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VVOOOORRWWOOOORRDD  

 

Voorliggende studie  is een uitgebreid gezamenlijk bosbeheerplan voor het Kolisbos en omgeving. 

De openbare bossen uit dit beheerplan zijn eigendom van de gemeenten Neerpelt en Bocholt, OCMW Neerpelt, 
kerkfabriek Sint-Benedictus Lozen, kerkfabriek Sint-Monulfus en Gondulfus en het Vlaams Gewest. 

Bijkomend werd aan de privé-boseigenaren van de gemeenten de mogelijkheid gegeven toe te treden tot dit beheerplan. 
In totaal gingen hier 60 privé-eigenaars op in. 

Als algemene leiddraad werden de richtlijnen gehanteerd  zoals vermeld in de ‘Inhoudelijke richtlijnen voor het opmaken 
van een uitgebreid bosbeheerplan’ (ANB, 2002). De inventarisatie gebeurde volgens de hierin beschreven methodiek. 
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11  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIEE    

1.1 EIGENDOM, ZAKELIJKE EN PERSOONLIJKE RECHTEN   

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

  Gemeentebestuur Neerpelt   
  Kerkstraat 7 
  3910 Neerpelt 

Tel : 011-80 97 49 
Fax: 011-66 36 52  

 
    Gemeentebestuur Bocholt  
  Dorpstraat 16 
  3950 Bocholt 

Tel : 089-46 04 70 
Fax: 089-46 67 90 
 
Agentschap voor Natuur en Bos 

  Buitendienst Limburg 
Houtvesterij Bree 

  Ter Rivierenwal 9A 
3960 Bree 
Tel : 089-46 21 31 
 
OCMW Neerpelt 

  Contactpersoon Inge Verheyen 
Kerkstraat 10 

  3910 Neerpelt 
Tel : 011-64 56 80 
 
Kerkfabriek Lozen 

  Contactpersoon Rik Panhuysen 
Nieuwstraat 9 

  3950 Bocholt 
Tel : 011-44 88 50 
 
Kerkfabriek St.Huibrechts-Lille 
Contactpersoon Jos Vandervelden 

  Kompenstraat 21 
  3910 Neerpelt 

Tel : 011-64 20 06 
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Het beheer van de openbare bossen wordt waargenomen door: 

 Agentschap Natuur en Bos  
 Houtvesterij Bree  
 ir. Guido Winters , Houtvester  
 Ter Rivierenwal 9A  
 3960 Bree 

 089/46.21.31 

 Boswachter: Vanessa Geenens (Bocholt) 0499/59.33.05 

   Johan Van Hertem (Neerpelt) 0499/94.90.14 
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De privébossen, opgenomen in dit beheerplan zijn eigendom van 

Naam Adres   
Achten François Berghei 3 3910 Neerpelt 
Aerts Mathieu Acacialaan 34 3990 Peer 
Beyen Lisette Berkenlaan 11 3940 Hechtel-Eksel 
Boonen Guido Beverbeek 13 3930 Hamont-Achel 
Bureel Pellens tav Pellens Pierre Dorpsstraat 21 3910 Neerpelt 
Colot - Spaas Anne-Marie Brabantlaan 42 3090 Overijse 
Cox Eliza Veldstraat 7 3910 Neerpelt 
Depauw Irma Meuleveld 28 2150 Borsbeek 
Destoquay Louis Rue Lt-Général -Pire 30 4280 Hannut 
Destoquay Marie-Céline Rue de Wavre 15 4280 Hannut 
Dilissen Jean Rijmenstraat 11 3900 Overpelt 
Eerdekens-Vandeweyer Henri Zandstraat 38 3910 Neerpelt 
Eerdekens-Winters Jef Heikant 47 3910 Neerpelt 
Fam. Schoemans tav Schoemans Jaak Bosstraat 155 3930 Hamont-Achel 
Fam. Vandervelden t.a.v. Claes Benny  Schutterijstraat 16 3910 Neerpelt 
Geutjens Gerard Souheideweg 1 3950 Bocholt 
Groenen Michel Romeinse Dijk 74 3910 Neerpelt 
Hulsbosch Jaak Hofstraat 5 3910 Neerpelt 
Huskens Willem Lillerbaan 109 3950 Bocholt 
Jansen - Groenen Gerda Kievitstraat 33 3910 Neerpelt 
Janssen Jaak Souheideweg 2 3950 Bocholt 
Janssens Mathieu Dorperheideweg 35 3950 Bocholt 
Jonckers Rik Reppelerweg 269 3950 Bocholt 
Jonelco tav Van Vlierden Jos Berghei 10 3910 Neerpelt 
Kiss - Teerlinck Jozef Broekkant 72 3910 Neerpelt 
Lambrechts René Boskantstraat 1 3910 Neerpelt 
Loos Jozef Lillerheidestraat 28 3910 Neerpelt 
Luycx Roger Regelsbruggestraat 58 9300 Aalst 
Meeusen Jozef Plataandreef 2 2900 Schoten 
Oyen Johan Lillosteenweg 2 3530 Houthalen-Helchteren 
Paulussen Danny Oude Molenweg 16 3665 As 
Peeters Antoine Rodenrijt 73 3930 Hamont-Achel 
Plas - Janssen Eric Budelpoort 24 3930 Hamont-Achel 
Purnal Marc A. Vesaliusstraat 79 3000 Leuven 
Ramaekers Jos Lochterdijk 52 3910 Neerpelt 
Rombouts Theo Rodenrijt 11 3930 Hamont-Achel 
Savenije Phocas  Essenburgsingel 20 b 3021 AN Rotterdam (NL) 
Schelmans Bert Saffraenbergstraat 4 3950 Bocholt 
Schelmans Isabelle Kaulillerdorp 39 3950 Bocholt 
Schelmans Jaak Saffraenbergstraat 2 3950 Bocholt 
Schelmans Rita Kaulillerdorp 37 3950 Bocholt 
Schelmans Viriginie Kaulillerdorp 37 3950 Bocholt 
Schildermans Jozef Kaulillerweg 100 3910 Neerpelt 
Smeets Albert Hazenstraat 23 3910 Neerpelt 
Spaas Jo Hork 5 3910 Neerpelt 
Swinnen Gerard Kompenstraat 16 3910 Neerpelt 
Theunissen Jaak Heikant 53 3910 Neerpelt 
Thibau Jean-Marie Antoon Van Dijckstraat 4 2900 Schoten 
Van der Linden Tom Romeinse Dijk 74 3910 Neerpelt 
Van Otterdijk Maria tav Henri Vanherck Raakstraat 2 3950 Bocholt 
Van Renterghem Jean Peerderbaan 115 3910 Neerpelt 
Van Winkel J. Papenvoort 82 5663 AJ Geldrop (NL) 
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Vanderstukken Hugo Kettingbrugweg 29 3950 Bocholt 
Vandervoort-Schelmans Mia Saffraenbergstraat 6 3950 Bocholt 
Vandeweyer Antoine Molensteenstraat 18 3930 Hamont-Achel 
Verbakel Jan Meierbroekstraat 8 3950 Bocholt 
Vinken Lambert De Leonaerdtslaan 25 3930 Hamont-Achel 
Vos Alfons Sint-Jozefslaan 88 2400 Mol 
Winters - Peeters  Lillerbaan 92 3950 Bocholt 
Winters NV tav Winters Anette Erkstraat 67 3930 Hamont-Achel 

 

De privé - boseigenaars van de gemeenten Bocholt en Neerpelt kunnen beroep doen op ondersteuning door de 
Bosgroep Noordoost – Limburg. 

De verantwoordelijke bosgroepcoördinator: 

An Pierson  
 Bosgroep Noordoost Limburg  
 Universiteitslaan 1  
 3500 Hasselt  
 Tel. 011/23 83 24 of 011/23 73 28 

1.2 KADASTRAAL OVERZICHT 

11..22..11  OOPPEENNBBAAAARR  DDEEEELL  

De bosplaatsen die in dit beheerplan worden opgenomen staan vermeld in tabel 1.2.1.1.  Per bosplaats wordt tevens de 
correcte kadastrale oppervlakte vermeld (situatie op 1 december 2006). Voor de exacte locatie van deze bosplaatsen 
wordt verwezen naar kaart 1. 

In tabel 1.2.1.2 wordt de totale bosoppervlakte weergegeven per openbare eigenaar. 

De ruimtelijke situering van de bosbestanden en de kadastrale percelen zijn respectievelijk weergegeven op  kaart 2 en 
kaart 3 . 

Tabel 1.2.1.1 Overzicht openbaar bos 

Bosplaats gemeente oppervlakte (ha) 
Aan de Bosschellen Bocholt 25,5701 
Bergerheide Bocholt 4,0427 
Bosschellerheide Bocholt 4,8343 
Broekerheide Bocholt 49,9252 
De Hove Bocholt 6,7883 
De Smele Bocholt 3,2607 
Dorperheide Bocholt 42,0326 
Marsche Hofkens Bocholt 0,8756 
Molenheide Bocholt 20,6585 
Op het broek Bocholt 6,0232 
  totaal 164,0112 
Aan de Heerstraat Neerpelt 1,5225 
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Bergheide Neerpelt 4,7014 
Boseinderheide Neerpelt 2,6374 
Bosschellerheide Neerpelt 4,8343 
Brandtoren Kolis Neerpelt 0,1606 
De Kievit Neerpelt 9,8724 
Grafheuvels Neerpelt 0,5384 
In het Broek Neerpelt 2,0689 
Kolis Neerpelt 9,4684 
Kolisheide Neerpelt 165,1637 
Onverdeelde heide Neerpelt 2,6503 
Pastoorsven Neerpelt 0,7139 
Pastoorswal Neerpelt 0,5307 
Stevenshoeve Neerpelt 0,3499 
Tongersven Neerpelt 0,9438 
  totaal 201,2923 

 

Tabel 1.2.1.2  Overzicht per eigenaar 

Eigenaar opp (ha) 
Gemeente Bocholt 159,6803 
Gemeente Neerpelt 166,0227 
Kerkfabriek Lozen 4,0427 
Kerkfabriek St. – Huibrechts – Lille 3,8949 
OCMW Neerpelt 17,4931 
Vlaams gewest 14,1698 

totaal 365,3035 

 

Het gedeelte openbaar bos in dit beheerplan bedraagt dus 365ha30a35ca. 

Hiervan is 154ha84a60ca gemeentebos van Bocholt en 170ha99a50ca gemeentebos van Neerpelt. De overige 
bestanden zijn eigendom van Kerkfabriek Lozen (4ha04a27ca),  Kerkfabriek Sint – Huibrechts - Lille (3ha89a49ca) en 
OCMW Neerpelt (17ha49a31ca). 

Tot slot zit er ook 14ha16a98ca domeinbos vervat in dit beheerplan. 

11..22..22  PPRRIIVVÉÉ--DDEEEELL  

In totaal nemen 60 privé-eigenaars deel aan dit beheerplan. Vijf grote boseigenaars staan apart vermeld in het overzicht 
(zie tabel 1.2.2.1).  De overige oppervlaktes van de andere eigenaars zijn gegroepeerd onder ‘privé’. 

De totale oppervlakte privébos bedraagt 289ha87a80ca. 
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Tabel 1.2.2.1 Overzicht privébestanden 

Eigenaar opp (ha) 
Privé 78,7135 
Colot-Spaas 32,1394 
Schoemans 29,3443 
Spaas Jo 49,2088 
Winters 80,1644 
Jonelco 20,3076 

totaal 289,8780 

 

 

De totale oppervlakte (openbaar bos en privébos) in het beheerplan Kolis bedraagt dus 655ha18a15ca 

Opm: een overzicht van de relatie tussen kadastrale percelen en bestanden voor de openbare bossen en de privébossen 
wordt gegeven in bijlage 1 Kadaster. 

11..22..33  TTOOTTAAAALL  OOVVEERRZZIICCHHTT  PPEERR  GGEEMMEEEENNTTEE  

Ten behoeve van het opstellen van een kosten-batenanalyse uitgesplitst per gemeente wordt hier een overzicht gegeven 
van de bosoppervlakte per gemeente.  

 Neerpelt (ha) Bocholt (ha) 
privé 174,9761 114,9019 

openbaar 201,2923 164,0112 

totaal 376,2684 (57%) 278,9131 (43%) 

Opmerking: De eigendommen van de heer Spaas en mevr Colot-Spaas liggen deels in de gemeente Hamont – Achel. Er 
werd overeengekomen dat de bestandsoppervlakte van de heer Spaas op Hamonts grondgebied bijgeteld worden bij 
Neerpelt, en die van mevr Colot-Spaas bij Bocholt. Dit omdat hun overige bestanden in Neerpelt, respectievelijk Bocholt 
zijn gelegen. De bossen eigendom van OCMW’s en kerkfabrieken werden meegerekend bij openbaar bos. 

 

1.3 SITUATIEPLAN 

De bossen in dit beheerplan zijn gelegen op het grondgebied van de gemeenten Neerpelt en Bocholt. Ze zijn 
onderverdeeld in bosplaatsen (zie kaart 1) 

Het merendeel van de openbare bospercelen zijn gelegen langs de Dorperloop, in het zuidoosten van Neerpelt en het 
zuidwesten van Bocholt. Het betreft hier een boscomplex bestaande uit bosplaatsen ‘Kolis’, ‘Kolisheide’, en Molenheide 
(zie kaart 1). Daarenboven is de Dorperheide een relatief groot openbaar Bocholts boscomplex in deelgemeente Kaulille.  

Langs beide zijden van het kanaal Bocholt – Herentals bevinden zich enkele grote aaneengesloten privébossen.  
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Ten Westen van de Peerderbaan (zie kaart 7) en ten noorden van het kanaal Bocholt-Herentals vinden we een aantal 
verspreid liggende percelen, zowel van openbare als private eigenaars. 
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1.4 SITUERING 

 

11..44..11  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIEEFF  

Het bosdomein valt onder de bevoegdheid van de houtvesterij Bree, gelegen binnen de Inspectie Limburg met als 
verantwoordelijke houtvester: 

Guido Winters 
Houtvesterij Bree 
tel.: 089/46.21.31 
email: guido.winters@lne.vlaanderen.be 

De verantwoordelijke boswachter voor Neerpelt: 

Johan Van Hertem 
Tel.: 0499/949014. 
email : johan.vanhertem@lne.vlaanderen.be  
 
De verantwoordelijke boswachter voor Bocholt: 
 
Vanessa Geenens 
Tel.: 0499/593305. 
email : vanessa.geenens@lne.vlaanderen.be 
 

De boseigenaars die deelnemen aan het beheerplan zijn lid van de Bosgroep Noordoost-Limburg.  

Contactpersoon:  

An Pierson 
3e directie –sectie 3.3.2 
Universiteitslaan 1 
3500 Hasselt 
011/23.83.24 
bosgroepnoordoost@limburg.be 
 

11..44..22  GGEEOOGGRRAAFFIISSCCHHEE  SSIITTUUEERRIINNGG    

De geografische streken waartoe de bossen  behoren,  zijn het ‘Kempens plateau’ en in beperkte mate het ‘Maasland’. 
(Antrop, 2001) . Binnen deze geografische streken worden in de landschapsatlas nog traditionele landschappen 
onderscheiden  (zie kaart 5). 

De belangrijkste traditionele landschappen zijn het ‘Bekken van de Warmbeek’ en de ‘Vlakte van Bocholt’  (Antrop, 2001) 
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De kenmerken voor beide  traditionele landschappen worden geformuleerd worden in tabellen  1.4.2.a en b. 

Tabel 1.4.2.a Kenmerken voor het traditioneel landschap ‘Bekken van de Warmbeek’ 

BEKKEN VAN DE WARMBEEK 

Geografische streken 

 Kempen 
 Kempens Plateau 

  Structuurdragende matrix 

 vlakke tot golvende topografie versneden door valleien 
 uitgestrekte compartimenten van heide, bos, bewoning en industrie 

Zichtbare open ruimten 

• grote open ruimten in de heidegebieden met een begrenzing door de topografie (duinen, valleien) of 
door de vegetatie (bossen) 

• kleine tot middelmatige ruimten in de beboste gebieden, de valleien en bebouwde zones 

• gerichte vergezichten bepaald door topografie (valleien, steilranden). 

Betekenis Kleine Landschapselementen 

• talrijke natuurwaarden met zowel een ecologische, geomorfologische als culturele betekenis (vennen, 
plassen, beekdalen, heide, duinen)  
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Tabel 1.4.2.b Kenmerken en wenselijkheden voor het traditioneel landschap ‘Vlakte van Bocholt’ 

VLAKTE VAN BOCHOLT 

Geografische streken 

 Maasland 

  Structuurdragende matrix 

 vlakke topografie duidelijk begrensd door topografie (steilrand), vegetatie (bossen) en 
infrastructuur 

Zichtbare open ruimten 

• wijdse open ruimte hoofdzakelijk door vegetate en reliëf begrensd kleine tot middelmatige ruimten in de 
beboste gebieden, de valleien en bebouwde zones 

Betekenis Kleine Landschapselementen 

• lineair groen en geomorfologische elementen zijn vaak geassocieerd maar zelden herkenbaar 

Bron : Antrop, Martens en Van Eetvelde, 1998, 2000 

Binnen deze traditionele landschappen zijn verder een aantal ‘relictzones’ afgebakend, die nog duidelijk (relicten van) de 
kenmerken van het oorspronkelijke landschap vertonen. Telkens wordt de waarde van de relictzone besproken, alsook 
de wenselijkheden voor beheer.  

Relictzone R70001: Vallei van de Warmbeek  

Wetenschappelijke waarde: Smalle ondiepe vallei van de Warmbeek met relictbossen. Ecologisch waardevol 
gebied te Rozendaal en te (Lange Els) Grevenbroek. 

Historische waarde: Archeologisch zeer rijk gebied met o.a. site De Tomp, ruïneresten Waaggebouw, 
belangrijke archeologische site met grafheuvel (Metaaltijd-Romeinse tijd- Muntschat). Verschillende 
cultuurhistorische erfgoedwaarden : Grote intacte vloeiweide langs de Warmbeek; Grote oppervlakten 
historisch stabiele percelering rondom Broekkant Heikant en rondom het Kasteel van Beverbeek en de 
Achelse Kluis; Kleine, verspreide Ferrarisbosjes; Akkercomplex op plaggen ten zuidoosten van Achel en 
rondom het Kasteel van Beverbeek; Uitgestrekte oppervlakte Vandermaelenbos te Rozendaal; Op de 
Ferrariskaart goed herkenbaar oud landbouwcomplex met dreven "Beverbeek" (Ferrariskaart Heverbeek); 
Klooster Achelse kluis op de grens (Hermitage de Achel op Ferrariskaart); Kruisherenklooster (Couvent 
Catherinendael op Ferrariskaart) bij Achel centrum 

Esthetische waarde: Open-ruimtegebied met droge arme zandgronden met naaldbossen 

Beleidswenselijkheden: Vrijwaring van bebouwing in de vallei. Beheer van de vloeiweide. 
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Relictzone R70008: Kolisbos  

Wetenschappelijke waarde: geen gegevens in de landschapsatlas 

Historische waarde: Archeologische waarde : Romeinse vondsten, Romeinse villafunderingen. Kolisbos is 
een boscomplex dat onafgebroken aanwezig was minstens sinds het eind van de 19e eeuw. Het is hierdoor 
een tweede generatiebos. Op de Ferrarriskaart is het volledig gebied aangegeven als heide. 

Esthetische waarde: geen gegevens in de landschapsatlas 

Beleidswenselijkheden: Behoud en versterking bosstructuur. 

 

Relictzone R70009: Beboste stuifzanden te Kaulille  

Wetenschappelijke waarde: Geomorfologische waarde van de landduin de Belgeberg; 

Historische waarde: Op de Ferrariskaart is dit gebied aangeduid als het landbouwgebied van Kaulille, 
hetgeen ook bevestigd wordt door het voorkomen van plaggenbodems op de bodemkaart ter plaatse 
"Achterste Hostie". De rand van het oostelijk gelegen heideterrein werd in de loop van de 19e eeuw bebost. 
Daar komen ook stuifzanden voor. 

