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Deel 1 Verkenning 
 
De verkenningsnota van Het Hof te Vosselaar werd goedgekeurd op 23/03/2020 met registratienummer NBP-
AN-20-0005 en is terug te vinden in bijlage 1. 
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Deel 2 Inventaris 
 

1 Inleiding 

 

Het Hof is gelegen ten noorden van de dorpskern van Vosselaar en wordt in het zuiden begrensd door het 
Hofeind/Kapelstraat/Stoktebaan, in het oosten door het Looy en in het noorden door de Krikskenstraat. Voor 
het pastoriegebouw en aangrenzende ommuurde tuin, parkvijver en parkgedeelte (= beschermd monument) 
werd door Erfgoed en Visie iov het Kempens Landschap recent (2018) een erfgoedbeheerplan opgemaakt.  



 

 

7 

 

 

 
2 Indeling in beheereenheden  
 
Het projectgebied wordt ingedeeld in beheereenheden. Zo worden er binnen het projectgebied 18 
beheereenheden onderscheiden en dit voor een totale oppervlakte van 25,07 ha. 
 
De deelnemende eigenaars worden weergegeven op kaart 1, de beheereenheden worden weergegeven op 
Kaart 7. 
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3 Landschapshistorische beschrijving  
 
3.1 Historisch overzicht (deels naar Erfgoed en Visie, 2018) 

 
In de late middeleeuwen vestigde men zich in een hooggelegen, klein beekdal dat gevormd werd door twee 
zandige heuvels die aan de rand van de dorpskern gelegen waren. De aanwezigheid van een waterloop was 
hier bepalend. Deze situering was eveneens bijzonder gunstig doordat het gebied op de scheiding van 
akkerland en heideland gelegen was. De gronden rondom Hofeinde werden in de middeleeuwen ontgonnen als 
akkerland. Tijdens een grote ontginningsfases werden de schralere graslanden eveneens omgezet tot akkerland 
en vormden ze één aaneengesloten geheel met de dorpsakkers van Beerse. De Eindloop is eveneens afgebeeld, 
ten zuiden van de gracht. Het is mogelijk dat de Eindloop beschouwd werd als een verlengde van de hofgracht, 
omdat men hierlangs ook eikenbomen aangeplant had.  
 

  
Figuur links: de Ferrariskaart (ca 1775) en Vandermaelenkaart (ca 1850) van het gebied. 

 

Het overgrote deel van het beheerplangebied (m.u.v. de noordelijke zone) kreeg zijn definitieve vorm eind 
19de-begin 20ste eeuw door De Massez. De belangrijkste verwezenlijkingen van De Massez situeren zich 
namelijk in het park. Zij liet de renaissancistische opbouw van het domein omvormen tot een 19e-eeuwse 
landschapsstijl waarbij de landschapstuin aangelegd werd tussen 1885 en 1909. In het lustbos dat buiten de 
omwalling gelegen was werden verscheidene paadjes aangelegd, waarvan diegene die langs de zuidelijke zijde 
langs de hofgracht loopt vermoedelijk nog terug te brengen is op de rondgang afgezoomd met de dubbele 
bomenrij die op de kaart van de Ferraris te zien is. In het lustbos zijn dreefstructuren zichtbaar die een zicht 
geven op en het omringende weiden akkerland verbinden met elkaar. Op die manier ontstonden variërende 
tuinen, zowel binnen de omgrachting als in het lustbos. Het lustbos was aan de Kapelstraat omzoomd met 
haagbeuk en langs Hofeinde met liguster. Het parkbos is in feite ontstaan uit de oorspronkelijke kern van het 
omwald pastoriedomein, dat op het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw is uitgebreid tot een 
geïntegreerd en onlosmakelijk geheel met een belangrijk gevarieerd bomenbestand, voornamelijk gevormd 
door drevenstructuren, bomengroepen, solitaire bomen, een vijver en boomgaard. De verbinding tussen het 
kerndomein en de latere uitbreiding wordt gevormd door cementen bruggetjes in houtimitatie die kenmerkend 
zijn voor de periode waarin de uitbreiding en volledige aanleg van het domein tot stand kwam. Hieruit zien we 
dat veel monumentale bomen aangeplant werden bij de aanleg van het landschapspark. Sommige dateren van 
begin 20e eeuw, wellicht bijgeplant als voltooiing van deze landschapsstijl. 
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Figuur: Dépot de la Guerre (1872 en 1928) 

 
3.2 Vroegere kenmerken van het beheer 
 
Het domein kende een grote beheerachterstand vooraleer ANB eigenaar werd van het domein. Al snel werd 
gestart met het saneren van het noordelijk voormalig crossterrein (voormalige kleiwinning) waarbij er grote 
hoeveelheden rubberbanden werden geborgen. Er werd tevens gestart met het aanduiden van 
toekomstbomen. Gedurende de laatste jaren werd een aanvang genomen met dunningen in de 
naaldhoutpercelen. De meeste naaldhoutpercelen zijn ondertussen gehamerd maar zijn nog niet verkocht 
geraakt. Het sterk verboste noordelijke voormalig crossparcours werd lokaal ontstruweeld waarbij ook 
Amerikaanse vogelkers werd bestreden. Hier werden tevens kleine zones werden geplagd. Vervolgens wordt 
hier stootbegrazing met schapen toegepast. 
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4 Abiotiek 
 
4.1 Reliëf 
 
Het terrein ter hoogte van het beheerplangebied is vrij vlak waarbij de hoogte delen (tot 31,5 m) gelegen zijn 
centraal in het gebied. Op de DTM is duidelijk te zien dat het noordelijk deel sterk vergraven is waarbij het 
voormalig crossparcours nog goed te zien is. 
 

 
Figuur 1: DTM van het gebied. 

 

4.2 Bodem en geologie  
 
Zie kaart 6 
 
De bodemkaart geeft verschillende bodemtypes aan binnen het projectgebied. 
Serie Sep(o): dit zijn natte lemige zandbodems zonder profielontwikkeling. Dit bodemtype komt voor ter 
hoogte van de bomenrij grenzend aan de Kapelstraat in het zuiden van het projectgebied. Deze natte 
grondwatergronden met reductiehorizont hebben allen gemeenschappelijke draineringskenmerken met 
roestverschijnselen welke zich aftekenen in het benedengedeelte van de humeuze bovengrond en een 
blauwgrijs reductie horizont welke begint tussen 100 en 120 cm diepte. Het zijn derhalve permanent natte 
bodems met winterwaterstand nabij het maaiveld (20- 30 cm) en zomerwaterstand rond de 100 cm diepte. 
Soms zijn ze enkele weken overstroomt in de winter.  
 
Serie OT: binnen deze bodemtypes komen verschillende antropogene bodems voor. Binnen het projectgebied 
komen zowel OB als OT voor. De OB bodems zijn bebouwde bodems die voorkomen ter hoogte van de 
Kapelstraat. De bodemserie OT vormen sterk vergraven gronden. Deze bodemserie komt voor ter hoogte van 
het parkbosgedeelte te 8a. 
 
Serie Zbm: beslaat de grootste oppervlakte binnen het gebied, het betreft droge zandgronden met diepe 
antropogene humus A horizont. Onder het plaggendek komt een begraven profiel voor, meestal een Podzol of 
een verbrokkeld textuur B. Roestverschijnselen beginnen tussen 90 en 120 cm. De serie Zam die centraal 
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voorkomt in het gebied is nog droger en vertonen geen roestvlekken onder de 120 cm. De serie Zcm die lokaal 
in het noordelijk deel voorkomt is ietsje vochtiger met roestverschijnselen tussen de 60 en 90 cm. 
 
De serie Zdg die het noordoostelijk deel van het plangebied voorkomt aan de Krikskensstraat betreft een 
podzolprofiel. In zijn verscheidenheid onder bos is de humeuze bovengrond dun en heterogeen zonder Ap; 
onder landbouwuitbating is de bouwvoor gemiddeld 20-40 cm dik, maar er komen ook meer humeuze 
profielen voor. In alle gevallen beginnen roestverschijnselen tussen 40 en 60 cm. 
 
De Quartairgeologische kaart geeft aan dat qua profielontwikkeling het subytpe 22, specifiek voor de 
Noorderkempen voorkomt.  
De Tertiair geologische kaart geeft aan dat het projectgebied behoort tot de formatie van Lillo en meer bepaald 
het Lid van Merksem. De Formatie van Lillo is een mariene lithostratigrafische eenheid, gekenmerkt door grijs 
tot bruin schelprijk zand. Het Lid van Merksem bestaat uit een grijsgroen kalkrijk zand, al dan niet met 
schelpfragmenten. 
 
4.3 Grondwater 

 

Het grondwater zit ter hoogte van het beheerplangebied vrij diep (tot max – 40 cm GVG) m.u.v. de zone ter 
hoogte van de Kapelstraat. Kleilenzen die zorgen voor stuwwater zijn niet aanwezig binnen het gebied, wel 
komt een voormalige kleiwinning voor ter hoogte van het voormalige crossterrein in het noorden. De hoge 
ligging van het gebied bepaald in ruime mate de waterhuishoudig waardoor het gebied fungeert als 
infiltratiegebied gelegen op de top van de Kempische microcuesta. Grondwaterstanden zijn sterk verstoord 
door de noordelijk gelegen kleiwinningen. Het lager gelegen terrein van de modelvliegtuigclub in het noorden 
is wel steeds vrij nat. 
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5 Biotiek 
 
5.1 Beschrijving van de actuele vegetatie 
 
In 2019 werd het volledige projectgebied geherkarteerd volgens de typologie van de BWK door het 
studiebureau Sweco aangezien de laatste kartering dateert van 2003-2007. Dit resulteert in een actuele 
vegetatiekaart gebiedsdekkend voor het hele gebied. Kaart 4 heeft de geactualiseerde BWK-kaart weer. 
Hieraan gekoppeld werd een geactualiseerde vegetatie/habitatkaart opgemaakt (zie kaart 5). Indien van 
toepassing werd het overeenkomstig Europees habitattype of regionaal belangrijk biotoop toegekend. Tabel 
5-1 heeft hiervan een overzicht met hun respectievelijke oppervlakte. In het kader van voorliggend beheerplan 
werd de BWK en habitatkaart dus substantieel bijgewerkt. 
 
5.1.1 Vegetatiekartering projectgebied (actualisatie BWK en habitatkaart) 

 

De Biologische Waarderingskaart vormt een basisdocument voor het natuurbehoud in Vlaanderen. Het is de 
enige beschikbare gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse biotopen en wordt daarom algemeen 
aangewend als referentiekader. De Biologische Waarderingskaarten leveren nuttige informatie betreffende de 
toestand en betekenis van het natuurlijk milieu. Een belangrijk toepassingsgebied is de implementatie van de 
EU Habitatrichtlijn, waaronder de opmaak van kaarten van de Natura 2000 habitats en het onderzoek naar de 
staat van instandhouding van die habitats (zie § 5.1.3).  
 
De inventarisatie van de Biologische Waarderingskaart gebeurt aan de hand van een vooraf bepaalde set 
karteringseenheden. Deze zijn geordend in een aantal klassen. Elke klasse bevat diverse karteringseenheden. 
Tabel 5-1 geeft een overzicht van de gekarteerde eenheden en hun relatief aandeel op het terrein. De 
oppervlakteverdeling is gebaseerd op de dominerende vegetatietypes per eenheid.  
 
Opvallend hierbij is de verschuiving binnen de open vegetaties ter hoogte van de noordelijke grasland en 
ruigtepercelen. Gedurende de kartering van 2006 was er nog sprake van de aanwezigheid van heidevegetaties 
(cgb/cmb). Deze zijn ondertussen verdwenen door toenemende verbossing van het terrein. Door het lokaal 
inzetten van begrazing en een aangepast maai-/kapbeheer en kleinschalig plagbeheer heeft zich terug een 
belangrijke verschuiving naar schralere vegetaties voltrokken.  De verlaten akker ter hoogte van de bivakzone 
daarentegen evolueren nu naar schraal grasland (momenteel ha°). Ook de voormalige akker ter hoogte van 7b 
evolueert naar bloemrijk grasland (hp*). 
 
Tabel 5-1: Overzicht van de actuele vegetatietypes en habitattypes in het plangebied (op basis van actualisaties van 

terreinwerk 2019). 

Omschrijving Habitattype/rbb1 BWK-typologie Oppervlakte (ha) 

Plassen en vijvers    

Eutrofe plas gh ae 0,11 

Bos en opgaand houtig    

(Zuur) eikenbos (Fago-Quercetum) 9120*/9190* Qb/Qb°/qs 7,35 

Kasteelpark gh Kpk 0,35 

Naaldhoutaanplant gh Pa/ppmb 6,49 

Bomenrijen gh kb(…) 0,48 

Opslag gh sz 3,56 

Graslanden    

Struisgrasvegetaties gh ha/hab 3,09 

Soortenarme graslanden gh hp 0,32 

Soortenrijke graslanden gh hp* 0,67 

Struwelen    

Bremstruweel rbbsg sg 0,27 

 
1 * = habitat slechts gedeeltelijk aanwezig binnen de gekarteerde eenheid 
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Omschrijving Habitattype/rbb1 BWK-typologie Oppervlakte (ha) 

Akkers    

Akkers op zandige grond gh Bs 1,62 

Urbaan    

Weg gh weg 0,03 

Andere    

Pioniersvegetaties en ruigten op vergraven 
grond 

gh Ku 0,56 

 

 
 
5.1.2 Habitatkaart  

 
Zie kaart 5 
 
Hieronder worden de afzonderlijke habitattypes, regionaal belangrijke biotopen en vegetaties besproken 
inclusief de lokale staat van instandhouding. 
 

