vrij goede vlieger is, kan de soort soms 

ver van de normale vliegplaatsen waargenomen worden (tot 3 km). De Heivlinder kan aangetroffen worden op droge heide, 

heischrale graslanden en in de duinen. De wijfjes zetten de eitjes afzonderlijk af op meestal dorre bladeren of andere droge 

plantendelen van voornamelijk Schapegras in de heideterreinen en Helm aan de kust, maar ook op andere soorten grassen van 

het geslacht Struisgras, Dravik, Zwenkgras en Doddengras.  

 

Behoud 
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De voornaamste redenen voor de achteruitgang van de Heivlinder zijn het verdwijnen en de vergrassing van heideterreinen en 

de verruiging door een gebrek aan beheer in de duinen. Ook het bebossen van stuifduinen met naaldhout heeft waarschijnlijk 

bijgedragen tot de achteruitgang van deze soort. Een geschikt natuurbeheer moet ervoor zorgen dat een vrij schrale en lage 

vegetatie behouden blijft of gecreëerd wordt met hier en daar open plekken. Ook een voldoende nectaraanbod tijdens de 

maanden juli en augustus is belangrijk voor de Heivlinder. Extensieve begrazing is hiervoor de meest geschikte 

beheersmaatregel, maar waar dat niet mogelijk is, kan hier en daar geplagd of gefaseerd gemaaid worden om de heide in een 

vrij vroeg successiestadium te houden. 
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2.4 OPBRENGSTEN EN DIENSTEN 

22..44..11  HHOOUUTTOOPPBBRREENNGGSSTTEENN  

In het bosbeheerplan van 1981 staan per jaartal de afgeleverde producten in m³ sinds 1951 tot en met 1981. ‘De 
aflevering per ha bedroeg in die periode van 31 jaar gemiddeld 2,05 m³/ha/jaar. Van 1967 tot en met 1981 kwam 
de houtaflevering uitsluitend uit dunningsproducten, behalve in het jaar 1977, toen als gevolg van een hevige 
bosbrand van 1976, meer dan 42 ha kaalkap moest worden afgeleverd. Tabel 24 Verkoop per omtrekklasse van 
1951 tem 1981 (m³), geeft een samenvatting van de opbrengsten. Meer dan de helft van het totale volume werd 
geleverd door producten uit het kleinste assortiment: 14-39 cm. De 2 afmetingsklassen 14-39 en 40-69 cm 
vertegenwoordigen het overgrote deel (96,2%) van de totale productie. Zwaardere afmetingen werden niet 
afgeleverd, gezien de Grove den indeze streek niet lang op stam bewaard wordt en zaaghout van mindere 
kwaliteit oplevert. De cijfers wijzen er op dat de houtafleveringen niet zozeer door kaalkappen, doch eerder uit 
regelmatige dunningen bekomen worden.’ 

Tabel 24 Verkoop per omtrekklasse van 1951 tem 1981 (m³) 

 Omtrek 
14-39 cm 

Omtrek 
40-69 cm 

Omtrek 
70-89 cm 

Omtrek 
90-119 cm 

Omtrek 
>=120 cm) 

Totaal V m³ 

Volume (m³) 20208 13956 1267 78 -  

% van Totaal 56,9% 39,3% 3,6% 0,2%  100% 

In totaal bedroegen de inkomsten over de periode van 31 jaar 13.532.521 Bef, de uitgaven 4.361.775 Bef, 
hetgeen een netto-opbrengst van 15.515 Bef/ha of 505,5 Bef/ha/jaar (=12,53€/ha/jaar) oplevert. Deze opbrengst 
is normaal voor de streek en bevredigend. Het ontbreken van kaalkappen van 1966 tot 1981 had de opbrengst in 
negatieve zin beïnvloed, bovendien was de kaalkap van 1977 het gevolg van brand en dus weinig productief. De 
verkopen van brandhout daarentegen waren wel zeer winstgevend. 

Vanaf 1979 tot 2005 zijn de gegevens van de openbare houtverkopen samengevat in Tabel 25. Aangenomen dat 
de gemeentebossen in Hechtel-Eksel over die periode een benaderende oppervlakte van 576 ha bedekken, 
bedraagt de gemiddelde opbrengst over die periode 5m³/ha/jaar. Dat is 2,5 keer zoveel als van 1950 tot 1980. 
Opnieuw  werden de meeste opbrengsten uit dunningen gehaald; bijna 90% van het totale geoogste volume is 
afkomstig van dunningen. De gemiddelde prijs per m³ bedroeg 12€. In de jaren 1995, 2001 en 2002 werden er 
geen dunningen of kaalkappen uitgevoerd. 

Tabel 25 Gegevens van de openbare houtverkopen van 1979 tot 2005 

  Aantalstuks Volume (m³) Totaal Prijs (€) Prijs/m³ 
Dienstjaar Dunning kaalkapping Dunning kaalkapping Aantalstuks Volume (m³) Dunn. + KK  

1979 40731 0 1274 0 40731 1274 1083,29 0,85 
1980 24363 0 1265 0 24363 1265 16271,73 12,86 
1981 36324 0 2138 0 36324 2138 24405,12 11,41 
1982 36535 0 1541 0 36535 1541 20907,34 13,57 
1983 53723 3796 2875 1218 57519 4093 73007,12 17,84 
1984 29208 0 3284 0 29208 3284 39883,59 12,14 
1985 60268 8257 3406 2694 68525 6100 99661,90 16,34 
1986 61422 0 4921 0 61422 4921 76726,52 15,59 
1987 19443 5353 1769 1811 24796 3580 58348,1863 16,3 
1988 31859 0 2281 0 31859 2281 30684,26 13,45 
1989 26205 4311 2054 1053 30516 3107 40654,315 13,1 
1990 16816 0 3015 0 16816 3015 55037,00 18,25 
1991 5789 0 1628 0 5789 1628 16031,27 9,85 
1992 53518 0 7384 0 53518 7384 91671,27 12,41 
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  Aantalstuks Volume (m³) Totaal Prijs (€) Prijs/m³ 
Dienstjaar Dunning kaalkapping Dunning kaalkapping Aantalstuks Volume (m³) Dunn. + KK  

1993 11412 0 2164 0 11412 2164 26276,71 12,14 
1994 4772 0 1047 0 4772 1047 9860,71 9,42 
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 
1996 11935 0 3568 0 11935 3568 45156,28 12,66 
1997 19987 0 3695 0 19987 3695 39728,90 10,75 
1998 28496 0 5769 0 28496 5769 56819,43 9,85 
1999 7741 0 1769 0 7741 1769 24045,67 13,59 
2000 8364 0 1774 0 8364 1774 28350,34 15,98 
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 
2003 1106 2290 247,68 782,32 3396 1030 15523,00 15,07 
2004 11263 251 2122 116 11514 2238 29151,40 13,03 
2005 7478 0 2028 0 7478 2028 31948,00 15,75 

Totaal:         633016 70693 951233,37   

Gem/j 22547 898 2334 284 23445 2618 35231 12 

Gem/j/ha     41 5   

 

22..44..22  JJAACCHHTT  

Het beheerplan van 1982 vermeldt: 

‘Vroeger was de jacht het uitsluitend voorrecht voor de rijken en de edelen. Toch maakten Hechtel en Eksel 
hierop een uitzondering: de vertegenwoordigers van de macht behielden het recht op het grootwild en patrijzen, 
terwijl de in woners vrij mochten jagen op het klein wild. 

Het gebeurde meermaals dat wolven gesignaliseerd werden in de 18de eeuw. In 1780 werden te Eksel 6 wolven 
geschoten. 

Het gebied is wildarm. Als jachtwild wordt aangetroffen: konijnen, haas en ree. Voor fazant zijn de gebieden 
eerder niet geschikt, behalve in de omgeving van Spiekelspade.  

In de gemeente Eksel werd de jacht verpacht in 1980 voor 3-6-9 jaar op een totale oppervlakte van 400,13 ha 
voor de globale som van 422 bef/ha of 168.700 bef. (= 4181.96€). 

In 1979 werd in Hechtel de jacht verpacht voor 3-6-9 jaar op een totale oppervlakte van 59,89 ha (gedeeltes 
Resterheide en Spiekelspade) voor de som van 718 bef/ha of 43.000 Bef (= 1065.94€). In 1982 werd de 
jachtpacht hernieuwd voor een periode van 3-6-9 jaar op 29,12 ha (gedeeltes van In de Brand, De Horst, Achter 
de Berg en kamert) voor 93 Bef/ha of 2.700 Bef (= 67,5€). 

Het centrum van het boscomplex Resterheide alsmede het wandelgebied “In de Brand” waren niet verpacht, 
gezien de sterk toeristische druk.’ 

In 1990 werd er opnieuw een jachtpacht (3-6-9 jaar) overeengekomen tussen de gemeente en vzw Hechtel-Eksel 
Jagersvereniging voor een gebied van 391,12 ha, verspreid over de gebieden Resterheide, Spiekelspade, 
Pijnvennerheide, Paardshaagdoornberg, Slijkven en aan de Molenplek. De overeenkomst vermeldt een bedrag 
van 350 Bef/ha of 136.079 Bef (= 3393.46€). Aanvullend werd aan vzw De Zandhaas een jachtvergunning 
gegeven voor de gebieden Heidelle-Holvenheide-Winnerheide (in totaal 131,3270 ha groot) voor een bedrag van 
46.323 Bef (= 1148,31€). De documenten met de juiste percelen zijn te vinden in Bijlage. De jachtverpachting is 
tot op heden ongewijzigd. 
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De afschotgegevens van jachtvereniging WBE ‘De zandhaas’ in de laatste 5 jaar de zijn hieronder weergegeven. 
De WBE beslaat een oppervlakte van ongeveer 4000 ha en is verspreid over de gemeenten Hechtel-Eksel, 
Overpelt  en Lommel (Kerkhoven). 

Tabel 26 Afschotgegevens van WBE ‘De Zandhaas’ 

Jaartal 2000 2001 2002 2003 2004 
Reegeit 9 5 11 11 13 
Reebok 12 12 16 15 20 
Jongen 7 14 13 16 18 
Totaal 28 31 40 42 51 
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33  AALLGGEEMMEENNEE  BBEEHHEEEERRDDOOEELLSSTTEELLLLIINNGGEENN  
Ten geleide 

Voorafgaand aan de opmaak van het beheerplan voor de gemeente Hechtel-Eksel is een visievormende studie 
opgemaakt voor het gebied dat naast de gemeentebossen en heidegebieden van de gemeente Hechtel-Eksel ook de 
openbare bossen van Lommel en het Domeinbos Pijnven bevatte (Indeherberg e.a., 2006). Deze visiestudie legt de 
krijtlijnen vast voor wat betreft de economische, ecologische functie en recreatieve functie van dit gebied. Kaart 3.a. 
betreft een algemene structuurvisiekaart voor het visiegebied als resultante van deze studie. Het geeft het streefbeeld 
voor de gewenste bosstructuur, voor een bosstructuur met open elementen en voor open tot halfopen gebieden die hetzij 
worden gekenmerkt door een hoofdfunctie natuur hetzij door een hoofdfunctie recreatie. De algemene structuurvisie is in 
hoger genoemde studie ook verder vertaald naar een meer concreet kaartbeeld zoals weergegeven in Kaart 3.b. Deze 
laatste geeft een concreter beeld van de nagestreefde bosbeelden enerzijds en van de open en halfopen gebieden 
anderzijds. Beide structuurvisiekaarten moeten beschouwd worden als een streefbeeld voor de middellange termijn (20 à 
50 jaar). In onderstaande paragrafen worden de algemene beheerdoelstellingen voor de economische, ecologische en 
recreatieve functie geduid. Hierbij zal regelmatig verwezen worden naar de structuurvisiekaarten (Kaart 3.a. en Kaart 
3.b).  

3.1 ECONOMISCHE FUNCTIE 

De economische functie van bossen bestaat grotendeels uit de houtopbrengst. In het kader van de criteria 
duurzaam bosbeheer blijft de economische functie een rol spelen, maar gekaderd binnen de draagkracht 
van het ecosysteem. Om dit te illustreren kan gerefereerd worden naar principe 3 van de criteria dat stelt: 
«Het beheer van bossen moet het efficiënte gebruik van de verschillende bosproducten en –diensten 
stimuleren, teneinde de economische levensvatbaarheid van het bosbezit en een breed scala aan 
ecologische en maatschappelijke functies te waarborgen.». 

Bij de houtoogst wordt het duurzaamheidsprincipe gehanteerd, waarbij niet alleen gekeken wordt naar de 
productieve duurzaamheid maar ook gekeken wordt of de ingrepen de duurzaamheid van de andere 
bosfuncties blijven garanderen. Hierbij worden principes aangehouden zoals beperking van kaalslagen tot 1 
hectare, tenzij in het kader van omvormingen van (agressieve) exoten. De economische functie wordt tevens 
in overweging genomen bij de boomsoortenkeuze, waarbij de standplaatsgeschiktheid van de soort van 
groot belang is. Ook hierbij dienen echter steeds bepaalde randvoorwaarden in acht te worden genomen in 
gevolge de criteria duurzaam bosbeheer. Zo zullen bestanden waar momenteel inheemse soorten 
voorkomen en domineren niet vervangen kunnen worden ten voordele van exotische soorten met een 
hogere economische rentabiliteit. 

Uiteraard is het duurzaamheidsprincipe bij de economische functie vooral aanwezig bij de houtoogsten. De 
intensiteit van deze ingrepen dient binnen de grenzen van de productiekracht van de bossen te blijven. 
Indien dit niet het geval is kan men spreken van overmatige kappen of roofbouw, wat tot gevolg heeft dat het 
bos op termijn kan verdwijnen. Om te komen tot een objectief criterium wordt een kapkwantum gedefinieerd. 
Dit is een objectieve norm die een maximaal mogelijk te kappen houtvolume definieert. Het kapkwantum kan 
ofwel gebaseerd zijn op een “stand-still” scenario met als doel de huidige bossamenstelling op niveau te 
houden qua verhouding bos-open plekken, qua bestandsdichtheid en qua samenstelling. Het kapkwantum is 
in dat geval vrij eenvoudig te berekenen en is het product van de gemiddelde jaarlijkse aanwas met de totale 
beboste oppervlakte. Op basis van de huidige samenstelling bedraagt de gemiddelde jaarlijkse aanwas 10,4 
m³/ha/jaar.  Dit cijfer wordt bekomen door de oppervlakte per hoofdboomsoort te bepalen en voor deze 
soorten de individuele jaarlijkse aanwas in functie van hun oppervlakten gewogen te middelen voor het 
ganse bosdomein. De individuele aanwassen voor de hoofdboomsoorten worden gehaald uit de Beheervisie 
van de Afdeling Bos en Groen. Voor in totaal ongeveer 580 effectief beboste hectares, wordt een jaarlijks 
kapkwantum bekomen van 6032 m³ per jaar voor het volledige bosdomein. Voor de komende planperiode 
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van 20 jaar betekent dit dat er in totaliteit 120640 m³ hout gekapt kan worden. 

In de komende 20 jaar zal de bossamenstelling en structuur echter gewijzigd worden door het omvormen 
van bestanden en het ijler stellen van bestanden. Het ijler stellen van de bestanden wordt toegepast om de 
natuurlijke omvorming te bevorderen en de verjonging van inheems loofhout onder scherm te stimuleren. 
Tegelijk is het de bedoeling van open plekken in het bos te maken en mantel-zoomvegetaties te creëren. 
Hiervoor moet bestaand bos gekapt worden, wat een tijdelijke verhoging van het kapkwantum veroorzaakt. 
Op langere termijn wordt deze piek uitgevlakt omdat door creatie van open ruimten de productieve 
oppervlakte verminderd. Tevens zal de gemiddelde jaarlijkse aanwas dalen door de reductie van de 
oppervlakte productieve exoten (Pc, aE) en de toename van het aandeel inheems loofhout (wE, zE, Be). 

Met een gemiddelde voorraad van 247,40 m³/ha en een creatie van open plekken (tijdelijk + permanent)  
over ca 34 à 38 hectare (afhankelijk van scenario In de Brand) dient een bijkomend volume van ca 8906 m³ 
toegevoegd te worden om het totale kapvolume voor de komende 20 jaar op 129546 m³ te brengen. 
Hierdoor bedraagt het jaarlijkse kapkwantum 6477 m³/jaar. 

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel volume gekapt moet worden in de bestanden waar delen 
zullen open gekapt worden voor de creatie van open plekken. In totaal komt het totale te kappen volume 
neer op 10176 m³. 