Esthetische waarde: geen gegevens in de landschapsatlas 

Beleidswenselijkheden: Uitbreiding bosgebied. Vermijden verdere uitbreiding van het industriegebied voormalig 
PRB) in de richting van de relictzone. 

 

De Bossen van Colot-Spaas behoren bovendien tot een ruimer gebied dat aangeduid is als ankerplaats ‘ Lozerheide en Kasteel het 
Lo’. 

 

Bron : Antrop, Martens en Van Eetvelde, 1998, 2000 
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11..44..33  RREELLAATTIIEE  MMEETT  AANNDDEERREE  GGRROOEENNEE  DDOOMMEEIINNEENN  

Op kaart 4 is een overzichtsplan weergegeven, met aanduiding van ‘groene domeinen’ in de omgeving.  

Boscomplexen in de omgeving 

Er wordt meteen duidelijk dat de bossen uit dit beheerplan in relatie staan met meerdere boscomplexen in de ruime 
omgeving. In het Noorden  liggen de bossen van de gemeente Hamont-Achel. Ten Oosten van de Dorperheide ligt de 
Lozerheide. In het zuiden grenst het studiegebied aan Grote Brogel, met onder meer belangrijke boscomplexen rond het 
vliegveld. 

Open ruimten en natuurgebieden 

In en rond het studiegebied bevinden zich meerdere ‘wateringen’ die deels bebost en deels open grasland zijn (onder 
andere in Sint-Huibrechts-Lille en Lozen). 

Centraal door het studiegebied loopt de Warmbeek, een ecologisch zeer waardevolle vallei met lokaal nog zeer mooi 
intacte valleibossen van het Elzenbroektype. In deze vallei heeft de Stichting Limburgs Landschap meerdere percelen in 
beheer die erkend zijn als natuurreservaat, zowel in de open sfeer (natte strooiselruigtes en dottergrasland) als in de 
bossfeer (beekbegeleidend elzenbroekbos). Het betreft natuurreservaat ‘ de Warmbeekvallei’. 

Rivier- en Beekvalleien 

De Warmbeek bepaalt, samen met haar zijlopen, in sterke mate het landschap. Belangrijker in deze studie is de 
vochtgradiënt loodrecht op de beek. Door drainagewerken ten behoeve van de landbouw  is deze in de bovenlopen vaak 
erg verstoord. Toch zijn er nog zones waar de bodem in de buurt van de beek permanent vochtig is. Dit uit zich in de 
aanwezige bostypes. Zones die permanent vochtig staan onder invloed van een altijd aanwezige kweldruk van 
grondwater bevatten mooi ontwikkeld elzenbroekbos; andere vochtige zones naast de beek die vooral onder invloed 
staan van regenwater en dus zuurder zijn, bevatten venig berkenbroekbos. Behoud en waar mogelijk uitbreiding van 
deze vochtafhankelijke bostypes zal een belangrijke ecologische doelstelling zijn in dit beheerplan! Niet enkel de 
beekbegeleidende  bostypes op zich verdienen bescherming, ook de vaak erg specifieke fauna die ermee samenvalt. Als 
voorbeeld geven we de Bosbeekjuffer, een zeldzame soort die houdt van door beekbegeleidend bos meanderende 
zuivere beken.  
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Nota Ecologisch belang van de Warmbeekvallei (bron: Aeolus, 2005) 

De Warmbeek is ecologisch zeer waardevol. Zowel de waterkwaliteit, structuur als biologische kwaliteit van de beek zijn, voor 
belangrijke delen van de waterloop, waardevol tot zeer waardevol. Er is echter een sterk contrast tussen de Warmbeek 1ste categorie 
waterloop) enerzijds  en de Warmbeek (Vrenebeek) 2de categorie en zijwaterlopen (2de en 3de categorie) anderzijds. 

Algemeen kan gesteld worden dat de waterkwaliteit  van de Warmbeek en zijn zijlopen relatief goed is. Dit heeft ongetwijfeld te maken 
met de belangrijke inspanningen die reeds geleverd zijn door de waterzuivering. Toch wijzen zowel de metingen van Aeolus als die 
van de VMM erop dat in het bovenstroomse deel van de Warmbeek maatregelen dienen genomen te worden om de uitspoeling van 
nitraten naar het oppervlaktewater te verminderen.  
 
Met betrekking tot structuur van de waterlopen is er een scherp contrast tussen de Warmbeek 1ste en de Warmbeek 2de categorie. 
1ste categorie is overwegend matig tot goed ontwikkeld terwijl de 2de categorie overwegend slecht ontwikkeld is. Uitzondering is de 
zone tussen het kanaal Bocholt-Herentals en de Rooie Pier, waar ook mooi meanderende delen voorkomen. Voor de Warmbeek  2de 
categorie stroomopwaarts van de Rooie Pier is de beek echter sterk genormaliseerd en onderworpen aan intensieve ruimingen in 
functie van de landbouw zodat meandering, diepte - ondieptepatronen en holle oevers nauwelijks aanwezig zijn.  
 
De biologische kwaliteit van de waterloop is relatief goed. De BBI van de hoofdwaterloop scoort overal matig tot goed. Zeer 
waardevolle fauna-elementen werden op meerdere plaatsen aangetroffen: o.a. Bosbeekjuffer, Gewone bronlibel, Beekoeverlibel en 
Beekprik. De watervegetaties zijn lokaal zeer mooi ontwikkeld met vegetaties van het ‘Verbond van Grote waterranonkel’. Ook hier 
geldt dat de bovenstroomse delen minder goed ontwikkeld zijn dan de rest van de beek. De jaarlijkse kruidruimingen zijn hiervoor 
ongetwijfeld een belangrijke verklaring. Opmerkelijk is de relatie tussen structuurkenmerken enerzijds en waterleven anderzijds: goed 
ontwikkelde watervegetaties en zeldzame fauna komen voor in trajecten met goede structuur.  
 
De valleigronden van 1ste categorie zijn grotendeels bebost en bevatten elzenbroekbossen met op de natste plaatsen venig 
berkenbroek. Goed ontwikkelde graslandtypes zijn schaars. Stroomopwaarts van de Rooie Pier is de valleigrond voornamelijk 
landbouwgebied met maïsakkers en bemeste graasweiden. Daardoor ontbreken hier de typische Kempense natuurdoeltypes 
grotendeels.  
 
Gezien de huidige waarde en de aanwezige ecologische mogelijkheden voor natuurontwikkeling wordt de Warmbeek beschouwd als 
een “prioritaire waterloop”  voor het nemen van ecologische maatregelen. Het oplossen van de  twee vismigratieknelpunten op korte 
termijn, de bodemplaat ter hoogte van de Achelse Kluis en het migratieknelpunt ter hoogte van watermolen ’t Mulke, staat dan ook 
hoog op de agenda. Voor beide migratieknelpunten werden oplossingsscenario’s uitgewerkt die tevens de natuurwaarde van de 
ruimere omgeving sterk verbeteren: hermeandering aan de Achelse Kluis en aankoppeling van de Oude beek stroomopwaarts van ’t 
Mulke.  
 
De hoger genoemde maatregelen kunnen tevens beschouwd worden als maatregelen om de  sponsfunctie en de waterhuishouding 
van de vallei te herstellen. Het bijsturen van het actueel ruimingsbeheer, met het extensiveren en locaal achterwege laten van 
kruidruimingen, biedt naast een ecologische meerwaarde ook perspectieven op het verhogen van de structuurkwaliteit van de 
waterlopen. Door het verhogen van de ruwheid wordt op deze wijze bijgedragen tot het verhogen van de waterretentiecapaciteit van 
de vallei.  
 
In het bijzonder vermelden we nog de Dorperloop (waterloop 2de categorie) die gekenmerkt wordt door zijn (kaars)recht karakter, 
bedijking en zijn ligging in bosgebied. Gegeven de natuurbestemming die beleidsmatig gekoppeld is aan de omgeving van de 
Dorperloop dringen structuurverhogende maatregelen (minimaal verwijdering van dijken en verhoging bodempeil) zich hier op. 
 
Tot slot dient natuurontwikkeling in de valleigronden gericht te zijn op ontwikkeling van waardevolle natuurdoeltypes. Vooral in de 
afgebakende Vogel- en Habitatrichtlijngebieden is de schaarse aanwezigheid van aangemelde soorten en habitats momenteel een 
belangrijk knelpunt. 
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1.5 STATUUT VAN DE WEGEN EN WATERLOPEN 

11..55..11  SSTTAATTUUUUTT  VVAANN  WWAATTEERRLLOOPPEENN  

Op kaart 6 zijn de waterlopen en hun statuut weergegeven (bron : Agentschap voor geografische informatie AGIV) 

De Warmbeekvallei behoort tot het Maasbekken. 

De belangrijkste waterlopen binnen het studiegebied zijn: 

- de Warmbeek van bron tot aan het kanaal Bocholt-Herentals (2de cat.) 

- de Dorperloop (2de cat) 

- de Kolisloop (3de cat.) 

- Leemskuilderloop (3de cat.) 

11..55..22  SSTTAATTUUUUTT  VVAANN  WWEEGGEENN  

Op kaart 7 zijn de belangrijkste wegen en hun statuut aangeduid (bron : AGIV) 

Door de gemeente lopen meerdere bovenlokale assen : 

- De belangrijkste is het kanaal van Bocholt naar Herentals  

- De gewestweg N748  vormt de belangrijkste verbinding tussen Peer en Achel  

- De gewestweg N747 vormt een belangrijke verbinding tussen Kleine Brogel en Kaulille 

In het kader van toegankelijkheid van openbare wegen werd de ‘Atlas der Buurtwegen’ geraadpleegd. De enige 
gedetecteerde buurtweg in de bossen betreft ‘Chemin nr 9 bis’ die loopt volgens het meest westelijk deel van de huidige 
Torenstraat in Neerpelt en dan in zuid-oostelijke afbuigt in bosplaats Kolisheide. (zie figuur 1.5.2). Er is geen intentie om 
deze buurtweg ontoegankelijk te maken. Er zijn dus geen problemen voor wat betreft de toegankelijkheid en openbare 
wegen.  
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Figuur 1.5.2. Uitsnede uit de Atlas de Buurtwegen. 
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1.6 BESTEMMING VOLGENS HET GELDENDE PLAN VAN AANLEG OF 
RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 

De gewestplanbestemming van de gemeenten Bocholt en Neerpelt is weergegeven op kaart 8.  

De belangrijkste vaststelling is dat alle aaneengesloten bosplaatsen gelegen zijn in groengebied. 

Het zijn slechts enkele individuele privépercelen die gelegen zijn in agrarisch gebied. 

Meer concreet zijn de grote aaneengesloten privéblokken in het oosten van het studiegebied, alsook delen van de 
Kolisheide rond de Dorperloop en Molenheide natuurgebied op het gewestplan. De meerderheid van de overige bossen 
ligt in bosgebied op het gewestplan. 

1.7 LIGGING IN SPECIALE BESCHERMINGSZONES 

11..77..11  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  BBEESSCCHHEERRMMIINNGGSSZZOONNEESS  

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

Vogelrichtlijn (SBZ-V) 

De Europese Richtlijn 79/409/EEG (02.04.1979), tot aanwijzing van speciale beschermingszones inzake het behoud van 
de vogelstand, verplicht de lidstaten voor de in bijlage vermelde bijzonder te beschermen vogelsoorten, alsook voor de 
geregeld voorkomende trekvogels, speciale beschermingsmaatregelen te treffen.  

Het doel van de Europese Vogelrichtliijn is de instandhouding van alle in het wild levende vogelsoorten en de gebieden 
waar ze broeden, pleisteren en overwinteren. In België zijn 36 zones afgebakend (waarvan 23 in Vlaanderen). In deze 
gebieden dringt bescherming, controle en aangepast beheer zich op.  

Binnen het studiegebied zijn 2 vogelrichtlijngebieden aangemeld : 

Code naam beschermde habitats 
Vogelrichtlijngebied 
3.10 
 

Bocholt, Hechtel-Eksel, 
Meeuwen-Gruitrode 
 

Houtkanten en houtwallen, lijn- en puntvormige 
elementen 
zoals houtkanten, hagen en plassen, beken en hun 
oevers 

3.14 
 

Hamonterheide, Hageven, 
Buitenheide, Stamprooierbroek 
 

Eventueel gefixeerde landduinen, droge en 
vochtige heiden, 
moerassen en vijvers, houtwallen, loofbossen 
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Habitatrichtlijn (SBZ-H) 

De Europese Richtlijn 92/43/EEG heeft het behoud van de biodiverstiteit tot doel en streeft naar instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. Als uitvoeringsmaatregel dienen door elk land 
speciale beschermingszones (Special areas of Conservation) te worden aangeduid. Elke lidstaat is verplicht de nodige 
beschermingsmaatregelen te treffen. Deze richtlijn werd in 1992 uitgevaardigd en de afbakening van de Speciale 
beschermingszones werd in België goedgekeurd in 1996.  Deze zones maken deel uit van het Europese NATURA- 2000 
netwerk.  

Op het grondgebied van de gemeenten Neerpelt en Bocholt werd Habitatrichtlijngebied (BE2200032) afgebakend, nl. 
‘Hageven, met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen’ (zie kaart 9).  

Het betreft de ruime valleigronden van de Warmbeek. Hieronder vallen onder meer delen van de bosplaatsen 
‘Kolisheide’, ‘Broekerheide’ en ‘Molenheide (zie kaart 1)’. Een opsomming van de habitats en de fauna waarvoor dit 
gebied is afgebakend, wordt weergegeven in tabel 1.7.1.1. 

Tabel 1.7.1.1 Specifieke habitats en fauna van het habitatrichtlijngebied ‘Hageven, met Dommelvallei, Beverbeekse 
heide, Warmbeek en Wateringen’ (BE2200032) 

Code omschrijving overeenkomstige BWK zones 
Habitats 
2310 
 

Psammofiele heide met Calluna- 
en Genista-soorten 
 

cg, cgb (incl. cg + cm) 

2330 
 

Open grasland met 
Corynephorus- en Agrostis-
soorten op landduinen 
 

dm, ha, hab 

3110 
 

Mineraalarme oligotrofe wateren 
van de Atlantische zandvlakten 
met amfibische vegetatie: 
Lobelia, Littorella en Isoëtes 
 

aom 

3130 Oligotrofe tot mesotrofe 
stilstaande wateren met 
vegetaties behorend tot het 
Littorelletea uniflora en/of 
Isoëto-Nanojuncetea of met 
eenjarige vegetatie op 
drooggevallen oevers 
(Nanocyperetalia) 

aom 

4010 
 

Noordatlantische vochtige heide 
met Erica tetralix 
 

ce, ceb, ces, cm, cmb, sm 
 

4030 
 

Droge heide (alle subtypen) 
 

cd, cg, cgb, cm, cmb, cp, sg, sgb, sgm, cv, cvb 

7150 
 

Slenken in veengronden 
(Rhynchosporion) 
 

hf, hfb, hft, hfc 

7210 
 

Kalkhoudende moerassen met 
Cladium mariscus en Carex 
davalliana 
 

mm 

6510 
 

Laaggelegen, schraal hooiland 
(Alopecurus pratensis, 

hu, hub 
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Sanguisorba officinalis) 
 

91E0 
 

Alluviale bossen met Alnion 
glutinosa en Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 
 

sf, va, vc, vf, vm, vo, vt  

Vissen 
1134 
1096 

Rhodeus sericeus amarus 
Lampetra planeri 

Bittervoorn 
Beekprik 

vet: prioritair ecotoop van communautair belang 
onderlijnd: habitats die voorkomen binnen het studiegebied 

Binnen het studiegebied van privépercelen en gemeentebossen komen nog 2 andere habitattypes uit de bossfeer voor, 
die (nog) niet zijn aangemeld: habitattype 9190 (oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur 
(zomereik) en habitattype 91D0 (veenbossen). In Kolisheide, Molenheide en Broekerheide komt verspreid nog Gagel 
(Myrica gale) voor. Gagelstruweel wordt gezien als een rompgemeenschap van habitattype 7120 (aangetast hoogveen 
waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is). 

Merken we op dat de niet beboste delen van de beekvalleien niet tot het studiegebied behoren. Daar komen momenteel 
nog (fragmenten) voor van meerdere Europese habitattypes uit de open graslandsfeer. 

Het spreekt voor zich dat het behoud en het versterken van de aangemelde boshabitattypes , zeker in 
habitatrichtlijngebied, een belangrijke ecologische doelstelling zal zijn in dit bosbeheerplan 

11..77..22  NNAATTIIOONNAALLEE  BBEESSCCHHEERRMMIINNGGSSZZOONNEESS  

Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 

Het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) is de ruggegraat van de natuurlijke structuur en bestaat uit gebieden met een 
hoge natuurkwaliteit.  De VEN-gebieden (geheel van GEN (Grote Eenheden Natuur) en GENO (Grote Eenheden Natuur  
in  Ontwikkeling)  vormen  een  netwerk  van  uiterst  waardevolle en gevoelige natuurgebieden in Vlaanderen, waarbij 
natuurbehoud en natuurontwikkeling prioritair is.  In deze gebieden gelden bijkomende maatregelen  voor  de  
bescherming  en  de  ontwikkeling  van  de  aanwezige natuurwaarden. Om dit te bekomen zullen voor deze gebieden in 
de toekomst natuurrichtplannen uitgewerkt worden. In afwachting van deze natuurrichtplannen heeft men algemene 
maatregelen opgesteld die een achteruitgang van de natuur in de VEN-gebieden moet tegengaan. Voor de burger en de 
overheid gelden hier dus bijkomende rechten en plichten. 

Plichten : 

• Voor openbare  bossen en privébossen > 5ha binnen het VEN moet een uitgebreid bosbeheerplan worden 
opgesteld;  

• De bepalingen van het Mestdecreet blijven van toepassing; 
• In het VEN geldt een algemeen verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen, tenzij er reeds een 

ontheffing van de bemestingsnormen geldt. Bestrijding van Amerikaanse vogelkers met glyfosaat is wel 
toegestaan; 

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

Rechten :  

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

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

In het VEN-1e fase werden binnen het studiegebied de volgende gebieden geselecteerd (zie kaart 9):  

 gebiedsnr 405: Prinsenloop-De Holen 
 gebiedsnr 406: Warmbeekvallei 
 gebiedsnr 407: Stamprooierbroek; St.Maartensheide en omgeving (tegen oostrand van studiegebied 

aangelegen) 

 

Beschermde landschappen, dorpsgezichten en monumenten 

Door de Afdeling Monumenten en Landschappen werden er binnen het projectgebied geen speciale 
beschermingsgebieden afgebakend. 

 

11..77..33  GGEEMMEEEENNTTEELLIIJJKK  RRUUIIMMTTEELLIIJJKK  SSTTRRUUCCTTUUUURRPPLLAANN  ((GGRRSS))  

Op 24 juli 1996 werd het decreet houdende de ruimtelijke planning door de Vlaamse regering bekrachtigd en 
afgekondigd. Een ruimtelijk structuurplan is een nieuw plantype. Het heeft de betekenis van een beleidsplan en komt tot 
stand in een democratisch besluitvormingsproces. Het plan wordt in principe opgemaakt voor ongeveer 15 jaar, maar 
regelmatige bijstellingen zijn onontbeerlijk om het actualiteitsniveau van het plan in stand te houden. Het plan heeft 
hierdoor een procesmatig karakter. 