Graslanden 
 

Schrale graslanden 
 
Soortenrijke (hei)schrale graslanden komen momenteel niet voor binnen het plangebied. Wel komt ter hoogte 
van het noordelijke deel (7c) relicten voor van heischraal grasland. Lokaal komt nog struikhei voor (vroeger 
waarschijnlijk algemener) en komt ter hoogte van de opengemaakte en begraasde zone vrij veel brem, 
muskuskaasjeskruid, wilde marjolein en pijpestro voor. Over het algemeen is de vegetatie nog vrij grazig met 
veel glanshaver en gewoon struisgras. Daar waar geplagd werd komt massaal adelaarsvaren en Amerikaanse 
vogelkers tevoorschijn. In het noordoostelijke deel (onder bos) komt hier en daar nog grondster voor in 
vochtige depressies samen met wat struikhei. Het zuidelijke deel van het bivakterrein evolueert nu al vrij goed 
(uit akker) met soorten als kruipganzerik, schapenzuring, duizendblad, gewoon struisgras…Ook de voormalige 
akkertjes ter hoogte van 7b evolueren naar bloemrijke hooiland/struisgrasland (hp*/ha°) met lokaal brem, 
akkerviooltje, gewone spurrie, duizendblad, smalle weegbree, sint-janskruid, schermhavikskruid, schapenzuring 
en in het oostelijke hp*-deel nog veel gestreepte witbol. Het nabijgelegen lager gelegen terrein (ha/hmo°) van 
de modelvliegtuigclub illustreert de mogelijke potentie van het gebied met soorten als liggend hertshooi, 
bosdroogbloem, trekrus, tormentil, kruipganzerik enz. Spijtig genoeg wordt hier het grondwater massaal 
weggepompt naar de baangracht aan de Krikskenstraat. 
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Bossen en struweel 
 
9190/9120 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten en Atlantische zuurminnende beukenbossen  
 
Het aandeel habitatwaardig bos is momenteel binnen het beheerplangebied vrij beperkt (7,35 ha). De 
boomlaag bestaat hoofdzakelijk uit vrij jonge zomereik of Amerikaanse eik (1a = Qs quer) met daarnaast vaak 
ook ruwe berk, tamme kastanje en Amerikaanse eik. In de struiklaag komt veelvuldig Amerikaanse vogelkers en 
hulst voor. De kruidlaag is meestal vrij soorten arm, alleen ter hoogte van het zuidoostelijke deel van het 
bestand komen stinzen- en oudbosplanten voor onder de vorm van daslook, bosanemoon, pilzegge (ook 
verspreid voorkomend), lelietje-van-dalen, wilde hyacint, dalkruid, witte klaverzuring en gewone 
salomonszegel voor in lage concentraties voor. In het drogere bosdeel te 7a komt ook pijpenstrootje en 
bochtige smele in de kruidlaag voor. 
Lokaal zorgt verruiging met braam maar ook de abundante aanwezigheid stekelvaren, Amerikaanse vogelkers 
enz….voor een slechte staat van instandhouding. Ook is het aantal sleutelsoorten in de kruidlaag vrij beperkt. 
Oppervlakte, bosconstantie, dood hout criteria en sleutelsoorten in de kruidlaag zijn overal ongunstig. Ook is 
bestand 1a sterk gelijkjarig en zorgt hulst lokaal dat natuurlijke verjonging achterwege blijft. 
Lokaal wordt er in de randzone van het domein tuinafval gedumpt wat lokaal aanleiding heeft tot woekering 
van exoten (duizendknoop, bonte gele dovenetel….). 
 

  
Foto: lelietje-van-dalen als stinzenflora in het parkgedeelte van Het Hof 

 

Kpk Kasteelpark 
 
Het kasteelparkgedeelte van het beheerplangebied (8a en 8b) dat grotendeels binnen de bescherming valt 
bestaat grotendeels uit parkbomen (linde, beuk, robinia, populier, Amerikaanse eik…) en de struiklaag bestaat 
grotendeels uit hulst, Amerikaanse vogelkers, rhododendron en sneeuwbes. 
 
Naaldbossen 
 
Ongeveer 25% van het plangebied (6,5 ha) bestaat uit naaldbos, waarbij Grove den de dominante soort is. 
Lokaal komt er Corsikaanse den als bijmenging voor.(5a). Door achterstallig beheer zijn de bestanden nog vrij 
dens met weinig bijmenging van inheems loofhout. De struiklaag wordt hoofdzakelijk gedomineerd door 
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Amerikaanse vogelkers aangevuld met wat spork en lijsterbes. De kruidlaag is arm met dominantie van braam, 
stekelvaren en adelaarsvaren. 
 
Akker 
 
Ter hoogte van 2a komt een kleine sterk beschaduwde maïsakker voor. Deze akker wordt momenteel nog 
verpacht. 
 
5.1.3 Lokale Staat van Instandhouding  
 
De Europese commissie maakt voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding (LSVI) een 
onderscheid tussen een ‘gunstige’ en een ‘ongunstige staat van instandhouding’, zoals ook in de 
beoordelingstabellen van T’Jolyn et al. (2009) is weergegeven.  
Voor het plangebied werd de LSVI slechts bepaald van 2 habitatvlekken met de toekenning van habitattype. De 
beoordeling werd in tabel per beheereenheid in bijlage 2 weergegeven.  
 

Volgende habitattypes werden beoordeeld: 
9120: Zuur eiken-beukenbos: 1 (1a+8b) 
9190: Droog eiken-berkenbos: 1 (7a) 

 
De beoordelingsfiches zijn opgebouwd op basis van 3 criteria, met name ‘kenmerkende soorten voor 
kwaliteitsbepaling’, ‘structuurkenmerken’ en ‘verstoringsindicatoren’. De globale beoordeling van de staat van 
instandhouding van een specifiek habitattype gebeurt door eerst afzonderlijk een beoordeling te maken voor 
elk van de beoordelingscriteria. De beoordeling van elke van deze criteria gebeurt door de laagste score te 
weerhouden voor dit criterium. Is bij het criterium ‘verstoring’ het oordeel voor ‘eutrofiëring’ ‘ongunstige 
staat’ en voor ‘vergrassing’ ‘gunstig’ dan is ‘verstoring’ als geheel in een ongunstige staat van instandhouding. 
Dit is het principe van one-out-all-out.  
 

Habitattypes die niet in een gunstige staat van instandhouding verkeren hebben voor 1 of meerdere criteria 
een ongunstige staat van instandhouding. De algemene beoordeling en oorzaken worden in § 5.1.2 en in Tabel 
5-2 weergegeven. De individuele beoordeling per habitatvlek wordt weergegeven in bijlage 2. Voor de 
tekstmatige bespreking wordt naar § 5.1.2 verwezen.  
 
Tabel 5-2: Habitattypes in ongunstige staat van instandhouding: beoordeling en oorzaken 

Habitattype/rbb 
Kenmerkende 

soorten 
Structuurkenmerken Verstoringsindicatoren Oorzaken 

9120 Ongunstig Ongunstig Ongunstig 

- sleutelsoorten 
- dood hout 
- mozaïekstructuur 
- exoten 
- MSA 
- bosconstantie 

9190 Ongunstig Gunstig Ongunstig 

- sleutelsoorten 
- dood hout 
- exoten 
- MSA 
- bosconstantie 

 

Geen enkele habitatvlek bevindt zich momenteel in een gunstige staat van instandhouding. 
Opmerking: bij deze beoordeling is dat de LSVI-bepaling volgens het one-out-all-out principe een eerder 
strenge benadering is en het een weinig genuanceerd beeld van de toestand geeft, doordat er maar 2 
mogelijke uitkomsten zijn, nl. gunstig en ongunstig. 

 
5.1.4 Standaardfiches 

 

Per beheereenheid werd een standaardfiche opgemaakt. Hieronder worden uitsluitend de parameters 
besproken die beheermatig van belang zijn voor het gebied. 
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Bos 

➢ Zaailingen: uiterst beperkt m.u.v. Amerikaanse vogelkers 
➢ Struiklaag: voornamelijk Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik aangevuld met wat lijsterbes en 

spork, lokaal ook veel rhododendron in het parkdeel 
➢ Parkbosdeel lokaal sterk gemengd , overige (vrij jonge) bosdelen vrij homogeen (grove den, zomereik, 

Corsikaanse den, Amerikaanse eik), lokaal met inmenging van berk. 
➢ Aandeel dood hout is vrij beperkt ( 

 
 
Grasland 

➢ Grasland uitsluitend te 7b en 7c, schraalste delen te 7b en 7c (graslandfase 3) 
 

5.2 Flora  

 
Van het gebied zijn vrij weinig floragegevens gekend. Voor recente gegevens werd gebruikt gemaakt van 
gegevens van gebiedskenners (vnl. de voormalige boswachter, Werner De Kinderen), waarnemingen.be en 
eigen terreingegevens. 
 
5.2.1 Mycoflora 

 

Het paddenstoelenlijstje voor het gebied is uiterst beperkt. Enkele bijzondere soorten die waargenomen zijn 
betreffen: kroontjesknotszwam, roodgerande houtzwam en dennenkleefsteelmycena. 

 
5.2.2 Flora 
 
Buiten struikhei (RL achteruitgaand) komen er geen Rode lijstsoorten voor. Interessante soorten die gevonden 
werden betreffen soorten als: grondster, bosdroogbloem, trekrus, muskuskaasjeskruid, wilde marjolein en 
kruipganzerik, allen in de noordelijke schralere grasland- en boszone. Verder komen enkele oud-bossoorten 
voor (zie echter § 5.1.2) 
 
5.3 Fauna  
 
5.3.1 Ongewervelden 

 
Dagvlinders 
 
Binnen het plangebied komen momenteel geen Rode lijstsoorten voor (m.u.v. een eenmalige waarneming van 
grote vos). Het betreffen hoofdzakelijk algemenere soorten. Wel komen opvallend hoge concentraties aan 
kleine vuurvlinder en bruin blauwtje voor ter hoogte van het voormalig crossterrein. Eenmalig werd in 2020 
grote vos (RL Ernstig bedreigd) waargenomen. Deze soort is echter een zwerver in het gebied en 
vertegenwoordigd geen stabiele populatie. 
 
Sprinkhanen 
 
Het aantal soorten binnen het gebied is zeer beperkt (3). Veldkrekel en sikkelsprinkhaan komen voor ter 
hoogte van de noordelijke ruigtes en graslandzones.  
 
Kevers  
 
Van het beperkte soortenlijstje is voornamelijk Bolitophagus reticulatus interessant. Deze kever uit de familie 
der zwartlijven (Tenebrionidae) is een typische bossoort die sterk gebonden is aan het voorkomen van 
tonderzwam. 
 
Divers 
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Interessant is het voorkomen van de gemarmerde galgspin (RL bedreigd). Deze kogelspin (Theridiidae) is sterk 
gebonden aan droge, schrale graslanden met dwergstruiken. 
 
5.3.2 Amfibieën 

 

Amfibieën komen hoofdzakelijk voor ter hoogte van de kasteelparkvijver. Het betreft soorten als vinpoot-, 
alpen- en kleine watersalamander, bruine kikker en gewone pad. 
 
5.3.3 Vogels 

 

Een recente gebiedsdekkende inventarisatie van broedvogels is momenteel niet voorhanden. 

 

Regelmatig wordt houtsnip overwinterend waargenomen. Voorkomend tijdens het broedseizoen maar er 
vermoedelijk niet broedend zijn wespendief en havik. Als broedvogels zijn: kleine bonte specht, zwarte 
specht, kuifmees en boomklever vermeldenswaardig. 
 
5.3.4 Zoogdieren 
 
Binnen het plangebied komen soorten als eekhoorn, steenmarter, ree, mol, haas en konijn voor.  
Belangrijker evenwel is het voorkomen van verschillende koloniebomen (o.a. ter hoogte van de zuidelijke 
beukendreef) waar kolonies gevonden werden van watervleermuis en baard/brandts vleermuis. Ter hoogte 
van de voormalige pastorie worden zomerkolonies van gewone grootoorvleermuis en gewone 
dwergvleermuis teruggevonden. Laatvlieger is lokaal vrij gewoon langs bospaden en dreven. Ten oosten van 
het beheerplangebied (Filipkensvijver, Stoktse heide en de Looise bossen) worden aanvullend soorten als rosse 
vleermuis, franjestaart, ruige dwergvleermuis, meervleermuis (langs het kanaal) en de zeldzame kleine 
dwergvleermuis gevonden. Het is dus niet ondenkbaar dat deze soorten (zeker rosse vleermuis) voorkomen in 
het beheerplangebied (m.u.v. meervleermuis en kleine dwergvleermuis die meer aan water gebonden zijn). 
 