Bosplaats Bestand Maatregel   Gegevens 
Holvenheide 51a Groepenkap Opp. (ha) 0,50 
      Vol. (m³) te kappen 121 
  55a Groepenkap Opp. (ha) 0,50 
      Vol. (m³) te kappen 174 
  56b Groepenkap Opp. (ha) 0,50 
      Vol. (m³) te kappen 178 
  58a Groepenkap Opp. (ha) 0,50 
      Vol. (m³) te kappen 127 
  59a Groepenkap Opp. (ha) 0,50 
      Vol. (m³) te kappen 183 
Opp. (ha) Holvenheide       2,51 
Vol. (m³) te kappen Holvenheide       783 
Kamert, De Horst, In de Brand 24b Permanente open plek Opp. (ha) 1,17 
      Vol. (m³) te kappen 98 
  26a Permanente open plek Opp. (ha) 1,10 
      Vol. (m³) te kappen 343 
  28a Permanente open plek Opp. (ha) 0,33 
      Vol. (m³) te kappen 93 
  31a Permanente open plek Opp. (ha) 0,41 
      Vol. (m³) te kappen 72 
  32a Permanente open plek Opp. (ha) 1,02 
      Vol. (m³) te kappen 124 
  33a Permanente open plek Opp. (ha) 0,58 
      Vol. (m³) te kappen 47 
  36a Permanente open plek Opp. (ha) 0,57 
      Vol. (m³) te kappen 137 
Opp. (ha) Kamert, De Horst, In de Brand     5,19 
Vol. (m³) te kappen Kamert, De Horst, In de Brand   915 
Paardshaagdoornberg 10a Brede dreven Opp. (ha) 0,92 
      Vol. (m³) te kappen 173 
  14a Brede dreven Opp. (ha) 0,12 
      Vol. (m³) te kappen 43 



 DEEL 3: BEHEERDOELSTELLINGEN  87 

 BOSBEHEERPLAN  GEMEENTEBOSSEN H-E 04GHK75  

Bosplaats Bestand Maatregel   Gegevens 
    Permanente open plek Opp. (ha) 0,69 
      Vol. (m³) te kappen 257 
  15a Brede dreven Opp. (ha) 0,29 
      Vol. (m³) te kappen 100 
    Permanente open plek Opp. (ha) 2,19 
      Vol. (m³) te kappen 754 
  16a Brede dreven Opp. (ha) 0,08 
      Vol. (m³) te kappen 24 
    Permanente open plek Opp. (ha) 2,00 
      Vol. (m³) te kappen 567 

  20a Brede dreven Opp. (ha) 0,08 

      Vol. (m³) te kappen 13 

    Permanente open plek Opp. (ha) 1,50 

      Vol. (m³) te kappen 249 

  21a Permanente open plek Opp. (ha) 0,53 

      Vol. (m³) te kappen 112 

  22a Brede dreven Opp. (ha) 0,13 

      Vol. (m³) te kappen 27 

    Permanente open plek Opp. (ha) 1,50 

      Vol. (m³) te kappen 305 

  23a Permanente open plek Opp. (ha) 0,16 

      Vol. (m³) te kappen 41 

  23b Permanente open plek Opp. (ha) 0,30 

      Vol. (m³) te kappen 89 

  9a Brede dreven Opp. (ha) 0,61 

      Vol. (m³) te kappen 105 

    Permanente open plek Opp. (ha) 1,03 

      Vol. (m³) te kappen 176 

Opp. (ha) Paardshaagdoornberg       12,14 

Vol. (m³) te kappen Paardshaagdoornberg     3093 
Pijnvennerheide 5a Brede dreven Opp. (ha) 0,28 
      Vol. (m³) te kappen 107 
    Permanente open plek Opp. (ha) 6,99 
      Vol. (m³) te kappen 2635 
  1a Groepenkap Opp. (ha) 2,01 
      Vol. (m³) te kappen 658 
Opp. (ha) Pijnvennerheide       9,29 
Vol. (m³) te kappen Pijnvennerheide       3401 
Resterheide 10a Permanente open plek Opp. (ha) 2,17 
      Vol. (m³) te kappen 735 
  11a Permanente open plek Opp. (ha) 0,74 
      Vol. (m³) te kappen 216 
  11b Permanente open plek Opp. (ha) 0,31 
      Vol. (m³) te kappen 102 
  12a Bosrandontwikkeling Opp. (ha) 0,34 
      Vol. (m³) te kappen 88 
  2a Bosrandontwikkeling Opp. (ha) 0,09 
      Vol. (m³) te kappen 4 
  3a Bosrandontwikkeling Opp. (ha) 0,17 
      Vol. (m³) te kappen 45 



 DEEL 3: BEHEERDOELSTELLINGEN  88 

 BOSBEHEERPLAN  GEMEENTEBOSSEN H-E 04GHK75  

Bosplaats Bestand Maatregel   Gegevens 
  9b Permanente open plek Opp. (ha) 0,44 
      Vol. (m³) te kappen 56 
  (leeg) hakhout Opp. (ha) 2,14 
      Vol. (m³) te kappen 107 
Opp. (ha) Resterheide       6,42 
Vol. (m³) te kappen Resterheide       1354 
Slijkven 12a Permanente open plek Opp. (ha) 2,16 
      Vol. (m³) te kappen 400 
  13b Permanente open plek Opp. (ha) 0,84 
      Vol. (m³) te kappen 290 
Opp. (ha) Slijkven       3,00 
Vol. (m³) te kappen Slijkven       690 
Eindtotaal Opp. (ha)       38,54 
Eindtotaal Vol. (m³) te kappen       10176 

 

In tabel Maatregelen (zie Bijlage 1) wordt per bestand weergegeven welk grondvlak er nagestreefd wordt en 
welke maatregel daarvoor gehanteerd wordt. In deze tabel zijn de oppervlaktes die bestemd zijn om open te 
kappen, niet meer inbegrepen. 

 

3.2 ECOLOGISCHE FUNCTIE 

De voorafgaande visiestudie voor bos- en heidegebieden in Lommel en Hechtel-Eksel (Indeherberg e.a., 2006) heeft 
o.m. geresulteerd in een kaart die de ecologische ambities weergeeft voor het visiegebied in die studie. We verwijzen 
hiervoor naar Kaart 3.2.a. Voor de gemeente Hechtel-Eksel komt hier naar voren dat een aantal zones een hoge of zeer 
hoge ecologische ambitie kregen toegewezen (in Eksel de bosplaatsen Paardshaagdoornberg, Pijnvennerheide, 
Slijkven, Aan de Molenplek en bosplaats Resterheide in Hechtel.  

We verwijzen ook naar de structuurvisiekaarten (Kaart 3.a. en Kaart 3.b) die de belangrijkste elementen van de 
voorgestelde ecologische structuur weergeven en concretiseren. In de structuurvisiekaart kaart 3.b zijn o.m. 
weergegeven waar de belangrijkste zones voor heiden en landduinen en vennen tot doel worden gesteld. Daarnaast zijn 
er bosgedeelten weergegeven waar open plekken (<3 ha) dan wel brede dreven met ecologische waarde worden 
beoogd. Ook is onderscheid gemaakt tussen zones met gemengd inheemse boomsoorten en zones waar gemengd 
inheemse loofbomen worden vooropgesteld. Dit laatste is , omwille van de gunstige uitgangspositie, vooropgesteld in 
Resterheide.  

De voorafgaande visiestudie (Indeherberg e.a., 2006) gaat uitgebreid in op de ecologische doelstellingen in het 
visiegebied in het algemeen en deze voor de gemeentebossen van Hechtel-Eksel in het bijzonder. De belangrijkste 
doelstellingen worden hieronder hernomen, en dit op niveau van ecotopen (§ 3.2.1.), soorten (§ 3.2.2.) en procesmatige 
ecologische doelstellingen (§ 3.2.3.). 

3.2.1 ECOTOPEN 

3.2.1.1 DROGE HEIDE 

Vlaamse natuurtype: 

 Droge heide met Struikheide; 

Europese habitats: 
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 2310 Psamofiele heide met Calluna- en Genista-soorten; 
 4030 Droge heide (alle subtypen). 

Doelstelling is om heidekernen te bekomen of te versterken in de gemeentebossen. Versterking van de 
natuurwaarden die met dit natuurtype samenvallen kan op verschillende manieren worden bekomen nl. via: 

(a) Open plekken maken in bosbestanden die aansluiten bij de heidekernen (tot 3 ha); 
(b) Bosrandbeheer (aanleg van mantel-zoomvegetaties met overgang grazige vegetatie-heide-struweel-

opgaand bos); 
(c) Verbreden van dreven en beheer als permanente open plaatsen. 

 
De grote open plekken in Paardshaagdoornberg worden bovendien met mekaar verbonden via continue 
verbindingen die fungeren als typische corridors. 
Om de open heidezone net buiten het studiegebied te versterken, wordt een grote open plek voorzien in het 
zuidoosten van bosplaats Resterheide. 

3.2.1.2 NATTE HEIDE 

Vlaamse natuurtype 

 Natte heide met Gewone dopheide 

Europees habitat 

 4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 
  
 Gezien het vochtgehalte van de bodem zijn geschikte zones om dit uit te breiden schaars in Hechtel-Eksel.  Het 
is vooral de oostrand van Resterheide, in de buurt van de Begijnenvijvers aan de Bollisserbeek,  die hiervoor in 
aanmerking komt.  

 

3.2.1.3 STUIFDUINEN 

Vlaamse natuurtype 

 Stuifduinen 

Europees habitat 

 2330 Open grasland met Corynophorus- en Agrostis-soorten op landduinen 

In de huidige situatie kennen we matig ontwikkeld stuifduingebied in bosplaatsen  ‘In de Brand’ en ‘Achter de 
Berg’. Aangezien deze gebieden ook een recreatief medegebruik kennen zullen ze niet echt uitgebreid 
worden of kwalitatief worden verbeterd. 

Wel zal beoogd worden om enkele beboste of verboste percelen met een min of meer uitgesproken 
landduinontwikkeling om te zetten naar open natuurtypen waarbij verwacht kan worden dat ook aspecten 
van stuifduinvegetaties zich zullen ontwikkelen. Zulks wordt o.m. beoogd in de bosplaats 
Paardshaagdoornberg. 

3.2.1.4 STREVEN NATUURLIJK BOSDOELTYPEN 

Vlaamse natuurtypen: 

 Eiken-berkenbos en Eiken-beukenbos; 
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Europese habitats: 

 9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten; 

Eiken-berkenbos en Eiken-beukenbos. 

Bossen met een behoorlijk aandeel inheemse loofboomsoorten in de opperetage komen momenteel niet 
veel voor in de gemeentebossen van Hechtel-Eksel. Doelstelling is om ten minste een deel van de 
gemeentebossen te laten ontwikkelen in een richting dat aspecten van het eiken-berkenbos, typisch voor 
arme zandgronden, tot uiting komen. Hier mee wordt bedoeld: 

• Vergroten aandeel van inheemse struik- en boomsoorten en i.h.b. inheemse loofboomsoorten als 
Zomer- en Wintereik, Ruwe berk, Sporkenhout, Wilde lijsterbes, Hulst, Gewone brem, e.d.; 

• Verhogen structuurvariatie en ongelijkjarigheid binnen en tussen bestanden; 
• Verhogen soortendiversiteit in de kruidlaag. 

Gezien de nevenetage van bosplaats ‘Resterheide’ al vrij veel loofhout bevat in de nevenetage, is de 
uitgangssituatie voor ontwikkeling van natuurlijke bostypes hier zeer gunstig. Om die reden werd voor de 
Resterheide dan ook loofbos vooropgesteld als bosdoeltype (zie structuurvisie kaart 3.b). 

3.2.2 DOELSOORTEN 

Meer dan 80% van het gebied is gesitueerd op droge tot zeer droge uitgesproken zandgronden al of niet gekenmerkt 
door een uitgesproken bodemprofiel (podzolbodem). Doelsoorten zijn dan ook soorten die gebonden zijn aan één van de 
verschillende successiestadia die op dergelijke zandgronden tot ontwikkeling komen (stuifduinen, bunt- en 
struisgrasland, heide, bremstruweel, eiken-berkenbos). Voor de verschillende successiestadia worden hieronder typische 
soorten vermeld die nagestreefd worden binnen de gemeentelijke heide en bosgebieden van Hechtel-Eksel. 

Open tot halfopen gebieden (3 tot 10 ha). Roodborsttapuit, Boompieper, Nachtzwaluw, Geelgors, Levendbarende 
hagedis, Bont dikkopje, Heivlinder, Groentje, Veldkrekel 

Bosgebieden met open plaatsen (< 3 ha) en ijle bossen: Boompieper, Nachtzwaluw, Gekraagde roodstaart, Gladde 
slang, Bont dikkopje, Groentje, Boskrekel, Rode bosmier, Hazelworm, Kleine ijsvogelvlinder 

Gesloten bossen: Zwarte specht, Boomklever, Wespendief, Kuifmees, Zwarte mees, Kruisbek 

3.2.3 PROCESMATIGE ECOLOGISCHE DOELSTELLINGEN 

Naast het uitbouwen van een ecologische structuur die enerzijds de nadruk legt op herstel en ontwikkeling van 
aanwezige waarden en anderzijds de verbindingsfunctie van de bossen benadrukt in het grotere Limburgse geheel, 
wordt tevens aandacht besteed aan het in overeenkomst brengen van de bossen aan de criteria duurzaam bosbeheer en 
dit meer bepaald op het vlak van de principes 4 en 5. Hierbij moet er aandacht besteed worden aan de volgende punten: 

- voorraad dood hout, vooral de staande voorraad dood hout 

- bestrijding van agressieve exoten in hoofdzaak Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik 

- verhogen van het aantal oude bomen (bij voorkeur loofhout (inlandse eik)) 

- hoewel dit ingevolge de CDB niet voor volledige boscomplexen verplicht is, zal op termijn gestreefd worden 
naar het verhogen van het aandeel inheems loofhout in het grootste deel van de homogene dennen bestanden. 

Er zal tevens aandacht besteed worden aan de verzorging van de overgangen van open gebieden naar bos. Vaak zijn 
deze overgangen nu nog zeer bruusk. De creatie van bosrandzones en mantel-zoomvegetaties, dit zowel aan de 
effectieve bosrand als langsheen de bredere wegen en brandgangen (interne bosranden) zal op een eenvoudige wijze 
leiden tot een grotere diversiteit aan soorten en gradiënten in het gebied. 
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3.3 BEHEERDOELSTELLINGEN MET BETREKKING TOT DE SOCIALE EN 
EDUCATIEVE FUNCTIE 

De krachtlijnen voor de toegankelijkheid en de recreatieve ontsluiting zijn uiteengezet tijdens een voorafgaande 
visievormende studie die naast de gemeentebossen van Hechtel-Eksel ook de openbare bossen van Lommel betrof 
(Indeherberg e.a., 2006) en is weergegeven in Kaart 3.3.a. 

Volgende essentiële begrippen worden gehanteerd in het algemeen ontsluitingsconcept voor de openbare bossen van 
de gemeente Hechtel-Eksel. 

• Gebundelde verbindingen zijn verbindingen die door verschillende recreatievormen worden gebruikt. In een 
aantal gevallen kunnen ze bestaan uit parallell lopende tracés met verschillende specificaties aangepast aan de 
verschillende recreatievormen die er worden beoogd. Het gaat om de ruggegraat van de verbindingen tussen 
verschillende aantrekkingspolen. 

• Netwerkzones zijn zones waar een vrij intensief gebruik van het gehele net van bospaden wordt 
verwacht/beoogd. Zij situeren zich in hoofdlijn in de gebieden waar een matig tot vrij intensief recreatief 
medegebruik wordt toegelaten. Bewegwijzering van vaste wandel-, fiets, mountainbike- of ruiterpaden zorgt 
voor een belangrijke sturing. De netwerken kunnen gericht zijn vanuit een poort (meer paden in de nabijheid 
van de poort dan verder verwijderd) of vanuit woonkernen.  

• Toegangspoorten functioneren als een specifieke concentratie van voorzieningen van waaruit het gebied 
verder kan worden betreden. Aanwezig zijn minimaal informatiepanelen maar doorgaans ook 
parkeermogelijkheden en picknickplaatsen. Naargelang de ligging en de ontwikkelingsmogelijkheden krijgen de 
verschillende toegangspoorten een andere invulling. Naar ontwikkelingsmogelijkheden en bedoelde uitstraling 
met betrekking tot het gebied als geheel kunnen desondanks verschillende grooottecategorieën onderscheiden 
worden.  

• De recreatiepolen op kaart zijn net als het stedelijk gebied, de woondorpen en woonkernen belangrijke 
kerngebieden van recreatieve mogelijkheden. 

Netwerkstructuren zijn voorzien voor de omgeving van bosplaatsen De Horst – In de Brand, Spiekelspade-
Achter de Berg en Vlasmerheiken. Het betreft dus allemaal bosgebieden waar een relatief vrije 
toegankelijkheid van de bossen (bosdelen) wordt beoogd. Zie kaart 3.3.a Recreatievisiekaart. 

Poorten. De poorten zijn voorzien voor Kamert-De Horst en Vlasmerheiken. Tevens worden op een lager 
niveau poorten voorzien voor De Brand en de Resterheide. 

Op basis van de visiestructuur voor recreatieve ontsluiting (kaart 3.3.a) en gekoppeld aan de 
(deelgebiedspecifieke) ecologische doelstellingen en ambities is ook een ecologische 
recreatiedrukklassenkaart van toepassing. Hiervoor verwijzen we naar Kaart 3.3.b Recreatiedrukklassekaart. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen: (a) recreatieloze zones, (b) recreatieluwe zones en zones met (c) een 
matige, (d) vrij intensieve tot (e) intensieve recreatiedruk. 