Het GRS van de gemeente Neerpelt vermeldt voor de oostelijke bosgordel de wenselijkheid om de naaldbossen 
geleidelijk om te vormen naar loofbossen. Bijzondere aandacht van de gemeente gaat uit naar de relatie van het gebied 
met de omliggende zones. Zo moet het bos via de omliggende KLE’s gekoppeld worden aan de dorpsranden, de valleien 
en het compartimentenlandschap, zodat de bedekkingsgraad via dit natuurlijke raster groter wordt. Als mogelijke acties 
wordt een ‘natuurinrichtingsproject Kolisbos’ en een versterking van de KLE-structuur ten zuiden van het Kolisbos 
aangehaald. 

Verder wordt erop gewezen dat de Warmbeekvallei, met aaneengesloten blokken bos en geometrisch met bomen 
omlijnde open gebieden fungeert als een voorname natuurverbinding op provinciaal niveau. 

Tevens wordt in het structuurplan bepaalt dat de groeve Winters in het Kolisbos de nabestemming natuur dient te krijgen.
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22  AALLGGEEMMEENNEE  BBEESSCCHHRRIIJJVVIINNGG  

2.1 CULTUURHISTORISCHE BESCHRIJVING 

22..11..11  KKEENNMMEERRKKEENN  VVAANN  HHEETT    VVRROOEEGGEERR  BBEEHHEEEERR  OOPP  HHEETT  KKEEMMPPEENNSS  PPLLAATTEEAAUU  

In de periode 3700 - 2000 voor Christus werden de eerste gronden van het Kempens plateau ontgonnen door afbranden 
van het preboreale loofbos (= brandcultuur). De arme zandgronden van de streek werden begraasd, daar ze ongeschikt 
waren voor de landbouw. Deze eerste landbouwers waren halfnomaden, zodat ze, na uitputting van de toch al arme 
gronden, verder trokken op zoek naar terug meer vruchtbare landbouwgronden. De armoede van de grond maakte ook 
het herstel van bos onmogelijk, nadat de landbouwers verder getrokken waren. Het gesloten bosareaal verdween 
bijgevolg geleidelijk en de gedegradeerde bodems zorgden voor het onomkeerbaar ontstaan van heide. 

Vanaf 800 AD kende het heidelandschap een uitbreiding, toen de landbouwers de nabijheid van heide leerden 
waarderen. Heide kon immers nuttig gebruikt worden in de landbouw. Heidezoden werden afgestoken, naar de stal 
gebracht en, gemengd met dierlijke mest, op het akkerland gebracht (potstal-systeem). Volgens De Smidt (1975) had 
men om 1 ha akkergrond vruchtbaar te houden 5 tot 10 ha heide nodig als schapenweide en 1 ha voor het steken van 
plaggen (0,1 ha per jaar gedurende 10 jaar). In de 16de eeuw bereikte het bosareaal een absoluut dieptepunt. Tegen het 
einde van de 18e eeuw kwam op verschillende plaatsen overexploitatie voor waardoor secundaire zandverstuivingen 
plaatsvonden. De wind wierp zand op tot duinen en groef laagten uit tot vennetjes of onvruchtbare laagten.   

In de 19de eeuw kende het bosareaal geleidelijk een uitbreiding ten koste van uitgestrekte heidegronden en dit omwille 
van de introductie van de kunstmest in de landbouw. Dit maakte het plaggen van grote heidevelden overbodig. De arme 
zandgronden werden bebost, voornamelijk met Grove den (Pinus sylvestris). De uitbouw van de mijnindustrie in Limburg 
in het begin van de 20ste eeuw zorgde ervoor dat de vraag naar het hout van de Gewone den snel steeg. Het werd 
hoofdzakelijk gebruikt als stuthout in de mijngangen. 

22..11..22  EEVVOOLLUUTTIIEE  VVAANN  HHEETT  BBOOSSAARREEAAAALL  IINN  HHEETT  SSTTUUDDIIEEGGEEBBIIEEDD    

De bosevolutie is weergegeven op kaart 10 en kaart 11 (bron : AGIV) 

Op de Ferrariskaart (1770 – 1775) en de Vandermaelenkaart (1850) zien we dat het studiegebied in de periode vóór 
1850 nagenoeg volledig onbebost was. In de periode 1850 -1910 gebeurde een grootschalige bebossing. 

In de 20ste eeuw was de bosuitbreiding eerder beperkt. Onder andere de percelen aan de brandtoren werden recent 
omgezet naar bos. 

Bij de reconstructie van Keltische grafheuvels verdwenen kleine oppervlakten bos. Onder andere perceel 73a in 
bosplaats ‘Grafheuvels’ werd  grotendeels gekapt en beheerd als open terrein. 

In het kader van zandwinning gebeurde tevens in de jaren  1990 een ontbossing ter hoogte van de groeven van Winters.
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2.2 BESCHRIJVING VAN DE STANDPLAATS 

22..22..11  RREELLIIËËFF  EENN  GGEEOOLLOOGGIIEE  

• Reliëf 

De zuidgrens van het studiegebied is gesitueerd ter hoogte van de bovenloop van de Warmbeek. Deze is gelegen op het 
Kempens plateau en het hoogste punt ligt rond de 65m boven zeeniveau.  

In stroomafwaartse richting van de Warmbeekloop gaat het Plateau geleidelijk over in de Vlakte van Bocholt. De Vlakte 
van Bocholt is, zoals hoger gesteld, in noordoostelijke richting afgezakt ten opzichte van het Kempens Plateau. Het 
overgangsgebied bestaat uit een opeenvolging van meerdere breuken, zodat scherpe reliëfgrenzen niet voorkomen. De 
overgangen gebeuren geleidelijk. 

Ter hoogte van de het kanaal Bocholt-Herentals zitten we nog op 40m boven zeeniveau, om verder te dalen naar 30m aan 
de Belgisch-Nederlandse grens (zie kaart 13).  

Het reliëf van het Kempens Plateau is overwegend vlak tot golvend en helt zacht af van 90 m in het zuiden naar 30 m in 
het noorden.  In het oosten en het zuidwesten vormt een steilrand de grens . 

• Tertiaire stratigrafie 

Na het denkbeeldig verwijderen van de Kwartaire dekmantel bekomt men de situatie zoals weergegeven op kaart 12. 
Deze kaart levert dus het beeld van de top van het Tertiair. 

De gesteenten onder de Kwartaire afzettingen in het studiegebied behoren tot 2 verschillende lithostratigrafische 
eenheden, die hieronder chronologisch besproken worden (van oud naar jong).  

Formatie van Mol 

De zanden van Mol zijn grove, meestal opvallend witte zanden die bijna uitsluitend uit kwarts bestaan en om deze reden 
veelvuldig toepassing vinden in de industrie. De klei is uit deze zanden meestal uitgewassen. In de typestreek vinden we 
bovenop dit pakket een dunne kleiige horizont en een sprietlaag (spriet is de lokale naam voor bruinkool) die de 
Spriethorizont van De Maat wordt genoemd. Bovenop de sprietlaag ligt een iets grover kwartszand dat nog beter 
gesorteerd is. Men noemt dit het Kwartszand van Maatheide. 

De dikte van de Formatie van Mol neemt toe in westelijke richting van ongeveer 10m aan de splitsing van de 
verschillende breuken bij Bree tot 100 m aan de westrand van het kaartblad 18-10 Maaseik (De Geyter G., 2001).
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Lid van Jagersborg 

Het Lid van jagersborg is het jongste Lid uit de Kiezeloölietformatie en bestaat uit fijne tot grove asgrijze zanden 
met wat kleiige intercalculaties. Uit meerdere boormetingen blijkt dat de zanden een dikte bereiken van 45m. Op 
de boorgatmetingen is duidelijk de grens te zien met de onderliggende Brunssum I Klei, het tweede jongste Lid uit 
de Kiezeloölietformatie. Volgens J. Van der Sluys (2000) is het mogelijk dat een deel van deze Zanden van 
Jagersborg reeds van Quartaire oorsprong zijn.   

22..22..22  HHYYDDRROOGGRRAAFFIIEE  

De waterlopen in het studiegebied behoren tot het Maasbekken (zie kaart 14). De belangrijkste beken van het 
studiegebied zijn weergegeven onder 1.5.1 en op kaart 6. 

De waterkwaliteit van de Warmbeek en haar zijlopen is naar Vlaamse normen goed te noemen.  Wat 
structuurkwaliteit betreft is het verhaal genuanceerder: bovenloop van de Warmbeek is grotendeels 
rechtgetrokken , terwijl de benedenloop lokaal zeer sterk meandert. De Dorperloop is niet alleen rechtgetrokken, 
maar ook sterk uitgediept en bedijkt ter hoogte van Kolisheide. 

Zowel de Warmbeek zelf (vooral de bovenloop), als de Dorperloop hebben een belangrijke invloed op de bossen 
in de buurt van de Kolisheide. Voor bepaalde bostypes uit de natte sfeer is het drainerend karakter van de 
Dorperloop sterk nefast. In deel 3 (visie) zal hierop teruggekomen worden. 

22..22..33  BBOODDEEMM    

De meest voorkomende bodem in de Kempen is de Podzol. Dit bodemtype ontwikkelde zich uit een alfisol, een 
typische bodem die zich onder een loofvegetatie ontwikkelt. Na de laatste ijstijd was de streek begroeid met 
uitgestrekte dichte loofbossen waarvan eik de overheersende boomsoort was. Hieronder ontwikkelde zich een 
zandbodem die gekenmerkt wordt door een horizont aangerijkt met klei, gewoonlijk onder de vorm van dunne 
meer kleiige laagjes in het zandige materiaal (horizont Bt). Deze horizont situeert zich tussen de humushoudende 
bovengrond net onder het oppervlak en het moedermateriaal of het sediment dat niet aan de bodemvorming 
deelneemt. Dit bodemtype wordt een alfisol genoemd. Door het ingrijpen van de mens veranderde de 
samenstelling van de vegetatie: het loofbos werd gerooid en vervangen door heide. Door deze verandering werd 
de Bt-horizont aangetast, verbrokkeld en opgelost. In de plaats daarvan ontwikkelde zich een horizont waarvan 
het bovenste deel aangerijkt is met humus, en het onderste deel met ijzerhydroxiden: de podzol. Een podzol 
bestaat dus van boven naar onder uit een zwarte tot grijze bovengrond – enkele decimeters dik-, een dik 
bleekgrijs uitgeloogd horizont, ongeveer een halve meter dik, en een oranje en bruin gekleurd Bh/fe-horizont. 
Doordat de podzol een arme grond is, sterk zuur, arm aan voedende bestanddelen en een gering 
ophoudingsvermogen voor water, werden door de landbouwers verschillende technieken gebruikt om de grond te 
verbeteren. Het plaggenstelsel is hiervan het meest bekende. 

In het studiegebied zijn , naast de verstoorde antropogene bodems, nat, vochtig en droog zand de meest 
voorkomende bodemtypes (zie tabel 2.2.3.a en b). Merken we op dat in enkele privépercelen veen voorkomt. 
Gezien de aanwezige vegetaties is het echter waarschijnlijk dat ook in de openbare percelen zeer lokaal nog 
kleine veenpakketten voorkomen. 
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Tabel 2.2.3.a Bodemtypes binnen de privé-percelen 

Privépercelen 
bodemtype % van totale oppervlakte 
Antropogeen 25,4 
Droog zand 15,8 
Droog zand antr 3,7 
Landduin 4,3 
Nat zand 18,2 
Nat zand antr 3,0 
Nat zandleem 0,2 
Veen 0,1 
Vochtig zand 27,8 
Vochtig zand ant 0,9 
Vochtig 
zandleem 0,5 

Tabel 2.2.3.b Bodemtypes binnen de openbare percelen 

Openbare percelen   
bodemtype % van totale oppervlakte 
Antropogeen 27,60 
Droog zand 23,90 
Droog zand antr 3,70 
Landduin 4,07 
Nat zand 7,39 
Nat zand antr 1,10 
Nat zandleem 0,08 
Vochtig zand 31,56 
Vochtig zand ant 0,59 
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2.3 BESCHRIJVING VAN HET BIOTISCH MILIEU 

22..33..11  BBEESSTTAANNDDSSBBEESSCCHHRRIIJJVVIINNGG  EENN  DDEENNDDRROOMMEETTRRIISSCCHHEE  GGEEGGEEVVEENNSS  

2.3.1.1 BESTANDSKENMERKEN 

Grafieken 

In onderstaande grafieken wordt de oppervlakteverdeling van de verschillende bestandskenmerken op 
niveau van de boomlaag weergegeven. De gegevens worden ook weergegeven op kaart: 
 Kaart 16 : Bestandstype 
 Kaart 17 : Leeftijdsklassen 
 Kaart 18 : Sluitingsgraad 
 Kaart 19 : Mengingsvorm  
 Kaart 20 : Bedrijfsvorm 

Bedrijfsvorm (= de manier waarop het bos zich kan ontwikkelen, al dan niet via door de mens uitgevoerde 
bosbehandeling of bosuitbating. 3 soorten: hooghout, middelhout en hakhout). Bijna alle bestanden (97% bestaat 
uit hooghout. Slechts enkele bestanden (2% van de bestandsoppervlakte) bevatten hakhout en op enkele 
percelen is de bedrijfsvorm opnieuw  ‘te bepalen’, aangezien ze net gekapt zijn en nog niet opgeplant of natuurlijk 
verjongd zijn of ‘niet van toepassing (NVT)’ (parking van bosplaats Kolisheide) 

Mengingsvorm (de mengingsvorm volgt uit de ruimtelijke positie van de bomen en /of boomgroepen die t.o.v. 
elkaar verschillen in boomsoort. We onderscheiden stamsgewijs, groepsgewijs en homogeen) : meer dan 50% 
van de bestanden zijn homogeen, voor 90% van de oppervlakte bestaande uit naaldhout. 25% is groepsgewijs en 
17% is stamsgewijs. gemengd, waarbij in de helft van de gevallen Grove den in menging met Corsicaanse den 
voorkomt. In bepaalde gevallen is een bestand zowel groeps- als stamsgewijs gemengd. Om deze gegevens toch 
eenvormig te kunnen verwerken, wordt gekeken naar de mengingsvorm die het duidelijkst aanwezig is. In de 
beschrijving per bestand wordt wel vermeld of er nog andere verbanden voorkomen. 
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Tabel 1 Gegevens ingedeeld naar mengingsvorm 

Mengingsvorm Bestandstype Som van opp. (ha) 
Homogeen LH 31,4534 
  NH 342,5846 
Totaal Homogeen   374,038 
Groepsgewijs L+N 4,8444 
  LH 1,8399 
  N+L 24,0717 
  NH 136,223 
Totaal Groepsgewijs   166,979 
Stamsgewijs L+N 20,4982 
  LH 18,0388 
  N+L 18,7368 
  NH 55,4735 
Totaal Stamsgewijs   112,7473 
NVT Inf 0,1606 
  TB 6,5758 
  Wa 1,72 
Totaal NVT   8,4564 
Eindtotaal   662,2207 

 

Sluitingsgraad (deze wordt bepaald op basis van de bedekking van de bodem door de kroonprojecties): 60% 
van de bossen heeft een zeer dicht kronendek met meer dan 75% bedekking. Deze klasse bevat zowel jonge, 
zeer dichte bestanden, als oudere bestanden die niet of onvoldoende gedund werden in het verleden. In bepaalde 
gevallen bereikt de kroonbedekking van de opperetage bijna 100%. Hierbij dient de opmerking gemaakt te 
worden dat een aantal bestanden omschreven worden als diffuus (zie bestandsbeschrijving in de samenvattende 
tabel): dit wil zeggen dat verschillende hoogteklassen (en meestal dus ook leeftijden) vertegenwoordigd zijn en 
alle klassen samen bepalen meestal minimaal 100% kroonbedekking. Net in deze gevallen is de opperetage bijna 
altijd vrij ijl waardoor de struiklaag zich beter kan ontwikkelen. 

Bestandstype (onderscheid tussen loofhout, naaldhout, gemengd of pOp = permanent open plaats): 81% van de 
bestandsoppervlakte bestaat uit naaldhout. De meeste van deze bestanden betreft Grove den en/of Corsicaanse 
den. Slechts 8% betreft zuiver loofhout. De combinatie L+N en N+L betreft bijna altijd een menging van Grove 
den met Amerikaanse eik, Zomereik en/of berk. 

Leeftijd en leeftijdsklasse: 93% van de bestandsoppervlakte is gelijkjarig waarbij de leeftijdsklasse van 41 tot 60 
jaar het best vertegenwoordigd is. 1/5 van de oppervlakte betreft jonge bestanden (jonger dan 20 jaar) en 
ongeveer 15% voor de klassen 21-40 jaar en 61-80 jaar. De oudste bestanden zijn 81 tot 100 jaar oud en slechts 
1% van de oppervlakte is ongelijkjarig. Indien groepen van verschillende leeftijden in één bestand voorkomen 
werd de term ‘ongelijkjarig’ gebruikt, zelfs indien er maar twee leeftijdsklassen zijn. De term ‘tweevoudig 
hooghout’ zou verwarring scheppen met hoofd - en nevenetage 
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Figuur 1 Grafische weergave van de bestandskenmerken
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2.3.1.2 BOOMSOORTENSAMENSTELLING 

Zaailingen 

Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte lager dan 2 m. In Tabel 2 is per boomsoort 
het gemiddelde aantal zaailingen per hectare per hoogteklasse weergegeven. Het gemiddelde aantal zaailingen 
over het ganse bos bedraagt 7637 per hectare, maar men mag hieruit echter niet afleiden dat natuurlijke 
verjonging van de gewenste boomsoorten daarom overal mogelijk is, aangezien Amerikaanse vogelkers en 
Amerikaanse eik het grootste aandeel innemen. Bovendien is de verjonging van deze soorten problematisch bij 
eventuele verjongingsgroepen of geplande omvormingen, aangezien ze optimaal gebruik maken van verhoogde 
lichtinval. De massale aanwezigheid van zaailingen van vooral Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers langs 
de bospaden en randen is hiervan het bewijs. De meest algemene soorten die voorkomen zijn Amerikaanse eik, 
Amerikaanse vogelkers, Lijsterbes en Sporkehout. Zomereik komt ook voor, maar eerder beperkt, de kansen voor 
natuurlijke verjonging met Zomereik zijn afhankelijk van de bedekking van agressieve exoten in het bestand en 
dus standplaatsafhankelijk. Het voorkomen van Zwarte en Witte els, Wilgensoorten, Berk in de klasse 150-200 
cm heeft meestal te maken met hakhoutbestanden of natte bestanden waar enkel schaarhout op staat. Meestal 
bestaat de boomlaag in deze bestanden uit dezelfde soorten als de struiklaag. 
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Tabel 2 Gegevens van de zaailingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogteklasse (cm) Boomsoort Aantal/ha
0-49 Amerikaanse eik 309434

Amerikaanse vogelkers 197484
Sporkehout 134591
Zomereik 93082
Lijsterbes 68553
Berk 18868
Corsikaanse den 15094
Weymouth den 12579
Grove den 6918
Larix 3145
Ratelpopulier 3145
Vlier 1258
Spar 1258
Taxus 629
Tamme kastanje 629
Hulst 629
Esdoorn 629

Totaal 0-49 867925
50-99 Amerikaanse vogelkers 135220

Sporkehout 115723
Lijsterbes 92453
Berk 47170
Zomereik 37107
Weymouth den 20126
Amerikaanse eik 7547
Moeraseik 6289
Grove den 3774
Hulst 3774
Vlier 1887
Douglasspar 629
Es 629
Larix 629

Totaal 50-99 472956
100-149 Sporkehout 200000

Lijsterbes 61006
Amerikaanse vogelkers 51572
Berk 36478
Zwarte els 29560
Zomereik 18868
Amerikaanse eik 10063
Es 3145
Spar 2516
Krentenboompje 1887
Vlier 1887
Weymouth den 1258
Esdoorn 629
Grove den 629

Totaal 100-149 419497
150-199 Sporkehout 60377

Amerikaanse vogelkers 25786
Lijsterbes 20755
Gelderse Roos 8176
Zomereik 7547
Berk 6918
Wilg 3774
Krentenboompje 2516
Spar 2516
Zwarte els 1887
Esdoorn 629
Witte els 629

Totaal 150-199 141509
Gemiddelde #/ha (berekend op bemonsterde bestandsopp.) 7637
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Struiklaag 

Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte van meer dan 2 m en een omtrek kleiner dan 20 cm. 
In onderstaande tabel is per boomsoort het gemiddelde aantal struiken per ha weergegeven. In totaal komen er 
gemiddeld 2332 struiken per ha voor. Amerikaanse vogelkers, Lijsterbes en Sporkehout vormen de grootste 
groep. Het feit dat in jonge bestanden een groot deel van de bomen nog geen omtrekgemiddelde van 20 cm 
halen, maakt dat ze in de struiklaag worden opgenomen. De hoogste klasse (600-800 cm) bevat dan ook eerder 
jonge boombestanden dan struiklagen van volwassen bestanden. 