5.4 Toegankelijkheid 
 
De sociale functie is binnen het beheerplangebied, mede wegens de ligging van het gebied ter hoogte van de 
gemeentekern van Vosselaar en Beerse en de stadskern van Turnhout, van uitermate belang 
 
5.4.1 Huidig gebruik en toegankelijkheid 
 
Er is momenteel een omgekeerde toegankelijkheid van toepassing: het terrein is dus overal vrij toegankelijk. 
Wandelaars kunnen zich evenwel houden aan de aangeduide wandellus. Een speelbos is gelegen ter hoogte 
van 5a (2,7 ha). Momenteel dient er geparkeerd te worden ter hoogte van de omliggende openbare wegen. 
Mountainbikers (en andere fietsers) en ruiters worden geweerd uit het stadsbos omwille van de beperkte 
omvang van het domein (wel passeert er jaarlijks één veldtoertocht). 
 
5.5 Huidige economische functie 
 
5.5.1 Jacht 

 

De jacht wordt niet verpacht binnen het beheerplangebied wegens de belangrijke sociale functie van het 
gebied. 
 
5.5.2 Houtproductie 
 
De economische functie bestaat grotendeels uit houtproductie. Het gaat dan om hout, afkomstig uit het 
dunnen van de dennenbestanden. Deze vorm van bosbeheer kadert ook in de visie van bosomvorming, waarbij 
monotone naaldhoutbestanden geleidelijk aan omgevormd worden tot ecologisch waardevollere en 
robuustere gemengde bossen (met zomereik, ruwe berk en grove den als hoofdboomsoorten). Momenteel is 
nog geen aanvang genomen met exotenbestrijding.  
 
5.5.3 Landbouwgebruik 
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Het landbouwgebruik is beperkt tot het jaarlijks hooien van enkele graslanden (7b en 7c) ter hoogte van het 
voormalig crossterrein, in het kader van verschralingsbeheer. Het gaat hier om kosteloze concessies. 
Aanvullend wordt 7c ook begraasd d.m.v. een kudde schapen. De akker in het zuiden van het 
beheerplangebied en een deel van het grasland te 7b wordt momenteel nog verpacht. 
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Deel 3 Beheerdoelstellingen 
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6 Beheervisie 
 
De beheervisie wordt telkens bekeken vanuit de drie pijlers: People, Planet & Profit. Voor het beheerplan 
wordt een ambitieniveau type 2 geambieerd. Hierbij wordt voor alle percelen in het beheerplangebied een 
hogere natuurkwaliteit nagestreefd waarbij over minstens 1/4de van de oppervlakte minstens 1 
natuurstreefbeeld wordt gerealiseerd. 
 
6.1 Ecologische functie 
 
De ecologische functie-invulling van het gebied is vrij belangrijk hoewel de nadruk in het stadsbos eerder op 
recreatie komt te liggen. Niettemin bieden sommige terreindelen toch mogelijkheden tot ontwikkeling van 
minder verstoringsgevoelige natuurwaarden. Het Stadsbos Turnhout bestaat grotendeels uit bos maar toch 
wordt er gestreefd naar de ontwikkeling van ecologisch waardevolle mantel/zoomvegetaties en schrale open 
plekken. Verder kunnen bloemrijke schrale hooilanden ontstaan op plekken die tot voor kort in 
landbouwgebruik waren. Het is dus één van de hoofdbetrachtingen van dit beheerplan om deze open ruimtes 
zo goed mogelijk te consolideren en in kwaliteit te laten toenemen. 
 
Ter hoogte van het parkgedeelte maar ook in het bosgedeelte wordt gestreefd naar een duurzame populatie 
van vleermuizen (winterverblijfplaatsen en kraamkolonies) met soorten als watervleermuis, baard-
/brandtsvleermuis, grootoorvleermuizen, rosse vleermuis en laatvlieger. 
 
Het plangebied kan evenwel fungeren als belangrijk stapsteengebied (maar ook als recreatieve buffer) naar het 
oostelijk gelegen bosgebied de Filipkensvijver, Stoktse heide en de Looise bossen. 
 
Kaarten 8 en 9 visualiseren de ecologische visie in grove lijnen voor het visiegebied op het niveau van grotere 
landschapsclusters en subclusters. Kaart 10 visualiseert de ecologische visie op niveau van de 
natuurstreefbeelden. 
 
De betrachting om robuuste systemen te bekomen die weerbaarder zijn tegen klimatologische schommelingen 
wordt steeds belangrijker als gevolg van de klimaatopwarming en de eraan gekoppelde weerextremen. 

 

6.2 Sociale functie 

 

Het gebied zal verder worden uitgebouwd als belangrijk recreatiegebied (passieve recreatie) met een 
aangepaste zonering (een hondenloopzone, speelzone en vrij toegankelijke zones).  

 

Door de aanwezigheid van het Hofeinde binnen het visiegebied heeft het visiegebied tevens een belangrijke 
landschappelijke en cultuurhistorische functie. De pastorie met aangrenzend parkgedeelte werd bij 
Ministerieel Besluit van 12/12/2001 beschermd als monument omwille van zijn wetenschappelijke (o.a. dreven, 
solitaire bomen, bomengroepjes) en zijn (architectuur)historische waarde.  

 

6.3 Economische functie 
 
De economische functie van het gebied beperkt zich tot de brandhoutopbrengsten van regulier bosbeheer. 
Door de beperkte bosoppervlakte zijn de opbrengsten marginaal. Het grasland- en akkerbeheer, dat door 
landbouwers uitgevoerd wordt in het kader van een betalende concessie, genereert tot nog toe inkomsten.  
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7 Beheerdoelstellingen 
 
7.1 Ecologische doelstellingen 

 

7.1.1 Beheerdoelstellingen op niveau van het landschap 
 
De ecologische functie binnen het gebied dient gevrijwaard en verder ontwikkeld te worden. Binnen het 
beheerplangebied kan een zekere oppervlakte bos geleidelijk aan omgevormd worden naar Eiken-Berkenbos 
(9190) en Eiken-Beukenbos (9120). De beplantingen grove den worden behouden maar deze worden wel 
diverser gemaakt met bijmenging van inheems loofhout. Deze percelen zullen aldus evolueren naar 
soortenrijke oude grove dennenpercelen (rbbppm). 
 
Binnen het plangebied worden binnen de open sfeer schrale graslanden van het struisgrasverbond 
(andere_ha), een beperkte oppervlakte droge heide (4030) en bremstruweel (rbbsg) als doel vooropgesteld en 
dit hoofdzakelijk in het noordelijke deel van het beheerplangebied ter hoogte. Verder kunnen lokaal kleine 
bloemrijke open plekken worden gerealiseerd (hp*/andere_ha). Binnen het gebied is er de mogelijkheid tot 
versterking van de lokale populaties vleermuizen (koloniebomen/overwinteringslocaties/kwalitatieve 
jachtgebieden…). 

 

Hierna volgt de bespreking van de beheerdoelstelling per landschapscluster (kaart 9). 

 

6.0 Open en Halfopen Landschap Graslanden (7,3 ha). 
 
Binnen het domein liggen nog meerdere landbouwgronden die thans verpacht zijn (grasland en maïsakker). Op 
termijn zouden deze een verschralend graslandbeheer krijgen, met aanplant van enkele houtkanten en 
mogelijk recreatief medegebruik. Het oude crossterrein in de noordzijde, biedt mogelijkheden tot het herstel 
van een mozaïek aan bremstruweel (rbbsg), schrale graslanden (andere_ha), lokaal droge (4030), 
bramenstruweel, kleine hakhoutbosjes en individuele breed uitgroeiende bomen. Hierdoor zou de 
insectenrijkdom sterk moeten toenemen wat een uitstekend jachtterrein moet vormen voor vleermuizen. 
 
Doelsoorten voor het gebied zijn broedvogels van open landschappen (kneu, roodborsttapuit…), veldkrekel, 
graslandvlinders (kleine vuurvlinder, hooibeestje) en levendbarende hagedis. 
 
9.0 Halfopen en Gesloten Landschap bossen (19,8 ha) 

 
Het plangebied bestaat grotendeels uit bos. Dit zijn voor een groot deel vrij jonge aanplantingen van grove en 
Corsicaanse den. Deze zijn door achterstallig beheer erg gesloten, met een vrij dichte onderetage van vnl. 
Amerikaanse vogelkers en in mindere mate lijsterbes en spork. Deze naaldbossen (grove en Corsicaanse den) 
kennen een grote dunningsachterstand, zodat mooi ontwikkelde bomen schaars zijn. Bovendien zullen 
toekomstige dunningen de ontwikkeling van Amerikaanse vogelkers nog sterk stimuleren. Grootschalige 
bestrijding is hier momenteel niet aan de orde zolang exoten ook niet in de aangrenzende private bosdelen 
worden bestreden. Over het algemeen worden de grove dennenbestanden behouden maar dienen ze 
structuurrijker te worden (rbbppm). Voor de loofhoutbeplantingen wordt eiken-berken- en zuur beukenbos 
voorop gesteld (9120_9190). In het noordelijk deel zal een meer opener bostype worden nagestreefd waarbij 
hier en daar ook struikhei maar ook grondster (langs paadjes) kan verschijnen. 
Het oude parkbos biedt mogelijkheden tot ontwikkeling van extra natuurwaarden door ontwikkeling van 
bosmantels en zoomvegetaties in de onmiddellijke omgeving. Verder kunnen in het noordelijk deel ook enkele 
verlande poeltjes/vennetjes hersteld worden zodat soorten als bruine kikker, pad, alpenwatersalamander, 
vinpootsalamander, kleine watersalamander en libellen die in de omgeving voorkomen ook hier een biotoop 
vinden. 
Vooral in het parkbos maar ook elders worden bomen met holtes maximaal behouden i.f.v. de 
vleermuispopulatie.  

 
Belangrijke doelsoorten zijn hier voornamelijk soorten als vinpootsalamander, diverse vleermuissoorten, 
zwarte specht en middelste bonte specht. 
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7.1.2 Overzicht van de natuurstreefbeelden en de natuurbalans 

 

7.1.2.1 Natuurstreefbeelden 

 

De ecologische doelstellingen streven een maximaal behoud en uitbreiding van natuurdoeltypes na. Hierbij 
wordt gestreefd om binnen de abiotische randvoorwaarden maximaal invulling te geven aan 
natuurstreefbeelden. De tot doel gestelde natuurstreefbeelden zijn (zie kaart 10): 
 
Habitattypes: 

4030 Droge heide 

9120/9190 Eiken-beukenbos op zure bodem 

rbbppm Structuurrijke oude grove dennen 

Andere_ha Struisgrasgrasland 

rbbsg Bremstruweel 

Hp* Bloemrijk grasland 

sz Houtige opslag 

 
7.1.2.2 Balans natuurstreefbeelden 
 
Zie kaart 10 
 
De ‘balans natuurstreefbeelden’ beschrijft de actuele oppervlakte natuurstreefbeelden en de tot doel gestelde 
natuurstreefbeelden. 
In functie van het gevoerde beheer, wordt een verdere toename van het doelbereik verwacht. In Tabel 7-1 valt 
vooral het relatief hoge aandeel in doelbereik bij de Eiken-Beukenbossen op (9120/9190) en structuurrijke 
grove dennenaanplanten (rbbppm). Deze zijn momenteel nog vrij jong en kunnen in kwaliteit toenemen door 
gerichte dunningen al dan niet combinatie met het aanplanten van kloempen. Verder zal  het aandeel schrale 
graslanden (ha) toenemen en dit door kwaliteitsverbetering (= afname van oppervlakte hp, hp* en hr) door een 
gericht maaibeheer.  
 
Voor de percelen binnen het beheerplan wordt aldus een doelbereik van 79,9 % gehaald. Indien er ook 
rekening wordt gehouden met het leefgebied van vleermuizen in het parkgedeelte rond het Hofeind dan wordt 
een doelbereik gehaald van 92,9%. 
 
Tabel 7-1: Overzicht actueel habitat en tot doel gesteld habitat 

  Omschrijving 
actueel 

opp. (ha) 
% doelopp. (ha) % 

4030 Droge heide - - 0,25 1 

9120/9190 Eiken-beukenbos op zure bodem 7,35 29,32 9,37 37,4 

rbbsg Bremstruweel 0,27 1,08 0,13 0,52 

rbbppm Structuurrijke oude grove dennen - - 6,67 26,61 

ae Eutrofe plas 0,11 0,44 - - 

ha Struisgrasland (gh) 3,09 12,33 2,45 9,77 

Hp* Bloemrijk grasland 0,67 2,67 0,52 2,07 

Ku Pioniersvegetatie/ruderale ruigte 0,56 2,23 - - 

Sz Houtige opslag 3,56 14,2 0,63 2,51 

Totaal 15,61 62,27 20,02 79,9 

gh geen habitat  9,46 37,73 5,05 20,1 

 
 
Leefgebied van soorten 
Belangrijk voor het beheerplangebied is de nabijheid van de aanwezigheid van koloniebomen en kraamkolonies 
in het Hofeinde. Verder ligt het belang van het beheerplangebied voornamelijk in de aanwezigheid van dreven, 
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boszomen- en mantels en open bosstructuren die fungeren als belangrijke corridor. Ook de insectenrijke 
graslanden in het noordelijke deel die grenzen aan deze houtige structuren fungeren als belangrijk jachtgebied 
voor deze soorten.  
 
7.1.3 Bosbalans 
 
In het kader van voorliggend beheerplan zullen geen percelen worden bebost of ontbost.  
 