Recreatieloos: 

 Algemene omschrijving. Enkel natuurgeleide wandelingen of toegang mits specifieke toelatingen of 
vergunningen 

Waar? Omgeving van Pijnvennerheide en Paardshaagdoornberg. 

Recreatieluw:  
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 Algemene omschrijving. Niet georganiseerd enkel wandelen en fietsen en doorgaans via vaste 
routes (soms gebundeld) met afsluiten van bepaalde bospaden ten behoeve van ecologische 
doelstellingen. Tevens bepaalde recreatieve vormen in georganiseerd verband (vb. oriëntatielopen, 
jacht, georganiseerde wandeltochten) (onder specifieke randvoorwaarden) 

Waar? Bosgebieden rond Paardshaagdoornberg (Slijkven, Aan de Molenplen) in Eksel en Kamert - De Horst - In de 
Brand en de Resterheide in Hechtel.  

Matige recreatie: 

 Algemene omschrijving. Op een behoorlijk aandeel van de paden zijn de verschillende vormen van 
mobiele recreatie mogelijk, met uitzondering van de gemotoriseerde vormen. De toegankelijkheid 
wordt nog wel gestuurd op basis van informatiepanelen. 

Waar? In het noordelijk deel van de gemeentebossen (Holvenheide-Winnerheide-Heidelle) en het zuidelijk deel van 
Spiekelspade. 

Vrij intensieve recreatie: 

 Algemene omschrijving. Op een belangrijk aandeel van de paden zijn de verschillende vormen van 
mobiele recreatie mogelijk, met uitzondering van de gemotoriseerde vormen. Beperkte sturing van de 
toegankelijkheid. Infrastructuur (het pad zelf en de eventuele bewegwijzering) blijft niet beperkt tot die 
paden, speelbossen zijn voorzien. Picknickmogelijkheden, al dan niet overdekt, zijn voorzien. 

Waar? Vlasmeerheiken en de ruimere omgeving, alsook het grootste deel van Kamert - De Horst -  In de Brand. 

Intensieve recreatie: 

 Algemene omschrijving. Uitgebreid aanbod aan infrastructuur. In de gebieden zijn overdekte 
infrastructuren mogelijk die al dan niet overnachtingen of andere recreatievormen mogelijk maken 
(voetbal,…). Om inplanting van dergelijke infrastructuren mogelijk te maken kan herbestemming 
aangewezen zijn (als recreatiegebied). In de andere gebieden moeten de recreatiemogelijkheden nog 
steeds als verweven met de functie als bos beschouwd worden. (De bosfunctie is in meerdere of 
mindere mate gericht op recreatie.) 

Waar? Kamert – De Horst en een zone net ten westen van de dorpskern van Eksel. 

 

3.4 BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE 

Er zijn geen specifieke doelstellingen gedefinieerd voor de betreffende bossen en hun milieubeschermende functie. 
Uiteraard is de aanwezigheid van een dergelijk uitgestrekte bosoppervlakte van groot belang op vlak van 
waterretentievermogen, infiltratie, drinkwaterbescherming, erosiebestrijding en zuivere lucht. 

 

3.5 BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE 

Er is geen erkenning voor de betreffende bosoppervlakten als bosreservaat aanhangig. 

In de bos- en heidegebieden gebeuren wel waarnemingen ten behoeve van vogelinventarisaties, amfibieën en reptielen 
etc. De visiestudie voor de openbare bossen van Hechtel-Eksel en Lommel m.i.v. het Domeinbos Pijnven (Indeherberg 
e.a., 2006) heeft kwalitatieve en kwantitatieve ecologische doelstellingen vastgelegd voor een bos- en heidegebied van 
zo’n 3400 ha groot. De betrachting zal zijn om op regelmatige tijdstippen de ecologische toestand binnen dit gebied in 
beeld te brengen ten einde het gevoerde beheer te evalueren. In dit kader kunnen in de komende beheerplanperiode de 
nodige inventarisatie-inspanningen worden verricht. 
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Uitgebreid onderzoek, waarbij de opengestelde wandelpaden dienen verlaten te worden, dient de nodige machtigingen 
te verkrijgen vanwege het Bosbeheer en de eigenaar. 
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44  BBEEHHEEEERRMMAAAATTRREEGGEELLEENN  
4.1 BOSVERJONGING 

De algemene regel voor de bosverjonging is het induceren van natuurlijke verjonging van inheemse soorten. Het betreft 
in eerste instantie Zomer- en Wintereik, Berk en Grove den. Gezien de actuele dominantie van de Grove den in 
ongeveer 55% van de oppervlakte en Corsikaanse den in om en bij de 38%, is de eerste zorg de verjonging van de 
loofboomsoorten ter verhoging van het aandeel loofbomen in beide homogene bestandstypen. 

De relatief jonge leeftijd van het grootste gedeelte van de bossen impliceert dat er binnen de huidige planperiode geen 
grote bestandsverjongingen te plannen zijn.  Dit hangt tevens samen met bepaalde opties die men wil nemen. In het 
verleden werd reeds een beheer gevoerd, waarbij het kaalslagsysteem, eigen aan de betreffende bossen verlaten werd 
en meer werd overgegaan naar een schermslagsysteem, waarbij het de bedoeling is om in functie van de onder scherm 
zich installerende verjonging van inheemse soorten de opperetage te lichten en zo op langere termijn te komen tot 
gemengde bestanden. 

Het verjongingsprogramma valt op te delen in vier onderdelen. 

 Schermslagsysteem. Ten eerste is er de continue bestandsverjonging via het schermslagsysteem. 
Hieromtrent valt er weinig te plannen, vermits dit een spontaan proces is dat reeds aan de gang is. Om 
deze werkwijze slaagkans te bieden dient een doorgedreven bestrijding van agressieve exoten te 
worden uitgevoerd (zie 4.4). In bepaalde zones van de gemeentebossen van Hechtel-Eksel heeft dit 
systeem zeer goed gewerkt en geresulteerd in een mooie onderetage van inheems loofhout. Dit is o.m. 
het geval voor bosplaats Resterheide. Voor andere zones zal dit systeem niet, of onvoldoende goed 
werken wegens een slechte uitgangssituatie zonder zaadbomen van de gewenste soorten in de nabije 
omgeving. 

 Verjonging vanuit kernen van ingebracht inheems loofhout. In zones die bij uitstek gekenmerkt worden 
door een beperkte natuurlijke verjonging van inheemse soorten kan ervoor worden geopteerd om van 
de beoogde loofboomsoorten kernen aan te leggen met als doel de creatie van zaadbronnen, van 
waaruit het overige bos kan gekoloniseerd worden. In bosplaats Winnerheide heeft men reeds 
groepenkappen uitgevoerd met het oog op inbrenging van Inlandse eik. Dit systeem zal uitgebreid 
worden in de bosplaatsen Holvenheide en Pijnvennerheide, waar vrij veel homogeen exotisch bos 
(corsicaanse den) voorkomt. De zones voor groepenkap met het oog op kunstmatige verjonging zijn 
weergegeven op Kaart 4.1. Open plekken en bosrandontwikkeling. De zones hebben een oppervlakte 
van 0,5 ha. In totaal zijn er 9 groepenkappen, dus de volledige oppervlakte bedraagt 4,5 ha. 

 Eindkap gevolgd door kunstmatige verjonging. Tevens zullen er in de huidige planperiode in beperkte 
mate reeds eindkappen plaatsvinden van bestanden, gevolgd door aanplant van inheemse soorten 
(kunstmatige verjonging). Immers gezien de uitgestrektheid van de bosoppervlakte en de vrij 
gelijkjarige toestand zou het verkeerd zijn om de bestandsverjongingen te veel op de lange baan te 
schuiven. Immers zelfs met de aanpak van natuurlijke bestandsverjonging zoals hoger beschreven zal 
de leeftijdsvariatie binnen het bos beperkt blijven tot enkele tientallen jaren en zich niet spreiden over 
de ganse fysisch mogelijke range van leeftijden voor de betrokken bomen. Er zijn twee percelen met 
een opstand van himogene Amerikaanse eik die zullen gekapt worden. Het betreft Heidelle, bestand 
74a, 0.45 ha en  Kamert, bestand 33a, 0.67 ha. Aangezien de natuurlijke verjonging van inheemse 
soorten na dergelijke eindkappen niet veel kans op succes heeft, wordt op deze percelen een 
aanplanting van Zomereik aanbevolen.  

 Bebossing en verbossing. Bebossing en verbossing van grote zones thans braakliggende terreinen zijn 
in het kader van dit beheerplan niet voorzien in de gemeente Hechtel-Eksel. 

De beoogde boom- en struiksoorten bij het spontane verjongingsproces worden hieronder weergegeven: 
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• Pinus sylvestris  Grove den of Sylvesterden 
• Quercus petraea  Wintereik 
• Quercus robur  Zomereik 
• Betula pendula  Ruwe berk (Zachte berk niet standplaatsgeschikt) 
• Rhamnus frangula Sporkehout 
• Sorbus aucuparia  Gewone lijsterbes 
• Ilex aquifolium  Hulst 

 

Bij de hoger vernoemde keuze dient volgende bemerking gemaakt te worden. Ten eerste moet bij inbrengen van 
plantsoen uit de kwekerij de voorkeur gegeven worden aan streekeigen herkomsten. Voor sommige soorten (o.a. Hulst) 
is dit zelfs een absolute voorwaarde. Als tweede voorwaarde dient de gekozen boomsoort standplaatsgeschikt te zijn. De 
meeste opgesomde soorten hebben een breed spectrum (zoals Zomer- en Wintereik, Berk, Grove den, Gewone 
lijsterbes, Sporkehout, etc) en kunnen quasi overal binnen de beschouwde bossen als standplaatsgeschikt beschouwd 
worden.  

 

4.2 BOSOMVORMING 
Zoals in voorgaande reeds aangegeven is de algemene werkwijze om te komen tot bosomvorming het stelselmatig 
wegdunnen van de dominante dennen ten voordele van zich natuurlijk vestigend inheems loofhout. Dit is eens scenario 
dat zich verder zal voltrekken in alle door den gedomineerde bestanden.  

In dit verband kan gesproken worden van selectieve hoogdunning waarbij inheemse soorten in de onderetage selectief 
worden bevoordeeld ten opzichte van (agressieve) exoten. 

Eerder werd ook al aangehaald dat deze methode voor de gemeentenbossen te Hechtel-Eksel op zich niet overal 
voldoende zal zijn om bosomvorming op de middellange termijn te kunnen bewerkstelligen door de beperkte 
aanwezigheid van zaailingen van inheemse soorten in de kruid- en struiklaag. 

De Criteria Duurzaam Bosbeheer geven aan dat binnen de beheerplanperiode moet getracht worden om minstens 20% 
van de bestanden te laten evolueren naar gemengde inheemse bestanden, waarbij 90% van het bestand moet bestaan 
uit inheemse soorten en de dominante boomsoort maximaal 80% van het bestand vertegenwoordigd. 

Zoals reeds vermeld heeft de selectieve hoogdunning op meerdere plaatsen zeker het gewenste effect. Het meest 
uitgesproken doet zich dit voor in de Resterheide, waar onder de dennen al een mooie nevenetage van inheems loofhout 
tot ontwikkeling kwam. 

Zones waar in de komende 20 jaar wegens gebrek aan gepaste zaailingen zal gewerkt worden met groepenkap en 
kunstmatige inbreng van inheems loofhout (voornamelijk zomereik) zijn Heidelle, Winnerheide en Holvenheide. In 
Winnerheide en Heidelle zijn de groepenkappen reeds uitgevoerd en zal inplanten met zomereik op korte termijn 
plaatsvinden. In Holvenheide zijn een vijftal groepenkappen voorzien voor deze beheerplanperiode. Voor de locatie 
verwijzen we naar kaart … Open plekken en bosrandbeheer. 

Verder  zullen nog aanvullende inspanningen worden geleverd om de vereiste bosomvorming, in gevolgde de Criteria 
Duurzaam Bosbeheer, te realiseren. Het betreft enerzijds perceelsgewijze eindkap van kleine exotenpercelen en 
anderzijds individuele eindkap van exoten in gemengde bestanden. We verwijzen hiervoor naar de kaptabel. 
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4.3 BEBOSSINGSWERKEN 

Bebossingswerken van thans braakliggende percelen zijn in de komende 20 jaar niet voorzien in de gemeentebossen 
van Hechtel-Eksel. 

Groepsgewijze aanplant na groepenkap is , zoals hoger besproken, voorzien in Holvenheide, Winnerheide en Heidelle. 

 

4.4 BOSBEHANDELINGS- EN VERPLEGINGSWERKEN 
De groepsgewijze aanplanten van inheems loofhout die voorzien worden bij de groepenkappen dienen opgevolgd te 
worden in de zin dat er dient ingeboet te worden bij een uitval die groter is dan 15%. Open zones die ontstaan door het 
plaatselijk uitvallen van aanplanting, worden als kleine open plekken behouden, op voorwaarde dat de ontstane opening 
niet groter is dan 10% van de bestandsoppervlakte. 

In de meeste directe omvormingen wordt uitgegaan van een gecombineerde verjonging. De beoogde soorten die te 
weinig in de omgeving aanwezig zijn worden aangeplant, andere soorten, meestal Grove den en Berk worden 
verondersteld zich spontaan te vestigen. In de eerste jaren na de aanplanting is een jaarlijkse monitoring nodig, die oog 
heeft voor het aanslaan van de jonge aanplanting, de effecten van de wilddruk en tot slot de concurrentie met kruiden en 
opslag en natuurlijke verjonging van andere soorten. Om eventuele wildschade te beperken kunnen bij de aanplanting 
voorzorgsmaatregelen getroffen worden. 

In de eerste jaren (tot 5 jaar) dat de aanplanting zich moet vestigen en het normale groeiritme moet kunnen aannemen, 
dienen de planten voldoende vrijgesteld te worden om lichtconcurrentie te vermijden. Gezien het echter de bedoeling is 
om samen met de natuurlijke verjonging van gewenste soorten te komen tot gemengde bestanden is het niet 
aangewezen om systematische vrijstellingen van de aanplanting te doen. De natuurlijke verjonging van Berken en 
Dennen moet in gewenste verhoudingen behouden blijven zonder dat één boomsoort gaat domineren. Ongewenste 
soorten zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Corsikaanse den worden bij de vrijstellingen systematisch 
verwijderd. 

Op latere leeftijd wordt de definitievere bestandssamenstelling bekomen door het uitvoeren van zuiveringen en 
dunningen. Bij deze ingreep worden drie belangrijke criteria in acht genomen, ten eerste is er het verwijderen van de 
ongewenste soorten, ten tweede het vermijden van dominantie van de samenstelling op bestandsniveau door 1 soort en 
tot slot wordt ervoor gekozen om de meest kwaliteitsvolle exemplaren te behouden met het oog op aflevering van 
kwaliteitshout in de toekomst.  

Kattenpoel 

De zomereiken aan de zuidkant van de Kattenpoel (Kamert-De Horst-In de Brand, bestand 36a) worden opgesnoeid, ten 
behoeve van verhoging van de lichtinval op het open waterpartijtje. 

Bestrijding Amerikaanse vogelkers 

Fase 1 uit te voeren voor 1 juli: 

• Uittrekken en/of afmaaien van alle Amerikaanse vogelkers lager dan 1 m.  
• Afzagen van alle overblijvende Amerikaanse vogelkers. 
• Het afmaaien en afzagen gebeurt steeds op grondniveau. 
• De stompen dienen onmiddellijk na het afzagen of afmaaien ingesmeerd en/of gesproeid met een 
selectieve onkruidverdelger op basis van 270 g/l glyfosaat met een 8 % oplossing (8 l / 100 l water). 

Fase 2 uit te voeren tussen 1 augustus en 1 oktober: 
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•  Eerste nabehandeling door bladbesproeiing van alle terug opgeschoten Amerikaanse vogelkers met 
een rugsproeier met een selectieve onkruidverdelger op basis van 270 g/l glyfosaat met een 4 % 
oplossing (4 l / 100 l water). 

Fase 3 uit te voeren voor 1 juli van het navolgend jaar: 

•  Tweede nabehandeling door bladbesproeiing van alle terug opgeschoten Amerikaanse vogelkers 
met een rugsproeier met een selectieve onkruidverdelger op basis van 270 g/l glyfosaat met een 4 % 
oplossing. 

Verdere nazorg: Manueel rooien van zaailingen om de 3 of 6 jaar (in functie van het dunningsregime). 

Voor de gemeentebossen in Hechtel-Eksel is het de bedoeling gefaseerd te werken. De bossen zijn ingedeeld in hakken, 
of kantons (zie Kaart 4.5). Hiermee worden zones bedoeld die in hetzelfde jaar gedund worden. Vogelkersbestrijding 
(meerbepaald fase 1 en 2) vinden plaats in het jaar voordat de dunningen worden uitgevoerd. Achterblijvend kroonhout 
zou het proces te zeer bemoeilijken, vandaar dat de bestrijding plaatsvindt voor de dunning. 