Tabel 3 Gegevens van de struiklaag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogteklasse (cm) Boomsoort Aantal/ha
200-400 Sporkehout 169299

Lijsterbes 99661
Amerikaanse vogelkers 83313
Berk 25623
Zomereik 16191
Amerikaanse eik 13833
Grove den 12261
Vlier 4401
Corsikaanse den 1886
Zwarte els 1258
Hulst 786
Robinia 629
Spar 629
Wilg 629
Douglasspar 314
Tamme kastanje 314
Lork 157

Totaal 200-400 431185
400-600 Berk 16191

Grove den 8489
Lijsterbes 2987
Amerikaanse vogelkers 2515
Wilg 2201
Zwarte els 1729
Zomereik 1415
Amerikaanse eik 786
Corsikaanse den 629
Fijnspar 629
Sporkehout 629
Boskers 472
Witte els 314
Hulst 157
Lork 0

Totaal 400-600 39141
600-800 Berk 11790

Zwarte els 1886
Grove den 1729
Corsikaanse den 943
Wilg 472

Totaal 600-800 16820
Gemiddelde #/ha (berekend op bemonsterde bestandsopp.) 2332
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Boomlaag 

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

Voor de boomlaaggegevens: zie tabel 4 (dendrometrische gegevens). 
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2.3.1.3  DENDROMETRISCHE GEGEVENS 

Om de gemiddelde dendrometrische gegevens (stamtal, grondvlak en volume) op niveau van het bos te bepalen, 
werden proefvlakken gelegd. Een aantal bestanden werden niet bemonsterd omdat ze gelijkaardig zijn aan 
andere bestanden. In dat geval werden de gegevens overgenomen van het gelijkaardige bestand en zijn de 
gegevens schuin gedrukt. In een aantal bestanden kon geen representatief proefvlak gelegd worden of zijn de 
bomen te klein om een boomlaag met diameters >20 cm te hebben. Om het gemiddelde stamtal, grondvlak en 
volume te bepalen, werden deze oppervlaktes niet meegeteld. Het gemiddelde stamtal bedraagt 852/ha, 
grondvlak 27,61m²/ha en volume 211,81 m³/ha. Indien de oppervlakte van de jonge bestanden waar geen 
proefvlak gelegd werd in rekening gebracht wordt, bekomen we een gemiddeld stamtal, grondvlak en volume van 
respectievelijk 824/ha, 26,68m²/ha en 204,73m³/ha. 

Delen we de gegevens op naar eigenaar, dan merken we dat de openbare bossen een aanzienlijk 
lagere bedekking hebben dan de privé-bestanden. We mogen besluiten dat de openbare bossen 
regelmatiger en sterker gedund worden, terwijl in de privé-bossen vaak een achterstallig beheer dient 
ingehaald te worden, hetgeen zich vertaalt in hoge stamtallen, grondvlakken en volumes, maar 
daarom geen betere kwaliteit. 

Eigenaar Stamtal/ha G (m²/ha) V (m²/ha) 
Openbare bossen 773 25,26 193,90 
Privé-bossen 967 31,03 237,90 

In onderstaande tabel 4 zijn per boomsoort het aantal, het grondvlak en het volume per hectare weergegeven. 
Het gemiddelde stamtal bedraagt 852 exemplaren per ha, het gemiddelde grondvlak 27,61m²/ha en het 
gemiddelde volume 211,81 m³/ha. De gegevens zijn gerangschikt in afnemende volgorde op basis van 
grondvlak/ha. Grove den komt het meest voor, gevolgd door Corsicaanse den. Zoals beschreven onder 
‘Bestandskenmerken’ komen deze soorten meestal in homogeen verband of in groeps - of stamsgewijs verband  
zonder bijmenging van andere soorten. Indien er bijmenging is, bestaat deze meestal uit Berk en/of Amerikaanse 
eik en in mindere mate uit Zomereik. Deze soorten bepalen dan ook respectievelijk de 3e, 4e en 5e plaats in de 
tabel. In totaal werden er 28 soorten opgemeten in de boomlaag, de verschillende species van wilg en berk niet 
meegerekend. 
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Tabel 4 Dendrometrische gegevens van de boomlaag, per boomsoort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de figuren is procentueel weergegeven hoeveel bestandsoppervlakte bedekt is door de soorten in 
bovenstaande tabel. Alle soorten die minder dan 1% op basis van grondvlak voorkomen, werden gegroepeerd 
onder de term ’overige soorten’ om het geheel overzichtelijk te houden. 

In de Samenvattende tabel in Bijlage 2 is per bestand een beschrijving gegeven en de hoofdboomsoort. Deze 
hoofdboomsoort wordt bepaald op basis van de dendrometrische gegevens die uit de proefvlakopnames volgen, 
maar werden vergeleken met de beschrijvingen en indien nodig daaraan aangepast. Ook een leeftijdsindicatie is 
opgenomen: indien het plantjaar gekend is, wordt dit vermeld, anders wordt er een leeftijdsklasse bepaald. 

 

 

 

 

 

 

Boomsoort Stamtal/ha Grondvlak (m²/ha) Volume (m³/ha)
Grove den 393 13,66 103,47
Corsikaanse den 239 9,81 80,50
Berk 73 0,90 5,13
Amerikaanse eik 28 0,63 4,28
Zomereik 31 0,40 1,99
Fijnspar 14 0,39 2,73
Larix 10 0,61 5,67
Weymouth den 6 0,30 2,45
Zwarte els 21 0,29 1,77
Populier 2 0,18 1,43
Douglasspar 8 0,16 1,20
Amerikaanse vogelkers 17 0,14 0,48
Moeraseik 2 0,03 0,21
Boskers 1 0,03 0,20
Wilg 2 0,02 0,11
Spar 0 0,01 0,05
Ratelpopulier 1 0,01 0,06
Lijsterbes 2 0,01 0,02
Sporkehout 1 0,01 0,01
Zeeden 0 0,00 0,03
Mispel 0 0,00 0,01
Tamme kastanje 0 0,00 0,01
Vlier 0 0,00 0,00
Wintereik 0 0,00 0,01
Gewone es 0 0,00 0,00
Krentenboompje 0 0,00 0,00
Esdoorn 0 0,00 0,00
Hulst 0 0,00 0,00
Gem/ha 852 27,61 211,81
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Figuur 2 Gegevens van de boomlaag, grafisch weergegeven 
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De dominatie van Grove den en Corsikaanse den zal in het kader van Indicator 5.2.1 van de Criteria Duurzaam 
Bosbeheer aanleiding geven tot een omvormingsprogramma dat tot doel heeft om van de homogene bestanden 
gemengde bestanden te maken. Een omvorming van de hoofdboomsoort is niet noodzakelijk. 

 

Een groot aandeel van de boomsoorten worden in Vlaanderen aanzien als exoten. Vooral Corsicaanse den vormt 
hier de bepalende factor. In Tabel 5 zijn de exoten samengevat: ze bepalen 44% van het totale grondvlak en 47% 
van het totale volume. 

Tabel 5 Exoten in de boomlaag 

 

 

 

 

 

 

De boomsoortensamenstelling is weergegeven op kaart 21 De indeling werd gemaakt op basis van de 
hoofdboomsoort. 

Het voorkomen van Amerikaanse volgelkers, zowel in de kruid-, struik-, als de boomlaag wordt weergegeven op 
kaart 22. 

 

 

Boomsoort Stamtal/ha Grondvlak (m²/ha) Volume (m³/ha)
Corsikaanse den 239 9,81 80,50
Amerikaanse eik 28 0,63 4,28
Fijnspar 14 0,39 2,73
Larix 10 0,61 5,67
Weymouth den 6 0,30 2,45
Populier 2 0,18 1,43
Douglasspar 8 0,16 1,20
Amerikaanse vogelkers 17 0,14 0,48
Moeraseik 2 0,03 0,21
Spar 0 0,01 0,05
Zeeden 0 0,00 0,03
Tamme kastanje 0 0,00 0,01
Gem/ha 327 12,28 99,04
% van totaal 38 44 47
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Tabel 6 Dendrometrische gegevens per bestand (situatie december 2006) 

Bestandsnaam Opp (ha) 
Hoofdboom-soort 

Plantjaar Leeftijdsklasse  Stamtal/ha 
Grondvlak 

(m²/ha) 
 

Volume  
(m²/ha) 

Aan de Bosschellen_04_a 5,1645 Pc, L, Ps     61-80 472 23,95 191,96  
Aan de Bosschellen_214_a 2,2675 Ps 1938   61-80 600 25,00 210,00  
Aan de Bosschellen_215_a 4,0793 Ps 1939   61-80 717 22,77 180,10  
Aan de Bosschellen_216_a 2,567 Ps 1939   61-80 600 25,00 210,00  
Aan de Bosschellen_217_a 2,2844 zE/Berk 1990    1-20 1493 10,87 36,52  
Aan de Bosschellen_218_a 2,1928 Ps 1939   61-80 550 29,13 238,31  
Aan de Bosschellen_219_a 2,4018 Ps 1939   61-80 600 25,00 210,00  
Aan de Bosschellen_222_a 4,6127 Ps, Pc 1990    1-20 776 18,46 129,57  
Aan de Heerstraat_71_a 1,5225 Ps     61-80 560 31,23 272,40  
Achelse heide_21_a 0,5012 zwEl, Wi, Be     21-40       
Achelse heide_21_b 2,3391 Ps     41-60 400 25,00 200,00  
Achelse heide_21_c 3,7091 Pc     41-60 432 31,36 282,40  
Bergerheide_01_a 4,0427 Ps     41-60 432 28,36 265,36  
Bergheide_05_a 4,7014 Ps     61-80 398 25,64 222,15  
Boseinderheide_06_a 1,0957 L     41-60 668 36,03 401,90  
Boseinderheide_06_b 0,9724 Pc     41-60 432 29,17 311,80  
Boseinderheide_06_c 0,5694 Ps     41-60 521 32,91 297,05  
Bosschellerheide_220_a 4,0024 Ps 1926   81-100 521 21,34 168,12  
Bosschellerheide_221_a 0,8319 Pc 1987   21-40 2829 33,02 86,33  
Brandtoren Kolis_07_a 0,1606 NVT   NVT NVT NVT NVT 
Broekerheide_301_a 1,0912 Pc 1950   41-60 511 36,06 298,67  
Broekerheide_302_a 5,1387 Ps, Pc 1950   41-60 480 33,00 290,00  
Broekerheide_303_a 6,7708 Pc 1950   41-60 432 31,36 282,40  
Broekerheide_307_a 4,6473 Pc, L, Ep, Ps 1963   41-60 354 21,11 197,08  
Broekerheide_308_a 3,3298 Pc 1963   41-60 472 28,93 254,10  
Broekerheide_309_a 2,4024 Ps, Be      1-20 2633 29,23 118,05  
Broekerheide_310_a 4,0667 Ps, L 1963   41-60 393 24,03 216,67  
Broekerheide_311_a 2,0913 Ps 1916   81-100 393 29,30 265,21  
Broekerheide_312_a 4,3634 Ps/zE 1922   81-100 521 17,27 135,56  
Broekerheide_313_a 4,9393 Ps/Berk      1-20 2083 19,74 75,41  
Broekerheide_314_a 2,0603 Ps, Pc      1-20 2300 24,00 100,00  
Broekerheide_321_a 4,8778 Pc 1959   41-60 315 22,73 177,75  
Broekerheide_322_a 3,5213 Ps, Pc 1989    1-20 3458 51,16 275,51  
Broekerheide_322_b 0,6248 aE, Be, zE     21-40       
Colot-Spaas_54_a 1,1 Ep, B, L 1989-1950    1-20       
Colot-Spaas_54_b 0,66 Fijnspar, L 1983   21-40 1493 32,19 217,64  
Colot-Spaas_54_c 1,49 Pc, Ps 1965   41-60 442 28,64 226,07  
Colot-Spaas_54_d 1,72 NVT      1-20 NVT NVT NVT 
Colot-Spaas_54_e 1,55 Larix 1959-69   21-40 865 26,19 201,93  
Colot-Spaas_54_f 1,57 Fijnspar      1-20 1346 26,24 169,18  
Colot-Spaas_54_g 1,06 Larix, Ep 1988    1-20 1179 28,44 203,13  

Colot-Spaas_54_h 1,39 Fijnspar/Populier 1985-1990    1-20 364 19,88 121,06  
Colot-Spaas_54_i 0,95 Berk/Wilg      1-20 904 23,45 140,18  

Colot-Spaas_54_j 2,24 Ps/Larix 1930-1965 ongelijkjarig 639 33,49 249,57  
Colot-Spaas_54_k 0,84 Larix/Fijnspar 1989    1-20 1729 41,78 260,55  
Colot-Spaas_54_l 2,56 zwEl/Berk 1989-93    1-20 2653 26,33 144,41  

Colot-Spaas_54_m 2,44 Berk 1940-1975   21-40 1493 26,25 164,57  
Colot-Spaas_54_n 2,29 Populier 1989    1-20 59 5,89 43,29  
Colot-Spaas_54_o 0,52 zwEl/Populier 1988    1-20 1356 27,48 195,03  
Colot-Spaas_54_q 1,03 Ps 1988    1-20 2201 26,77 134,80  
Colot-Spaas_54_s 3 Ps 1935   61-80 766 33,74 266,91  
Colot-Spaas_54_t 0,6 Pc 1940   61-80 452 25,94 200,06  
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Bestandsnaam Opp (ha) 
Hoofdboom-soort 

Plantjaar Leeftijdsklasse  Stamtal/ha 
Grondvlak 

(m²/ha) 
 

Volume  
(m²/ha) 

Colot-Spaas_67_a 1,164        1-20       
Colot-Spaas_67_b 0,98 Populier 1987    1-20 236 9,52 79,33  
Colot-Spaas_67_c 1,375 zwEl/Fijnspar 1978   21-40 1729 24,11 133,71  
Colot-Spaas_67_d 1,27 Populier 1993    1-20 79 2,27 12,80  
De Hove_212_a 6,7883 Ps 1940   61-80 629 38,15 301,26  
De Kievit_01_a 0,8448 Ps     41-60 433 21,44 183,74 
De Kievit_02_a 1,4926 Pc      1-20 1653 17,36 56,64 
De Kievit_03_a 2,6326 Ps     41-60 394 21,94 185,10 
De Kievit_04_a 4,9024 Pc     41-60 580 43,54 448,58 
De Smele_213_a 2,8494 Ps 1951   41-60 432 24,29 190,24  
De Smele_213_b 0,4112 Ps/Fijnspar   ongelijkjarig 452 26,06 200,61  
Dorperheide_201_a 3,6575 Ps     61-80 314 20,58 185,12  
Dorperheide_201_b 3,533 Pc/Ps     21-40 1650 23,97 86,86  
Dorperheide_202_a 4,1616 Ps/Pc      1-20 2515 33,40 115,39  
Dorperheide_203_a 2,9067 Ps 1947   61-80 432 19,79 176,08  
Dorperheide_204_a 1,6303 Pc      1-20 747 9,91 18,24  
Dorperheide_205_a 6,4718 Ps     61-80 334 21,33 201,89  
Dorperheide_205_b 0,2842 Be, zE      1-20       
Dorperheide_206_a 5,0484 Ps      1-20 1749 18,61 60,69  
Dorperheide_207_a 1,5141 Pc     41-60 589 33,27 334,42  
Dorperheide_208_a 1,038 Pc 1944   61-80 334 29,52 302,93  
Dorperheide_209_a 7,2819 Ps 1944   61-80 393 20,72 184,37  
Dorperheide_210_a 3,8703 Pc 1956   41-60 450 30,00 300,00  
Dorperheide_210_b 0,6348 aE, Be, zE      1-20       
Grafheuvels_73_a 0,5384 Ps     41-60 196 12,55 82,92 
In het Broek_14_a 0,7427 Ps, aE, zE     61-80 452 15,24 129,01  
In het Broek_15_a 0,738 Pc, Ps     61-80 452 15,24 129,01  
In het Broek_16_a 0,5882 aE     41-60 177 18,95 165,18  
Kolis_01_a 1,6369 Ps     41-60 432 24,04 205,99 
Kolis_02_a 2,9796 Ps     41-60 432 24,04 205,99 
Kolis_04_a 1,5877 Ps     41-60 432 20,85 184,73 
Kolis_05_a 1,3756 Ps     41-60 432 24,04 205,99 
Kolis_06_a 1,8886 Pc     21-40 1179 26,19 183,57 
Kolisheide_08_a 1,543 Ps 1951   41-60 629 23,70 155,60  
Kolisheide_09_a 2,2688 Ps 1951   41-60 314 19,39 159,86  
Kolisheide_10_a 2,3655 Pc 1959   41-60 452 30,83 300,75  
Kolisheide_11_a 2,5218 Pc 1959   41-60 452 30,83 300,75  
Kolisheide_12_a 2,6691 Pc 1960   41-60 452 30,83 300,75  
Kolisheide_13_a 1,9855 Pc 1960   41-60 452 30,83 300,75  

Kolisheide_17_a 2,5607 Lork (G) 1924-1966   61-80 364 25,53 233,65  
Kolisheide_18_a 1,5585 Ps 1922   81-100 580 25,61 236,63  
Kolisheide_19_a 0,9404 Fijnspar     21-40 1258 48,16 446,80  
Kolisheide_20_a 1,4229 Pc/Ps 1980   21-40 982 19,96 95,52  
Kolisheide_21_a 2,7306 Ps, Pc 1980   21-40 1100 25,00 110,00  
Kolisheide_22_a 2,669 Pc, Ps 1982   21-40 1100 25,00 110,00  
Kolisheide_23_a 2,8024 Pc 1982   21-40 1336 29,47 127,73  
Kolisheide_24_a 2,3273 Pc, Ps 1983   21-40 1100 25,00 110,00  
Kolisheide_25_a 2,4309 Pc, Ps 1983   21-40 1100 25,00 110,00  
Kolisheide_26_a 2,4953 Pc, Ps, Pw 1984   21-40 1336 28,16 113,82  
Kolisheide_27_a 2,5466 Ps, Pc 1984   21-40 1100 25,00 110,00  
Kolisheide_28_a 2,4763 Pc 1979   21-40 1022 27,66 177,51  
Kolisheide_29_a 2,6318 Pc 1978   21-40 1179 31,07 187,55  
Kolisheide_30_a 3,1826 Pc, Ps 1977   21-40 1100 29,00 200,00  
Kolisheide_31_a 2,557 Pc 1977   21-40 1100 29,00 200,00  
Kolisheide_32_a 2,6316 Ps, Pc 1951   41-60 472 26,80 228,52  
Kolisheide_33_a 4,5722 Weymouth den/Ps 1980   21-40 668 17,02 115,90  
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Bestandsnaam Opp (ha) 
Hoofdboom-soort 

Plantjaar Leeftijdsklasse  Stamtal/ha 
Grondvlak 

(m²/ha) 
 

Volume  
(m²/ha) 