7.1.4 Klimaatdoelstellingen 
 
In het groenboek voor het Vlaams beleidsplan Ruimte wordt de klimaatuitdaging gekaderd en wordt 
aangegeven dat de veerkracht van de ruimte tegen 2050 gevoelig verhoogd moet worden door een fijnmazig, 
maar robuust groen en blauw netwerk dat de klimaatveranderingen tempert en de gevolgen ervan kan 
opvangen. Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 is van toepassing op het projectgebied. 'Natuurgebieden 
met elkaar verbinden, vergroten en robuuster maken’ is tevens een opdracht uit het Vlaams Adaptatieplan. 
De impact van het project op het globaal klimaat is te verwaarlozen. 
 
De doelen van bebossing zijn weinig kwetsbaar of gevoelig voor klimaatveranderingen in het algemeen en voor 
rampen die veroorzaakt worden door klimaatverandering in het bijzonder (overstromingen, hittegolven, 
onweders, …).  
 
Specifieke beheermaatregelen van de bossen kunnen een verhoogde C-dichtheid nastreven. Hiervoor zijn de 
bedrijfsvorm, -soort en -tijd bepalend. Langere rotaties en meer kleinschalige exploitaties, bijvoorbeeld, zorgen 
voor minder verstoring van de opgeslagen koolstof. Maar ook de boomsoortenkeuze en het dunningsregime 
zijn bepalend. Het gebruik van inheemse, streekeigen soorten voor de bebossing of de keuze voor spontane 
verbossingen zal ook zorgen voor een grotere kans op slagen van de bebossing, ook bij klimaatsveranderingen. 
Bovendien gebeurt er een evaluatie van de uitgevoerde werken, zodat eventuele aanpassingen nog kunnen 
gebeuren (bv. naar soortkeuze). 
 
Er wordt geen negatief effect verwacht binnen het plangebied, gezien de bosbalans bij uitvoering neutraal is en 
de bodem ook na uitvoering van de werken bedekt zal blijven. Er zal bijgevolg geen negatief effect optreden op 
het mitigerend effect van bossen t.g.v. C02- captatie en het adaptief effect t.g.v. het verkoelend effect van 
bossen. Binnen het gebied speelt deze laatste factor een rol, gezien het gebied zich naast de stedelijke 
omgeving van Vosselaar bevindt en het verkoelend effect dus een rol speelt. Daarnaast zorgen de reeds 
aanwezige bossen  en de voorziene bosranden voor de reductie van grotere temperatuurschommelingen.  
 
Er wordt een gunstig effect op de C-opslag verwacht, gezien de meer natuurgerichte maatregelen die zullen 
worden genomen op voormalige landbouwgronden. De C- voorraad van akkerland is steeds lager dan onder 
permanent grasland, bos of andere halfnatuurlijke vegetatie. Veranderingen van landgebruik die leiden tot een 
belangrijke toename in de ondergrondse C-voorraad zullen in veel gevallen ook leiden tot een toename in 
biodiversiteit.  
Als vuistregel kan gesteld worden dat de gemiddelde koolstofinhoud van één hectare gematigd bos 300 ton is, 
waarvan 120 ton in de bomen en 180 ton in de bosbodem is vastgelegd. Voor de 150000 ha bos in Vlaanderen 
betekent dit dat er 45000 kton C is vastgelegd in de bossen. Behoud van bos is dus, ook vanuit dit standpunt, 
van groot belang.  
De hoeveelheid koolstof die onder grasland wordt opgeslagen wordt grotendeels bepaald door de 
bodemtextuur. Zandbodems hebben gemiddeld de laagste koolstofvoorraad en kleibodems de hoogste. De 
biodiversteit van graslanden heeft ook een invloed op de hoeveelheid koolstof in de bodem. Graslanden met 
een hoge biodiversiteit neemt tot 500% meer koolstof in de bodem op, dan monoculturen van (C4-)grassen.  
 
7.2 Sociale doelstellingen 

 

7.2.1 Beleving 

 

7.2.1.1 Beleving: toeristisch recreatieve ontsluiting 

 

Uitgangspunten 
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De sociale functie is veruit de belangrijkste functie van het gebied. Het gebied is, door zijn ligging nabij de 
kernen van Beerse en Vosselaar, uitermate geschikt voor zachte recreatievormen zoals wandelen, joggen en 
natuurbeleving hoofdzakelijk op lokaal niveau en gebruik makend van het bestaand padennetwerk. In het 
gebied zelf is er geen directe nood aan extra wegen.  
Bij het beter optimaliseren van het recreatief aanbod werd uitgegaan van volgende principes: 
 

- Recreatieve functies moeten waar mogelijk afgestemd zijn op de natuur- en landschappelijke waarden. 

- Binnen de contouren van het gebied is er uitsluitend plaats voor zachte recreatie zoals wandelen, joggen en 
natuurbeleving. Mountainbikers, fietsers en ruiters worden, wegens de beperkte omvang van het gebied, 
geweerd. 

- Recreatieve ontsluiting dient geoptimaliseerd te worden waarbij rekening gehouden dient te worden met 
actuele en te ontwikkelen natuurwaarden en natuurdoelen.  

- Het gebied is vrij toegankelijk (struinnatuur). 

- Recreatieve paden dienen goed toegankelijk te zijn. 

- De wandelpaden blijven onverhard (m.u.v. de halfverharde lus in het zuidelijke deel).  

- De paden dienen veilig te zijn voor de gebruikers. 
 
7.2.1.2 Beleving: Belevingszones  
 
Vrij toegankelijke zones 
 
Het hele beheerplangebied is vrij toegankelijk (struinnatuur). Daarnaast zal een hondenlosloopzone (2a2, 1,29 
ha) worden aangelegd. De huidige speelboszone (2,66 ha) te 5a blijft behouden.  
 
Parkeerzone 
Binnen het beheerplangebied zal een halfverhard parking worden aangelegd en dit ter hoogte van de 
Kapelstraat. Het betreft een parking thv 2a1 die deels halfverhard (incl. fietsenstalling en enkele plaatsen voor 
mindervaliden) zal worden met een grazige overloopparking die gebruikt zal worden bij evenementen. Deze 
parking zal hoofdzakelijk fungeren als onthaalpoort voor wandelaars in het gebied.  

 

7.2.2 Cultuurhistorie 

 

Het plangebied wordt gekenmerkt door een hoge landschappelijk en cultuurhistorische waarde. Deze waarden 
dient behouden en versterkt te worden en dit volgens het Onroerend erfgoeddecreet van 12 juli 2013. Voor de 
delen van het beheerplan gelegen binnen de contour van het beschermd monument werd reeds een 
beheerplan opgesteld (Erfgoed & Visie, iov Kempens Landschap vzw, 2018). Verdere inrichting zal dan ook 
afgewogen worden in het beheerplan, rekening houdend met deze waarden. Deze worden hieronder kort 
samengevat: 

 
7.2.2.1 Cultuurhistorie: andere 

 

Op het domein komen een aantal cultuurhistorische relicten voor: dreven, oude perceelsafbakeningen en 
antropogene reliëfelementen die behouden of hersteld worden. Dit natuurbeheerplan moet ook de 
landschappelijke waarden die beschermd worden via het beschermingsbesluit vrijwaren.  
In het gebied zijn er nog een aantal belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke elementen aanwezig die 
behouden blijven:  
 

➢ De randbomen langs het Hofeinde en Kapelstraat  
➢ De beukendreef ter hoogte van 1a  
➢ Verspreid over het park bevinden zich veel monumentale bomen, 
➢ Rondom het zuidelijke deel van het beheerplangebied bevinden zich verschillende haagstructuren en 

haagrelicten. In het zuiden van het gebied aan de Kapelstraat is een deel van een oude 
haagbeukenhaag met meidoorn zichtbaar. De historische padenstructuur, toegangswegen en –
poorten behoren tevens tot het landschappelijk erfgoed van de historische site.  
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7.3 Economische doelstellingen 
 
Het landbouwgebruik situeert zich op enkele verpachte landbouwgronden. In samenspraak met de landbouwer 
wordt bekeken in welke mate een deel van deze verpachte landbouwgronden een meer ecologisch (en dus 
minder economisch gericht) beheer kunnen krijgen. Een klein aandeel van de verpachte landbouwgronden 
bestaat uit braakliggend terrein. De landbouwgrond palend aan de Kapelstraat zal in overleg met de pachtende 
landbouwer deels worden omgevormd tot parking. Voor de resterende oppervlakte is een recreatieve en in 
mindere mate ecologische invulling er erg wenselijk aangezien het gros van de bezoekers hier toekomen. De 
economische bosfunctie is een nevenfunctie, ondergeschikt aan recreatie en natuurontwikkeling. De productie 
van hout kan gezien worden als een bijproduct van het omvormingsbeheer (van naaldhout naar gemengd bos). 
Omwille van de sterke nadruk op de sociale functie is jacht hier niet mogelijk. 
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Deel 4 Beheermaatregelen 
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8 Beheermaatregelen 

 

Er wordt onderscheid gemaakt in eenmalige inrichtings- en beheermaatregelen en terugkerende maatregelen. 
De beheermaatregelen worden weergegeven op kaarten 11 (eenmalige-) en 12 (terugkerende maatregelen). 
Voor herstel- en omvormingsmaatregelen wordt over het algemeen 6-jaar voorzien. Dit komt overeen met de 
te volgen monitoringscyclus. 
Over het algemeen wordt er gekozen om de open plekken zo goed mogelijk te consolideren en de kwaliteit 
ervan te laten toenemen. Deze stukken kunnen dan na 6 jaar in een onderhoudsbeheer overgaan. Daarnaast 
dient de kwaliteit van graslanden die ontstaan zijn uit akkers en graslanden met een landbouwverleden in 
kwaliteit toe te nemen.  
 
Bij de keuze en de timing van de verschillende beheer- en inrichtingsmaatregelen wordt rekening gehouden 
met het vooropgestelde natuurstreefbeeld en getracht om een realistisch omvormingsscenario te voorzien. 
Hiervoor spelen praktische en financiële aspecten eveneens een belangrijke rol. Een volledige planningstabel 
met de beheermaatregelen per natuurstreefbeeld, de totale oppervlakten waarop een beheermaatregel zal 
uitgevoerd worden en de timing hiervan, is terug te vinden in de onderstaande beheertabel. 
 
Voor de delen van het beheerplan gelegen binnen de contour van het beschermd monument werd reeds een 
beheerplan opgesteld (Erfgoed & Visie, iov Kempens Landschap vzw, 2018). De beheermaatregelen die hierin 
vermeldt staan worden dan ook grotendeels overgenomen. 
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Tabel 8-1: Overzicht van de beheermaatregelen per natuurstreefbeeld (oranje = Kempens Landschap/Gemeente Vosselaar), (X) = facultatief uit te voeren, wit = eenmalige maatregelen, grijs = terugkerende maatregelen 

(Beheer)eenheid Actueel Natuurstreefbeeld Activiteit 
Eenheid 

(ha) 
Opmerking 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

Het Hof, 1, a 
Qs 

quer 
kbf 

Kp 100% + LG vleermuizen BB41/Dunning 2,63 

Lichte dunning met 
vrijstelling lindes en 
verwijderen deel 
hulstverjonging en 
rhododendron 

    x   (x)    (x)   (x)    x   (x)    (x)    (x)   x   (x)    (x)  

Het Hof, 1, a 
Qs 

quer 
kbf 

Kp 100% + LG vleermuizen BB73/veiligheidskap 2,63 
Regelmatig 
verwijderen dood 
kroonhout 

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) 

Het Hof, 2, a, 1 
(Het Hof, 4V) 

Bs kbq 
kbr 

Geen NSB BI21/aanleggen van recreatieve infrastructuur 0,1 

Halfverharde 
parking: Porfier of 
grasdallen + aanleg 
kleine fietsenstalling 

x (x) (x)                                            

Het Hof, 2, a, 1  
(Het Hof, 5V) 

Bs kbq 
kbr 

Geen NSB BI21/aanleggen van recreatieve infrastructuur 0,4 
Inzaaien 
gras/kruidenmengsel 
ikv  Overloopparking 

x (x)  (x)                                           

Het Hof, 2, a, 1 
Bs kbq 

kbr 
Geen NSB BI22/onderhouden van recreatieve infrastructuur 0,4 

3x maaien, eerste 
maaibeurt begin/half 
mei, kan mogelijks 
geëxtensiveerd 
worden indien 
overloopparking 
weinig gebruikt 
wordt 

  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Het Hof, 2, a, 2 
Bs 

ppmb 
Geen NSB BI21/aanleggen van recreatieve infrastructuur 1,29 

Inrichten 
hondenloopzone: 
afboorden met 
gladde draad en 
voorzien van twee 
klaphekjes. 
Akkerdeel inzaaien 
met gazonmengsel 

x (x) (x)                                            

Het Hof, 2, a, 2 
(Het Hof, 6V) 

Bs 
ppmb 

Geen NSB BB41/Dunning 0,67 

met vrijstellen 
schaars inheems 
loofhout, 
regelmatige 
veiligheidscontrole 
uitvoeren 

x       (x)       x       (x)       x       (x)       

Het Hof, 2, a, 2 
(Het Hof, 9V) 

Bs 
ppmb 

Geen NSB BI22/onderhouden van recreatieve infrastructuur 0,61 

Gazonbeheer: 
intensief maaibeheer 
ikv 
hondenlosloopweide 

  (x) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Het Hof, 2, a, 3 bs Hp* 100% BS20/(her)introductie plantensoorten 0,52 
 Inzaaien 
gras/kruidenmengsel 

x (x) (x)                                            