Eerst zullen de bosplaatsen rond het Pijnven aangepakt worden, i.e. Paardshaagdoornberg – Slijkven -  Aan de 
Molenplek -  Pijnvennerheide enerzijds en Holvenheide – Winnerheide – Heidelle anderzijds. Vervolgens wordt 
progressief opgeschoven in zuidelijke richting. 

In tabel 4.4 Planning Amerikaanse vogelkers-bestrijding staat per bestand vermeld wanneer de exoot zal bestreden 
worden. Telkens wordt het eerste jaartal aangeduid. Het jaar nadien volgt dan fase 3. Op Kaart 4.4 is dit visueel 
weergegeven. 

Zoals hoger reeds gemeld is het nodig om de toestand verder te monitoren, ook na de nabehandeling. Immers er kan 
terug inzaaiïng komen vanuit omliggende bossen en nieuwe opslag vanuit de zaadbank, die door de bestrijding niet 
geraakt wordt. 
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4.5 KAPREGELING 
In totaal wordt het bosdomein ingedeeld in drie kantons of hakken, die elk om de 6 jaar doorlopen worden (zie tabel 4.5 a 
Kantons). Elke voorziene dunningsdoorgang is tevens een moment waarop de situatie van de individuele bestanden 
geëvalueerd kan worden. De commerciële kappingen (dunningen, groepenkappen en eindkappen) zijn opgenomen in 
Tabel 4.5 b, terwijl de aanplantingen, de vrijstellingen, de niet-commerciële dunningen (zuiveringen) en het snoeiwerk 
(populieren) in Tabel 4.5 c opgenomen werden. In de laatste tabel staan ook de eindkappen en de groepenkappen nog 
eens vermeld, zodat duidelijk is hoeveel oppervlakte er verjongd wordt. Voor bestanden waar geen proefvlak gelegd 
werd, zijn de  dendrometrische gegevens overgenomen van een gelijkaardig bestand. 

De kolommen ‘huidig grondvlak’ en ‘na te streven grondvlak’ in tabel 4.5 b zijn van belang voor die bestanden waar er 
een ‘dunningsachterstand’ is.  Dit wil zeggen dat voor alle homogene Corsicaanse dennen-bestanden die een grondvlak 
hebben van meer dan 30 m²/ha en voor de Grove dennen-bestanden met een grondvlak van meer dan 25m²/ha, het na 
te streven grondvlak op respectievelijk 30m²/ha  en 25m²/ha werd gezet. Voor de gemengde Grove en Corsicaanse 
dennen-bestanden werd als streefcijfer 28m²/ha genomen. In de bestanden met een dunningsachterstand is het de 
bedoeling dat er in de komende jaren intensiever gedund wordt zodat op korte (20 jaar) tot middellange termijn (50 jaar) 
het streefgrondvlak bereikt wordt. 

De kaptabel is zodanig opgebouwd dat naast de eigenlijke kaptabel een aantal aanvullende gegevens opgenomen zijn 
om de interpretatie te vergemakkelijken. Zo wordt in de kolom ‘Opmerkingen’ meestal vermeld welke boomsoort gekapt 
moet worden bij individuele kappingen (Ei) en of er een open plek moet gemaakt worden.  

In het ganse bos worden er slechts enkele eindkappen voorzien de komende 20 jaar. Gezien het grotendeels gaat om 
bestanden op basis van exoten wordt in die gevallen geopteerd voor een kaalslag. In de bestanden waar kunstmatige 
verjonging aan de orde is, wordt onder het jaar van aanplant een ‘A’ genoteerd. Bij natuurlijke verjonging werd niets 
genoteerd, behalve de noodzakelijke vrijstellingen. 

In enkele bestanden in Vlasmerheiken worden per hectare een 20-tal Grove dennen behouden als overstaanders. Op die 
manier wordt er op termijn voorzien in oude bomen en dood hout. Zij kunnen eveneens dienst doen als zaadbomen, 
want de Grove den wordt beschouwd als inheems en is als nevensoort gewenst in het beoogde bostype van gemengde 
inheemse soorten.  

Voor het overige worden er geen directe eindkappen uitgevoerd. De doorgedreven dunningen die zullen worden 
uitgevoerd kunnen beschouwd worden als onderdeel van een schermslagsysteem, waarbij de bovenetage stelselmatig 
gelicht wordt in functie van de ontwikkeling van de natuurlijke verjonging van gewenste soorten in de onderetage. 

In totaal wordt het bosdomein ingedeeld in drie kantons of hakken, die elk om de drie jaar doorlopen worden. Elke 
voorziene dunningsdoorgang is tevens een moment waarop de situatie van de individuele bestanden geëvalueerd kan 
worden.  Kaart 4.5  geeft de indeling in kantons weer. 

Opmerkingen over de kaptabel: 

- de hameringen voor het dienstjaar 2007 in Kanton 1 zijn reeds uitgevoerd. Bijkomend zullen er nog 
groepenkappen worden uitgevoerd in Paardshaagdoornberg. Een groepenkap over 1ha is gelegen op de grens 
van de bestanden 23a en b en  21a, langs het toekomstige ruiterpad. De groepenkap van 3 ha is de groene 
zone die aangeduid is op Kaart 4.8 en bevindt zich in de bestanden 14a en 15a. 
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Tabel 4.5 a Kantons 

 KANTON 1 Opp (ha) 
 Aan de Molenplek 21,95 
 Egelbrugmennekeshei 0,69 
 Pijnvennerheide 56,46 
 Slijkven 46,82 
   
 KANTON 2  
 Heidelle 32,60 
 Holvenheide 53,62 
 Vlasmerheiken 16,64 
 Winnerheide 48,05 
   
 KANTON 3  
 Achter de Berg 30,19 
 Kamert, De Horst, In de Brand 63,59 
 Resterheide 100,03 
 Spiekelspade 13,46 
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4.6  BOSEXPLOITATIE 
Wat betreft de bodems is er weinig tot geen gevaar op permanente of langdurige bodembeschadiging. 99% van de 
bodems betreft zandbodems, die grotendeels kiezelhoudend zijn en derhalve een goede draagkracht hebben. 

Er wordt niet a priori gewerkt met vaste exploitatiewegen, maar in jongere naaldbossen kan het aangewezen zijn 
exploitatiegangen te voorzien tijdens de dunning. Het is immers zo dat het gebruik van oogstmachines bij het exploiteren 
van naaldbossen onvermijdelijk wordt. Deze machines die in de meeste gevallen grote afmetingen hebben kunnen in 
jonge bestanden moeilijk manoeuvreren wat ofwel leidt tot het kappen van niet-geschalmde bomen, ofwel tot 
beschadiging van de overblijvende opstand. Het lijkt raadzaam het uittekenen van deze tracés over te laten aan het 
oordeel van de uitvoerder(s) van de dunningshamering. 

Gezien de variatie in ecologisch belang van de verschillende bosplaatsen, is het van belang een aan de bosplaats 
aangepaste schoontijd in te stellen. Tabel 4.6 geeft de periode van schoontijd weer per bosplaats. 

Tabel 4.6 Schoontijdperiode per bosplaats 

Periode schoontijd Bosplaatsen 

Geen 
 
 
 
 
 
 
Totale opp: 217 ha 

Vlasmerheiken 
Heidelle 
Egelbrugmennekeshei 
Achter de Berg 
Spiekelspade 
Aan de Molenplek 
Holvenheide 
Winnerheide 

April – mei – juni 
Totale opp: 100 ha 

Resterheide 

April – mei – juni – juli – augustus 
 
 
Totale opp: 279 

Pijnvennerheide 
Slijkven 
Paardshaagdoornberg 
Kamert, De Horst, In de Brand 

In uitzonderlijke gevallen kan mits machtiging van dit algemeen schema worden afgeweken. 

In de verkoopsvoorwaarden dient bedongen te worden dat na exploitatie de staat van de wegen moet terug gebracht 
worden in deze van voor de exploitatie. Meerdere wegen worden immers ook gebruikt door diverse recreanten. 

 

4.7 BRANDPREVENTIE 

Er bestaat door de grote dominantie van dennen een reëel brandgevaar bij langdurige droogte. Een deel van de 
branddreven wordt jaarlijks door de gemeentediensten gemaaid, een deel wordt geschijfegd en een deel wordt 
geklepeld. Het onderhoud van de brandgangen zal in de toekomst verder gezet worden, met dien verstande dat door het 
toenemende aandeel loofhout ten gevolge van de omvormingsinspanning, het brandgevaar relatief kleiner zal worden. 

Op kaart 4.12.1 staat de toegankelijkheid verduidelijkt en op kaart 4.7 zijn de wegen aangeduid waar werken moeten 
worden uitgevoerd voor brandpreventie. De blauwe lijnen op kaart 4.12.1 zijn openbare boswegen (dwz toegankelijk voor 
publiek) en meestal worden deze zo intens belopen dat er geen beheer aan gekoppeld moet worden voor 
brandpreventie. De groene lijnen dienen enkel als brandgangen, zijn bijgevolg niet toegankelijk en moeten vrijgemaakt 
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worden van vegetatie. Op kaart 4.7 staat vermeld welke wegen moeten geschijfegd (één keer per jaar, voor april, groen 
gekleurd), geklepeld (één keer in de 6 jaar, geel gekleurd) en waar een alternatief beheer gevoerd wordt. Zo is er voor 
het onderhoud van de brede dreef tussen Paardshaagdoornberg en Pijnven (oranje lijn), waar de gasleiding langs loopt, 
een overeenkomst tussen het bosbeheer en Fluxys voor het beheer. Een combinatie van maaien, frezen en kappen, 
gefaseerd in tijd en ruimte, moet de ecologische potenties verbeteren. 

Als belangrijkste maatregel ter preventie van bosbranden wordt gehanteerd het afsluiten van de gebieden voor recreatie 
in periodes van verhoogd risico. 

 

4.8 OPEN PLEKKEN 

De ligging en oppervlakte van te realiseren open plekken en corridors is weergegeven op kaart 4.8 a en b Open plekken 
en bosrandontwikkeling.  

Op deze kaart wordt ook de locatie aangegeven van bijkomende groepenkappen. Deze kunnen gezien worden als 
tijdelijke open plekken die de permanente open plekkenstructuur versterken. 

44..88..11  Permanente open plekken  

Definities en typen  

Permanente open plekken hebben in de eerste plaats tot doel om een plaats te voorzien voor soorten gebonden aan 
open tot halfopen heide- en stuifduinecotopen. Voor de meeste permanente open plaatsen is er voor gekozen om zones 
van >1 ha te voorzien omdat ze geacht worden de meeste perspectieven te bieden voor de doelsoorten gebonden aan 
beschouwde ecotopen. Voor wat betreft permanente open plekken kan onderscheid gemaakt worden tussen 
verschillende toepassingsvormen in dit beheerplan: 

 Bestaande open plekken: Er zijn momenteel een drietal grote open plekken met een totale oppervlakte 
van 8,4 ha, de tijdelijke open plekken als gevolg van groepenkappen niet meegerekend. De grootste 
open ruimte bevindt zich in Achter de Berg, 19b (ongeveer 4,5 ha), een kleinere van 0,5 ha in het 
aanpalende bestand 19a. Ter versterking van het open karakter zal er in deze bestanden en 
aanpalende bestanden 20a en 21 a een open structuur verwezenlijkt worden zodat de kroonbedekking 
maximaal 50% bedraagt. Daarvoor moet er in de dichte opstanden nog aanzienlijk gedund worden; 
aan de oude hakhoutstoven van inlandse eik wordt niet geraakt. 

  De derde grote open plek bevindt zich in Kamert en is een speelzone van 3,5 ha groot.  
 Creëren open plekken > 3 ha via ontbossing (en boscompensatie). In bosplaats Paardshaagdoornberg 

zal een grote open plek worden. Hiervoor zal een oppervlakte van 7ha bestaande dennenaanplanten 
worden gekapt en omgezet in heidegebied en open landduin (percelen 5a) ten behoeve van de 
nachtzwaluw, die hier de belangrijkste doelsoort is (zie ook onder 3.2 Ecologische doelstelling en 
meerbepaald § 3.2.2 Doelsoorten). 

 Open plekken <3 ha. Open plaatsen met een oppervlakte < 3 ha worden in diverse bosplaatsen 
beoogd. In eerste instantie zijn dergelijke open plekken voorzien in Paardshaagdoornberg om de 
centrale open kern van 7ha te versterken. Elders worden afzonderlijke relatief kleine open plekken 
gecreëerd om bestaande open plekken te versterken (onder meer bestand 10a Resterheide) of om 
zeer reliëfrijke duintjes enigszins bloot te leggen ( o.a Slijkven bestand 9a en bestanden 26a en 27a in 
Kamert – De Horst – In de Brand.). De vooropgestelde grote open zones in bestanden 33a met 
uitbreiding naar 32a, 26b, 24b en 31a van bosplaats Kamert – De Horst – In de Brand, ter versterking 
van de reeds bestaande open zones, zal gefaseerd gerealiseerd worden en 3 jaarlijks geëvalueerd 
worden. Dit gezien de hoge recreatiedruk in deze zone. Het gevaar bestaat dat de open zones een 
sterke aantrekkingskracht zullen uitoefenen op de recreanten en dat de zich reeds vestigende 
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buntgras – en korstmosvegetaties zullen vernietigd worden door overmatige betreding. Dit dient 
uiteraard vermeden te worden. 

 Openmaken Kattenpoel. Bosplaats Kamert-De Horst – In de Brand bevat een poeltje dat het jaarrond 
waterhoudend is. Creatie van een open plek ( ongeveer 0.5ha) zal hier leiden tot meer lichtinval. Dit 
ten behoeve van libellensoorten en belangrijke doelsoorten als de rugstreeppad. Men kiest er echter 
voor de zomereiken aan de zuidrand niet  te kappen, maar wel op te snoeien.  

  Ook in het zuidoosten van Resterheide, waar de percelen 9, 10 en 11 grenzen aan het gebied 
Begijnenvijvers, zullen bomen gekapt worden rond natte plekken/poelen.  

 Halfopen tot open vallei. In bosplaats Slijkven wordt ervoor gekozen de ecologische potenties van 
beekvallei in bestanden 12a, 13b maximaal te benutten. Hiertoe voert men een groepenkap uit in deze 
percelen in een zone van 3 ha langs de beek. Deze zone wordt ten noorden verbonden met de brede 
dreven in de bestanden 9a en 10a. In de opstand rondom de open vallei wordt intensief gedund zodat 
een kroonbedekking van 50% wordt bekomen. 

 Kappingen ifv de gebundelde recreatieroute   Langs de gebundelde route wordt een open plekken voor 
heidebeheer voorzien van 1 ha groot. De exacte locatie is aangeduid op Kaart 4.8 Open plekken en 
bosrandontwikkeling.  

 Brede dreven / corridors. Voor bepaalde bosplaatsen worden brede dreven tot doel gesteld. Dit geldt 
voor bestanden 9a en 10a, ten einde alle stadia in de gradiënt van droog (duintjes in de 
dennenbestanden) tot nat (natte heide naast de beek) tot expressie te laten komen. Uiteraard gaat dit 
gepaard met een belangrijke ecologische meerwaarde. Ook tussen de open plekken groter dan 3 ha 
zullen verbindingsdreven worden aangelegd. Het betreft de bestanden 14a, 15a, 16a, 20a en 22a 
(Paardshaagdoornberg) en 5a (Pijnvennerheide). 

 Hakhout onder hoogspanningslijn  In bosplaats Resterheide wordt er onder de hoogspanningslijn een 
hakhoutberheer gevoerd. Door gefaseerde kappingen (i.e.om de twee jaar wordt 1/6de gekapt) 
ontstaan tijdelijke open structuren. De te oogste houtvolumes zullen als brandhoutloten aan de 
bevolking worden aangeboden. 