Kolisheide_34_a 3,1994 Pc 1957   41-60 403 31,77 296,35  
Kolisheide_35_a 3,673 Pc 1970-79   21-40 521 27,15 189,63  
Kolisheide_36_a 2,1541 Pc, aE 1957   41-60 373 17,56 133,88  
Kolisheide_36_b 1,0094 Be 1983   21-40 707 6,65 27,33  
Kolisheide_37_a 4,5973 Pc, Ps, Pw     21-40 580 32,00 250,00  
Kolisheide_38_a 2,3889 Berk 1983   21-40 707 6,65 27,33  
Kolisheide_39_a 7,3931 Berk 1983   21-40 707 4,89 16,53  
Kolisheide_40_a 1,9951 Be, zE, Ps 1991   81-100 747 9,97 55,79  
Kolisheide_41_a 5,5053 Pc, Ps 1968-77   21-40 629 37,53 304,77  
Kolisheide_42_a 5,505 Pc, L 1963   41-60 422 29,09 285,15  
Kolisheide_43_a 3,6722 Pc, L 1963   41-60 550 36,32 339,16  
Kolisheide_44_a 1,5242 Pc, Pw, L 1981   21-40 550 27,75 194,79  
Kolisheide_45_a 3,6077 Pc 1954   41-60 501 37,91 391,17  
Kolisheide_46_a 2,9088 Pc 1954   41-60 403 29,32 283,43  
Kolisheide_47_a 4,2024 Pc, Ps 1948   41-60 334 21,77 201,68  
Kolisheide_48_a 2,7283 Pc/Lork (G) 1964   41-60 511 31,31 298,94  
Kolisheide_49_a 2,4621 aE/zE/Berk 1990    1-20 747 9,97 55,79  
Kolisheide_50_a 2,775 Pc 1969   41-60 629 35,84 272,28  
Kolisheide_51_a 2,4076 Weymouth den/Ps     41-60 472 20,86 162,89  
Kolisheide_52_a 1,4499 aE     21-40 1454 29,56 207,69  
Kolisheide_53_a 1,1406 Ps, LH     21-40 589 27,26 208,39  
Kolisheide_54_a 3,5103 Ps, Pc 1986    1-20 2436 35,32 122,36  
Kolisheide_55_a 3,7607 Ps 1963-47   41-60 570 34,90 294,36  
Kolisheide_56_a 2,8206 Ps/Douglasspar 1990    1-20 865 9,37 30,71  
Kolisheide_57_a 3,1042 Ps 1963-47   41-60 450 22,00 170,00  
Kolisheide_58_a 3,4324 Pc, Ps 1987    1-20 2436 35,32 122,36  
Kolisheide_59_a 3,2193 Ps 1963-47   41-60 432 26,54 213,20  
Kolisheide_60_a 3,796 Ps 1992    1-20 2869 19,90 53,11  
Kolisheide_61_a 2,9032 Ps 1947-63   41-60 450 22,00 170,00  
Kolisheide_62_a 4,002 Ps 1963-47   41-60 450 22,00 170,00  
Kolisheide_63_a 3,5188 Ps 1963-47   41-60 450 22,00 170,00  
Kolisheide_64_a 3,9467 Ps 1963-47   41-60 629 22,20 171,73  
Kolisheide_65_a 2,726 Ps 1963-47   41-60 393 22,16 165,47  
Kolisheide_66_a 0,7879 Ps 1963-47   41-60 450 22,00 170,00  
Kolisheide_80_a 1,4464 Pc 1951   41-60 450 22,00 170,00  
Marsche Hofkens_211_a 0,8756 Ps 1951   41-60 639 22,61 191,08  
Molenheide_315_a 4,2694 Ps 1922   81-100 580 25,61 236,63  
Molenheide_316_a 1,5713 Ps 1922   81-100 580 25,61 236,63  
Molenheide_317_a 2,0627 Ps, Pc 1922   81-100 541 20,17 167,81  
Molenheide_318_a 5,6064 Ps 1922   81-100 502 16,76 157,55  
Molenheide_319_a 2,7648 Ps 1922   81-100 561 17,38 159,04  
Molenheide_320_a 4,3839 Ps 1924   81-100 580 25,61 236,63  
Onverdeelde heide_01_a 0,4278 Ps 1951   41-60 472 18,17 147,70 
Onverdeelde heide_02_a 0,8549 Pc/Ps 1983   21-40 2319 40,30 206,70  
Onverdeelde heide_03_a 1,3676 Ps 1937   61-80 511 23,37 195,92  
Op de Heuvel_13_a 0,5918 Ps     41-60 521 22,59 185,60  
Op het broek_304_a 2,6805 Ps 1936   61-80 491 23,49 178,02  
Op het broek_305_a 3,3427 aE 1939   61-80 531 16,80 137,11  
Op het broek_306_a 5,3306 aE/Berk 1980   21-40 747 20,48 153,86  
Pastoorsven_05_a 0,7139 LH   ongelijkjarig       
Pastoorswal_04_a 0,5307 LH      1-20       

Privé_01_a 0,3503 
Amerikaanse 

vogelkers/zwEl      1-20 2004 41,87 218,75  
Privé_01_b 0,273 zwEl/Populier      1-20 874 21,24 125,01  
Privé_02_a 0,4768 Ps, Pc     41-60 1307 49,89 310,37  
Privé_03_a 0,776 Pc     41-60 943 43,03 308,95  
Privé_03_b 1,6442 Pc     21-40 1179 54,59 389,88  
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Bestandsnaam Opp (ha) 
Hoofdboom-soort 

Plantjaar Leeftijdsklasse  Stamtal/ha 
Grondvlak 

(m²/ha) 
 

Volume  
(m²/ha) 

Privé_04_a 1,3909 Ps     41-60       
Privé_05_a 3,359 NVT   NVT       
Privé_06_a 2,638 Pc/Ps     41-60 295 21,82 184,16  
Privé_07_a 2,6539 Ps     41-60 678 21,74 143,87  
Privé_08_a 0,3978 Ps     21-40 1022 35,67 228,71  
Prive_08_b 1,2857 Ps     21-40 943 32,40 214,85  
Prive_09_a 0,675 zE      1-20       
Prive_09_b 0,999 Pc     21-40 1808 51,33 345,73  
Prive_10_a 1,6709 zwEl/Berk      1-20 1611 30,28 187,16  
Prive_11_a 1,3792 Ps     41-60 835 51,36 375,38  
Prive_12_a 0,7537 zwEl   NVT 2240 28,40 176,64  
Prive_13_a 1,104 Berk      1-20 1533 18,38 89,95  
Prive_14_a 0,6772 Ps     41-60 1258 54,35 402,06  
Prive_15_a 0,257 Pc     41-60 1022 54,49 532,95  
Prive_15_b 1,034 Pc, Ps, Be      1-20       
Prive_16_a 1,5894 Weymouth den     21-40 570 29,42 208,64  
Prive_17_a 0,082 zE, Be, zwEl     81-100       
Prive_18_a 1,15 Ps      1-20       
Prive_19_a 1,159 Ps      1-20       
Prive_19_b 3,408 Pc, Ps, Ep      1-20 5148 43,05 68,18  
Prive_19_c 0,337 zwEl, LH      1-20 2083 22,18 128,17  
Prive_20_a 3,9553 zE      1-20 354 2,51 7,38  
Prive_23_a 3,449 Ps     41-60 707 34,73 254,31  
Prive_24_a 1,08 Ps     21-40 874 43,55 294,41  
Prive_25_a 0,153 Ps     41-60       
Prive_26_a 0,198 Ps     41-60 403 27,01 216,82  
Prive_27_a 0,2597 Ps/Pc     21-40 1965 50,61 331,15  
Prive_28_a 0,2597 Ps/Pc     21-40 1500 45,00 300,00  
Prive_29_a 0,2597 Ps/Pc     21-40 1218 40,02 281,13  
Prive_30_a 0,2597 Ps/Pc     21-40 1500 45,00 300,00  
Prive_31_a 0,2597 Ps/Pc     21-40 1500 45,00 300,00  
Prive_32_a 0,2597 Ps/Pc     21-40 1500 45,00 300,00  
Prive_33_a 1,1321 Ps     21-40       
Prive_34_a 0,416 Ps      1-20       
Prive_35_a 0,2812 Ps     41-60 1258 54,35 402,06  
Prive_36_a 1,045 Ps     41-60 511 25,81 223,95  
Prive_37_a 2,2959 Ps     41-60 982 42,54 383,32  
Prive_38_a 1,8615 Ps     41-60 550 24,38 170,56  
Prive_39_a 1 Pc      1-20 3890 33,42 64,02  
Prive_40_a 0,37 Ps     41-60 943 44,34 335,93  
Prive_41_a 0,9705 Ps     21-40 1061 39,05 276,29  
Prive_42_a 0,6543 Ps     41-60 982 45,35 310,11  
Prive_44_a 0,5 Pc/Ps     41-60 845 39,59 316,42  
Prive_45_a 1,477 Ps, Pc     41-60 865 51,65 371,72  
Prive_46_a 0,4614 zE/aE     61-80 344 22,38 145,46  
Prive_46_b 0,5335 Wi, Be      1-20       
Prive_47_a 1,215 Pc     21-40 1110 48,41 424,44  
Prive_48_a 2,842 Ps     41-60 314 19,39 159,86  
Prive_48_b 3,6675 Ps 1950   41-60 314 19,39 159,86  
Prive_48_c 2,839 Ps 1950   41-60 314 19,39 159,86  
Prive_48_d 1,142 Ps 1950   41-60 314 19,39 159,86  
Prive_50_a 2,4631 NVT   NVT       
Prive_50_b 2,363 Po, zwEl, Wi      1-20 157 1,16 1,78  
Prive_50_c 0,4179 bK, zwEl      1-20 118 0,59 1,40  
Prive_50_e 0,474 Ps/Fijnspar     41-60 776 27,64 226,93  
Prive_50_f 0,411 Ps, aE      1-20 2319 13,60 31,33  
Prive_50_g 2,012 Ps 1924   81-100 717 51,27 382,03  
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Bestandsnaam Opp (ha) 
Hoofdboom-soort 

Plantjaar Leeftijdsklasse  Stamtal/ha 
Grondvlak 

(m²/ha) 
 

Volume  
(m²/ha) 

Prive_50_h 1,677 Ps      1-20 2161 14,31 26,76  
Prive_50_i 4,1789 Ps     41-60 501 27,21 209,25  
Prive_50_j 2,7925 Ps      1-20 2161 14,31 26,76  
Prive_50_k 0,5616 Boskers     21-40 550 26,19 186,78  
Prive_50_l 0,191 Larix      1-20       
Prive_51_a 1,957 Ps     41-60 747 34,11 223,09  
Prive_51_b 0,976 zE, Be      1-20       
Prive_53_a 1,8015 Ps      1-20 4166 31,73 117,50  
Prive_53_b 0,292 aVk     21-40       
Prive_53_c 0,153 Ps     41-60       
Prive_56_a 2,6065 Ps     41-60 982 11,52 58,41  
Prive_57_a 2,308 Ps     41-60 707 40,29 307,59  
Prive_59_a 0,5112 Pc     41-60 629 34,77 252,29  
Prive_60_a 0,54 Pc     41-60 1307 51,78 362,56  
Prive_61_a 0,377 Pc/Ps     41-60 1002 47,92 313,48  
Prive_62_a 0,416 Ps     41-60 982 40,60 276,20  
Prive_63_a 0,5 Ps     41-60 904 40,27 271,34  
Schoemans_52_a 0,74 Ps, zE, aE 1922   81-100 481 26,96 226,17  
Schoemans_52_b 0,94 Ps 1962   41-60 501 32,34 287,22  
Schoemans_52_c 0,919   1962   41-60       
Schoemans_52_d 0,919 Ps 1962   41-60 1100 54,26 473,73  
Schoemans_52_e 2,467 Pc, Ps 1950   41-60 786 54,46 561,18  
Schoemans_52_f 1,1872 Pc, Ps 1964   41-60 1022 47,42 400,52  
Schoemans_52_g 0,3027 aE/Berk 1964   41-60 904 30,58 257,62  
Schoemans_52_h 1,4456 Ps 1940   61-80 904 37,21 338,93  
Schoemans_52_i 0,756 Ps, aE, zE 1966   41-60 904 36,77 324,13  
Schoemans_52_j 2,016 Pc/Ps 1964   41-60 904 41,58 376,43  
Schoemans_52_k 1,174 Pc/Ps 1964   41-60 874 39,98 354,46  
Schoemans_52_l 0,81 Pc 1979   21-40 1336 52,43 429,67  
Schoemans_52_m 0,638 Berk/aVks     21-40 1179 11,87 64,18  
Schoemans_52_n 1,901 zE      1-20       
Schoemans_52_o 3,825 Ps 1999    1-20       
Schoemans_52_p 1,593 Ps 1948   41-60 747 35,92 308,61  
Schoemans_52_q 1,58 Ps 1952   41-60 707 38,04 319,97  
Schoemans_52_r 3,6895 Ps     41-60 668 40,41 353,78  
Schoemans_52_s 2,5428 Ps     41-60 786 37,56 332,55  
Spaas_54_p 3,1451 Pc/Ps     21-40 589 39,02 362,68  
Spaas_55_a 0,62 Ps, Pc 1951   41-60 324 22,21 210,81  
Spaas_55_c 0,57 Moeraseik 1989   21-40 1572 20,89 131,31  
Spaas_55_f 0,65 Douglasspar 1989    1-20 2554 43,48 360,90  

Spaas_55_g 2,23 
Douglasspar/Popul

ier 1989-1977    1-20 982 34,31 262,36  
Spaas_55_h 0,69 Pc 1950   41-60 255 20,53 199,40  
Spaas_55_i 1,58 Larix 1950   41-60 138 15,43 172,53  

Spaas_55_j 1,07 Pw, L, Do 1946-1951   41-60 265 28,40 300,03  
Spaas_55_p 0,19 Berk/Wintereik 1979   21-40 589 17,50 101,61  

Spaas_55_r 1,09 
Weymouth 

den/Ps/Larix 1960   41-60 314 17,40 144,72  
Spaas_55_s 0,55 Spar 1982-85   21-40 314 11,45 46,18  
Spaas_55_t 0,37 Pc 1982   21-40 2201 40,15 207,17  
Spaas_55_v 1,39 Pc 1963   41-60 531 37,94 371,74  
Spaas_55_w 1,35 Pc/Ps 1953   41-60 462 36,85 348,99  
Spaas_55_x 0,76 Ps 1906   81-100 128 14,32 135,04  
Spaas_55_y 1,11 Fijnspar 1979   21-40 1415 55,45 403,45  
Spaas_55_z 1,12 Pw, Pc, L, Ps 1965   41-60 196 18,86 202,60  
Spaas_68_a 0,4 Pw, Pc, L, Ps 1948-58   41-60 147 17,70 173,59  
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Bestandsnaam Opp (ha) 
Hoofdboom-soort 

Plantjaar Leeftijdsklasse  Stamtal/ha 
Grondvlak 

(m²/ha) 
 

Volume  
(m²/ha) 

Spaas_68_b 1,8 Ps 1906   81-100 639 19,36 135,70  
Spaas_68_c 1,31 Ps 1925   81-100 521 25,15 198,66  
Spaas_68_d 0,27 zwEl, Be 2005    1-20       
Spaas_68_e 0,4 Lork (G) 1956   41-60 59 6,78 60,82  
Spaas_68_f 1,78 Ps/aE 1925   81-100 472 30,24 262,95  
Spaas_68_g 1,68 Pc, Pw, Ps 1960   41-60 334 28,93 296,31  
Spaas_68_h 0,83 Pc, spar 1984   21-40 2947 40,36 196,31  
Spaas_68_i 0,42 Populier 1987    1-20 167 15,00 132,13  
Spaas_68_j 0,78 Ps 1931   61-80 305 23,36 185,56  
Spaas_68_k 2,51 Ps 1931   61-80 364 20,43 150,84  
Spaas_68_l 2,56 Pc/Ps 1954   41-60 570 43,82 385,72  
Spaas_68_m 1,99 Pc, Ps 1946-50   41-60 452 36,69 346,85  
Spaas_68_n 1,42 Ps/Pc 1950-52   41-60 589 36,02 309,68  
Spaas_68_o 2,45 Ps 1937   61-80 452 22,04 172,10  
Spaas_68_r 1,8 Ps 1838   61-80 305 26,25 213,47  
Spaas_68_s 0,77 Ps, L 1981-83   21-40 2436 38,45 254,50  
Spaas_68_t 0,36 Pc, P 1954   41-60 501 42,91 414,25  
Spaas_68_w 0,9 LH      1-20       
Spaas_68_y 1,57 Ps 1990    1-20 4834 33,36 91,80  
Spaas_68_z 1,57 Ps 1990    1-20 4087 25,58 96,87  
Spaas_69_a 0,33 Ps 1996    1-20 1533 9,50 25,34  
Spaas_69_b 0,61 Ps 1989    1-20       
Spaas_69_c 0,78 aVk 1989    1-20       
Stevenshoeve_72_a 0,3499 Populier      1-20 550 28,00 221,00  
Tongersven_09_a 0,9438 Pc, Ps     41-60       
Winters_49_a 1,5 Ps/Pc 1952   41-60 668 35,53 315,90  
Winters_49_b 1,944 Ps 1950   41-60 432 31,67 264,29  
Winters_49_c 1,285 Ps 1950   41-60 511 36,50 310,73  
Winters_49_d 2,004 Pc 1960   41-60 1061 56,25 511,57  
Winters_49_e 2,3096 Pc 1960   41-60 904 47,55 424,61  
Winters_49_f 3 Pc 1952   41-60 865 58,96 558,47  
Winters_49_g 0,855 Ps 1960   41-60 747 33,19 278,73  
Winters_49_h 0,855 Pc, Ps 1960   41-60 865 40,60 368,05  
Winters_49_i 0,5956 L+N     21-40 1100 45,63 400,65  
Winters_49_j 0,246 zwEl      1-20       
Winters_49_k 1,976 Ps 1930   61-80 668 39,35 323,40  
Winters_49_l 1,7731 Pc 1960   41-60 825 62,52 593,85  
Winters_49_m 6,7473 Ps/Pc 1987-88    1-20 2004 33,15 191,58  
Winters_49_n 1,969 Ps 1989-92    1-20 1336 13,90 42,48  
Winters_49_o 5,524 Ps, Ep 1988    1-20 1847 27,20 157,76  
Winters_49_p 0,5407 Berk 1983   21-40 1336 13,84 84,76  
Winters_49_q 4,076 Ps 1925   81-100 511 29,18 270,11  
Winters_49_r 1,072 aE, Ps 1990    1-20 1218 11,94 41,40  
Winters_49_s 1,244 Pc/Ps     61-80 432 28,67 259,53  
Winters_49_t 1,304 Ps 1945   61-80 550 23,31 181,21  
Winters_49_u 10,822 Ps     41-60 324 26,68 221,17  
Winters_49_v 2,054 Ps 1930   61-80 629 38,53 53,28  
Winters_49_w 5,358 Pc 1950   41-60 452 33,61 341,56  
Winters_49_x 3,234 Pc, Ps 1955   41-60 472 31,49 330,29  
Winters_49_y 0,803 Ps 1955   41-60 550 28,38 248,10  
Winters_49_z 2,209 Ps 1930   61-80 511 28,25 226,89  
Winters_66_a 1,112 Ps 1942   61-80 668 30,34 250,01  
Winters_66_b 1,486 Pc 1994    1-20       
Winters_66_c 0,422 Pc 1945   41-60       
Winters_66_d 0,959 Pc     41-60 442 28,45 277,17  
Winters_66_e 0,966 Ps 1940   61-80 511 31,69 287,86  
Winters_66_f 1,151 Pc 1940   61-80 432 31,36 305,57  
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Bestandsnaam Opp (ha) 
Hoofdboom-soort 

Plantjaar Leeftijdsklasse  Stamtal/ha 
Grondvlak 

(m²/ha) 
 

Volume  
(m²/ha) 