Het Hof, 2, a, 3 bs Hp* 100% BM40/Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer)  0,52 

Initieel jaarlijks te 
maaien eind juni, 
erna gefaseerd te 
maaien 

x x x x x     x     x     x     x     x     x   

Het Hof, 2, b 
Sz ha- 

hp 
9190_open 100% BM11/2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer) 0,25 

maaien open plek 
juni/september 

x x x x x x                                     

Het Hof, 2, b 
Sz ha- 

hp 
9190_open 100% BM50/Gefaseerd maaibeheer  0,25 

10-25% wordt niet 
meegemaaid, 
maaien in september 

            x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Het Hof, 2, b 
Sz ha- 

hp 
9190 100% BB47/Hakhoutkap 0,46 

 Met beperkt 
inplanten inheems 
loofhout 

    x                   x                   x   

Het Hof, 3, a 
Qb- sz 
prus 

9120 100% BN/Permanent nulbeheer 1,62 

m.u.v. bestrijden 
exoten, aVk 
onderdrukken zE-
verjonging 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 



 

 

29 

 

 

(Beheer)eenheid Actueel Natuurstreefbeeld Activiteit 
Eenheid 

(ha) 
Opmerking 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

Het Hof, 3, a 
Qb- sz 
prus 

9120 100% BB41/Dunning 1,62 
Facultatief 
naargelang 
noodwendigheid 

(x)       (x)       (x)       (x)       (x)       (x)    

Het Hof, 5, a, 1 
Ppmb 
kbq 

Rbbppm 100% BB12/Aanplant 2,03 

Inplanten kloempen: 
initieel vrijstellen van 
NV aVk zal 
noodzakelijk zijn 
indien deze laatste 
niet onmiddellijk 
wordt bestreden 

x (x)                                             

Het Hof, 5, a, 1 
Ppmb 
kbq 

Rbbppm 100% BB41/Dunning 2,03 

deel dunningshout 
blijft liggen als 
spelelement, 
regelmatige controle 
noodzakelijk ikv 
speelbos 

x       (x)       x       (x)       x       (x)       

Het Hof, 5, a, 2 qb 9190 100% BB41/Dunning 0,6 

jonge Be en zE, deel 
dunningshout blijft 
liggen als 
spelelement, 
regelmatige controle 
noodzakelijk ikv 
speelbos 

x       (x)       x       (x)       x       (x)       

Het Hof, 6, a ppmb Rbbppm 100% BB12/Aanplant 1,18 

Inplanten kloempen 
initieel vrijstellen van 
NV aVk zal 
noodzakelijk zijn 
indien deze laatste 
niet onmiddellijk 
wordt bestreden 

x (x)                                             

Het Hof, 6, a ppmb Rbbppm 100% BB41/Dunning 1,18 
Ps is vrij dens, 
vrijstellen schaarse 
zE 

x       (x)       x       (x)       x       (x)       

Het Hof, 6, b 
Ppmb 
sz prus 

bet 
Rbbppm 100% BB12/Aanplant 3,26 

Inplanten kloempen 
initieel vrijstellen van 
NV aVk zal 
noodzakelijk zijn 
indien deze laatste 
niet onmiddellijk 
wordt bestreden 

x (x)                                             

Het Hof, 6, b 
Ppmb 
sz prus 

bet 
Rbbppm 100% BB41/Dunning 3,26   x       (x)       x       (x)       x       (x)       

Het Hof, 6, c 
(Het Hof, 6V) 

qb 9190 100% BB10/Verjonging en heraanplant 0,17 
Herbebossing 
zuidrand tegen 
woning 

x                        

Het Hof, 6, c qb 9190 100% BB41/Dunning 1,11 
 Zuidelijke rand terug 
bebossen  

x       (x)       x       (x)       (x)       (x)       

Het Hof, 7, a 
Sz hab 
qb qb- 

ae 
9190 100% BB41/Dunning 5,3 

inclusief intensieve 
dunning in zuidelijk 
naaldhoutdeel, 
verder ook nog 
opruimen bouwafval 

    x       (x)       X       (x)       x       (x)   

Het Hof, 7, b 
Hp+ 

ha- sz 
sg 

Andere_ha 100% BM11/2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer) 0,9 
noordelijk deel nu al 
vrij schraal 

x x x x x x                                     

Het Hof, 7, b 
Hp+ 

ha- sz 
sg 

Andere_ha 100% BM14/1 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer) 0,9 
eind augustus/begin 
september 

            x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Het Hof, 7, c 
Ha- 

hab sz 
Andere_ha 60%+sz 25% + 4030 10% 

+ rbbsg 5% 
BS50/Bestrijding plantensoorten <100m2 

intensief maaien 
kleine plek Japanse 

x x x x                                         
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(Beheer)eenheid Actueel Natuurstreefbeeld Activiteit 
Eenheid 

(ha) 
Opmerking 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

sgb duizendknoop, 
tevens ook verspreid 
Canadese 
guldenroede 

Het Hof, 7, c 
Ha- 

hab sz 
sgb 

Andere_ha 60%+sz 25% + 4030 10% 
+ rbbsg 5% 

BS60/Bestrijding diersoorten nvt 
afvangen hoenderen 
langs Kriksenstraat 

x (x)                                             

Het Hof, 7, c 
Ha- 

hab sz 
sgb 

Andere_ha 60%+sz 25% + 4030 10% 
+ rbbsg 5% 

BM11/2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer) 2,52 

eind juni/juli en 
september, opletten 
voor Avaren en aVk, 
lokaal volstaat 1-
malige maaibeurt 
reeds . 

x x x x x x                                     

Het Hof, 7, c 
Ha- 

hab sz 
sgb 

Andere_ha 60%+sz 25% + 4030 10% 
+ rbbsg 5% 

BM50/Gefaseerd maaibeheer 2,52 

maaien eind 
augustus, begin 
september, jaarlijks 
blijft 10-25% staan, 
korte nabegrazing 
eventueel mogelijk 

            x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Het Hof, 7, c 
Ha- 

hab sz 
sgb 

Andere_ha 60%+sz 25% + 4030 10% 
+ rbbsg 5% 

BB80/Verwijderen boomopslag 2,52 

regelmatig 
kappen/bosfrezen 
boomopslag 
Be/aVk/naaldhout….. 

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) 

Het Hof, 8, a 
Kpk 

kbae 
Kp 100% + LG vleermuizen BB41/Dunning 0,39 

met aanduiding 
toekomstbomen, 
lokaal verwijderen 
sneeuwbes en 
rhododendron 

(x) (x) x    (x)   (x)    (x)   x    (x)   (x)    (x)   x   (x)    (x)  

Het Hof, 8, b 
Qs 

quer 
kbf 

Kp 100% + LG vleermuizen BB73/veiligheidskap 0,25 
Regelmatig 
verwijderen dood 
kroonhout 

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) 

Het Hof, 8, b 
Qs 

quer 
kbf 

Kp 100% + LG vleermuizen BB41/Dunning 0,25 

Eenmalige dunning 
met vrijstelling 
lindes, aanduiden 
toekomstbomen en 
verwijderen deel 
hulstverjonging, 
lokaal verwijderen 
sneeuwbes en 
rhododendron 

    x   (x)    (x)   (x)    x    (x)   (x)    (x)   x   (x)    (x)  

Het Hof, 9, a ppmb Rbbppm 100% BB41/Dunning 0,21 

met vrijstellen 
schaars inheems 
loofhout, 
regelmatige 
veiligheidscontrole 
uitvoeren 

x       (x)       x       (x)       x       (x)       

Het Hof, 9, a ppmb Rbbppm 100% BB12/Aanplant 0,21 

Inplanten kloempen: 
initieel vrijstellen van 
NV aVk zal 
noodzakelijk zijn 
indien deze laatste 
niet onmiddellijk 
wordt bestreden 

x (x)                                             

 
Tabel 8-2: Overzicht van de puntsgewijze en lijnvormig uit te voeren beheermaatregelen (oranje = Kempens Landschap/Gemeente Vosselaar), (X) = facultatief uit te voeren 

Eenheid Natuurstreefbeeld Activiteit Eenheid  Opmerking 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Het 
Hof, 
10P-
23P 

Nvt 
BP01/Beheren 
collectie 

Nvt Vrijstellen monumentale bomen x                                       
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Eenheid Natuurstreefbeeld Activiteit Eenheid  Opmerking 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Het 
Hof, 
24P 

Ao 100% 
BK11/Afgraven - 
uitgraven 

0,11 ha Dieper uitgraven (tot kleiniveau?) x                    

Het 
Hof, 
24P 

Ao 100% BK20/Plaggen 0,11 ha Gefaseerd (1/2de) plaggen venoevers           x (1/2)         x (1/2)         x (1/2)         

Het 
Hof, 
24P 

Ao 100% 
BK40/Slib- en 
kruidruimen 

0,11 ha ad hoc ven gefaseerd opschonen om de 10-15 jaar, wel regelmatig verwijderen houtige opslag                   (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) 

Het 
Hof, 
25P 

Ao 100% 
BK11/Afgraven - 
uitgraven 

0,09 ha Dieper uitgraven (tot kleiniveau?) x                    

Het 
Hof, 
25P 

Ao 100% BK20/Plaggen 0,09 ha Gefaseerd (1/2de) plaggen venoevers, deel van venoever nog deel te kappen en te bosfrezen x (1/2)         x (1/2)         x (1/2)         x (1/2)         

Het 
Hof, 
25P 

Ao 100% 
BK40/Slib- en 
kruidruimen 

0,09 ja ad hoc ven gefaseerd opschonen om de 10-15 jaar, wel regelmatig verwijderen houtige opslag                   (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) 

Het 
Hof, 2L 

Kp 100% 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten +  
BB31/Opsnoeien 

481 m 
Uitkap vAc en lokaal gEd + stronkfrezen en opsnoeien overhellende zE, vervolgens inplanten 
met Hz/Hb/Mei…. 

x (x)                                     

Het 
Hof, 2L 

Kp 100% BB47/Hakhoutkap 481 m Lokaal uitkappen ikv veiligheid     (x) (x) (x) (x) x (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) x (x) (x) (x) 

Het 
Hof, 3L 

Rbbppm 100% BB43/Groepenkap 166 m 
Zoomkap van 10 meter links en rechts van het pad , vervolgens mantel (7m) en zoom (3m) 
creëren 

x                                       

Het 
Hof, 3L 

Rbbppm 100% BB47/Hakhoutkap 166 m Afzetten mantel, zoom wordt om de drie jaar meegemaaid met wandelpad                 x               x       

Het 
Hof, 4L 

9.3 Structuurrijk inheemse naaldbossen BB43/Groepenkap 164 m 
Zoomkap van 10 meter links en rechts van het pad , vervolgens mantel (7m) en zoom (3m) 
creëren (deels inplanten met struiken) 

x                                       

Het 
Hof, 4L 

9.3 Structuurrijk inheemse naaldbossen BB47/Hakhoutkap 164 m Afzetten mantel, zoom wordt om de drie jaar meegemaaid met wandelpad                 x               x       

Het 
Hof, 5L 

9.1 Droge habitatbossen BB43/Groepenkap 146 m 
Zoomkap van 10 m (nu vnl aE/aVk), vervolgens mantel (7m) aanplanten met Mei/Slee/Hb… en 
zoom (3m) creëren  

x                                       

Het 
Hof, 5L 

9.1 Droge habitatbossen BB47/Hakhoutkap 146m Afzetten mantel, zoom wordt om de drie jaar gefaseerd meegemaaid                  x               x       

Het 
Hof, 6L 

Cultuurhistorie BB14/Vrijstellen 156 m Vrijstellen beukendreef en verwijderen dood kroonhout. (x) (x) x                                   

Het 
Hof, 7L 

Cultuurhistorie BB14/Vrijstellen 286 m 
Onderhoud Hb/Mei-haag door initieel vrijstellen van gEd/vAc/Vl en dit door kappen en 
stronkfrezen. Thv ANB-parking worden de stronken volledig uitgegraven en terug aangeplant 
met Hb/Mei/Hz…. 

x (x)                                      

Het 
Hof, 2L 

Cultuurhistorie 

BP02/Hagen, 
struiken en 
heesters snoeien 
en scheren 
beheren 

286 m Inboeten met haagbeuk en jaarlijks scheren haag x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Het 
Hof, 6P-

8P 
Nvt 

BI21/aanleggen 
van recreatieve 
infrastructuur 

3 Aanbrengen fietssluizen (x) x (x)                  
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8.1 Maaibeheer en begrazing 

 

8.1.1 Maaibeheer 

 

Belangrijke keuzemogelijkheden binnen het maaibeheer zijn de maaitijdstippen en de maaifrequentie. Hiervoor 
verwijzen we naar  
Tabel 8-3. In deze tabel worden de maaitijdstippen en de maaifrequentie gespecifieerd voor verschillende 
ontwikkelingsfasen die men kan onderscheiden binnen graslanden. Algemeen gesteld geldt dat als de productie 
van het grasland kleiner wordt, de maaifrequentie kan verminderden en het maaitijdstip naar achter wordt 
geschoven (later op het jaar). Ook geldt in het algemeen dat voor drogere graslanden minder wordt gemaaid 
en dat het maaitijdstip best later op het jaar valt. Bijna alle graslanden binnen het zijn momenteel nog vrij 
voedselrijk met uitzondering van voormalig crossterrein te 7c. 
 