  
 In totaal is er naast de bestaande 8,5 ha permanent open ruimte ongeveer 38,5 ha voorzien om een 
meer open karakter te krijgen, verdeeld over de verschillende soorten open plekken die hierboven vermeld worden. 
In onderstaande figuur en tabel staat een gedetailleerde verdeling met oppervlaktes gebaseerd op Kaart 4.8 Open 
plekken en Bosrandontwikkeling. Bij bosplaats In de Brand moet opgemerkt worden dat de te creëren open plekken 
slechts gerealiseerd zullen worden na evaluatie van de recreatiedruk op een initieel kleine open plek. De beoogde 
open structuren die voor deze bosplaats op kaart gezet zijn worden dus niet noodzakelijk volledig bereikt. 
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Bosplaats Bestand Maatregel Opp. te kappen (ha) 
Holvenheide 51a Groepenkap 0,50 
  55a Groepenkap 0,50 
  56b Groepenkap 0,50 
  58a Groepenkap 0,50 
  59a Groepenkap 0,50 
Totaal Holvenheide    2,51 
Kamert, De Horst, In de Brand 24b Permanente open plek 1,17 
  26a Permanente open plek 1,10 
  28a Permanente open plek 0,33 
  31a Permanente open plek 0,41 
  32a Permanente open plek 1,02 
  33a Permanente open plek 0,58 
  36a Permanente open plek 0,57 
Totaal Kamert, De Horst, In de Brand    5,19 
Paardshaagdoornberg 10a Brede dreven 0,92 
  14a Brede dreven 0,12 
  14a Permanente open plek 0,69 
  15a Brede dreven 0,29 
  15a Permanente open plek 2,19 
  16a Brede dreven 0,08 
  16a Permanente open plek 2,00 
  20a Brede dreven 0,08 
  20a Permanente open plek 1,50 
  21a Permanente open plek 0,53 
  22a Brede dreven 0,13 
  22a Permanente open plek 1,50 
  23a Permanente open plek 0,16 
  23b Permanente open plek 0,30 
  9a Brede dreven 0,61 
  9a Permanente open plek 1,03 
Totaal Paardshaagdoornberg    12,14 
Pijnvennerheide 5a Brede dreven 0,28 
  5a Permanente open plek 6,99 
  1a Groepenkap 2,01 
Totaal Pijnvennerheide    9,29 
Resterheide 10a Permanente open plek 2,17 
  11a Permanente open plek 0,74 
  11b Permanente open plek 0,31 
  12a Bosrandontwikkeling 0,34 
  2a Bosrandontwikkeling 0,09 
  3a Bosrandontwikkeling 0,17 
  9b Permanente open plek 0,44 
  meerdere Hakhout 2,14 
Totaal Resterheide    6,42 
Slijkven 12a Permanente open plek 2,16 
  13b Permanente open plek 0,84 
Totaal Slijkven    3,00 
Eindtotaal    38,54 
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 Voor de zones waar op kaart 4.8 brede dreven zijn ingetekend dient een breedte van 25 m als 
vuistregel te worden gehanteerd. Binnen deze corridorzone wordt in eerste instantie een lage begroeiing 
gerealiseerd van schraalgrasland en (droge) heide. Aanvullend zal her en der bremstruweel en verspreide 
boomopslag worden aangetroffen. Dergelijke corridors zullen worden gerealiseerd de bosplaats Slijkven om zoals 
eerder gezegd een volledige vochtgradiënt te bekomen, alsook in Paardshaagdoornberg om de verschillende 
permanent open plekken met mekaar te verbinden. Op onderstaande foto’s wordt weergegeven wat het eindbeeld is 
van deze ecologische maatregel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beheer 

• In regel wordt de realisatie van heide en/of stuifduinen tot doel gesteld voor de hoger onderscheiden typen van 
open plaatsen . 

Voor open plekken groter dan 3 ha wordt gedeeltelijk ontstronken, verwijderen van de strooisellaag en maaibeheer 
toegepast om een maximale variatie te garanderen en verjonging van de heide te bewerkstelligen. Eventueel wordt 
gedacht aan begrazing met schapen, indien dit kan aansluiten op schapenbegrazing in Domeinbos Pijnven. 

De maai-ingrepen, worden zo georganiseerd dat een bepaalde oppervlakte met een frequentie van 18 jaar wordt 
gemaaid. Door telkens 1/3 van de oppervlakte van de open plek te maaien en het maaisel af te voeren zal men in elke 
open plek elke zes jaar 1/3 van de oppervlakte behandelen. 

Voor de corridors / brede dreven zal , na het instellende kapping ter verbreding van de dreef, het beheer er in eerste 
instantie op neer komen dat de verbossing wordt tegengegaan en ten tweede dat verhinderd wordt dat de terreinen 
vergrassen. De betreffende terreinen worden daarom gemaaid met afvoer van het maaisel. Om een variatie te verkrijgen 
in het heidelandschap wordt best gefaseerd gemaaid. Per maaibeurt wordt slechts een gedeelte van de strook gemaaid, 
zodat er steeds jonge en oude heide aanwezig is. Het maaien kan plaatshebben met een omlooptijd van 18 jaar. Per 
corridor wordt 6-jaarlijks 1/3 van de totale lengte gemaaid met afvoer van maaisel. Zo wordt over de totale lengte een 
variatie bekomen in behandeling. Verder zal, om verbossing te voorkomen de opslag om de zes jaar gekapt worden 

De ligging van de aan te leggen en in te richten corridors is gegeven op kaart 4.8.  In totaliteit wordt de aanleg voorzien 
van 1000 meter corridor met een gemiddelde breedte van 25 meter. Dit levert een oppervlakte open ruimte van 
ongeveer2,5 hectare.  
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Heidebeheer met als doel “Regeneratie van een vergraste heide” (De Blust & Schneider, 1989) 

Een volledig door Pijpenstrootje of Bochtige smele vergraste heide weer omzetten in een gevarieerde begroeiing met Struik- of - 
Dopheide door enkel en alleen begrazing toe te passen is zeer moeilijk. Het terugdringen of stationair houden van de 
ongewenste grassen in een gemengde vegetatie met Pijpenstro en Heide is wel mogelijk. Het aantal dieren moet dan wel groot 
genoeg zijn. In het groeiseizoen (mei – september) wordt voor Pijpenstrootje dan toch een bezetting van 3 of meer schapen per 
ha aanbevolen, daar voor het beheer van zuivere Struikheide 1 schaap per ha de normale begrazingsdichtheid is. Pas wanneer 
meer dan de helft van de jaarlijkse productie afgegeten wordt, zal de groei op termijn achteruitgaan. Seizoenale veranderingen in 
begrazingsintensiteit zijn noodzakelijk: een groot aantal grazers in de late lente en de zomer, die dan hopelijk voldoende 
Pijpenstrootje eten, en een laag aantal in de herfst en de winter omdat Struikheide anders te fel afgegraasd wordt. 

Een andere beheermaatregel die vroeger meer dan nu werd toegepast in onze heidegebieden is het gecontroleerd afbranden 
van bepaalde heidepercelen. Ook dit is geen succesvolle manier om een vergraste heide te saneren. Immers, om de brand onder 
controle te kunnen houden en de bodem niet te diep te verschroeien dient afbranden plaats te vinden in het voor- of najaar. De 
bodem is dan immers vochtig genoeg. In deze periode zijn de meeste voedingsstoffen opgeslagen in de stengelbasis, 
overwinteringsknop en de wortels van het gras: delen die niet afbranden. Na de brand loopt het Pijpenstrootje weer uit en staat dit 
gras concurrentieel een stuk sterker dan Struikheide, dat vaak vanaf nul moet beginnen uit de zaadbank. 

Maaibeheer wordt soms toegepast om grasheide om te vormen naar waardevollere vegetaties. Bij aanvang moet dan alleszins 
meerdere malen per jaar gemaaid worden om enige kans op succes te hebben. Wanneer Struikheide en Gewone dopheide op 
een gegeven moment weer beginnen te kiemen moet de maaifrequentie drastisch omlaag, waardoor de ongewenste grassen 
weer kunnen toenemen. Vandaar dat na een maaibeheer van een vergraste heide meestal een begrazing als vervolgbeheer 
wordt toegepast. Voor het beperken van Pijpenstrootje is het tijdstip van maaien ook  zeer belangrijk. Dit gebeurt bij voorkeur laat 
in het seizoen (augustus). De biomassa is dan maximaal en de reservestoffen zijn dan nog niet getransporteerd naar de 
stengelbasis van waaruit het volgende jaar de nieuwe scheuten groeien. Zaadvorming wordt dan vermeden en vermits grassen 
als Pijpenstro en Bochtige smele geen zaadbank vormen zullen ze in min of meerdere mate teruggedrongen worden.  

Plaggen blijft de meest effectieve maatregel om op korte tijd een sterk vergraste heide weer om te zetten in een typisch 
heidebiotoop. Het zou best gepaard gaan met een maaibeurt en dit vóór de grassen zaden geproduceerd hebben. Regeneratie 
kan dan enkel vanuit de zaadbank gebeuren. Vermits de heidesoorten een uitgebreide zaadbank aanleggen en de ongewenste 
grassoorten niet, zijn de heidesoorten op deze manier bevoordeeld. Zaden van grassen worden immers dichtbij de moederplant 
afgezet, zodat de kans op regeneratie van grassen uit zaden klein is.  

De aanwezigheid van een zaadbank verklaart ook dat beboste percelen na kaalkap en plaggen weer aanleiding kunnen geven tot 
het onstaan van een typische heidevegetatie. Indien de ondergroei niet gedomineerd wordt door grassen, is het zelfs voldoende 
de strooisellaag te verwijderen i.p.v. te plaggen. 

Om goed te plaggen mag men enkel, naast de bovengrondse biomassa, de A0 – horizont en eventueel een gedeelte van de A1 – 
horizont verwijderen. Bij dieper plaggen komt de uitgeloogde zandlaag aan het oppervlak. Deze laag droogt snel uit, biedt weinig 
kiemingskansen voor heideplanten en bovendien bestaat het risico dat heel het geplagde perceel gaat verstuiven. Bovendien 
komt het zandige plagmateriaal niet meer in aanmerking om te verwerken tot compost. Te ondiep plaggen levert dan weer het 
risico dat Pijpenstrootje de beheermaatregel overleeft, doordat de stengelbasissen met overwinteringsknoppen vrij diep in de A1 
– horizont kunnen zitten. 
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44..88..22  Tijdelijke open plaatsen  

Definitie en type  

Met het oog op het realiseren van bosomvorming zullen op diverse locaties groepenkappen worden gerealiseerd (zie ook 
onder paragraaf 4.2 bosomvorming). In regel worden hier oppervlakken van 0.5 tot 1 ha gehanteerd. De groepenkappen 
zullen gevolgd worden door inplanten met inheemse soorten. Gedurende een periode van 10 jaar na kap/aanplant zullen 
dergelijke zones ecologisch functioneren als open plekken. De reeds bestaande groepenkappen en nieuw te creëren 
groepenkappen worden weergegeven op kaart 4.8 Open plekken en bosrandontwikkeling. 
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4.9 GRADIËNTEN EN BOSRANDONTWIKKELING 

Bij het beheer van de bossen, de komende 20 jaar wordt ook aandacht besteed aan de creatie en het beheer van 
bosranden. 

We merken op dat in deze paragraaf de corridors niet worden gehandeld alhoewel ze opgevat kunnen worden als 
bosrandsituaties en hier zeker een bijdrage in leveren. Corridors in de zin van brede dreven met een specifiek beheer 
gericht op het verkrijgen van bepaalde ecologische waarden werd behandelt in paragraaf 4.8. “open plekken”. Hier 
richten we ons specifiek op de overgangen bosgebieden enerzijds en en de omgevende open ruimte anderzijds. 

44..99..11  AALLGGEEMMEENNEE  PPRRIINNCCIIPPEESS  IINNZZAAKKEE  HHEETT  BBOOSSRRAANNDDBBEEHHEEEERR  

Bosranden (zowel intern als extern) vormen de overgang tussen bos en open terrein.  

Een bosrand bestaat in het ideale geval uit een mantel en een zoom. Onder een mantel verstaan we een begroeiing van 
struiken aansluitend op de bomen in het bos. De zoom is voornamelijk opgebouwd uit hoge meerjarige en éénjarige 
kruiden en dwergstruiken. Een goede opgebouwde bosrand fungeert in het cultuurlandschap bovendien als buffer tussen 
het laag-dynamische bosmilieu en de intensief beheerde landbouwgrond. Verder dragen bosranden bij aan de regulatie 
van het microklimaat (hoge luchtvochtigheid en luwte). Veel mantelsoorten groeien ook in het bos, maar zijn daar minder 
goed ontwikkeld en bloeien meestal niet. Diverse organismen van zowel het open veld als van het bos benutten de 
bosrand. Figuur 4.9.1geeft een beeld van de doorsnede van een typische bosrand met een mantel- en zoomstructuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.9.1 : Schematische weergave van de doorsnede van een bosrand 

Van nature breidt de mantel zich uit in de richting van de zoom en het bos in de richting van de mantel : in de beschutting 
van de struiken vestigen zich bomen die de struiken uiteindelijk overgroeien. Instandhouding vergt daarom beheer.  
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Bosrandbeheer in Hechtel-Eksel 

De zone waar een interne bosrand gecreëerd zal worden in Hechtel-Eksel is weergegeven op kaart 4.8 Open plekken en 
bosrandontwikkeling. Het betreft de rand van bestanden 12a en deels 2a van bosplaats Resterheide. Dit om de overgang 
tussen het opgaand bos en de weilanden geleidelijker te laten verlopen. 

Ecologisch wordt met dergelijke bosrandstroken vooral gestreefd naar het creëren van leefgebied voor soorten als 
Levendbarende hagedis, Veldkrekel, Groentje , Boompieper en Gekraagde roodstaart. 

Met “mantel-zoomsituaties” zoals ingetekend op figuur 4.8 wordt een zone met een breedte van 9 m bedoeld waar 
effectief gestreefd wordt naar een de successiereeks kruidige vegetatie – dwergstruiken (=zoom) – struweel (=mantel) – 
bos. 

Het inrichtingsbeheer betreft in eerste instantie dat een strook bos van 9m breedte wordt gekapt. In de mantelstrook zal 
algehele verbossing worden voorkomen door om de 12 jaar de volledige opslag te kappen, gefaseerd in tijd en ruimte. 
Waar exoten, zoals Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers, in de bosrand voorkomen, worden deze gericht gekapt, 
waardoor inheemse houtige gewassen worden bevoordeeld. Door hierbij voldoende bedekking van de boomlaag te 
houden (schaduw), krijgen exoten weinig kans om opnieuw te gaan domineren.  Om het uitlopen te voorkomen, worden 
de stobben na één tot enkele jaren nogmaals afgezet, dan wel gefreesd of uitgegraven (zie verder).   

Door eens per jaar ten dele in de buitenste rand van de mantel te maaien (zone 3 m), komt een zoom tot ontwikkeling.  
Het afvoeren van het maaisel draagt bij aan verschraling en leidt tot een grotere bloemenrijkdom.  De karakteristieke 
zoom van Hengel- en havikskruiden treedt voornamelijk op waar het aangrenzend grondgebruik extensief is, zoals in 
natuurgebieden en langs zandweggetjes. Enkele brandnetelkorsten kunnen lokaal een verrijking betekenen; ze ontstaan 
door plaatselijk het maaisel op hopen te gooien.  In dergelijke maaiselhopen komt de vegetatieontwikkeling in het 
daaropvolgende seizoen pas laat op gang.  Hierdoor vormen ze voor vlinders ideale plekjes om zich in het voorjaar op te 
warmen.  De meeste eikenbossen op voedselarme zandgrond werden vroeger als hakhout beheerd.  Hierdoor 
ontstonden ook in het bos mogelijkheden voor zoomplanten.  Deze werden vroeger zelfs als normale bosplanten 
beschouwd.  Door het staken van het hakhoutbeheer werd het bos donkerder en zijn deze soorten teruggedrongen naar 
de bosrand of verdwenen.  Door plaatselijk te kappen in de rand of het aanbrengen van gaten in het kronendak van het 
bos krijgen deze planten weer kansen. Ook Adelaarsvaren kan daardoor tijdelijk sterk toenemen.  

“Mantel-zoomsituaties” worden vooral beoogd in de overgangen tussen bos en omgevend landbouwgebied. De soorten 
die zullen profiteren van de “mantel-zoomsituatie” zijn gelijkaardig als de soorten die baat hebben bij een “brede, 
golvende bosrand” alhoewel de geringere breedte zal impliceren dat de bosrand in de “mantel-zoomsituatie” voor een 
aantal soorten enkel een corridorwaarde zal hebben en geen leefgebied. Specifiek in de overgangen naar 
landbouwgebied kan ook verwacht worden dat Geelgors zal profiteren van de “mantel-zoomsituaties”. 

Concreet wordt er voor de Hechtelse bossen geopteerd om de zoom over een breedte van 3 meter 2- jaarlijks te maaien, 
terwijl de mantel (breedte 6 meter) op ongelijkjarige wijze 12 jaarlijks wordt afgezet, met behoud van enkele 
boomvormers. De lengte waarover wordt gekapt bedraagt 1/3 van de totale bosrandlengte, dus om de 4 jaar wordt er 
een gedeelte afgezet. De planning is weergegeven in tabel 4.20 Planningtabel. 

In totaliteit worden er “mantel-zoomsituaties” aangelegd over een breedte van 9 meter en een totale lengte van ongeveer 
700 meter. De situering van deze mantel-zoomvegetaties is aangegeven op kaart 4.8 Open plekken en 
bosrandontwikkeling. Mantel-zoomsituaties worden ook integraal meegerekend bij de berekening van het open plekken 
areaal. Het betreft een totale oppervlakte van 0,62 ha! 
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Bosranden: 

• Afmetingen:  De bosranden bestaan uit een zoom van 3 meter breedte. De mantel heeft een breedte van 6 meter. Bij aanleg wordt de 
bosrand golvend aangelegd (plaatselijk bredere zoom (tot 10m), zodat luwten ontstaan. Bij zuidelijk georiënteerde 
bosranden wordt een zoom voorzien die minimaal 6 meter breed is. 