Winters_66_g 2,514 Ps 1940   61-80 550 30,57 272,11  
Winters_66_h 0,7366 Pc      1-20 1768 31,19 120,47  
Winters_66_i 2,1235 Ps 1952   41-60 550 30,32 271,14  
Winters_66_j 1,2767 Ps     41-60 1032 40,76 345,36  
Totale opp. (ha) 661,47             
Totaal bemonsterde opp. 622,87             
Opp + jonge bestanden 644,45             
Gewogen gemiddelde/ha         852 27,61 211,81 
Gewogen gem met opp jonge bestanden 1-20      824 26,68 204,73 
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Bijlage Bosbouw: Samenvattende tabel van de bestandskenmerken 

Bosplaats Bestand Opp (ha) 
Hoofdboom-

soort Plantjaar 
Leeftijds-

klasse  Leeftijd Bedrijfsvorm Mengingsvorm Sluitingsgraad Bestandstype Opmerkingen 

Aan de Bosschellen 04a 5,1645 Pc, L, Ps  1947/1971   61-80 ongelijkjarig  Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

Verschillende delen: 
deel Pc:1971 
deel L: 1971 
oude Ps: 1947 en 1971 
enkele aE, Be en zE, vooral randen 
Struikl: bijna alles aVk: bestrijding nodig 

Aan de Bosschellen 214a 2,2675 Ps 1938   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
HH van Ps 
Struikl/onderat: aE, Lijst, Spork, zE 

Aan de Bosschellen 215a 4,0793 Ps 1939   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 

Ps 
Struikl/onderet: 80%; Lijst, Spork, zE, aVk, Be, aE 
Enkele aE in nevenet 

Aan de Bosschellen 216a 2,567 Ps 1939   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 

Ps 
Struikl/onderet: 80%; Lijst, Spork, zE, aVk, Be, aE 
Enkele aE in nevenet 

Aan de Bosschellen 217a 2,2844 zE/Be 1990    1-20 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % L+N 

HH: groepen: 
Be + zE; zE; L; tKa 
een enkele dikke zE 
Struiken: 10% tot 50%: Lijst, aVk en Spork, vooral langs de randen, maar aVk overal 

Aan de Bosschellen 218a 2,1928 Ps 1939   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
Homogeen Ps,  maar groep Pc 
Neven/onderet en struikl; 100%, diffuus: aE, zE, Be, Lijst, Spork, aVk 

Aan de Bosschellen 219a 2,4018 Ps 1939   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
Ps, Onderet/ struikl: zE, aVk, Lijst, Spork 
aVk-betsrijding nodig 

Aan de Bosschellen 222a 4,6127 Ps, Pc, Be 1990    1-20 
Tweevoudig 

hooghout Hooghout Groepsgewijs > 75 % N+L 

HH van Ps, Pc, Be (voorla in groepjes, maar ook stamsgewijs) en enkele zE + 
 overstaanders van Pc, Ps en zE 
Beetje struiken: aVk, Lijst en Spork 

Aan de Heerstraat 71a 1,5225 Ps     61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
HH Ps, gEd id rand 
SL: aVk 80%, + Be, gEd, aE 

Achelse heide 21a 0,5012 zwEl, Wi, Be     21-40 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % LH 

Elzenbroekbos 
HH: zEl, Wi, Be 
SL: Spork, Vl, zE 
ad rand: zE 
opm: tuinafval 

Achelse heide 21b 2,3391 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

Ps, beetje L 
rand: LH-gordel Be en zE 
SL: Spork, beetje zE, Lijst 

Achelse heide 21c 3,7091 Pc     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Pc 
veel aVk in struikl, ook Spork, zE, Lijs, Hu 

Bergerheide 01a 4,0427 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
Ps, 60j 
struikl: 70%,zE, Spork, Lijst, aVk bestreden 

Bergheide 05a 4,7014 Ps 1945    61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 

Pc, bijmengin,g van zE <10% 
SL: Spork, Lijst, Be 
hoogspanning over deel bestand met schaarhout er onder 
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Bosplaats Bestand Opp (ha) 
Hoofdboom-

soort Plantjaar 
Leeftijds-

klasse  Leeftijd Bedrijfsvorm Mengingsvorm Sluitingsgraad Bestandstype Opmerkingen 

Boseinderheide 06a 1,0957 L  1960   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
L-bestand <10% bijmenging Be en aVk 
SL: aVk, zE en Be 

Boseinderheide 06b 0,9724 Pc 1960    41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Pc 
SL: aVk, Lijst 

Boseinderheide 06c 0,5694 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Ps 
SL: aVk, Spork, Lijst 

Bosschellerheide 220a 4,0024 Ps 1926   81-100 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
Oude Ps 
Nevenet/onderet, Struikl: aE, zE, Spork, Lijst en aVk 

Bosschellerheide 221a 0,8319 Pc 1987   21-40 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Pc, niks onder, 1 dikke zE 
LH ad rand 

Brandtoren Kolis 07a 0,1606 NVT   NVT NVT NVT NVT NVT Inf parking 

Broekerheide 301a 1,0912 Pc 1950   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

HH van Pc (lijken ouder) 
20% nevenet v aE en zE 
70% struweel van Lijst, aE, zE en aVk 

Broekerheide 302a 5,1387 Ps, Pc 1950   41-60 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 
HH van Ps (Z) en Pc (N) 
Struikl/onder: 70%: Lijst, Spork, aE, aVk, Be, zE 

Broekerheide 303a 6,7708 Pc 1950   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 

HH van Pc en 10% Ps 
Neven/onder/struikl: 70%: diffuus: aE, zE, Lijst, Spork, aVk 
Opvolging moeilijk 

Broekerheide 307a 4,6473 Pc, L, Ep, Ps 1963   41-60 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

HH van Pc, L, Ep en Ps, ongeveer gelijke verhoudingen 
5 à 10% struikl: aVk, Lijst, Spork, nr W toe: 70% bedekking: lijst en Spork 
N gedeelte: enkel L 

Broekerheide 308a 3,3298 Pc 1963   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
HH: Pc met L rondom 
Struikl: 50-70% Lijst, Spork en aVk 

Broekerheide 309a 2,4024 Ps, Be      1-20 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % L+N Ps en rBe: 10-15 j, NV, bijmenging Lijst, zE, beetje Spork, enkele overstaanders Pc 

Broekerheide 310a 4,0667 Ps, L 1963   41-60 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs 50 % - 75 % NH 

ten Z van weg: Ps, ten N: L 
Struikl: onder Ps: 80%: Lijst, Spork, aVk, maar westelijk deel minder gedund, 
 veel te dicht, minder struiken 
onder L: 10%: Lijst en Spork 

Broekerheide 311a 2,0913 Ps 1916   81-100 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 25 % - 50 % NH 

Ijle Ps, 50% bedekking met onder- en nevenet (50%) v aE, zE, rBe. Geen echte  
opvolging, want meeste aE 
Struikl: (70%): Lijst, Spork, zE, Be, Nv van Ps 

Broekerheide 312a 4,3634 Ps/zE 1922   81-100 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs 25 % - 50 % NH 

Oud ijl Ps en Pc70/30 ; ongeveer 50% bedekking 
Onder/nevenet (40/30): aE, zE; Be 
struikl (50%) 
samen 100% bedekking, maar diffuus opgebouwd 

Broekerheide 313a 4,9393 Ps/Be  1987    1-20 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % N+L 

N: Ps + Be, zeer dicht, <5% Be, wel veel langs rand, Ps gesnoeid tot op 2m, zuivering nodig 
Z: Pc + Be 
bijmenging in beide van zE en Spork 
Sommige stukken open (10%) 

Broekerheide 314a 2,0603 Ps, Pc  1988    1-20 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % N+L 
20 j: Ps (oostelijk deel, vrij dicht, geen bijmenging, zuivering nodig) + Pc + Be 
met bijmenging van Spork, Lijst en aVk; zE en Be vooral langs de randen 

Broekerheide 321a 4,8778 Pc 1959   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
HH van Pc 
40% struikl: Lijst, Spork, aE en aVk 
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Bosplaats Bestand Opp (ha) 
Hoofdboom-

soort Plantjaar 
Leeftijds-

klasse  Leeftijd Bedrijfsvorm Mengingsvorm Sluitingsgraad Bestandstype Opmerkingen 

Broekerheide 322a 3,5213 Ps, Pc 1989    1-20 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH Pc+ Ps, zeer dicht, geen bijmengingZ nodig 

Broekerheide 322b 0,6248 aE, Be, zE     21-40 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % LH 

Oud hH van aE, 15% bijmenging van Be, 20%  zE, vooral in ZO-helft zeer veel 
10% struikl: aVk, Wi, Lijst, Spork, zE 
lokaal veel aVk in het ZO 

Colot-Spaas 54a 1,1 Ep, B, L 1989-1950    1-20 ongelijkjarig  Hooghout Groepsgewijs 50 % - 75 % N+L 

verschillende delen: 
Z: deel Ep ('89), idem 54f 
ten N daarvan: klein deeltje B (omtr 80-140 cm) met diepe greppels 
centraal: kapvlakte van Po, veel riet en 10% opslag Wi en zwEl 
uiterste N: L (50j) met OE van gEd met greppels 

Colot-Spaas 54b 0,66 Ep, L 1983   21-40 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH Ep ih Z en L in het N, beide zeer dicht; bijmenging van mE, rPo, Wi, etc inNO 

Colot-Spaas 54c 1,49 Pc, Ps 1965   41-60 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH 

HH van Ps en Pc (20/80) 
SL: 50% vooral Spork, beetje aVk 
klein stukje akker in het N (te zien op topokaart) 

Colot-Spaas 54d 1,72 NVT      1-20 Gelijkjarig NVT NVT < 25 % Wa rand vijvers: grWi, bWi, rPo, Be 

Colot-Spaas 54e 1,55 L, Be 1959-69   21-40 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % N+L 
HH van L (NO), '59 + bijmenging van zE, aE en Ps, SL: 50%: Be 
en deel Be stamsgewijs gemengd met (ZW) '69 

Colot-Spaas 54f 1,57 Ep      1-20 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
oorspronkelijk Po-bestand met aanplant Ep (89) er onder, maar veel Po uitgevallen: geen SL 
deel maisakker in het NW 

Colot-Spaas 54g 1,06 L, Ep 1988    1-20 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

2 delen: 
Z: Ep, N: jL 
zeer veel aVk langs drainagebuis naar vijver 
bamboe op sommige stukken 

Colot-Spaas 54h 1,39 Ep/po 1985-1990    1-20 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs 50 % - 75 % L+N 
Po met onderetage van Ep (20j) in het ZO 
overblijvers Po met OE van Be en gEs in het NW, zeer slechte kwaliteit van Po, roets 

Colot-Spaas 54i 0,95 Be/Wi      1-20 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs 50 % - 75 % LH 50% bedekking: opslag van Be, Wi spp., beetje zwEl en zE 

Colot-Spaas 54j 2,24 Ps/L/zwEl/Be 1930-1965 ongelijkjarig ongelijkjarig  Hooghout Groepsgewijs > 75 % N+L 

verschillende delen;  
ZW: L ('30) met aE en enkele Be in nevenetage en enkele Ps in het N 
SL: aE, Lijst, Spork, zwEl 
deel in NO: opslag van zwEl en Be ('75) 

Colot-Spaas 54k 0,84 L/Ep 1989    1-20 ongelijkjarig  Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

verschillende delen: 
deel jL ('89), zeer dicht met Be en zwEl langs greppels 
deel Ep in het N, vooral zw El langs greppels 

Colot-Spaas 54l 2,56 zwEl/Be 1989-93    1-20 ongelijkjarig  Hooghout Groepsgewijs 50 % - 75 % LH 

opslag Be (60%) en zwEl (40%) 
SL: 20% Wi 
ruig 

Colot-Spaas 54m 2,44 Be,zE,rPo 1940-1975   21-40 ongelijkjarig  Hooghout Stamsgewijs 50 % - 75 % LH 
ongelijkjarige opstand van Be, zE, Wi, rPo, zwEl 
SL: Be en Wi en zE 

Colot-Spaas 54n 2,29 Po 1989    1-20 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % LH 
Po met gras onder 
struikkant in Z: Els en Vlier en brandnetels 

Colot-Spaas 54o 0,52 zwEl/Po 1988    1-20 
Tweevoudig 

hooghout Hooghout Stamsgewijs > 75 % LH 
Po in hoofdetage met zw El in nevenetage 
SL; Vl en zwEl 

Colot-Spaas 54q 1,03 Ps 1988    1-20 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Ps, 20j 
<10% aVk 
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Bosplaats Bestand Opp (ha) 
Hoofdboom-

soort Plantjaar 
Leeftijds-

klasse  Leeftijd Bedrijfsvorm Mengingsvorm Sluitingsgraad Bestandstype Opmerkingen 

Colot-Spaas 54s 3 Ps 1935   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
HH van Ps 
SL/OE: zE, aE, Be, Spork, aVk, Lijst 

Colot-Spaas 54t 0,6 Pc 1940   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Pc + beetje Ps; trage groei 
SL: Be, Spork, aVk, Lijst, aE, zE 

Colot-Spaas 67a 1,164 zwEl, Wi      1-20 Gelijkjarig Hakhout Stamsgewijs 50 % - 75 % LH schaarhout, opslag zwEl, Wi, en beetje Be 

Colot-Spaas 67b 0,98 Po 1987    1-20 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % LH 
cPo, 19 jaar oud 
SL: 10% Vl, aVk, zwEl, Wi 

Colot-Spaas 67c 1,375 zwEl/Ep 1978   21-40 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Ep 
deeltje zwEl, 5 à 8 j oud, enkele Be, aVk, Wi, zE in de rand 

Colot-Spaas 67d 1,27 Po 1993    1-20 Gelijkjarig Hakhout Homogeen > 75 % LH hH van zw Els (10 j) met 5% Wi opslag en enkele Po in opperetage 

De Hove 212a 6,7883 Ps 1940   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
Ps 
struikl/onderet: 80%: aE, zE, Spork, Lijst 

De Kievit 01a 0,8448 Ps 1948    41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
HH van Ps, 100%, aE<5% 
SL: aVk, veel Spork, Lijst 

De Kievit 02a 1,4926 Pc  1986    1-20 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Pc, <5% Ps, <5% Be 
SL: Be, zE, Spork 

De Kievit 03a 2,6326 Ps  1948   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
Ps 
SL: zeer dichte aVk, zE, Lijst, Hu 

De Kievit 04a 4,9024 Pc  1950   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

Pc, ihZ enkele L en Ps 
Struikl 90%, Spork, Lijst, zE 
zE id O-rand 

De Smele 213a 2,8494 Ps 1951   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
Ps, klein groepje Pc 
Struikl/onderet: 80%; Be, aE, Lijst, Spork, zE 

De Smele 213b 0,4112 Ps/Ep 1970/1987  ongelijkjarig ongelijkjarig  Hooghout Stamsgewijs 50 % - 75 % N+L 
HH: Pc, Ep, sWi, zE, Do, pKa, Be, bWi, Ps; 60%NH, 40% LH 
weinig struikl 

Dorperheide 201a 3,6575 Ps  1945   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 

Ps, 60-80j 
struikl: Spork, zE, aVk, aE, Krenteb 
centraal veel aVk 

Dorperheide 201b 3,533 Pc/Ps  1985   21-40 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH 

Ps + Pc, geen struikl 
20 j oud 
rand: Be en zE 

Dorperheide 202a 4,1616 Ps/Pc 1986     1-20 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH 

fit-o-meter 
Pc en Ps, 20j, geen struikl 
O-rand: Be, zE en Ps 

Dorperheide 203a 2,9067 Ps 1947   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 

Ps, 60j, vrij ijl 
struikl: 20%, Spork, Be, zE, aE, aVk, Krenteb 
net gedund 

Dorperheide 204a 1,6303 Pc, Be  1993    1-20 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % N+L Pc en Bemeer open delen, enkele aren: Spork, BemE id randlangs equidroom 

Dorperheide 205a 6,4718 Ps, Pc 1947    61-80 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs 50 % - 75 % NH 

Meeste Ps 70 j , vrij ijl 
Struikl: 50%, Spork, Lijst, zE, Be, aVk, Krenteboom 
deel Pc in NO, ten Z vd bosweg 
fit-o-meter 
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Dorperheide 205b 0,2842 Be, zE      1-20 Gelijkjarig Hakhout Stamsgewijs 50 % - 75 % L+N schaarhout onder hoogspanning 

Dorperheide 206a 5,0484 aE, Be, Ps  1989    1-20 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % L+N 
HH van 15j: aE, Be, zE, tKa, Ps, L 
struikl: Spork, aE, Lijst 

Dorperheide 207a 1,5141 Pc     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Pc, 40j 
struikl: 10% aVk, spork 

Dorperheide 208a 1,038 Pc, Ps 1944   61-80 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 
Vooral Pc (80%), ook Ps ten W vd weg 
struikl (40%): aVk, Spork, Lijst, zE 

Dorperheide 209a 7,2819 Ps 1944   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
HH van Pc, lijkt jonger 
SL: 70%: aVk, Spork, Be, Lijst 

Dorperheide 210a 3,8703 Pc 1956   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Pc + 10% Ps 
struikl: 80%: Spork, aVk, aE, Be, zE 

Dorperheide 210b 0,6348 aE, Be, zE 1984     1-20 Gelijkjarig Hakhout Stamsgewijs 25 % - 50 % L+N Lh onder hoogspanning: aE, Be, Ps, Pc, zE, Spork,… 

Grafheuvels 73a 0,5384 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 25 % - 50 % NH 

Ps, zeer ijl, met enkele zE ertss 
geen struikl 
opm: foto's infobord + bestandsfoto 

In het Broek 14a 0,7427 Ps, aE, zE 1938    61-80 
Tweevoudig 

hooghout Hooghout Stamsgewijs > 75 % L+N overstaanders Ps 61-80 met onderetage/struikl: (20j): zE, aE, Be, Lijst, Spork, aVk 

In het Broek 15a 0,738 Pc, Ps 1957    61-80 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs 50 % - 75 % NH 
Pc + Ps, 
onder/nevenetage: aE, vooral van aanpalende bestand + Lijst, Be, Spork, aVk 

In het Broek 16a 0,5882 aE  1921  81-100 ongelijkjarig  Hooghout Homogeen > 75 % LH 
aE, omtrekken 40-150 cm 
sl:  (50%), aE, lijst en Spork (10%), tKa 

Kolis 01a 1,6369 Ps  1932  61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
HH van Ps 
goed onderet/struikl v vooral Spork, Lijst, zE en Be 

Kolis 02a 2,9796 Ps 1960    41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

HH van Ps, geen onder- of nevenet, id rand enkele zE, gesnoeid 
takhout van Ps en zE id rand 
Struikl: 80%: 60% Spork, 20% Lijst, 20 % zE, Hu 
geen Nv van Ps 

Kolis 04a 1,5877 Ps 1960/1933    41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

HH Ps, 40-50j 
struikl: Spork, Lijst, zE 
zE id rand (NO, NW) 

Kolis 05a 1,3756 Ps  1960/1933    41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

HH van Ps, 10 j ouder dan 2a, maar slechtere kwaliteit 
enkele zE + Be id rand 
Struikl: Spork, Lijst, meer zE en Be 

Kolis 06a 1,8886 Pc 1980    21-40 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

HH van Pc, begin 20 
zE in de O-rand (omtrekken 20-60 cm) 
zeer dicht, moet gedund worden 
beetje struiken: 5 à 10% vooral Spork en aVk 

Kolisheide 08a 1,543 Ps 1951   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

Ps 
struikl: dicht! Spoork, Lijst (zE, aE), enkele aE en zE in nevenet 
lokaal veel aVk id rand 

Kolisheide 09a 2,2688 Ps 1951   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

Ps 
struikl: dicht: Spork, Lijst, aE , zE 
enkele zE en aE id nevenetage 
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Kolisheide 10a 2,3655 Pc 1959   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