Tabel 8-3: Graslandtypes en bijhorende maaitijdstippen en maaifrequentie (Zwaenepoel, 2000). 

 
 
Onder in Tabel 8-3 in het blauw weergegeven graslandtypes (bloemenrijk hooiland en schraalland) vallen de 
voor het plangebied na te streven graslanden. Voor sommige graslanden in de bossfeer (al dan niet met een 
landbouwverleden) is fase 3 (gras-kruidenmix) vermoedelijk het hoogst haalbare. Hierbij dient er vermeld te 
worden dat er voor het beheerplangebied gedurende de initiële ontwikkelingsfase ter hoogte van alle 
graslanden initieel gekozen wordt voor een (vervroegde) 2-jaarlijks maaibeurt. Voor droge schraalgraslanden 
wordt de frequentie teruggeschroefd naar een éénmalige maaibeurt in september.  
 
Het eindbeheer voor de hooilanden is een maaibeheer, liefst zoveel mogelijk gefaseerd. Ook de droge 
heischrale percelen worden gemaaid. Lokaal kan echter nog steeds worden gemaaid met nabegrazing als 
eindbeheer. 

 

8.1.2 Begrazing 

 
Tot voor kort werd stootbegrazing toegepast op de grazige vegetatie ter hoogte van het voormalig crossterrein. 
Hoewel dit vrij goede resultaten gaf (terugdringen houtige opslag, verlagen aandeel gras, uitbreiden van 
schrale soorten) zal er op deze terreinen geen begrazing meer worden toegepast en dit in functie van 
beheersoptimalistie waarbij de kudde efficiënter kan worden ingezet in (grotere) gebied in de omgeving met 
hogere natuurwaarden. Dit betekent niet dat, indien de opportuniteit zich voordoet in sommige jaren, de 
kudde kan worden gebruikt voor bv. een nabegrazing in oktober/november. 

 

8.2 Beheer in functie van behoud en ontwikkeling van schrale graslanden (andere_ha) 

 
De grootste oppervlakte schraal grasland zal gecreëerd worden in het noordelijk deel van het plangebied (7b en 
7c) en een kleiner aandeel in de bosmozaïek ter hoogte van 2b. 
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Foto: bosmozaïek met gemaaide zones en stukken hakhout te 2b. 

 

De (momenteel) nog grazige stroken te 2b zullen initieel nog 2x per jaar vroeg worden gemaaid (juni en 
september). Na een aantal jaar kan overgeschakeld worden op een maaibeurt in september waarbij ongeveer 
10-25% niet wordt meegemaaid. 
Het verpachte grasland te 7b zal een verschralend maaibeheer ondergaan. Het noordelijke deel is al vrij 
kruidenrijk met soorten als akkerviooltje, brem (in de rand), gewone spurrie, duizendblad, smalle weegbree, 
schermhavikskruid….maar gestreepte witbol domineert nog het overgrote deel van het perceel. Ook hier wordt 
aanvankelijk nog 2x gemaaid waarna er kan overgeschakeld worden naar een éénjaarlijkse maaibeurt in 
september. Eventueel kan er een oppervlakkige bodembewerking plaatsvinden in het noordelijke deel om 
enkele akkeronkruiden te laten uitbreiden om zo het bloemrijk aspect te verhogen. 
Te 7c wordt een mozaïek beoogd van schraal grasland, ruigte, bremstruweel, solitaire bomen en kleinere 
bosjes beoogd. Het aandeel bos blijft hier dus behouden. Momenteel zijn deze percelen reeds lokaal vrij 
bloemrijk met muskuskaasjeskruid, wilde marjolein, lokaal struikhei, brem etc. maar over het algemeen zijn ze 
nog vrij grazig met soorten als glanshaver en gewoon struisgras. De overgrote oppervlakte wordt initieel nog 2x 
gemaaid eind juni en september waarbij de meest bloemrijke en/of schrale delen uitsluitend in september 
worden gemaaid. Als eindbeheer zal een gefaseerd maaibeheer in september volstaan. Indien noodzakelijk kan 
er nog een nabegrazing plaatsvinden in oktober/november (vnl. gedurende de eerste omvormingsjaren). 
Adelaarsvaren en Amerikaanse vogelkers (momenteel nog na te bestrijden) zullen hier nog een belangrijk 
aandachtspunt vormen. Ook zal het verwijderen van boomopslag van berk, naaldhout en Amerikaanse 
vogelkers noodzakelijk zijn, hierbij kunnen ook delen van de bremvegetatie om de zes à acht jaar worden 
afgezet. Ter hoogte van de modelbouwclub wordt een kleine zone Japanse duizendknoop een 3 à 4 jaar zeer 
intensief gemaaid (minim. 4 à 5x) samen met de Canadese guldenroede die verspreid op het perceel voorkomt, 
ook de verwilderde hoenders in de noordrand ter hoogte van de Krikskenstraat worden weggevangen. Er kan 
voor 7c ook geopteerd worden voor het inbrengen van (heischraal) maaisel vanuit de onmiddellijke omgeving. 
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Foto links: geplagde zone te 7c, rechts: afgezet struweel te 7c. 

 

8.3 Overige graslanden (hp*/hp) 

 

Verschillende zones ter hoogte van 2a zullen worden ingezaaid met een graskruidenmengsel. De 
overloopparking te 2a1 zal worden ingezaaid met een graskruidenmengsel en vervolgens 3x per jaar worden 
gemaaid. Dit beheer kan geëxtensiveerd worden indien de overloopparking weinig wordt gebruikt. De 1e 
maaibeurt kan verlaat worden tot midden mei om bloeiende voorjaarssoorten die aspectbepalend kunnen 
optreden zoals kruipende boterbloem, draadereprijs en madeliefje tot bloei te laten komen en meer kans te 
geven zaad te zetten. Het maaisel zal hier worden gemulcht. Het in te zaaien grasmengsel op de hondenweide 
(2a2) zal als gazon worden beheerd. De in te zaaien boszoom (gras/kruidenmengsel) wordt initieel in juni/juli 
gemaaid, daarna kan het beheer geëxtensiveerd worden (ruigtebeheer) waarbij de strook slechts om de 2 tot 3 
jaar gefaseerd wordt gemaaid. 
 
8.4 Beheer van vennen 
 
De kleine vennetjes als open plek te 7a dienen initieel nog verder uitgegraven te worden (tot eventueel 
aanwezige kleilaag). Deze worden verder periodiek opgeschoond. Hierbij wordt elke 10 à 15 jaar een deel van 
het ven opgeschoond waar bij steeds een deel van de oever- en watervegetatie intact blijft. Lokaal dient de 
oever gemaaid te worden en dient berk en wilg periodiek te worden uitgekapt. Tevens zullen de venoevers 
gefaseerd worden geplagd (zie hoger) wat zeker ten goede zal komen aan soorten als grondster/struikheide 
enz. 

 

8.5 Bosbeheer 

 

8.5.1 Bosverjonging 

 
Bij het beheer van de bospercelen wordt, in de mate van het mogelijke, uitgegaan van natuurlijke processen. 
Dit houdt in dat wordt gekozen om maximaal gebruik te maken van de natuurlijke verjonging. Voorwaarden 
hiervoor zijn:   
 

• De (na)bestrijding van agressieve exoten (o.a. Amerikaanse vogelkers );   
 



 

 

35 

 

 

• Voldoende lichtinval op de bodem, te bereiken met behulp van dunningen;  
 

• Het vrijstellen van potentiële en gewenste zaadbomen tijdens dunningen.  
 
In bestanden waar de natuurlijke verjonging uitblijft of onvoldoende blijkt (maximaal 6 jaar na de dunning) 
wordt geopteerd voor kunstmatige verjonging van standplaatsgeschikte soorten. Dit zal noodzakelijk zijn voor 
de meeste bospercelen in het beheerplangebied. Zowel ecologisch als economisch ligt de optimale diameter 
van zo’n verjongingsgroep tussen 5 en 7 m, met onderlinge plantafstand van 1 m. Deze nesten bestaan bij 
voorkeur uit 20 planten van één lichtboomsoort (zomereik, winterlinde) omgeven door 10 planten 
schaduwboomsoorten (haagbeuk…) ofwel uit 40 stuks van een schaduwboomsoort. Door de problematische 
aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers zullen deze kloempen de eerste jaren wel dienen vrijgesteld te 
worden indien er geen bestrijding plaatsvindt. In het parkbos te 1a wordt ook hulst en rhododendron 
verwijdert om zo een “doorkijkbos” te creëeren conform de richtlijnen van Onroerend Erfgoed ter 
instandhouding van zichtassen vanuit het Hofeind. De rest van de inheemse natuurlijke verjonging wordt 
evenwel behouden. De zuidelijke rand van 6c zal terug bebost worden over een oppervlakte van 0,17 ha. 

 

8.5.2 Bosbehandelings- en verplegingswerken 

 

8.5.2.1 Dunningen 

 
Via selectieve hoogdunningen worden betere lichtcondities gecreëerd voor de inheemse soorten die aanwezig 
zijn in de onder- en/of nevenetage. Zo kunnen deze soorten doorgroeien naar de bovenetage en kan op lange 
termijn het streefdoel van gemengde inheemse bestanden bereikt worden. Door variabele dunningen kan 
variatie bekomen worden. Er wordt gestreefd naar lichtrijke, ijle bosbestanden in vrijwel alle 
naaldhoutbestanden. De gemiddelde overschermingsgraad zal 50 tot 70% bedragen. Het parkbosgedeelte (1a, 
8a en 8b) daarentegen zal meer gesloten blijven. 
 
De beheereenheden 5a1, 6a, 6b, lokaal 7a en 9a zijn homogene bestanden van grove den (lokaal Corsikaanse 
den in 5a1 ) met een zeer beperkte ondergroei van zomereik, berk, sporkenhout, hulst of wilde lijsterbes. In al 
deze homogene dennenbestanden zal bij selectieve hoogdunningen het schaars inheems loofhout bevoordeeld 
worden, zodat het aandeel inheems loofhout toeneemt tijdens de loop van dit beheerplan. Problematisch is 
het vlakdekkend voorkomen van Amerikaanse vogelkers in alle percelen wat de natuurlijke verjonging sterk 
hindert. Zolang Amerikaanse vogelkers niet bestreden wordt in de oostelijke gelegen private bosdelen is 
bestrijding binnen het beheerplangebied niet aan de orde. Dit brengt echter met zich mee dat verjonging 
grotendeels kunstmatig dient te gebeuren en dit door de inplanting van kloempen (zie hoger). Grove den blijft 
aldus behouden in deze bestanden. In de eerste omlooptijd moeten idealiter de eventueel aanwezige exoten 
verwijderd worden, maar zie hoger.  
 
Ook in de loofhoutbestanden worden dunningen uitgevoerd maar deze zullen minder intensief zijn m.u.v. van 
de jonge eiken in 7a. In het parkbosgedeelte (1a, 8a en 8b) zal zeer omzichtig worden gedund met aanduiding 
van toekomstbomen  (hoofdzakelijk tamme kastanje, Noorse esdoorn….) en met vrijstelling van de 
monumentale bomen. Deze individuele boomkap vertonen grote gelijkenis met de “plenterkap”. Te 1a dienen 
de dunningen in de Amerikaanse eiken om ze in volume te laten toenemen en om de lindes en monumentale 
bomen vrij te stellen.  
 
8.5.2.2 Veiligheidskappen 
 
In het kader van het recreatief medegebruik van het domein dienen in de volgende situaties te hoge of 
gevaarlijke bomen geveld te worden: 
 

• Bomen die een gevaar opleveren langs actief gebruikte openbare wegen (Kriksenstraat, Kapelstraat); 

• Bomen die een gevaar opleveren in de verschillende recreatieve zones, de talrijke voetwegen in het 
gebied, de hondenlosloopzones en de bivakzone moeten gekapt worden. 

 

In die optiek worden de resterende overhellende robinia’s langs de Kapelstraat gekapt en de zomereiken 
opgesnoeid. In de beukendreef (en in de rest van het perceel) te 1a wordt zoveel mogelijk dood kroonhout 
verwijderd. Dit geldt ook voor de hondenlosloopzone en het speelbos. 
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8.5.2.3 Nulbeheer 
 
Na bestrijding van exoten kan in het goed gemengd zomereiken-/berkenbestand te 3a een nulbeheer worden 
ingesteld. Facultatieve kappen worden evenwel aangeduid in de kaptabel naargelang de noodwendigheid. 
 
8.5.2.4 Bestrijding van exoten 
 
Vlakdekkende exotenbestrijding van Amerikaanse vogelkers zal, hoewel noodzakelijk, niet onmiddellijk worden 
uitgevoerd, zie hiervoor § 8.5.2.1. Uitzonderingen zijn bvb de hondenlosloopzone en plekken waar er een strik 
natuurgericht beheer zal worden gevolgd (bvb 7c). Pleksgewijs zal wel Japanse duizendknoop, Canadese 
guldenroede (zie § 8.2) en robinia in de zuidrand ter hoogte van de Kapelstraat worden bestreden. De robinia’s 
vormen momenteel een reëel veiligheidsrisco. De bomen zullen worden gekapt. Kappen van robinia laat open 
plekken ontstaan waardoor massaal wortelopslag gevormd wordt. Vroeger werd hier de traditionele hak- en 
spuitmethode voor gebruikt maar het gebruik van glyfosaat is niet meer toegestaan. Om robinia (maar lokaal 
ook esdoorn) te bestrijden worden de bomen gekapt en worden de stronken gefreesd en wordt er terug 
aangeplant met haagbeuk, meidoorn, hazelaar enz. De robinia’s ter hoogte van de parking van ANB worden 
gekapt, het wortelstelsel wordt volledig uitgegraven en er wordt terug aangeplant met haagbeuk, meidoorn, 
hazelaar enz. 
 