• Maaibeheer: De zomen worden om de drie jaar gemaaid met afvoer van het maaisel. Hierbij wordt telkens 1/3 van de betreffende 
zoom gemaaid, verdeeld in stroken van maximaal 100 m. De mantel wordt om de 15 jaar gekapt, waarbij takhout ter 
plaatse mag blijven. Hierbij worden naar het bos toe enkele overstaanders bewaard, die twee tot drie omlopen later 
gekapt kunnen worden. Ook bij het kappen van de mantel wordt de totale lengte gefaseerd gekapt, waarbij 
opeenvolgend 1/3 van de totale lengte van de mantel wordt gekapt per doorgang met een maximale lengte per ingreep 
van 100 m. 
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4.10 SPECIFIEKE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN FLORA EN FAUNA 

Reeds in de algemene beheervisie en in voorgaande paragrafen (4.8. open plekken en 4.9. gradiënten en 
bosrandontwikkeling) werd herhaaldelijk aangehaald dat specifieke ingrepen gepland worden ter bevordering en behoud 
van planten- en diersoorten. 

In het bijzonder gaan we hier echter nog even in op de maatregelen die genomen zijn met het oog op de Nachtzwaluw. 
De Provincie Limburg heeft immers recent een project opgestart waarbij elke gemeente een specifieke plant- of diersoort 
kiest waarvoor ze specifieke maatregelen binnen de gemeentegrenzen zal nemen. Voor de gemeente Hechtel-Eksel is 
dat dus de Nachtzwaluw geworden. Ook binnen een boscontext kunnen maatregelen worden genomen die ten voordele 
zijn van deze soort. In het kader van de opmaak van dit bosbeheerplan is dan ook in het bijzonder rekening gehouden 
met het nemen van de nodige maatregelen om het bestand binnen de gemeentebossen te verhogen. De belangrijkste 
maatregel die kan genomen worden voor deze soort is het maken van open plekken. In paragraaf 4.8. werden de 
initiatieven die op dat vlak genomen zullen worden reeds opgelijst. De belangrijkste worden hieronder nogmaals vermeld: 

 Het maken van een grote open plek van 7 ha in bosplaats Paardshaagdoornberg; 
 Het creëren van enkele open plaatsen van ongeveer 3 ha in de omgeving van de open plaats van 7 ha 

in Paardshaagdoornberg; 
 Creëren en vergroten van open plaatsen in de Resterheide; 
 Creëren en vergroten van open plaatsen in bosplaats Den Brand. 

 
We schatten in dat als gevolg van hoger genoemde maatregelen het aantal broedparen voor Nachtzwaluw zal verhogen 
met 5 tot 10 broedparen. 

4.11 DOOD HOUT EN OUDE BOMEN 

Momenteel is er een gebrek aan dood hout en oude bomen in de gemeentebossen van Hechtel – Eksel. Dit is te wijten 
aan enerzijds de boomsoortensamenstelling en anderzijds aan de relatief jonge leeftijd van de bossen ten gevolge van 
het traditionele “mijnhoutbeheer” dat in het verleden gevoerd werd. 

Het bekomen van dood hout, maar vooral oude bomen is een kwestie van tijd. Daarom wordt volgende werkwijze 
voorgesteld. Om dood hout te bekomen wordt niet gewerkt met het ringen van bomen. Dit leidt tot onnatuurlijke situaties. 
In de komende jaren zullen per bestand enkel kwijnende bomen, door de bliksem getroffen bomen etc. op stam 
gehouden worden en niet systematisch verwijderd worden. Op die manier kan op een geleide manier gekomen worden 
tot voldoende dood hout, zonder de stabiliteit en gezondheidstoestand van de bestanden te hypothekeren. 

Om oude bomen te bekomen worden bij eindkap steeds enkele overstaanders gespaard. 
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4.12 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE TOEGANKELIJKHEID 

44..1122..11  PPLLAANN  WWEEGGEENNNNEETT  ––  OOPPEENNGGEESSTTEELLDDEE  BBOOSSWWEEGGEENN  

In paragraaf  of 3.3 . is het algemene toegankelijkheidsvisieconcept voor de gemeentelijke bos- en 
heidegebieden van de Stad Lommel toegelicht. We onderstrepen dat dit als gidsend moet worden 
beschouwd.  

De bepalingen uit het toegankelijkheidsreglement voor de openbare bossen in de gemeente Hechtel -Eksel 
zoals bepaald in dit beheerplan (zie bijlage 5.2) zijn daarentegen bindend voor de komende 
beheerplanperiode van 20 jaar (2008 – 2027). 

Kaart 4.12.1 geeft een overzicht van officiële boswegen (opgekleurd in het blauw). Deze wegen zijn 
toegankelijk voor het publiek. De in het groen opgekleurde wegen zijn ontoegankelijke brandwegen. 

Tijdelijke parcoursen (bv mountainbike en oriëntatielopen) worden niet gevat onder het 
toegankelijkheidsreglement. Deze occasioneel te machtigen recreatievormen gebeuren wettelijk gezien via 
individuele machtigingen van het bosbeheer en dienen bekrachtigd te worden door de boseigenaar. 

Momenteel zijn studies lopende die een sterke impact gaan hebben op het instellen van vaste 
recreatieparcoursen. Het betreft de afbakening van het ‘ruiter- en menroutenetwerk van de provincie 
Limburg’ en de ‘landinrichtingsstudie Grote Nete van de Vlaamse Landmaatschappij’. Vooraleer vaste routes 
te bekrachtigen in het toegankelijkheidsreglement wordt gewacht op de finalisering van deze studies. Ruiterij 
en mountainbiking wordt in deze studies voor alle bosplaatsen bekeken. Het kan hierbij gaan over 
verbindingen van netwerken of het instellen van lokale lussen. 

Voor wat betreft de omgeving Slijkven – Paardshaagdoornberg is een mogelijk tracé voor ruiterroute en 
mountainbikeroute weerggeven op kaart 4.12.4. Merken we op dat dit moet gezien worden als een 
‘zoekzoneband’. De exacte ligging van deze tracés moet nog definitief worden vastgelegd  op het terrein. 
Men zal streven naar een maximale afstemming van deze tracés op de recreatieroutes die zullen 
afgebakend worden op de aansluitende delen van het domeinbos Pijnven. Bovendien zal men uitdrukkelijk 
rekening houden met de opmerkingen uit het openbaar onderzoek, gekoppeld aan dit beheerplan.  

Zoals reeds gemeld zal een dergelijke oefening ook gebeuren voor de overige bosplaatsen van de 
Gemeente Hechtel-Eksel, in het kader van lopende e recreatie- en landinrichtingsstudies op 
bovengemeentelijk niveau. 

44..1122..22  SSPPEEEELLBBOOSSZZOONNEESS  

In de betrokken bossen worden in totaal 3 speelboszones. Deze worden weergegeven op kaart 4.12.2. 

Er zal een Finse piste worden aangelegd in bosplaats ‘Achter de Berg’.  In deze bosplaats is ook een fit–o–meter 
opgesteld. Het bosleerpad, dat grotendeels in Peer ligt, doet de oostelijke zijde van de Resterheide aan (zie kaart 
4.12.3). 

44..1122..33  OORRIIËËNNTTAATTIIEELLOOOOPP  

Op Kaart 4.12.5. zijn de locaties weergegeven waar aan oriëntatieloop kan gedaan worden. Dit occasioneel bosgebruik 
is onderworpen aan een machtiging vanwege het Bosbeheer en de toestemming van de boseigenaar. Eventuele 
uitbreiding van oriëntatieloop dient rekening te houden met de beoogde rustgebieden in het bos. 

44..1122..44  RREECCRREEAATTIIEEVVEE  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUUUURR  

Eens er consensus is over de definitieve recreatieve ontsluiting van de gemeentebossen van Hechtel-Eksel  zullen  
de nodige officiële toegankelijkheidsborden (ver)(ge)plaatst en/of vervangen.  
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4.13 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE JACHT 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de elementen die in rekening kunnen genomen worden voor wat betreft de 
jachtverpachting. 

Tabel 4.13 : Evaluatie mogelijkheden jachtverpachting 

functie visie voor de jacht 

multifunctioneel bos met klemtoon 

op ecologische functie 

reestand via beheersjacht op voldoende laag 

niveau houden om natuurlijke bosverjonging toe te 

laten en het aantal verkeersslachtoffers te 

verminderen 

multifunctioneel bos met klemtoon 

op recreatie 

gezien klemtoon op recreatie, wordt hier geopteerd 

voor afschaffen van jachtverpachting 

multifunctioneel bos met klemtoon 

op economische waarde 

bestaande jachtpacht is niet in conflict met andere 

functies en kan verlengd worden om de reepopu-

latie onder controle te houden 

De jacht zal herverpacht worden onder de aangepaste verpachtingsvoorwaarden die rekening houden met ecologische 
en recreatieve functies. 
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4.14 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE VISSERIJ 

Er bevinden zich geen bevisbare wateren binnen de perimeter avn de betrokken bossen. 

 

4.15 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. GEBRUIK VAN NIET-
HOUTIGE BOSPRODUCTEN 

Er worden momenteel geen niet-houtige bosproducten geoogst.  

 

4.16 BEHEERMAATREGELEN M.B.T. CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN 

Het herstel van heide -  en stuifduingebieden kan beschouwd worden als het herstellen van een historisch beheertype 

4.17 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE 
MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE 

De bossen vervullen geen milieubeschermende functie als dusdanig. Op gebied van erosie, grondwaterkwetsbaarheid 
en infiltratiecapaciteit vervullen de boscomplexen een belangrijke functie. Er worden in dit kader geen specifieke 
maatregelen en/of richtlijnen opgesteld. 

 

4.18 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE 
WETENSCHAPPELIJKE EN EDUCATIEVE FUNCTIE 

Indien wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd buiten de toegankelijke wegen kan hiervoor een machtiging 
bekomen worden bij de eigenaar en het Bosbeheer.  

Er zal een bosleerpad worden ingesteld dat voornamelijk in de gemeente Peer ligt. Dit leerpad loopt echter ook deels 
door de Resterheide. 

 

4.19 WERKEN DIE DE BIOTISCHE OF ABIOTISCHE TOESTAND VAN HET BOS 
WIJZIGEN 

44..1199..11  RREELLIIËËFFWWIIJJZZIIGGIINNGG  

Er zijn geen reliëfwijzigingen uit te voeren in de betrokken bestanden.. 

44..1199..22  WWEEGGEENNAAAANNLLEEGG  

Vanuit de visiestudie wordt het idee gelanceerd van het aanleggen van gebundelde recreatieve routes. Deze plannen 
zullen, na het bereiken van concensus over het definitieve tracé, op korte tot middellange termijn gerealiseerd worden. 

44..1199..33  DDRRAAIINNAAGGEE  

Er dienen geen drainagewerkzaamheden uitgevoerd te worden.. 
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44..1199..44  WWIIJJZZIIGGEENN  VVAANN  DDEE  KKRRUUIIDDLLAAAAGG  

Er worden geen expliciet wijzigingen vooropgesteld buiten de aangegeven inspanningen om lokaal heideherstel te 
bevorderen en zoomvegetaties te creërenµ. 

In de bossen zullen op geen enkele wijze pesticiden worden gebruik tenzij bij de bestrijding van Amerikaanse vogelkers 
met behulp van Glyfosaat. 

44..1199..55  GGEEBBRRUUIIKK  VVAANN  PPRRIIKKKKEELLDDRRAAAADD  

Er wordt geen prikkeldraad gebruikt in de beschouwd bossen. Eventuele restanten van oude prikkeldraad (vb. bij recent 
verworven of in de toekomst te verwerven bossen) wordt systematisch opgeruimd. 

4.20 PLANNING 

In tabel 4.20 Planningtabel is weergegeven wanneer de werken voorzien zijn. 
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55  BBIIJJLLAAGGEENN  
5.1 VISIE VOOR BOSPLAATSEN (NAAR INDEHERBERG ET.AL., 2006) 

Paardshaagdoornberg 
In de voorliggende versie van het bosbeheerplan voor de gemeente Hechtel-Eksel zitten binnen dit gebied in feite verschillende bosplaatsen vervat nl.: 
Engelbrugmennekenswei, Paardshaagdorenberg en Slijkven (Mannaert en Verheyen, 2005). Gemakshalve verwijzen we hier naar het geheel als 
“Paardshaagdoornberg”. 

Ecologische visie 

Er is een groot verschil tussen de huidige ecologische waarde van dit gebied en de potentiële ecologische waarde. Belangrijke delen van het gebied 
bevatten vrij uitgesproken landduinen alhoewel deze zones niet zijn ingetekend onder de X-gronden op de bodemkaart. Feit is dat in geval van meer 
openheid het extreem opwarmend karakter van de Kempense zandgronden hier goed tot uiting zou komen. Het talrijk voorkomen van Nachtzwaluw na 
een brand in de jaren ’70 (mondelinge mededeling Albert Geuens) bewijst de potenties van dit gebied voor bosrand- en heidesoorten. Een gedeelte 
van “Paardshaagdoornberg” is ook habitatrichtlijngebied zodat alvast voor dit gedeelte een hoog ecologisch ambitieniveau en een gedeeltelijk herstel 
van heide- en stuifduinecotopen gerechtvaardigd zijn. 

Het feit dat dit gebied naadloos aansluit bij het Domeinbos Pijnven, en gegeven de hoge ecologische ambities daar, versterkt de wenselijkheid van het 
verderzetten van deze ambities naar het gebied “Paardshaagdoornberg”. Het complex Domeinbos Pijnven – Paardshaagdoornberg zal zich op die 
manier ontwikkelen tot een natuurkerngebied voor doelsoorten zoals Nachtzwaluw, Boomleeuwerik en Gladde slang. 

Helemaal oostelijk in “Paardshaagdoornberg” is een klein valleitje aanwezig dat nu deels wordt ingenomen door een weide. De randen, met 
Gagelstruweel, verraden de potenties van het hele valleigebied voor ontwikkeling naar een natte heide. Aan de noordzijde van het valleitje zijn er ook 
landduinen aanwezig en hier vinden al inspanningen plaats om open plaatsen te creëren voor o.m. Nachtzwaluw. Binnen het gebied 
“Paardshaagdoornberg” bevindt zich hier dus logischerwijs een tweede ecologische hotspotzone. 

Recreatieve visie 

“Paarshaagdoornberg” behoort tot één van de rustgebieden op provinciaal niveau in het “drieparkensnoer”. Ten zuiden van de verbinding Eksel-
Kerkhoven (Kiefhoekstraat) liggen een aantal recreatieve gebieden (de camping “De lage Kempen”) en het recreatiegebied Kiefhoek. Naar de 
toekomst mogen die, althans volgens het provinciaal ruimtelijk structuurplan, niet verder uitbreiden. In het gemeentelijk structuurplan Hechtel-Eksel 
wordt voorgesteld het gebied als één geheel te benaderen als poort naar het Pijnven en gekoppeld aan stiltetoerisme. Het zoeken naar een evenwicht 
en afstemming van de verschillende recreatieve en toeristsiceh elementen met behoud van landschaps- en natuurwaarden staat hierbij centraal. Wat 
betreft de verspreid liggende vakantieverblijven wordt in het gemeentelijk structuurplan een stand-still principe voorgesteld. 

Discussiewandelingen opgezet i.h.k.v. de publieke consultatie binnen deze studie heeft aangewezen dat er een expliciete vraag is vanuit bepaalde 
recreatievormen (o.m. ruiteren en mountainbiken) om gebruik te kunnen maken van lange lussen in de omgeving van het Domeinbos Pijnven en 
Paardshaagdoornberg evenals verbindingen met andere netwerken voor deze recreatievormen. Indien daarbij voorop gezet zou worden dat een 
centraal gebied in het Domeinbos Pijnven als rustgebied naar voren geschoven zou worden dan rust er in elk geval op het gebied 
Paardshaagdoornberg de uitdrukkelijke verzuchting dat dit gebied deel uitmaakt van een dergelijke lange afstandlus voor ruiters en mountainbikers. 

Bosbouwkundige visie 

Het gebied Paardshaagdoornberg bestaat voor zowat de helft uit relatief jonge bestanden met Corsicaanse den (30 tot 50 jaar). Een belangrijk deel 
van deze bestanden zijn gelegen op voormalige stuifduinen. De bestanden met Grove den zijn doorgaans iets ouder. Zowel de bestanden met Grove 
den als de bestanden met Corsicaanse den komen in een fase dat inkomsten gegenereerd kunnen worden. Gegeven het feit dat dit bosgedeelte 
gelegen is in gemeentebos (geen domeinbos) dient een versnelde omvorming van de bestanden met Corsicaanse den zich hier in principe minder aan, 
aangezien als referentiekader de Criteria Duurzaam Bosbeheer van toepassing zijn. 

Geïntegreerde visie 
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Binnen “Paardshaagdoornberg” wordt het realiseren van twee doelstellingen als prioritair naar voren geschoven. 