HH van Pc + 5% Ps 
SL: 70%: Spork en Lijst, beetje aVk, aE en zE 
sporadisch Be en zE id rand 

Kolisheide 11a 2,5218 Pc 1959   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

HH van Pc + 5% Ps 
SL: 70%: Spork en Lijst, beetje aVk, aE en zE 
sporadisch Be en zE id rand 

Kolisheide 12a 2,6691 Pc 1960   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

HH van Pc + 5% Ps 
SL: 70%: Spork en Lijst, beetje aVk, aE en zE 
sporadisch Be en zE id rand 

Kolisheide 13a 1,9855 Pc 1960   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

HH van Pc + 5% Ps 
SL: 70%: Spork en Lijst, beetje aVk, aE en zE 
sporadisch Be en zE id rand 

Molenheide 17a 2,5607 L, Ps, Be 1924-1966   61-80 ongelijkjarig  Hooghout Groepsgewijs 50 % - 75 % N+L 

3 delen: 
50% (westelijk deel): zeer ijle Ps 100-120 j (40% bedekking) 
30% L 60-80 j (oostelijk deel) met id struikl: Be, spork, Lijst 
20% (noorden) zeer dichte Be (15 j) + zwEl, Lijst 

Molenheide 18a 1,5585 Ps 1922   81-100 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 

Ps, 70%bedekking 
Onder/nevenet/struikl: aE, zE; Be 
struikl (50%) 
samen 100% bedekking, maar diffuus opgebouwd 
enkele 'esthetische Pc's id ZO-hoek 

Kolisheide 19a 0,9404 Ep 1962  41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH Ep zonder struikl, zeer donker 

Kolisheide 20a 1,4229 Pc/Ps 1980   21-40 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH 
HH van Pc en 30% Ps 
LH id rand: zE en beetje Be 

Kolisheide 21a 2,7306 Ps, Pc 1980   21-40 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

Ps en Pc 65/35 
veel meer open, 70% bedekking + meer LH ertss: Be en Spork 
LH id rand (beetje), idem 22a 

Kolisheide 22a 2,669 Pc, Ps 1982   21-40 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH 

Pc + bijmenging Ps (10%) 
weinig struiken: Spork 
LH id rand 

Kolisheide 23a 2,8024 Pc, Ps 1982   21-40 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

Pc en Ps (10 à 20%) 
zeer weinig struiken: Spork 
beetje LH id rand 

Kolisheide 24a 2,3273 Pc, Ps 1983   21-40 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH Pc 70%, Ps 15% + Weym (15% in het W)weinig struiken: Spork 

Kolisheide 25a 2,4309 Pc, Ps 1983   21-40 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH 

Ps + Pc, bijmenging 5% aE en Be 
LH-singel: Be en zE  
struiken: Lijst en Spork 

Kolisheide 26a 2,4953 Pc, Ps, Pw 1984   21-40 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

W: Pc 
O: Pw + Ps 
LH id randen (niet zo veel) 
geen struikl onder Pw, beetje Spork onder Pc 

Kolisheide 27a 2,5466 Ps, Pc 1984   21-40 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

Ps + Pc, bijmenging 5% aE en Be 
LH-singel: Be en zE  
struiken: Lijst en Spork 
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Kolisheide 28a 2,4763 Pc 1979   21-40 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

Pc  + LH 
geen struikl: LH-singel, enkel rij ih W en Z 
N en O: brede singel LH 

Kolisheide 29a 2,6318 Pc, Ps 1978   21-40 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH 

idem 30 
Pc en Ps 
singel van zE en Be (30 m ih W, rest 10 à 15m) 
SL: Spork onder LH, onder Nh bijna niks 

Kolisheide 30a 3,1826 Pc, Ps 1978   21-40 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH 

Pc + Ps, zeer dicht, bijna geen struikl: beetje Spork en aVk 
LH: Be (30 j) ih W + zE (versch. leeftijden) 
Z en N-rand: zE 

Kolisheide 31a 2,557 Pc 1976   21-40 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Pc (76-77), geen struikl, zeer dicht 
+ LH id rand W, N en O 

Kolisheide 32a 2,6316 Ps, Pc 1951   41-60 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

2 delen: 
N: Pc, 100%, SL: 10%: aVk, Spork, Lijst, zE, aE 
Z: Ps 90% , <10% zE, aE, Be, SL: 30% 

Kolisheide 33a 4,5722 Pw/Ps 1980   21-40 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

2 delen: 
N: Ps in het W en Pw ih O 
zeer dicht, geen struikl 
Z: oudere Ps (40-50 j) + onderet v zE 
struikl: Lijst, Spork 

Kolisheide 34a 3,1994 Pc, aE 1957   41-60 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs 50 % - 75 % N+L 

Pc, met bijmenging L en aE en een beetje zE 1957, vrij ijl 
aE 1945 
SL: aVk, Lijst, Be, Hu, L 

Kolisheide 35a 3,673 Pc, Pw 1970-79   21-40 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

Pc 1970 65%,  
Ps, 5%,  Pw 20% 1979, in het zuiden 
zE in de rand, SL 40%: Spork, Lijst, zE, aE 

Kolisheide 36a 2,1541 Pc, aE 1957   41-60 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % N+L 
Pc Ps aE 1957, vrij ijl 
50% SL: aVk, zE, aE 

Kolisheide 36b 1,0094 Be 1982   21-40 Gelijkjarig Hakhout Homogeen > 75 % LH 
Be, 100% 
SL 50%: Be, aVk, zE, aE 

Kolisheide 37a 4,5973 Pc, Ps, Pw     21-40 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

Pc en Ps (1970), Pw (1979) 
O: klein deeltje Ps met zE (+aE) in nevenetage (vrij open) 
centraal: Pw+Ps, zeer dicht, weinig struiken: Be en Spork 
W: Pc ('70) (idem 42 en 42 zuiden); struikl: Spork, aVk, Lijst 

Kolisheide 38a 2,3889 Be 1986   21-40 Gelijkjarig Hakhout Homogeen > 75 % LH zBe 1986,  5à10% zE, Lijst, beetje spork 

Kolisheide 39a 5,69 Be 1983   21-40 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % LH 
LH: vooral Be (90%) + aE, Lijst, zE, Spork, gWi  
rand Z: enkel Pc's 

Kolisheide 40a 1,9951 Be, zE, Ps 1982 21-40 
Tweevoudig 

hooghout Hooghout Stamsgewijs > 75 % L+N 

2 delen 
Z: HH van Be, zE (versch. leeftijden en omtrrekklassen), aE, Ps, enkel gWi, Spork 
overstaanders Ps 
N: vooral zE (50 j) + Be in bijmenging en Do id struiklaag 
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Kolisheide 41a 5,5053 Pc, Ps 1968-77   21-40 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

2 delen: 
Z: Pc (+ 10 % Ps), geen struikl -70-77 
N: Ps ('68), zeer takkig en dicht 
struikl: 30% Spork, 10% aVk, 10% Lijst 
staat gehamerd 
centraal: enkele 10 aren L + Ep + veel mos 

Kolisheide 42a 5,505 Pc, L 1963   41-60 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

2 delen: 
N: L ('63): 2-voudig HH, nevenetage van aE en beetje zE 
Z: Pc, 80%, minder aE in nevenet dan in N deel, slechts 5 à 15% 
Struikl: 50%: Lijst, Spork, zE 

Kolisheide 43a 3,6722 Pc, L 1964   41-60 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 
idem 42a, mr groepje L+aE+Ps centraal 
LH, vooral Lijst langs W-rand 

Kolisheide 44a 1,5242 Pc, Pw, L 1981   21-40 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

Pc (75%), lokaal bijmenging LH: gWi, Be, -vooral id oostrand- + Pw (81) en L ih N 
SL: 90% aVk 
O-rand: rij zE 
W-rand: Wi, Be, Lijst,… 

Kolisheide 45a 3,6077 Pc 1964   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

Pc, sporadisch aE 
SL: Spork, Lijst, aVk, aE, zE 
westrand: deeltje L (ten W van Kolisloop) 

Kolisheide 46a 2,9088 Pc 1954   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Pc (idem deel Pc 45a) 
tss 45 en 46: beetje aE en zE 

Kolisheide 47a 4,2024 Pc, Ps 1948   41-60 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs 50 % - 75 % NH 
Pc + Ps 
geode struikl/onderet (80%): aE, Lijst, Spork, zE 

Kolisheide 48a 2,7283 Pc/L 1964   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Pc en beetje L, zeer dicht, aE soms in nevenetage 
Toch 60% SL: Lijst, aE, Spork, zE 

Kolisheide 49a 2,4621 aE/zE/Be 1983   21-40 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs 50 % - 75 % LH 

Meeste 20j oud: aE (stoven), Be, zE 
SL: beetje Spork, Lijst, Be 
overstaanders van aE (omtrekken 70-80) en sporadisch L en Pc 

Kolisheide 50a 2,775 Pc 1969   41-60 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

"HH van Pc + 5% (rand) L- (westelijk deel) 
15% SL: Lijst, Spork, aE + lork (oostelijk deel) 
Be-dreef langs brandgang in bestand" 

Kolisheide 51a 2,4076 Pw/Ps  1982  21-40 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

Ps (nooit gedund, takkig); SL: vooral aVk, beetje Spork, Lijst, 1 tKa, 1 bK 
+ Pw (O) geen SL 
NW-rand: zE(moeten vrijgesteld worden) 

Kolisheide 52a 1,4499 aE  1981   21-40 Gelijkjarig Hakhout Homogeen > 75 % LH oud hH van aE met beetje bijmenging van Be, zE, Lijst, aVk 

Kolisheide 53a 1,1406 Ps, LH  1981   21-40 
Tweevoudig 

hooghout Hooghout Stamsgewijs > 75 % N+L 

Ps + LH (81-82): Be, zE, veel aVk 
oude zE id NO-rand  (50-100 cm omtrek) 
oostelijk deel: enkel LH (KV) 

Kolisheide 54a 3,5103 Ps, Pc 1990    1-20 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

HH van Pc + Ps 
rand LH: Be, zE Spork 
in bestand: zeer dicht; 10% bijmenging zE, mr onderdrukt dr NH 
NH gesnoeid tot op 2m 

Kolisheide 55a 3,7607 Ps 1939 61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 

Ps 
struikl/onderet/nevenet diffuus: aE, zE, Spork, Lijst 
bosrand aangeplant naats brandgang in NW-kant (54 tot 65) 



BOSBEHEERPLAN KOLIS 

   57 

Bosplaats Bestand Opp (ha) 
Hoofdboom-

soort Plantjaar 
Leeftijds-

klasse  Leeftijd Bedrijfsvorm Mengingsvorm Sluitingsgraad Bestandstype Opmerkingen 

Kolisheide 56a 2,8206 Ps/Do 1994    1-20 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH 

HH: Pc+Ps+Do, zeer dicht 
bijmenging LH 
NV: zE, Spork, Lijst, mr NH komt er reeds boven 

Kolisheide 57a 3,1042 Ps 1939   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 

Ps 
onder-/nevenetage: diffuus: aE, zE, Spork, Lijst 
bosrand 

Kolisheide 58a 3,4324 Pc, Ps 1991    1-20 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH 
HH van Pc + Ps 
met veel bijmenging Be, Spork, zE, Lijst in nevenetage 

Kolisheide 59a 3,2193 Ps 1947   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH zie 55a 

Kolisheide 60a 3,796 Ps, Be 1996    1-20 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % N+L intieme menging, zeer dicht: Ps, Be, Lijst, Spork, B (KV), zE (KV), beetje rPo, aE 

Kolisheide 61a 2,9032 Ps 1947-63   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
HH van Ps 
struik/onder/neven: diffuus: aE, Be, zE, Lijst, Spork 

Kolisheide 62a 4,002 Ps 1936   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
Ps 
rest zie 65a 

Kolisheide 63a 3,5188 Ps 1947   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH zie 65 

Kolisheide 64a 3,9467 Ps 1936   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH zie 65 

Kolisheide 65a 2,726 Ps 1936   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 

HH Ps 
goede strui/onder/nevenetage: diffuus: aE(vooral nevenet), zE (vooral onderet.), 
 Spork en Lijst (beide struikl) 
niet overal even homogeen verspreid 
in de meeste bestanden NV van aE id rand 

Kolisheide 66a 0,7879 Ps 1963-47   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 

Ps 
Struikl/onder-/nevenet.: diffuus: aE, zE, Lijst, Spork 
lokaal aE id rand 

Kolisheide 80a 1,4464 Pc 1960   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
HH van Pc, sporadisch Ps en Be 
SL: 80%: Lijst, Spork, aVk 

Marsche Hofkens 211a 0,8756 Ps 1951   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Ps (ipv Pc) 
onderet/struikl: zE, aE, Be, Lijst, Spork, aVk 

Molenheide 315a 4,2694 Ps 1922   81-100 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
ijle Ps (50% bedekking) 
neven/onderet diffuus, zie 312 

Molenheide 316a 1,5713 Ps 1922   81-100 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH ijle Ps (50% bedekking, neven/onderet diffuus, zie 312 Broekerheide 

Molenheide 317a 2,0627 Ps, Pc 1922   81-100 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs 50 % - 75 % NH 
ijle Ps (Z) en Pc(N) (80/20) 
neven-/onder-/struikl: diffuus: aE, zE, Be, Lijst, Spork, aVk 

Molenheide 318a 5,6064 Ps 1922   81-100 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH ijle Ps, zie 315 

Molenheide 319a 2,7648 Ps 1922   81-100 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH zie 315 

Molenheide 320a 4,3839 Ps 1924   81-100 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH zie 315 

Onverdeelde heide 01a 0,4278 Ps 1951   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
Ps 
Struikl 5%= Spork, zE, Lijst, aVk 

Onverdeelde heide 02a 0,8549 Pc/Ps 1983   21-40 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH 
Pc + Ps, geen struiken 
zE langs O-rand 

Onverdeelde heide 03a 1,3676 Ps 1937   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
HH van Ps 
SL:onderet: 70%: Spork, Lijst, Be, zE, aE 
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Op de Heuvel 13a 0,5918 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
HH van Ps met zE in bijmenging 
SL; aVk!, Be, Lijst, aVk, Hu 

Op het broek 304a 2,6805 Ps 1936   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
HH van Ps 
struikl/onder-/nevenetage: diffuus, aE en zE (neven), Lijst, Spork, zE en aE (struik en onderet) 

Op het broek 305a 3,3427 aE, zE 1939   61-80 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % LH 
zE en aE 
struikl/onder-/nevenet: diffuus, samen >100%: Be, zE, aVk, aE, Lijst, Spork 

Pastoorsven 05a 0,7139 LH   ongelijkjarig ongelijkjarig  Hooghout Groepsgewijs < 25 % LH 

70% open ruimte : poel met LH-gordel: Wi, zBe, rPo, zwEl, zE; zE en Be ook in hH 
geoorde Wi 
geen representatief proefvlak mogelijk 

Pastoorswal 04a 0,5307 LH      1-20 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs < 25 % LH 

oude pastorij met parktuin en Kv van gEs, zE, Geld roos, Meid, Ro 
langs slotgracht: zwEl, Be 
deel (30%) pOp 

Prive 01a 0,3503 aVk/zwEl      1-20 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % LH 
zwEl van 20 j + aVk, bK en sporadisch zE, gWi in de rand + veel aVk 
zeer dicht 

Prive 01b 0,273 zwEl/Po      1-20 
Tweevoudig 

hooghout Hooghout Stamsgewijs 50 % - 75 % LH 
HH van Po (15-20 j) met onderet van zwEl 
Struikl: 10%  gWi, Vl, Gelderse roos 

Prive 02a 0,4768 Ps, Pc     41-60 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 
Ps in het O en Pc in het W 
Geen struikl, gewoon dunnen 

Prive 03a 0,776 Pc     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH Pc, weinig struikl 

Prive 03b 1,6442 Pc     21-40 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH <Pc, geen struikl 

Prive 04a 1,3909 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
Ps, struikl 25%: lijst, Be, Spork, aVk, zE 
z-rand: hogere struikl, 50% 

Prive 05a 3,359 NVT   NVT NVT NVT NVT NVT TB 

4/5 van de opp. Is kapvlakte met enkele jonge zE als overstaanders spork <10%,  
NV: zE, Ps, Be1/5 Ps 40-50j, zE en aE in onderetage, vrij ijl 

Prive 06a 2,638 Pc/Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH 
HH van Ps en Pc 
struikl: aVk, Spork, Lijst, sporadisch zE 

Prive 07a 2,6539 Ps, zE     41-60 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % N+L 

HH van Ps (meeste), 100% on het Z met zE in het N 
Struikl: aVk, Spork, Lijst, Be en enkele Do 
open plek van 50x30m 

Prive 08a 0,3978 Ps     21-40 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
HH van Ps, te dicht 
struikl: 50%, aE, Spork, Lijst, aVk 

Prive 08b 1,2857 Ps     21-40 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
dichte Ps, eind 30j 
50% struikl: zE, Spork, Lijst, Be 

Prive 09a 0,675 zE      1-20 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % LH Aanpl zE 10 j oud, veel gWi, ook Meid, Haz en Spork 

Prive 09b 0,999 Pc     21-40 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

HH van Pc, eind 30 j, zeer dicht 
niks er onder 
rij zE id Z-rand, moeten vrijgesteld worden 

Prive 10a 1,6709 zwEl/Be      1-20 Gelijkjarig Hakhout Homogeen > 75 % LH 
hH van zw El, (15 j) met gWi in de struikl, nog enkele Po in opperetage 
bijmenging van gEs, Be en zE 

Prive 11a 1,3792 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

Ps, 50-60j 
onderet van Be en beetje zE 
struikl: Be en Spork 

Prive 12a 0,7537 zwEl   NVT NVT Te Bepalen NVT NVT TB kapvlakte Po, in zuidoostelijk hoek (10% opp); opslag van Es, zwEl, aE en struikl: zBe, Vl, Lijs. 
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Prive 13a 1,104 Be, Ps      1-20 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % L+N 
HH van Ps + Be+ zE 20 j, vrij rommelig 
aVk-bestr nodig en Z 

Prive 14a 0,6772 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
HH van Ps en enkele Pc struikl 50%: aVk, Spork Lijst 
aVk bestreden in 05 of '06 dunste dennen geschalmd 

Prive 15a 0,257 Pc     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH Pc zonder iets onder zeer dicht 

Prive 15b 1,034 Pc, Ps, Be      1-20 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % N+L HH van Pc+Ps+Be, zeer dicht 

Prive 16a 1,5894 Pw, Po, Be     21-40 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs 50 % - 75 % N+L Buitenverblijf aan vijvers met enkele Po, Be, groep Weym, zE, Ep, Laurierkers, Rhod, Spork, aVk 

Prive 17a 0,082 zE, Be, zwEl     81-100 
Tweevoudig 

hooghout Hooghout Stamsgewijs 50 % - 75 % LH 

bestand moeilijk af te bakenen: 
oude zE (130-140 cm) met Be enzwEl en enkele Po ertussen 
Struikl: beetje Lijst en aVk 
bestand loopt door ad andere kant vd beek 

Prive 18a 1,15 Ps      1-20 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
HH van Ps, 5 j, 10% Be, Spork, aE en zE 
gWi in de rand 

Prive 19a 1,159 Ps      1-20 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Ps, 5 j oud, 10% Be, Spork, aE en zE in bijmenging 
gWi in de rand 

Prive 19b 3,408 Pc, Ps, Ep      1-20 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

Pc-bestand: 10 j oud 
zeer dicht 
Ep onder hoogspanning, Ps en Ep ten O van hoogspanning 
Ook Do en L 

Prive 19c 0,337 zwEl, LH      1-20 Gelijkjarig Hakhout Stamsgewijs > 75 % LH 

twee delen: 
O: stamsgewijze menging van Be, zwEl, spar, zE 
W: 100% Elzenbroek: 15 j, geen struikl; rand: Vl, Wi, zE, aVk 

Prive 20a 3,9553 zE      1-20 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 25 % - 50 % LH 

Aanplant van zE, geen struikl, ten zuiden; aE, mE 
 
langs z-rand: tKa-aanplant als randbomen 

Prive 23a 3,449 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH Ps, 40-50 j, struikl 15%: Spork, zE, aE 

Prive 24a 1,08 Ps     21-40 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
Ps, 30-40 j oud, zeer slechte kw, 10% zE, Be, aE 
open plekken van 1à 2 aren met Spork, aE 

Prive 25a 0,153 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
Zeer smalle strook Ps, onderetage 100% aVk 
tuinafval van buren 

Prive 26a 0,198 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

Hh van Ps, 60jj, veel te dicht, enkele zE, Lijst en Be 
veel aVk in struikl 
veel staand DH 

Prive 27a 0,2597 Ps/Pc     21-40 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH 
Ps en Pc, 30-40 jaar, veel te dicht; Pc in centrale gedeelte tot 80%, in zijstukken, tot 30% 
Struikl: 30%: Spork, aVk, Lijst, Be, zE 

Prive 28a 0,2597 Ps/Pc     21-40 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH idem 27 

Prive 29a 0,2597 Ps/Pc     21-40 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH idem 27 

Prive 30a 0,2597 Ps/Pc     21-40 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH idem 27a 

Prive 31a 0,2597 Ps/Pc     21-40 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH idem27 

Prive 32a 0,2597 Ps/Pc     21-40 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH idem 27 

Prive 33a 1,1321 Ps     21-40 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

Ps, 35j 
veel te dicht (staat gemerkt) 
struikl: 40%: Spork(90%), zE, Lijst, aE, aVk 
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Prive 34a 0,416 Ps      1-20 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH jonge aanplant Ps, 5 j oud 

Prive 35a 0,2812 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
HH van Ps met enkele Pc 
aVk bestreden in 2005-06? 