8.5.2.5 Hakhoutbeheer 

 

De noodzaak voor gefaseerd hakhoutbeheer te 2b is hoofdzakelijk landschappelijk (maar ook ecologisch) van 
aard. In deze bosmozaïek zullen er naast gemaaide zones stroken van berk en Amerikaanse eik in 
hakhoutbeheer worden genomen. 

 

8.5.2.6 Ontwikkeling van boszomen en -mantels 
 
De mogelijkheden voor externe bosrandontwikkeling zijn beperkt, vooral daar waar ze dienen aan te sluiten op 
de buitenste rand van het boscomplex. Daarom wordt er binnen het beheerplangebied voornamelijk gekeken 
naar bosrandinbreiding. De enige bosranduitbreidingen die zullen worden gerealiseerd zijn te vinden langs de 
paden ter hoogte van 2a/5a/6a, 1a/2a en 6b. De bosranden worden in het plangebied aangelegd/onderhouden 
door in de rand van een bosbestand een hakhoutkap uit te voeren. Daarna kan de gekapte strook (10 m) 
spontaan ontwikkelen of worden er struiken ingeplant. Het bosrandbeheer bestaat er dus vooral in om in een 
strook van minimaal 10 m naast enkele opgaande bomen de overige bomen als hakhout (omlooptijd ± 8-12 
jaar) te beheren. Er wordt hierbij 7 meter als mantel en 3 meter als zoom beheerd. De zomen (grazige 
vegetaties aan bos) worden gemaaid na 15 september (eerste vijf jaar echter vanaf half juli) waarbij het 
maaisel wordt afgevoerd. Boszomen worden gefaseerd om de drie jaar gemaaid. Bosranden zullen worden 
ingeboet daar waar de gewenste soorten niet verschijnen.  
 
Merk verder op dat alle bosranden die palen aan landbouwgronden moeten onderhouden worden. Hierbij 
wordt overhangend hakhout en takken op regelmatige basis gekapt. 
 
8.6 Cultuurhistorie 

 

Op het domein komen een aantal cultuurhistorische relicten voor: dreven, oude perceelsafbakeningen en 
antropogene reliëfelementen die behouden of hersteld worden. Dit natuurbeheerplan moet ook de 
landschappelijke waarden die beschermd worden via het beschermingsbesluit vrijwaren.  
In het gebied zijn er nog aantal belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke elementen aanwezig die 
behouden blijven:  
 

➢ De randbomen langs de Kapelstraat bestaan voornamelijk uit zomereiken, lindes en robinia die achter 
een oude haagstructuur van haagbeuken en meidoorn staan. De onregelmatige afstand tussen de 
eiken doet vermoeden dat deze structuur eerst enkel uit zomereiken bestond, en de uitval werd 
gecompenseerd door aanplant of natuurlijke verjonging van linde en robinia. De robinia (en lokaal ook 
esdoorn en vlier) wordt uitgekapt (zie 8.5.2.4) en de stobben worden uitgefreesd waardoor de 
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haagbeukenhaag wordt vrijgesteld. Vervolgens wordt de haag ingeboet met haagbeuk en tenminste 
jaarlijks in juni geschoren. 

➢ De beukendreef in 1a is ongeveer 85 jaar. Veel bomen in deze dreef hebben plakoksels, topzware 
takken en dood hout. Deze bomen worden (waar mogelijk) ontdaan van plakoksels en dood 
kroonhout. De dreef wordt tevens vrijgesteld gelijktijdig met de dunning in het perceel. 

➢ Verspreid over het parkgedeelte bevinden zich veel monumentale bomen. Enkel monumentale- en 
toekomstbomen met een potentie tot behoud conform de visie zijn geïnventariseerd geweest (beuk, 
esdoorn, Catalpa, linde en tKa) en werden als ZEN-erfgoed aangeduid. Deze worden vrijgesteld tijdens 
de voorziene dunning. Best wordt tevens op de monumentale bomen in het beheerplangebied een VTA 
uitgevoerd. Indien snoei noodzakelijk blijkt wordt er rekening gehouden met de Engelse landschapsstijl. 
Dit betekent in de praktijk dat de bomen niet worden opgekroond, maar hooguit worden ontdaan van 
plakoksels of takken die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Gezien het belang van de solitaire 
parkbomen worden ze behouden en gecontroleerd op hun gezondheidstoestand. Deze controle 
gebeurt 1x/2-3 jaar. Afgebroken takken of takken die dreigen af te breken en een gevaar opleveren, 
worden gesnoeid. Ook vindt na stormweer een algehele controle plaats om mogelijke stormschade te 
detecteren en op gepaste wijze in te grijpen om te vermijden dat ongevallen plaatsvinden. 

 
De historische padenstructuur, toegangswegen en –poorten behoren tevens tot het landschappelijk erfgoed van 
de historische site.  
 

  
Foto links: beukendreef te 1a, rechts: overhellende zomereiken en robinia langs de Kapelstraat 

 
8.7 Infrastructuurwerken en opruimingen 
 
Er worden, buiten de recreatieve voorzieningen (zie § 8.8), geen infrastructuurwerken of opruimingen 
voorzien. 
 
8.8 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. toegankelijkheid en recreatie 
 
De toegankelijkheid binnen het beheerplangebied wordt weergegeven op desbetreffende kaart. Hierbij hoort 
een toegankelijkheidsregeling die wordt weergegeven in bijlage 3. Het hele beheerplangebied is vrij 
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toegankelijk (struinnatuur). Daarnaast zal een hondenlosloopzone (2a2, 1,29 ha) worden aangelegd. De huidige 
speelboszone (2,66 ha) te 5a blijft behouden.  
 

8.8.1 Beleving: toeristisch-recreatieve ontsluiting 

 

De bestaande boswegen binnen het beheerplangebied worden zo veel mogelijk behouden. De meeste 
voetwegen blijven onverhard met uitzondering van de reeds bestaande halfverharde wandellus te 1a. Fietsers 
en ruiters worden niet toegelaten in het gebied wegens de beperkte omvang van het beheerplangebied. 

 

Maaibeheer van paden 
Op basis van het te voeren maaibeheer i.k.v. toegankelijkheid worden de graswandelpaden in het gebied 
periodiek gemaaid en dit meermaals per jaar over een breedte van 2 meter. Graspaden bevinden zich 
voornamelijk centraal en in het noordelijk deel van het gebied. 
Het beheer houdt in dat het intensief gebruikte loopvlakgedeelte (ongeveer 1,5-2 m) een enkele maal per jaar 
wordt gemaaid. Grote delen ervan zullen ten gevolge van het intensief gebruik een korte tredvegetatie krijgen, 
waardoor er in de toekomst weinig moet gemaaid worden. Bijzondere aandacht dient evenwel besteedt te 
worden aan de (randen van de) wandelpaden gelegen ter hoogte van 7a en 7c waar lokaal struikhei en 
grondster voorkomt. 

 

8.8.2 Beleving: belevingszones en publieke activiteiten 

 
Speelzone en vrij toegankelijke zones 
De speelzone te 5a wordt door een beheermatig ingrijpen aantrekkelijker gemaakt voor spelende kinderen. 
Dunningen worden gebruikt om natuurlijke spelelementen in het bos te brengen en hiermee het speelbos een 
avontuurlijker karakter te geven. Om dit resultaat te verkrijgen worden bij het kappen situaties gecreëerd die 
tot spelen uitnodigen, zoals het omtrekken van bomen, het laten liggen van stammen (zowel stamstukken als 
volledige stammen), het gebruik van bomen voor spelelementen (o.a. klimvoorzieningen) en het inbrengen van 
boomdelen die geschikt zijn voor kampenbouw zoals takken(bussels) en diverse verzaagde boomdelen – dit 
alles in functie van een gebruik door kinderen. 

 

Hondenlosloopzone 
De hondenlosloopzone bestaat enerzijds uit een bosdeel en een losloopweide. De weide zal als gazon worden 
beheerd. In het bosgedeelte zal, naast de reguliere dunningen, ook regelmatig veiligheidscontroles dienen te 
worden uitgevoerd. De volledige hondenlosloopzone zal met een kastanje-/robinia-afsluiting worden afgezet 
(of deels aangevuld met strak geschoren haagbeukhagen) en worden voorzien van twee klaphekjes. 
 
8.8.3 Recreatieve voorzieningen 

 

Infopanelen en bewegwijzeringsborden 
Naast de bewegwijzeringsborden die de algemene toegankelijkheid regelen (verbods- en toegangsborden), 
worden verder nog een tweetal infoborden voorzien. Deze worden weergegeven op de toegankelijkheidskaart. 

 
Parkeerplaats 
Binnen het beheerplangebied zal een halfverharde parking worden voorzien en dit ter hoogte van de 
Kapelstraat. Het betreft een parking (44 plaatsen 250x500cm in 3 kamers) thv 2a1 die deels halfverhard (incl. 
fietsenstalling en enkele plaatsen voorbehouden voor mindervaliden) zal worden (0,1 ha) met een grazige 
overloopparking (0,4 ha). Deze parking zal hoofdzakelijk fungeren als onthaalpoort voor wandelaars in het 
gebied, de overloopparking zal hoofdzakelijk gebruikt worden bij evenementen. De halfverharding ter hoogte 
van 2a1 wordt best uitgevoerd met grasdallen (eventueel een grassubstraat op basis van lavazand en 
lavakorrel) of porfier. De parkeerplaatsen kunnen gemarkeerd worden door zogenaamde “biggenruggen” maar 
dan in natuurlijke materialen. Een andere manier om de parkeerplaatsen te markeren is door op de hoeken van 
elke plaats een gekloven betonstraatsteen (kassei) te plaatsen. 
Aan het einde van de parking bevindt zich een klaphekken langs waar men de hondenuitlaatzone kan betreden. 
Er wordt rond de parking een buffer aangelegd als overgang naar het omliggende bestaande bos. In de buffer 
rond de parking wordt de ondergroei behouden of aangebracht. Zo krijgen we een parking met een open 
structuur die toch afgeschermd wordt van het aanliggende bosgebied en zo de natuurwaarden daarvan 
respecteert. Deze buffer voorkomt ook dat wagens toch nog zouden wildparkeren in het eigenlijke bosgebied. 
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Om impact op het bestaande bomenbestand te vermijden, door uitvoering van de infrastructuurwerken, is het 
nodig om maatregelen te nemen zodat schade aan de bomen en hun wortelgestel vermeden wordt. Dit kan 
o.m. door afbakenen van een smalle rijstrook of d.m.v. gebruik van rijplaten. Bij infrastructuurwerken in de 
nabijheid van bomen die tot ZEN-erfgoed behoren, wordt vooraf Onroerend Erfgoed gecontacteerd.  
 
Zitbanken 
Er worden geen nieuwe zitbanken voorzien. De bestaande zitbanken zullen regelmatig worden gecontroleerd 
en indien nodig worden ze vervangen. 
 
Fietssluis 
Om oneigenlijk gebruik van de bospaden tegen te gaan worden minimaal 3 fietssluizen geplaatst, 1 thv het 
Looy en 2 aan de Kapelstraat. 
 
8.8.4 Oneigenlijk (bos)gebruik 

 
Handhaving is noodzakelijk daar waar oneigenlijk gebruik van de terreinen werd vastgesteld die vervat zitten in 
voorliggend beheerplan. Aan de oostzijde van het beheerplangebied wordt ter hoogte van 6b onrechtmatig bos 
ingepalmd door de naburige bewoners (tuinuitbreiding). Verder komen in de randen van het gebied heel wat 
groenstorten voor van de omliggende woonwijken. In 7a dient nog bouwafval geruimd te worden. 
 
8.9 Jacht 

 

Er wordt in principe geen bejaging uitgeoefend in de komende beheerplanperiode. Indien in de loop van de 
beheerperiode de populatie van schadelijke (wild) zo sterk stijgen dat er problemen opduiken dan zal gekeken 
worden op welke wijze de problematiek het best wordt aangepakt. Bestrijding, indien er ook schade is op het 
eigen terrein, of (bijzondere) bejaging zullen in voorkomend geval zo worden toegepast dat de impact op de 
andere soorten en andere delen van het bosgebied zo minimaal mogelijk blijft. Hierbij wordt bovendien ook 
rekening gehouden met de hoge recreatiedruk in deze gebieden 
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Deel 5 Opvolging 
 

Monitoring vormt binnen het natuurbeleid een terugkoppelingsmechanisme, waarmee uitvoering van 
beheermaatregelen en gestelde doelen kunnen worden getoetst en zonodig bijgesteld. Monitoring laat ons toe 
te kunnen controleren of, nadat een aantal inrichtings- en beheermaatregelen in een gebied zijn uitgevoerd, de 
gewenste ontwikkelingen inderdaad plaatsvinden. Ook moet men door monitoring kunnen signaleren dat zich 
andere ontwikkelingen dan de gewenste voordoen. Ten derde is het van belang, dat de resultaten indien 
mogelijk niet alleen knelpunten aangeven, maar ook de oorzaak van het probleem achterhalen.  
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9 Opvolgen van de beheerdoelstellingen 

 

9.1 Opvolging vegetaties 

 

De opvolging van de beheerdoelstellingen zal een opvolging van de tot doel gestelde natuurstreefbeelden 
inhouden. Deze worden weergegeven in Tabel 9-1.  
 