Ten eerste betreft het de ontwikkeling van een gebundelde recreatieve verbinding in oost-westelijke richting doorheen het gebied. Deze zal vooral 
gericht zijn op ruiters en mountainbikers en maakt het mogelijk dat beiden lange afstandroutes ter beschikking krijgen die aantakken op andere routes 
in de omgeving. De gebundelde verbinding verloopt min of meer parallel met de Kiefhoekstraat en de inrichting dient oog te hebben voor de behoeften 
van de recreatieve doelgroepen. In het oostelijk deel buigt de gebundelde verbinding af naar het noorden om dan min of meer parallel aan de weg 
Hasselt-Eindhoven (N74) zijn weg te kunnen vervolgen in noordelijke richting. Binnen dit concept kan overigens bekeken worden of de gebundelde 
route zich in noordelijke richting dient verder te zetten aan de westzijde van de N74 (gedeeltelijk doorheen Domeinbos Pijnven) dan wel de oostzijde 
van de N74 (doorheen de gemeentebossen van Hechtel-Eksel). 

Ten tweede wordt het sterk verhogen van de ecologische waarde van  “Paardshaagdoornberg” voorop gesteld, in eerste instantie vanuit de eerder 
beschreven zones met een hoog ecologisch ambitieniveau. 

Aan de westelijk gelegen zone met hoog ecologisch ambitieniveau wordt het nodige ondernomen om het valleitje op termijn te ontwikkelen tot een 
natte heide met Dopheide. Aan de noordzijde ervan wordt overgangen voorzien naar sterk opwarmende, open zandgronden en dit in eerste instantie 
via het creëren van brede dreven. 

De zone gesitueerd in habitatrichtlijngebied wordt hierbij vergaand open gemaakt en permanent beheerd als open plaats. Hier zal de typische 
ontwikkeling van de natuurtypen Droge heide met Struikheide en Stuifduinen mogelijk worden. Indicatief wordt een streefcijfer van 12 ha 
aaneengesloten open natuur naar voren geschoven. In de omgeving van dit open kerngebied worden bijkomend zones voorzien voor permanente 
open plaatsen die gerealiseerd kunnen worden via de bepalingen van het bosdecreet. Indicatief stellen we bijkomend 9 ha voor opgebouwd uit 3 open 
plaatsen van telkens 3 ha. 

Voor wat betreft het gebied dat niet valt binnen de vastgelegde permanente open plaatsen wordt de ontwikkeling naar een gevarieerd en 
gestructureerd bos van het type “gemengd inheems” tot doel gesteld voor de middellange termijn. Vanuit het huidig geschakeerd voorkomen van 
bestanden met Grove den en Corsicaanse den van verschillende leeftijden zijn hier goede mogelijkheden toe. Verjonging van inheems loofhout onder 
scherm (Grove den) lijkt in “Paardshaagdoonberg” – iets meer dan noordelijke delen van het projectgebied – een mogelijkheid (reeds verspreide 
aanwezigheid van o.m. Zomereik in de struiklaag). Omvorming van de huidige Corsicaanse dennenbestanden kan hier via een combinatie van dunning 
en het kappen van openingen (tijdelijke open plekken). Deze laatste techniek wordt daarbij in eerste instantie toegepast in zones met landduinen. 

 
Achter De Berg 
Ecologische visie 

Er zijn verrassend weinig gedetailleerde ecologische gegevens beschikbaar voor dit gebied maar aangenomen kan worden dat de zone ten noorden 
van de atletiekpiste en een zone die verder oostelijk min of meer aansluit (bestand 19 cfr. Mannaert en Verheyen, 2005) – beide halfopen 
duinengebieden – ecologisch waardevol zijn. In elk geval is bekend dat het gebied wordt gekenmerkt door een zeer hoge soortenrijkdom aan 
paddestoelen (Lenaerts 2005). In Achter De Berg kunnen ook oude Zomereiken die door hun verankering in profielloze bodem een zeer typische vorm 
hebben aangenomen (Burny 1999). 

Door het relatief intensief recreatief gebruik kan aangenomen worden dat de ecologische potenties voor verstoringsgevoelige soorten momenteel 
slechts beperkt tot uiting komt. Aangezien het grootste deel van dit gebied gelegen is in VEN-gebied, Vogelrichtlijngebied (Militair Domein en Vallei van 
de Zwarte Beek) en Habitatrichtlijngebied (Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolliserbeek en Dommel met heide en vengebieden) volgt – in 
regel – het hoogste ecologisch ambitieniveau / hoofdfunctie natuur.  

Recreatieve visie 

Het huidig recreatief gebruik wordt sterk bepaald door enerzijds de nabijheid van de kern Hechtel-Eksel en anderzijds de sterk verweven aanwezigheid 
van recreatieve structuren in en aan de rand van het gebied zelf. Ten oosten is er de fit-o-meter, het gebruik voor bosspelen en het functioneren als 
doorgangsgebied. Centraal is er een grote, maar weinig afgewerkte parkeervlakte die vooral dienst doet voor de aanwezige sportactiviteiten. Ten 
zuiden zijn er de bivakplaatsen en het speelpleintje. Het gebied wordt begrensd door het militair domein.  
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Duidelijk is dat dit gebied van grote betekenis is voor de recreant. In het Ruimtelijk Structuurplan voor de gemeente Hechtel-Eksel wordt die visie ook 
naar de toekomst voor dit gebied bevestigd. Hier wil de gemeente mogelijkheden geven aan de sport -en recreatieve activiteiten die er plaatsvinden en 
ook aan het vakantiepatronaat. Voor de halfopen duinenzone is in het bijzonder een sterke maatschappelijke vraag om de bestaande lokale 
‘strandevenementen’ te mogen behouden  

Bosbouwkundige visie 

Aangezien het een zeer klein gebied betreft waarbij bovendien slechts enkele percelen effectief beplant zijn met het oog op houtproductie is het 
economische gegeven van ondergeschikt belang in deze bosplaats. 

Geïntegreerde visie 

De eerder naar voren geschoven principes, zowel vanuit recreatie als vanuit natuur, impliceren dat in dit gebied logischerwijs de kaart wordt getrokken 
voor recreatie, en dit ondanks de ligging in diverse groene bestemmings- en beschermingszones. Het gebied is een logische ingangspoort vanuit het 
dorpscentrum van Hechtel. Bovendien kan men niet om het huidig recreatief gebruik van het gebied heen. Het is ook een typisch gebied dat op een 
netwerk-wijze wordt ontsloten, m.a.w. ieder zoekt zijn eigen weg doorheen het gebied. Dat geldt met name voor de meer open delen ervan. 

Het gebied maakt dus deel uit van vogelrichtlijn- habitatrichtlijn- en VENgebied. Voor zulke gebieden dient de uitwerking van ecologische doelstellingen 
en het nemen van gepaste beheermaatregelen zich aan. Dit hoeft echter niet te betekenen dat in bepaalde delen van zulke gebieden het behoud en 
de ontwikkeling van activiteiten die niet zijn gericht op natuurbeheer per definitie uitgesloten moeten worden. Met name voor Europese 
beschermingszones (SBZ-gebieden) geldt dat de lidstaten de verplichting hebben om de de gepaste beheermaatregelen te nemen te nemen op niveau 
van het volledige beschermingsgebied om invulling te geven aan de gunstige staat van instandhouding van aangemelde soorten en habitats. In 
Vlaanderen trachten we die gunstige staat van instandhouding vast te leggen via het definiëren van instandhoudingsdoelstellingen. Het realiseren van 
die ecologische doelstellingen dient uiteraard te gebeuren binnen de beschermingszone. Waar precies binnen het  SBZ-gebied prioritair deze 
doelstellingen gerealiseerd dienen te worden dient uiteraard te gebeuren op basis van een weloverwogen analyse. Voor het gedeelte Achter De Berg 
dient men rekenschap te geven van de verstoorde uitgangssituatie – die bovendien vrijwel onomkeerbaar is – en lijkt het aangewezen dat elders 
binnen het SBZ-gebied mogelijkheden gezocht worden om de (nog vast te leggen) ecologische doelstellingen te realiseren. Eerder in dit 
deelgebiedanalysehoofdstuk kwam reeds “Paardshaagdoornberg” aan bod. Een deel van dit gebied is ook gelegen in het habitatrichtlijngebied “Vallei- 
en brongebied van de Zwarte Beek, Bolliserbeek en Dommel met heide en vengebieden”. Het is dan ook een mogelijke formule om de natuur- en 
habitattypen die in “Achter De Berg” niet maximaal kunnen ontwikkelen te gaan ontwikkelen in “Paardshaagdoornberg”. 

Verder geven we nog enkele suggesties bij de ontwikkeling van het gebied “Achter De Berg”. 

Voor wat betreft de aankleding van het parkeerterrein kan wat meer aandacht geschonken worden voor zowel de ontsluiting van als de aansluiting bij 
de omliggende bosgebieden. Naar inrichting kan hierbij worden gedacht aan een ‘parkachtig/bebost karakter met vb. aanplant berken of andere 
pioniers. Behalve als toegang tot de sportaccommodatie functioneert zij ook als toegang tot de ‘bossen’, speelruimten, of hoe men het gebied ook wil 
benoemen. Bijkomende inrichtingselementen kunnen betrekking hebben op informatie over de bossen.  

Voor de halfopen duinenzone is expliciet vermeld “duinenzone met recreatief medegebruik (onbebouwbaar)”. Het lijkt inderdaad aangewezen om dit zo 
te behouden. Dit is één van de charmes van het gebied en verwijst op die manier blijvend naar de naam van de atletiekpiste (duinenstadium). 

 
Resterheide 
Ecologische visie 

De Resterheide is zowat de enige bosplaats van een aanzienlijke omvang (zo’n 100 ha) dat als bostype nu reeds aanspraak kan maken op een 
typering als een volwaardig Vlaams natuurtype. De struiklaag en de onderetage zijn al dermate gekenmerkt door inheems loofhout dat sprake kan zijn 
van “Eiken-berkenbos en Eiken-beukenbos”. De bodemkaart indiceert lokale kansen voor de ontwikkeling van vochtige heide. 

De omgeving van deze bosplaats heeft reeds een belangrijke natuurwaarde. De Begijnenvijvers die net oostelijk van de bosplaats gelegen zijn hebben 
deels een recreatieve functie maar de oevers zijn deels natuurlijk en hebben een belangrijke waarde voor water- en moerasvogels. Hier vloeit ook de 
Bolliserbeek, een beek van hoge waterkwaliteit waar nog de zeldzame Gewone Bronlibel voorkomt (Indeherberg e.a., 2004). Zowel aansluitend ten 
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oosten als ten zuiden van de bosplaats zijn er perimeters waarbinnen Natuurpunt aankopen verricht met het oog op natuurbeheer (respectievelijk 
binnen erkend reservaat “Dommelvallei” en “Vallei van de Zwarte Beek”. Het eigenlijke bosgebied en zijn omgeving zijn vrij rustig en enigszins 
geïsoleerd gelegen. In de hele regio is er een duidelijk streven naar het behouden en verhogen van de natuurwaarden. 

Recreatieve visie 

De recreatieve activiteiten in het gebied Resterheide worden vooral bepaald door de aanwezigheid van Begijnenbvijvers met een toegang dwars 
doorheen het gebied (noord-zuid). Het gevolg is dat ook wagens door het gebied rijden. Naar de toekomst toe formuleert de gemeente (cfr. ontwerp 
ruimtelijk structuurplan) volgende uitgangspunten bij de ontwikkeling van het gebied: 

behoud van de visvijvers omwille van de biologische waarde en de landschappelijke meerwaarde voor het gebied 

een toegankelijkheidsconcept waarbij het bosgebied enkel toegankelijk is voor wandelaars, fietsers en ruiters en de Begijnenvijvers slechts vanuit de 
kortste weg bereikbaar zijn. 

Het ontwerp ruimtelijk structuurplan (Technum, 2005) geeft aan dat in de omgeving een bosleerpad werd gerealiseerd met bijhorende onthaalruimte. 

Bosbouwkundige visie 

Het grootste deel van deze bosplaats bestaat uit bestanden met Grove den met een leeftijd in de klasse tussen 61 en 80 jaar. De bossen hebben een 
beperkte sluitingsgraad (tussen 50 en 75%) en zijn m.a.w. reeds vrij ijl via het doorvoeren van het regulier dunningsbeheer (Mannaert en Verheyen, 
2005). Het doorvoeren van dit beheer is aangewezen zodat geleidelijk verder kwaliteitsvol grenenhout gewonnen kan worden en dat tegelijkertijd de 
omvorming van het bos wordt gegarandeerd. Zomereik ontwikkelt zich hier – zoals verwacht – prima onder scherm en er is dan ook geen nood om 
versneld lichtkappen door te voeren. Deze visie impliceert uiteraard wel dat op de middellange termijn de economische waarde van het bos zal 
afnemen. 

Geïntegreerde visie 

De bestendiging en verhoging van de ecologische waarden van het gebied wordt tot doel gesteld. Geleidelijke omvorming naar een inheems loofbos 
wordt tot doel gesteld voor de middellange termijn. Het creëren van open plaatsen aan de zuidoostelijke punt van de bosplaats wordt voorgesteld en dit 
voor een oppervlakte van in totaal circa 5 ha. De mogelijkheid dient onderzocht of één van deze open plekken 3 ha kan bedragen zodat een 
ecologische versterking en een wisselwerking tussen deze open plaats en de oostelijk aansluitende Begijnenvijvers kan worden gerealiseerd. Middels 
het realiseren van dergelijke open plaatsen en een zeker heideherstel wordt overigens ook teruggegrepen naar een landschappelijke situatie die zich 
hier tot zowat de jaren ’30 voordeed. Tot ongeveer doe periode lieten landbouwers van “de Rest” hier hun koeien grazen op de Resterheide. De laatste 
grote stukken van de Resterheide zijn in de late jaren 1930 bebost (Burny, 1999). 

Een hoog ecologisch ambitieniveau wordt in regel best begeleid door een recreatieluw karakter. De huidige recreatieve ontsluiting sluit vrij goed aan bij 
een dergelijke nagestreefde recreatiedruk. 

Hieronder preciseren we de doelstelling a.d.h.v. de huidige en verwachte concrete ontsluitingssituatie voor de bosplaats Resterheide: 

Het gebruik van bepaalde delen van het Begijnenvijver-complex als viswater is niet strijdig met de visie zolang deze niet wordt geïntensiveerd, 
uitgebreid of begeleid met een verdere uitbouw van infrastructurele voorzieningen; 

De (recente) inrichting van een bosleerpad sluit aan bij een wenselijke beperkte, zachte en natuureducatieve recreatieve ontsluiting van het gebied; 

Voor wandelaars kan het bestaande padensysteem worden aangehouden; 

Voor fietsers en ruiters is het evenwel aangewezen het gebied enkel een doorgangsfunctie te geven door de creatie van een verbindingsas in de rand 
van het gebied; 

Mountainbiken wordt binnen het “recreatieluw”-conept zoals ze binnen deze studie wordt gehanteerd, miner wenselijk geacht. Mits goede afspraken 
kan een gebruik van het gebied in een vaste periode (buiten broedseizoen) en volgens vaste routes, eventueel toch worden overwogen. 
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Den Brand 
Ecologische visie 

Dit deelgebied Den Brand is grotendeels gelegen op profielloze bodem (X-gronden) en maakt deel uit van een uitgebreide duinengordel die rond de 
woonkern van de Hechtel heenslingert. Zoals in dit rapport reeds veelvuldig aangehaald bieden de landduinen specifieke ecologische mogelijkheden, 
in het bijzonder indien ze slechts beperkt beschaduwd zijn zodat thermofiele soorten maximaal kunnen profiteren. Momenteel is dit gebied grotendeels 
bebost of verbost maar er zijn open zones aanwezig, voornamelijk in het oostelijke gedeelte van Den Brand. Het ven gelegen in dit gebied 
(“Kattepoelke”) is enigszins beschaduwd en een suboptimaal habitat voor o.m. amfibieën en libellen. De gebied behoort binnen het volledige 
studiegebied zeker tot de ecologisch meest waardevolle zones. Een aantal typische soorten van stuifduinen zijn (nog) aanwezig zoals zandloopkevers, 
Mierenleeuw, Bijenwolf, Buntgras en Heidespurrie (Cosyns, 2005). Typische vogelsoorten als Boomleeuwerik en Nachtzwaluw zijn echter momenteel 
niet bekend van Den Brand. De relatief geringe open zones in combinatie met het matig intensief recreatief gebruik van dit gebied (vooral in het 
oostelijk deel) spelen hierin wellicht een rol. Het gebied is voor het grootste gedeelte gelegen in vogel- en habitatrichtlijngebied én in het VEN waaruit 
in principe hoge ecologische ambities en een hoofdfunctie natuur volgen. 

Recreatieve visie 

Het huidig gebruik van het gebied Den Brand wordt vooral bepaald door de nabijheid van verblijfsfuncties (wonen, toeristisch, jeugd) en de eigenheid 
van het gebied. Het zand vormt een duidelijke attractiepool voor het gebied. De kern Hechtel-Eksel behoort tot het buitengebied. Verdere uitbreiding 
van de kern is vooral in functie van de eigen bevolking. De relatief sterke maatschappelijke verbondenheid van de kern met dit gebied laat een verdere 
afbouw van de recreatieve mogelijkheden in het gebied niet toe.  

Er is een specifieke vraag om de aantrekkelijkheid van het gebied nog te vergroten door meer open ruimte te voorzien. De gemeente mikt hierbij in de 
eerste plaats op een gebied dat aantrekkelijk is voor jongeren (schoolgaande jeugd).  

In het landinrichtingsproject Grote Netegebied, opgesteld door de VLM, wordt mede ten behoeve van recreatieve ontsluiting een grotere openheid van 
het gebied voorgesteld. De term “landduinenbeheerplan” vervat hierbij een aantal maatregelen die dit doel beogen (VLM, 2005). 

Bosbouwkundige visie 

Het grootste gedeelte van Den Brand wordt ingenomen door middeloude bestanden (tussen 40 en 60 jaar) met Grove den. Binnen het gebied maar 
ook her en der in de omgeving ervan (o.m. in het zuidelijk aansluitende bosreservaat) komt inheems loofhout voor (Zomereik en Ruwe berk) zodat een 
omvorming van de bestanden naar gemengd inheems als realistisch kan worden ingeschat binnen de beheerplanperiode. 

Geïntegreerde visie 

Zowel op ecologisch als op recreatief vlak zijn er belangrijke mogelijkheden en behoeften in dit gebied. Beide functies zijn daarom prioritair ten 
opzichte van de economische functie (houtproductie). Gezien de ligging nabij de dorpskern van Hechtel kan uitgegaan worden van het spontaan 
ontstaan van een netwerk aan paden. Vooral in de meer open delen is sturing via paden en zonering minder zinvol aangezien dergelijke zones vrij snel 
overal worden betreden, zij het met wisselende intensiteiten (afhankelijk van de precieze lokatie). 

Door de nabije ligging van bebouwing en het daaruit volgend recreatief gebruik is het niet realistisch het creëren van extra open plekken en zeker het 
verruimen van bestaande open plekken vertaald te willen zien in een maximale ecologische winst. De keuze voor grotere en extra open plekken blijft, 
al was het maar vanuit recreatief oogpunt, opportuun. 

Door de bestaande open zone, helemaal oostelijk gelegen, te vergroten (door verboste delen terug open te maken) zal het gebied attractiever worden 
en zal een verruimde en aantrekkelijke speelzone ontstaan voor jongeren. De uitbreiding van de bestaande open plek met 2 ha en daarnaast een 
randzone met een geleidelijke overgang naar bos of ijle bossen wordt voorgesteld. 

Het maken van open plekken in bosbestanden, verder westelijk, en meer beschut en geïsoleerd gelegen levert hier verhoudingsgewijs wellicht eerder 
een winstwaarde voor natuur. 3 Open plekken van telkens maximaal 1 ha worden voorgesteld. Hoe groot de ecologische winstwaarde zal zijn van  de 
westelijk gelegen open plekken blijft afwachten en zal mede afhangen van de ontwikkeling van het recreatief gebruik in Den Brand. 

Wanneer naast de (verruimde) open plekken de bosdelen worden omgevormd zal in elk geval een zeer afwisselend landschap ontstaan en het 
inplannen van een landschapswandelroute  zoals voorgesteld in het landinrichtingsproject Grote Nete (VLM, 2005) is dan ook opportuun, zeker in 
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combinatie met de noordelijk gelegen kleinschalige landbouwzone omgeven door typische, oude houtwallen (om instuivend zand af te schermen). 
Aangeraden wordt echter deze wandelroute zoveel mogelijk te leiden via het oostelijk deel van Den Brand en de geïsoleerde open plekken, die verder 
westelijk worden voorzien, te vermijden.  

Verder, en overeenkomstig de visie van de gemeente, is het aangewezen het recreatief gebruik van het gebied zoveel mogelijk te beperken tot 
wandelen en bosspelen. Deze recreatievormen zijn het meest gediend van een landschappelijk hoogwaardig gebied. Door het recreatief gebruik 
hiertoe te beperken zal de belevingswaarde voor wandelaars en spelende jongeren optimaal zijn. 

Voor het oostelijk gedeelte wordt, overeenkomstig het huidig recreatief gebruik, een intensieve recreatiedrukklasse voorzien. Voor de meer westelijke 
delen wordt een recreatieluw karakter voorzien. 

De hierboven beschreven visie komt nagenoeg volledig overeen met hetgeen eerder werd naar voren geschoven in het landinrichtingsproject Grote 
Nete (VLM, 2005). 

De voorgestelde maatregelen behoeve geen boscompensatiemaatregelen. 

 

Winnerheide, Holvenheide, Heidelle 
Ecologische Beschrijving en visie 

Het gaat hier om typische homogene dennenbestanden die over het algemeen nogal gesloten zijn en weinig structuur vertonen. Het gebied wordt ook 
niet gekenmerkt door brede dreven zodanig dat de floristische variatie eerder beperkt is. De groepenkappen die in de laatste jaren hebben 
plaatsgevonden kunnen aangenomen worden de biodiversiteit van het gebied ten goede te komen. Gerichte inventarisaties in het gebied ontbreken. 
Aangezien het een aaneengesloten bosgebied betreft van een behoorlijke omvang, en bepaalde delen slechts sporadisch worden betreden, kan 
aangenomen worden dat ook roofvogels (Buizerd, Sperwer, Havik) er tot broeden komen. In het zuidelijk deel komen weinig uitgesporken landduinen 
voor. Boswachter Eddy Ulenaers wist te vertellen dat een territorium van Nachtzwaluw in het gebied is vastgesteld. 

Recreatieve visie 

Mountainbikers en ruiters beschikken reeds over een route die het boscomplex dwarst. Het gebied is ook in kaart gebracht door oriëntatielopers. Een 
provinciale fietsroute loopt over de noordelijke en oostelijke rand van het bosgebied. Ten oosten van het boscomplex is een speelbos gelegen dat door 
de schoolgaande jeugd van Eksel kan worden aangedaan. Er zijn relatief weinig infrastructurele voorzieningen voor recreanten binnen het bosgebied 
en in de omgeving van het gebied. Daarom kan aangenomen worden dat de intensiteit van het recreatief gebruik van het gebied momenteel relatief 
laag is. Aangezien het bosgebied nabij een dorpskern is gelegen (Eksel) kan een grotere belangstelling voor recreatief medegebruik worden vermoed 
dan momenteel het geval. Verder dient onderlijnt dat het bosgebied een belangrijke rol kan spelen naar de toekomst met het oog op het uitbouwen en 
het accentueren van een gemeenteoverschreidend recreatief netwerk. Hierbij is er ook een relatie met het Domeinbos Pijnven en 
Paardshaagdoornberg. Voor laatstgenoemde gebieden wordt in deze visiestudie naar voren geschoven om voor verschillende recreatievormen 
(mountainbiken, ruiteren, wandelen, fietsen) de mogelijkheid te bieden om routes aan te bieden in de periferie van deze gebieden. Langs de oostrand 
van het Domeinbos en Paardshaagdoornberg is de N715 gelegen (baan Hasselt-Eindhoven). Om de recreatieve lussen rond de “recreatieloze” kern 
binnen het Domeinbos Pijnven te sluiten zijn er twee mogelijkheden. Ofwel wordt een gebundelde route voorzien westelijk van de N715 (dus in het 
Domeinbos Pijnven) ofwel wordt deze oostelijk van de N715 voorzien. Dit laatste zou betekenen dat ze verloopt doorheen het bosgebied Winnerheide, 
Holvenheide, Heidelle. 

Bosbouwkundige visie 

Het gebied bestaat voor het grootste deel uit oudere bestanden met Grove den. Dunningen in de komende decennia zullen belangrijke houtvolumes 
genereren. Bos & Groen heeft in samenwerking met de gemeente een start genomen met de inbreng van inheems loofhout via groepenkap en het 
inplanten van o.m. Zomereik. Dergelijke groepenkap gevolgd door kunstmatige verjonging in combinatie met het toepassen van selectieve 
hoogdunning voor de bestanden met Grove den zal het mogelijk maken op de middellange termijn te evolueren naar een bostype dat voldoet aan de 
definitie van “gemengd inheems”. 

Geïntegreerde visie 
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Voor het bosgebied zal voluit de kaart worden getrokken van omvorming naar gemengde inheemse bestanden. Groepenkap (gevolgd door 
kunstmatige inplant van inheemse soorten) is een middel om het bereiken van dit doel te bespoedigen. Permanente open plaatsen worden vooralsnog 
niet nagestreefd. Het bosgebied mag op recreatief vlak sterker worden uitgespeeld zowel voor de lokale bewoners (Eksel) maar ook als deel van een 
groot recreatief netwerk binnen de gemeenten Hechtel-Eksel, Overpelt en Lommel. 

 
Vlasmeer 
Ecologische visie 

Het betreft een klein deelgebied dat vrij intensief wordt gebruikt door locale bewoners. Alhoewwel gerichte ecologische inventarisaties ontbreken kan 
aangenomen worden dat deze betrekkelijk laag zijn. In feite kan dedeelzone niet los gezien worden van verboste gebieden die westelijk aansluiten bij 
deze bosplaats (ten oosten van de N715). Als dit gebied in zijn geheel wordt beschouwd valt op dat grote delen ervan gesitueerd zijn op profielloze 
bodem (X-gronden) en kunnen omschreven worden als voormalige stuifduinen.  

Recreatieve visie 

Door zijn ruimtelijke situering nabij een dorpskern (nl. Eksel) heeft het gebied een natuurlijke aantrekkingskracht voor recreanten. Momenteel is het 
gebied vooral gekend voor hardere recreatievormen wat o.m. tot uiting komt door de ligging van het gemeentelijk sportcentrum. Mountainbikers en 
fietsers beschikken er over een uitgestippelde route. Daarnaast kan worden aangenomen dat lokale bewoners het gebied recent bezoeken voor een 
(korte) wandeling. Ook is geweten dat ruiters het gebied regelmatig doorkruisen. 

Het Ruimtelijk Structuurplan voor de gemeente Hechtel-Eksel benadrukt het belang van het gebied voor recreatie en drukt ook de wens naar 
versterking van de recreatieve functie uit. Ook worden in de omgeving vande bosplaats Vlasmeer kansen gezien voor de uitbreiding van een lokaal 
bedrijventerrein. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt meerbepaald het volgende gesteld: 

“De uitbreiding van deze zone voor recreatie kan gecombineerd worden met de verdere uitbreiding van het lokale bedrijventerrein Borgveld. Hierdoor 
kan binnen één gezamenlijk project de westelijke dorpsrand van Eksel afgewerkt worden. Belangrijk is dat het kader waarbinnen de ontwikkeling 
plaatsvindt bosrijk blijft.” 

Bosbouwkundige visie 

Vlasmeer betreft slechts een zeer klein bosgebied zodat houtopbrengsten een minimaal aandeel vormen binnen de openbare bossen van Hechtel-
Eksel. Aangezien het hier voor het grooste deel oudere Grove dennenbestanden betreft is het doorvoeren van selectieve hoogsunning de aangewezen 
werkwijze voor de komende jaren. Enkele bestanden zijn ingeplant met gemengd naald- en loofhout (Mannaert en Veheyen, 2005).  

Geïntegreerde visie 

De ligging nabij de dorpskern van Eksel en het feit dat reeds bepaalde recreatieve voorzieningen aanwezig zijn, leidt tot de conclusie dat voor dit 
gebied voluit de recreatieve kaart getrokken kan worden. 

Alhoewel de bosplaats Vlasmeer en de aanpalende verboste landduinen theoretisch potenties bieden voor het herstel van stuifduinen lijkt dit immers 
niet echt aangewezen. Het reeds bestaande recreatief medegrbuik en de ligging nabij de drukke verkeersader N715 bieden weinig perspectieven voor 
een beheer gericht op natuurdoelstellingen. 

Ten behoeve van het ontwikkelen en het versterken van Vlasmeer als recreatiepool en recreatiepoort is het aangewezen dat de percelen in privé-
eigendom die westelijk aansluiten bij de bosplaats Vlasmeer (door de gemeente) worden aangekocht. Desgewenst kan de gemeente er voor kiezen 
om voor bepaalde van deze extra verworven percelen een landschap te creëren dat gelijkenissen vertoont met de halfopen stuifduinzones van de 
bosplaatsen Achter De Berg en Den Brand. Wellicht zou dit de recreatieve waarde en de aantrekkingskracht van het hele gebied gevoelig vergroten. 
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5.2 TOEGANKELIJKHEIDSREGLEMENT BOSSEN GEMEENTE HECHTEL-EKSEL 

Art 1. 

De bossen eigendom van de Gemeente Hechtel-Eksel zijn gedurende het hele jaar toegankelijk op de opengestelde bospaden (zie kaart 4.12 
‘Toegankelijkheidsplan’). Omwille van specifieke redenen kunnen bepaalde delen tijdelijk of permanent worden gesloten op initiatief van het Bosbeheer 
en/of de eigenaar.  

Art 2. 

Het gebruik van wegen en paden is aangegeven op het toegankelijkheidsplan ‘kaart 4.12 Toegankelijkheidsplan’ en nader geregeld via de geplaatste 
toegankelijkheidsborden. 

Art 3 

Het is, behoudens machtiging van het Bosbeheer, verboden: 

• De bossen te betreden tussen zonsopgang en zonsondergang 
• De wegen en de paden te verlaten, met uitzondering van de speelzones (zie kaart 4.12) 
• Dieren (ook jongen) te vangen, te verplaatsen, te verdelgen of uit te zetten, alsook broedsels, nesten, holen of schuilplaatsen te verstoren 
• Honden of andere dieren in het domein te brengen, behalve op de toegelaten paden én indien ze aan de lijn gehouden worden. Paarden zijn 

evenwel niet toegelaten, tenzij met ruiter op de aangeduide ruiterpaden. 
• Gemotoriseerde voertuigen te gebruiken. 
• Geluidsproducerende toestellen te gebruiken. 
• Reclame te maken of producten te koop aan te bieden. 
• Te kamperen. 

Art. 4 

Het is in de bossen van de Gemeente Hechtel-Eksel ten allen tijde verboden: 

• Dieren te verstoren. 
• De bodem of het water te vervuilen. 
• Vuur te maken. 

Art. 5 

De toegang tot het bos voor het publiek is verboden bij storm, dit is vanaf een aangekondigde windkracht 7. 

Art. 6 

Het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel is  niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen. 

Art. 7 

Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van artikel 10 van het Besluit van de Vlaamse regering van  

22 juli 1993 betreffende de toegankelijkheid en het occasionele gebruik van de bossen 

Overtredingen van dit reglement worden in dat geval bestraft met een geldboete zoals bepaald in artikel 112bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990. 

Art. 8 

Onverminderd de ambtsbevoegdheid van de officieren van gerechtelijke politie worden de overtredingen op deze reglementering opgespoord en bij 
proces-verbaal vastgelegd door de leden van de federale en lokale politie, de veldwachters, de ambtenaren en boswachters van het Bosbeheer. 
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5.3 BINNENGEKOMEN BEWAARSCHRIFTEN TIJDENS OPENBAAR 
ONDERZOEK 

De twee binnengekomen bezwaarschriften zijn beide hierna opgenomen. 

Ze zijn beide afkomstig van ruiters en menners. Beide vinden dat het bosbeheerplan – en meer specifiek het 
toegankelijkheidsplan – onvoldoende aandacht geeft aan het ruiteren en mennen. Voor verschillende 
bosplaatsen zijn inderdaad geen ruiterroutes opgenomen in dit bosbeheerplan. Bij deze geeft het 
gemeentebestuur aan dat het de bezorgdheid vanwege de ruiters en menners deelt, en dat op dat vlak in de 
komende jaren gekeken moet worden of er bijkomende mogelijkheden kunnen worden gecreëerd. Verder 
wensen we de ruiters en menners ook in kennis te stellen van het gegeven dat in samenwerking met het 
Agentschap Natuur en Bos in de komende maanden gewerkt zal worden aan het opstellen van een 
operationele planning van maatregelen binnen het bosbeheerplan. Het betreft dan met name recreatieve 
aspecten en bijzondere ecologische maatregelen. Binnen dit overleg zullen een aantal zaken terug aan bod 
komen. Eén van de doelstellingen hierbij is nogmaals nagaan of op voldoende wijze invulling gegeven is aan 
de verschillende recreatieve behoeften en om desgevallend aanvullingen en verfijningen door te voeren aan 
het momenteel voorliggende toegankelijkheidsplan. Het is duidelijk dat op dat moment ook de uitgedrukte 
bezwaren vanwege de ruiters en menners terug bekeken zal worden. Sowieso zal dan ook gekeken worden 
wanneer de bijkomende mogelijkheden voor ruiters en mountainbikers die voorzien worden in 
Paardshaagdoorberg – en reeds zijn opgenomen in dit bosbeheerplan- gerealiseerd kunnen worden.
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