Tabel 9-1: Overzicht van de te monitoren natuurstreefbeelden en indicatorenlijsten. 

  Omschrijving verplicht 

4030 Droge heide  
Basis + 
indicatorlijst 

9120 Eiken-Beukenbossen op zure bodems Basis 

9190 Eiken-Berkenbos Basis 

Andere_ha soortenrijke struisgrasvegetatie die geen Europees te beschermen habitat is  
Basis + 
indicatorlijst 

rbbsg rbb brem- en gaspeldoornstruweel Basis 

rbbppm Structuurrijke oude grove dennen Basis 

Hp* 
soortenrijk permanent cultuurgrasland dat geen Europees te beschermen habitat of regionaal 
belangrijk biotoop is 

Basis  

sz Soortenrijk natuurlijk struweel (gh) Basis 

 
9.2 Opvolgen soorten 

 

Voor de meeste doelsoorten van het beheerplan verwachten we dat het voorgestelde vegetatiebeheer moet 
leiden tot herstel van geschikt leefgebied en populaties. Voor vleermuizen wordt echter een monitoringsplan 
uitgewerkt. 

 
9.3 Opvolging natuurstreefbeelden adhv indicatorlijsten 
 
Het aantal in te vullen indicatorlijsten hangt af van de totale oppervlakte (ha) van een natuurstreefbeeld. De 
indicatorlijsten voor streefbeelden in ontwikkeling dienen 2 keer 3-jaarlijks ingevuld te worden, daarna om de 6 
jaar. Voor streefbeelden in herstel of instandhoudingsbeheer dienen de indicatorlijsten 6-jaarlijks ingevuld te 
worden. Deze indicatorlijsten worden verspreid over het plangebied ingevuld of daar waar specifieke 
beheervraagstukken zich stellen 
 
Figuur 2 heeft een overzicht van de ligging van de 3 op te nemen indicatorlijsten. Deze zijn allen gelegen binnen 
struisgrasvegetaties (andere_ha). Additioneel kunnen er, indien de plagwerkzaamheden ter hoogte van de 
venoevers zeer succesvol blijken te zijn, indicatorlijsten voor 3130_aom worden opgenomen. 

 

Figuur 2: Indicatieve ligging van de op te nemen indicatorlijsten ifv het aanwezige struisgrasland (blauw). 
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10 Opvolging van de beheermaatregelen 

 

Tabel 10-1: Opvolging van het uitgevoerde beheer 

Opvolging-item Opvolging-moment2 Opvolging-elementen Opvolging-aanpassing beheer 

vegetatie bos en 
bosrand, struweel 
(rbbsg, 9120, 9190) 

In omvorming 3-
jaarlijks, na 2 keer 
evaluatie 
opvolgingsmoment 
voorzien 

▪ structuurovergang en 
soortverhouding 

▪ natuurlijke inmenging streekeigen 
soorten 

▪ exotenbestrijding 
▪ indicatorsoorten  

▪ inboeten met doelsoorten 
▪ extra (hakhout) kappingen  
▪ verwijderen uitheemse 

soorten 

vegetatie graslanden 
(habitattype rbbha, 
4030, hp*) 

In omvorming 3-
jaarlijks, na 2 keer 
evaluatie 
opvolgingsmoment 
voorzien 

▪ vegetatieontwikkeling 
▪ indicatorsoorten 

▪ bijsturen maai- bekalkings- 
chopper- of 
begrazingsregime 

Risicovolle bomen langs 
wegen en paden 

2-jaarlijks 
▪ VTA: toestand bomen (dood hout, 

aantastingen…) 
▪ verwijderen risicovolle 

boomdelen 

Vleermuizen één-zesjaarlijks 

▪ tellen overwinteringsplaatsen 
▪ onderzoek naar koloniebomen bij 

kappingen 
▪ foerageerbewegingen 

▪ aanpassen kapbeheer 
▪ mitigerende maatregelen 

 
Opvolgen bomen met veiligheidsrisico 
Controle kan gebeuren op basis van een standaard Visual Tree Assessement (boomveiligheidscontrole) en bij 
twijfel of aanbeveling voor verder onderzoek, kan dit best opgevolgd worden door een erkend 
boomdeskundige (bv. European Treeworker of Treetechnician).  
Ingrijpen (verwijderen van dode/gevaarlijke boomdelen) dient ook enkel te gebeuren langs wegen. 
 

 
5) Monitoring fauna3 

Monitoring van fauna is vrij duur (400-800 euro per dag) en arbeidsintensief. Hieronder worden prioritaire 
soorten(groepen) voorgesteld die een duidelijke indicatie zijn voor het gevoerde beheer en die fungeren als 
paraplusoorten voor andere soorten(groepen). Hulp van vrijwilligers is hierbij in veel gevallen onontbeerlijk.  
 
Vleermuizen 
Doel: Nagaan of het gevoerde bosbeheer en beheer van kleine landschapselementen invloed heeft op de 
populaties vleermuizen. Maw nemen het aantal exemplaren in de gekende overwinteringslocaties toe? Blijven 
de gekende zomerkolonies standvastig aanwezig (dit indien gekend)?  
Locatie: Voornamelijk ter hoogte van de parkzone en (half)open plekken binnen het plangebied. 
Hoe monitoren? Tellen van uit-/invliegers in de gekende koloniebomen, tellen van foeragerende vleermuizen in 
de zomer (gedrag, verplaatsingen, gebruik van bepaalde bospercelen…), wintertellingen en onderzoek naar 
koloniebomen voor kappingen. Onderzoek naar koloniebomen is een tijdrovend karwei en omvat meestal 
opsporen van boomholtes met meststrepen en aanwezigheid van uitwerpselen onder de holtes. Hierna kunnen 
deze holtes met warmtecamera worden onderzocht (of visueel door uitvliegende exemplaren). Merk wel op 
dat kolonies verschillende koloniebomen kunnen gebruiken. 
Timing: winterkolonies: jaarlijks, opsporen koloniebomen: voor kappingen en foeragerende vleermuizen: 6-
jaarlijks 
Bijsturing: uitstellen kappingen na detectie koloniebomen (of toch tenminste duidelijk markeren). 
 

 

 
2 i.f.v. haalbaarheid. 
3 Verwacht wordt dat heel wat soorten zullen meeliften met het gevoerde beheer. Daarom worden niet voor alle 

soortengroepen monitoringsvoorstellen geformuleerd. 
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Bijlage 2: Tabellen Lokale Staat van Instandhouding 
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Ministrieel besluit houdende goedkeuring van de 
toegankelijkheidsregeling voor het natuurdomein ‘Het Hof’, gelegen 

op het grondgebied van de gemeente Vosselaar  
 

Rechtsgronden 

 

Dit besluit is gebaseerd op:  

 

- het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 10, vervangen bij het decreet van 9 mei 2014, 

artikel 12, vervangen bij het decreet van 9 mei 2014 en artikel 97, het laatst gewijzigd 

bij het decreet van 12 juli 2013;  

- het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de 

toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, laatst gewijzigd bij het besluit 

van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019;  

- het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de 

bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6. 

 

Vormvereiste 

 

De volgende vormvereiste is vervuld:  

 

- de jeugdraad van de gemeente Vosselaar gaf een gemotiveerd en gunstig advies op 

[datum];  

- het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Vosselaar gaf een 

gemotiveerd en gunstig advies op [datum]. 

 

Motivering 

 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:  

 

- de ontwerptoegankelijkheidsregeling werd aangepast aan de opmerkingen en bezwaren 

die werden geformuleerd tijdens de openbare consultatie van [datum] tot [datum]. 

 

 
DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME 

BESLUIT: 

 

Art. 1. – Toepassingsgebied 

1.1. Deze regeling heeft betrekking op de openbare percelen van het natuurdomein 

‘Hof’, gelegen op het grondgebied van de gemeente Vosselaar. Deze kaart maakt 

integraal deel uit van deze regeling. 

1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de 

bijgaande kaarten. 

1.3. De regeling is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het 

kader van het toezicht of het beheer van het gebied.  
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Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen  

2.1.  De toegankelijkheid wordt geregeld door bijgaande kaart met legende, die 

integraal deel uitmaken van deze regeling, en de bijhorende borden in het gebied 

en aan de ingangen ervan. 

2.2.  In het gebied worden op de daartoe aangewezen paden en plaatsen uitsluitend 

mogelijkheden voorzien voor voetgangers. 

2.3.  Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de eigenaar of de 

beheerder om het geheel of gedeeltelijk, voor alle of bepaalde categorieën 

bezoekers ontoegankelijk te stellen, gans het jaar door toegankelijk in de mate 

zoals in deze regeling bepaald. 

2.4 Er dient een machtiging gevraagd te worden voor nachtelijke toegang tot de 

paden en voor het organiseren van groepsactiviteiten 

2.5 Het gebied is, behoudens op de wegen of bij begeleide bezoeken, enkel 

toegankelijk van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang. 

Voor groepsactiviteiten dient een machtiging te worden aangevraagd aan de 

bevoegde beheerder. 

 

Art. 3. – Weggebruikers  

3.1. De wegen die op de kaart als wandelweg zijn aangeduid, zijn uitsluitend 

toegankelijk voor voetgangers en voor honden aan de leiband. 

Art. 4. – Zones 

4.1 De toegankelijkheid van de speelzone, de hondenzone en de vrij toegankelijke 

zones buiten de wegen wordt geregeld als volgt: 

4.2 De speelzone is enkel toegankelijk voor spel door jongeren onder de achttien jaar 

en hun begeleiders of door het jeugdwerk zoals omschreven in artikel 2, 8°, van 

het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en 

kinderrechtenbeleid. 

 

4.3 De vrij toegankelijke zone is enkel toegankelijk voor voetgangers. 

4.4 De parkeerplaats is bestemd voor het tijdelijk parkeren van motorvoertuigen en 

fietsen, gedurende het bezoek aan het gebied. 

4.5 De hondenzone kan gebruikt worden voor het vrij laten rondlopen van honden, 

hierbij dient de aanwezige vegetatie te worden gerespecteerd. 

 

Art. 5. – Beschermingsvoorschriften 

5.1.  Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te 

brengen aan de infrastructuur of de planten. Het is verboden te hengelen buiten 

de aangeduide hengelplaatsen. Het is tevens verboden om in het gebied storende 

dieren of planten uit te zetten of in te brengen. Het is verboden geschriften uit te 

hangen of te verspreiden, afvalstoffen achter te laten of voorwerpen in de natuur 

te werpen.  

5.2.  De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten bij 

georganiseerde activiteiten onder meer wegmarkeringen die worden aangebracht, 

binnen de 24 uren na beëindiging van de betrokken activiteit worden verwijderd. 
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5.3.  Het maken van vuur is verboden voor het publiek in het gehele gebied. 

Afwijkingen hierop dienen aangevraagd te worden aan de boswachter. 

 

Art. 6. – Aansprakelijkheid bij ongevallen  

6.1.  De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het 

Agentschap, zodat deze gebeurlijk beroep zou kunnen doen op zijn polis 

Burgerlijke Aansprakelijkheid.  

6.2.  Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij krachtige 

wind en het betreden van het gebied van een half uur na zonsondergang tot een 

half uur voor zonsopgang zijn op eigen risico, zodat de beheerder niet kan worden 

aangesproken voor de vergoeding van de schade. 

 

Art. 7. – Onderrichtingen 

7.1.  Personen die belast zijn met toezicht overeenkomstig artikel 58 van het decreet 

van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 

kunnen bezoekers omwille van de veiligheid, of met het oog op het bewaren van 

de rust, of de bescherming van de wilde flora en fauna, onderrichtingen geven. 

Personen moeten zich gedragen volgens deze onderrichtingen en kunnen zo 

nodig, desnoods met behulp van de openbare macht, uit het gebied gezet worden. 

 

Art. 8. – Afwijkingen 

8.1.  De beheerder kan afwijkingen op de artikelen 2 tot en met 5 van deze regeling 

toestaan, voor zover het geen activiteiten betreft die door hun aard of omvang 

schade kunnen teweegbrengen aan fauna, flora of derden, bedoeld in artikel 2, §2, 

van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de 

toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten. De aanvraag tot 

toestemming moet minstens 35 dagen van tevoren, schriftelijk of via elektronische 

drager worden toegezonden aan de beheerder. Indien het een activiteit betreft die 

door haar aard of omvang schade kan teweegbrengen aan fauna, flora of derden 

dan moet eveneens een toestemming worden gevraagd aan de beheerder.  

 

 

Art. 9. – Bekendmaking 

9.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 

9.2. De gemeente Vosselaar en het Agentschap voor Natuur en Bos houden deze 

regeling ter inzage van de bevolking. 

 
Brussel, ... (datum).  

 
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, 

 

Zuhal DEMIR 
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Kaart 11: Eenmalige maatregelen of maatregelen op korte termijn 
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Kaart 12: Terugkerend beheer 
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Bijlage bij het Ministrieel besluit van                                     houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling 
voor het Natuurdomein"Het Hof" gelegen op het grondgebied van "Vosselaar"
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