Prive 36a 1,045 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

HH van Ps, <5% struiken: zE, Lijst, Be, Spork 
deel reeds gedund 
kroonhout achtergebleven 

Prive 37a 2,2959 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

Ps, 60j 
Struikl: 20%: Spork, Be, Lijst, zE, Be 
aE in onderet tot 50% 

Prive 38a 1,8615 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

Ps, 50j 
Onderet: aE, zE, Be 
Struikl: Spork, zE, Lijst, Krenteb, aVk, Be 
samen 80% 

Prive 39a 1 Pc      1-20 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH Pc, 15j, zeer dicht 

Prive 40a 0,37 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
Ps 
struikl: aVk, Lijst, Spork 

Prive 41a 0,9705 Ps     21-40 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
dichte Ps, eind 30j 
50% struiken: zE, Spork, Be, Lijst 

Prive 42a 0,6543 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH Ps, 45j, en enkele Pcstruikl: 50%: Lijst, Spork, aVk, Hu 

Prive 44a 0,5 Pc/Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH 

Ps en Pc, 50-60j 
wordt dit jaar gedund 
onderet: Lijst, aE, zE, Spork, aVk 

Prive 45a 1,477 Ps, Pc     41-60 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

houten cabane 
Ps + DEELTJE pc: 20-tal dode staande bomen 
onderet: Lijst, aE, zE, Spork, aVk en enkele tuinplanten 

Prive 46a 0,4614 zE/aE     61-80 ongelijkjarig  Hooghout Stamsgewijs > 75 % LH HH van vooral aE (65%), zE (15%) 10% NH: L, Ps, 10% Be 

Prive 46b 0,5335 Wi, Be      1-20 Gelijkjarig Hakhout Homogeen > 75 % LH 
Schaarhout van Wi (gWi en sWi), Be (30%), 5j oud, 3à4m verzonken tv akker 
Opm: tuin- en puinafval N-kant 

Prive 47a 1,215 Pc, Ps     21-40 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH 
Pc +Ps 35j 
<25% struiken: aVk, Lijst, Spork 

Prive 48a 2,842 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 

twee delen; 
O: kapvlakte met 10-tal zaadbomen Ps, aVk-opnieuw kappen, opslag Lijst en Spork 
W: Ps, 55 j struikl: aVk, zE, aE, Spork, Lijst 

Prive 48b 3,6675 Ps 1950   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
Ps, deel Nv van aVk, zE en Ps (aangeplant in 2001, vlgs vroegere bbp) 
50% struiken: Lijst, Spork, aVk, zE, Ps 

Prive 48c 2,839 Ps 1950   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
Ps, 55j, zE bijmenging 
Struikl: aVk, zE, aE, Spork, Lijst, Be 

Prive 48d 1,142 Ps 1950   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
HH van Ps 
Struikl: bijna enkel aVk, ook Lijst 

Prive 50a 2,4631 NVT   NVT NVT NVT NVT NVT TB 
KK, 2006 
diepe grachten geruimd 

Prive 50b 2,363 Po, zwEl, Wi      1-20 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs 25 % - 50 % LH 
2 delen: oostelijk deel meer open: zwEl en Be-opslag, rij Ep ad randen 
deel jachtbos: zeer veel Wi, Ep onder HH van Po 
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Prive 50c 0,4179 bK, zwEl      1-20 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs 50 % - 75 % LH aanplant Bk met opslag zwEl en Wi en aVk 

Prive 50e 0,474 Ps/Ep     41-60 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

Meest ps, 60j 
nevenetage van aE 
zeer donker, amper struiken: aVk, aE en Spork 
deel Sparrenplantage 

Prive 50f 0,411 Ps, aE      1-20 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % N+L 

2 delen:  
N: opslag van aE en aVk (beide stoven) + Be, zE, Ps en Ep 
Z: Ps, 7j, bijmenging 5% Be, aE, aVk, Spork, zE 

Prive 50g 2,012 Ps 1924   81-100 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

3 delen: NO (2/3opp): HH Ps aVk bestreden, maar opslag, verder geen struikl 
deel KK (ZO-deel1/6opp) opslag aVk, Lijst, Be, Vl, zE 
deel gras (Zw deel 1/6 opp) 

Prive 50h 1,677 Ps      1-20 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
HH van Ps, 7 j oud, buitenste opgesnoeid 
<5% bijmenging aE, Wi, Spork,… 

Prive 50i 4,1789 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
HH van Ps met bijmenging van Pc <10% 
struikl/onder en nevenet diffuus: zE, aE, Spork, Lijst, aVk, Be 

Prive 50j 2,7925 Ps      1-20 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Hh van Ps, 7 j oud 
<5% bijmenging aE, Wi, Spork 

Prive 50k 0,5616 bK     21-40 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % LH 
Hh van bK,35 j 
Struikl 20%: grEl, bK, veel brandnetels 

Prive 50l 0,191 L      1-20 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
L, 10j 
heel veel aVk id rand, ook aE en zE 

Prive 51a 1,957 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 

Ps, 60j 
Struikl 50%: aVk, Spork, Lijst 
onder hoogspanning: weiland 

Prive 51b 0,976 zE, Be      1-20 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs 25 % - 50 % L+N kapvlakte met opslag en overstaanders van zE (15j), opslag (3 j): Be, zE, Ps 

Prive 53a 1,8015 Ps      1-20 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

jonge aanplant Ps 
zeer dicht 
Be id rand 

Prive 53b 0,292 aVk     21-40 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % LH aVk-bos zonder SL of kruidlaag 

Prive 53c 0,153 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
HH van Ps 
SL: aVk 50% + zE, Be, Lijs 

Prive 56a 2,6065 Ps     41-60 ongelijkjarig  Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 

zeer heterogeen: enkele dikke ex van Ps met jongere ertss en ook groepen zeer jonge Ps 
zeer slechte kwal 
enkele zE, Lijst en Spork ertss 

Prive 57a 2,308 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
Ps, 40% struiken: aVk, Spork, Lijst,  
enkele zE id Z-rand 

Prive 59a 0,5112 Pc     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

HH van Pc 
enkele zE id N-rand 
40% struiken: Lijst, zE, aVk, Spork 

Prive 60a 0,54 Pc     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Pc, <10% Ps 
20% struiken: Spork, aVk, Lijst 

Prive 61a 0,377 Pc/Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH 
HH van Ps en Pc, grote verschillen in omtrek, takkig nooit goed gedund 
50% struiken: 20%aVk, 30% Spork, Lijst, Be, gEd 
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Prive 62a 0,416 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

dichte Ps 
struikl: Spork, aVk, Lijst 
verscheidene voetpaden door bestand 

Prive 63a 0,5 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

verschillende delen: 50% kampeerterrein (opp niet ingegeven), deel KV aVk 
deel HH Ps met aVk en Hu in SL 
houtkant: LH-gordel 

Schoemans 52a 0,74 Ps, zE, aE 1922   81-100 ongelijkjarig  Hooghout Stamsgewijs > 75 % N+L overstaanders Ps (1922) met zE, aE, Be, ertussen 

Schoemans 52b 0,94 Ps 1962   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 

HH Ps 
SL: aVk, Spork, Lijst, zE 
kroonhout blijven liggen 

Schoemans 52c 0,919 Ps 1962   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Ps 
SL: 30-50%: aVk, Spork, Lijst 

Schoemans 52d 0,919 Ps 1962   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Ps 
Sl: 30*50%: aVk, Spork, Lijst 

Schoemans 52e 2,467 Pc, Ps 1950   41-60 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH HH van Pc (3/4) en Ps (1/4) in ZW-hoek50% SL: 25% aVk, 25% Spork, Lijst, zE 

Schoemans 52f 1,1872 Pc 1964   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Pc + beetje Ps, enkel aE en Ze in OE, mr vooral langs randen 
SL 70%: Lijst, Spork 

Schoemans 52g 0,3027 aE/Be 1964   41-60 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % LH 
HH van vooral aE met Be en beetje zE (omtr 30-100 cm) 
weinig SL: Lijst, Spork, zE 

Schoemans 52h 1,4456 Ps 1940   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
dicht Ps-bestand 
weinig NE-OE-SL: aE, zE, Be, Lijst 

Schoemans 52i 0,756 Ps, aE, zE 1966   41-60 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % N+L 
HH van Ps (70%) met aE en zE 
20% SL 

Schoemans 52j 2,016 Pc/Ps 1964   41-60 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 
dichte Ps en Pc 
weinig NE-OE-SL: zE, aE, Be, Lijst 

Schoemans 52k 1,174 Pc/Ps 1964   41-60 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 
Afwisselend Pc/Ps/Pc/Ps 
SL: aVk, Lijst, Spork, beetje zE 

Schoemans 52l 0,81 Pc 1979   21-40 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Pc, zeer dicht, groep Be in NW 
5 % SL: 90% aVk, id rand enkele L 

Schoemans 52m 0,638 Be/aVk     21-40 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % LH 
ten W van talud: Be (20 j), veel aVk en Spork, zE (100 cm omtrek) 
dikke zE langs weiland 

Schoemans 52n 1,901 zE      1-20 Gelijkjarig Hooghout Homogeen < 25 % LH 

Kapvlakte, jonge Nv van zE (2 j), veel opslag van aVk 
kroonhout blijven liggen 
enkele zE id N-rand 

Schoemans 52o 3,825 Ps 1999    1-20 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH jonge aanplant Ps, (7j)  rand van zE (4 rijen) in het Z 

Schoemans 52p 1,593 Ps 1948   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
HH van Ps 
SL-OE-NE: diffuus: zE, aE, Spork, Lijst, aVk, Be 

Schoemans 52q 1,58 Ps 1952   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Ps, vrij dicht 
80% SL: Lijst, aVk, zE; Spork 

Schoemans 52r 3,6895 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 

HH Ps, 60j 
SL 40%: aE, Spork, Be, Lijst 
aE tot 50% in OE, met zE en Be 
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Schoemans 52s 2,5428 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

Ps, 50-60j 
aE in NE 20% 
20% SL: Lijst, Spork, aE, zE 

Spaas 54p 3,1451 Pc/Ps     21-40 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 
HH van Pc en Ps 
SL 70%: aVk, Spork, Lijst 

Spaas 55a 0,62 Ps, Pc 1951   41-60 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs 50 % - 75 % N+L 
Ps en Pc, SL: aVk!! 
Rand: Be en aVk 

Spaas 55c 0,57 mE 1989   21-40 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % LH 
mE 
SL: aVk, veel Wi id rand, veel takhout 

Spaas 55f 0,65 Do 1989    1-20 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Plantage Do (opgesnoeid) 
rand; Pw, Reuzezilverspar 

Spaas 55g 2,23 Do/Po 1989-1977    1-20 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs 25 % - 50 % N+L 

verschillende delen: 
-vijver met Omorikaspar en Do ten N en Z, ten O: enkel Ep + zwEl + beetje zE 
langs steile oevers: niet veel opslag; zwakke oevers: Wi 100% 
- zuidelijk deel: HH Po ('89) met Do en Reuzezilverspar in nevenetage) 

Spaas 55h 0,69 Pc 1950   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 

Pc met beetje Ps 
SL: opslag Be en aVk 
rand: Pw en aE 

Spaas 55i 1,58 L 1950   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

jL 
geen struiken, enkel zeer veel opslag Be 
rand: nekel Abies grandis, Pw, aE, Olm 
opm: open plekj: 10 are met opslag Be en NV L 

Spaas 55j 1,07 Pw, L, Do 1946-1951   41-60 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

30% Pw ('51), 30% jL ('46) en 30% Do ('46) + enkele B 
SL 60%: aVk, aE en veel opslag Be 
aE en Be id rand 

Spaas 55p 0,19 Be/wE 1979   21-40 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs 50 % - 75 % L+N 
verschillende soorten LH en NH: 
Ep, Tsuga, Be, bK, Po, Wi, Do, wE, mE, tKa,… 

Spaas 55r 1,09 Pw/Ps/Lµ 1960   41-60 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs 50 % - 75 % N+L 

Pw ('60) met bijmenging van aE, Ps, <10%Be, L, Pw (alles 1940) 
SL: 10%: aE en Be 
langs NO-kant: enkele aE 

Spaas 55s 0,55 Spar 1982-85   21-40 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 

Picea omorika, ruim plantverband + Ac id rand 
geen SL, 1 grote zE en aE 
veel aVk id rand 

Spaas 55t 0,37 Pc 1982   21-40 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH Pc, 5% groep Be, 5% groep Ac 

Spaas 55v 1,39 Pc 1963   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Pc 
SL 65%: aVk, Be en Spork + NV Pc 

Spaas 55w 1,35 Pc/Ps 1953   41-60 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs 50 % - 75 % NH 

Pc en Ps 
20% aE en Be in NE, beetje zE in OE 
SL: opslag Be, zVk, aE 

Spaas 55x 0,76 Ps 1906   81-100 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
Ps met nevenetage van aE en Be 
opslag Be 

Spaas 55y 1,11 Ep 1979   21-40 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Ep, gesnoeid tot op 2m, deel reeds gedund, ander deel nog te dunnen 
beetje aE id rand, wel opperetage en enkele dikke aVk en gr El 
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Bosplaats Bestand Opp (ha) 
Hoofdboom-

soort Plantjaar 
Leeftijds-

klasse  Leeftijd Bedrijfsvorm Mengingsvorm Sluitingsgraad Bestandstype Opmerkingen 

Spaas 55z 1,12 Pw, Pc, L, Ps 1965   41-60 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

klein deeltje Pc('95)  
meeste Pw ('61), zeer goede kwal, zeer dicht 
groep jL('61) in het N 
groep Ps ('1906) in het N 
aE in OE en NE 
SL: 10 %: aVk 

Spaas 68a 0,4 Pw, Pc, L, Ps 1948-58   41-60 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs 50 % - 75 % L+N 
HH van Pw ('48), Pc ('58), beetje Zeeden (1915), bijmengingaE en Be 
SL: 50%: aVk, Be, Spork, zE, aE 

Spaas 68b 1,8 Ps 1906   81-100 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 

Ps, zeer ijl 
Be, zE en aE in NE (50% bedekking) 
SL: Spork,  aVk zeer veel in Z 
zeer veel opslag Be 

Spaas 68c 1,31 Ps 1925   81-100 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH PsIn NE: aE (20<ù), veel aVk, op plaatsen tot 80% bedekking; veel opslag Be 

Spaas 68d 0,27 zwEl, Be 2005    1-20 Gelijkjarig Hakhout Stamsgewijs < 25 % LH 
kapvlakte van hH van vooral zwEls, vorig jaar afgezet 
opslag zwEl, Be, Wi 

Spaas 68e 0,4 L 1956   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 

jL, zeer ijl 
vrij nat perceel plaatselijk 
SL 40%: Be, Vl, zwEl, zE,… 

Spaas 68f 1,78 Ps/aE 1925   81-100 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 

Ps + enkele Pp; enkele zE, Be in OE 
SL: meeste aVk (vooral N), ook Spork, Be, Lijst 
Z: aE ('65) in NE 

Spaas 68g 1,68 Pc, Pw, Ps 1960   41-60 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

Groepen Pc (60%), Pw (20%), Ps (15%), vijver (10a) 
Geen veg onder Pw, rest: beetje Spork, aVk en Be 
randen: aE 

Spaas 68h 0,83 Pc, spar 1984   21-40 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 
30% omorikaspar, 50% Pc, 5% aE, 5% aVk, 5% Ps 
geen Sl rand: aE, Spork, aVk 

Spaas 68i 0,42 Po 1987    1-20 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 25 % - 50 % LH HH van Po, deel open (cirkel met d=80m)met 100% opslag van Be, Ac, mE 

Spaas 68j 0,78 Ps 1931   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
Ps 
SL 50-80%: aVk, Spork, aE 

Spaas 68k 2,51 Ps 1931   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 

Ps 
nbijmenging aE ih W, enkele aE en zE in OE 
SL: 60%: aE, Spork, aVk 
veel NV aE 

Spaas 68l 2,56 Pc/Ps 1954   41-60 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

kleine groepjes omorika en Pc van '88 in het Z 
rest: 3/5 Pc, ('54) en 1/5 Ps 
SL: aVk en Spork 
Rand: aE, sporadisch Be, veel NV Pc en aE 

Spaas 68m 1,99 Pc, Ps 1946-50   41-60 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 
Pc (3/4) '46 en Ps '50, 1/4 
SL: aVk en Spork 

Spaas 68n 1,42 Ps/Pc 1950-52   41-60 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 
Ps ('50), 2/5 en Pc 3/5, tegen weg ih W, 1950-52 
SL: aVk en Spork 

Spaas 68o 2,45 Ps 1937   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 

Ps, eind 60 
OE: aE, aVk, beetje zE 
SL, 30%: aVk, aE, Lijst 
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Bosplaats Bestand Opp (ha) 
Hoofdboom-

soort Plantjaar 
Leeftijds-

klasse  Leeftijd Bedrijfsvorm Mengingsvorm Sluitingsgraad Bestandstype Opmerkingen 

Spaas 68r 1,8 Ps 1838   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 

Ps 
SL 35%: aVk (delen tot 100%), Spork, Be, Ps, aE 
veel opslag Be 

Spaas 68s 0,77 Ps, L 1981-83   21-40 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 
HH van Ps en L + aE id rand 
Be-opslag langs gracht en waar licht is 

Spaas 68t 0,36 Pc, Ps 1954   41-60 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH 

70% Pc en 30% Ps 
SL: Spork, Be, aE 
massale NV van aE (laanbomen) 

Spaas 68w 0,9 LH      1-20 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs 25 % - 50 % LH 
2 delen: 80% vd opp.: opslag na eindkap Po: ruigte (5 j oud) met 50% opslag van Vl, Wi, bK, zE 
zuidelijk: 2 are NH van Ep, 21-40 jaar 

Spaas 68y 1,57 Ps, Pc 1990    1-20 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH Ps en Pc-akkers 

Spaas 68z 1,57 Ps, Ep 1990    1-20 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH 
3/4 Ps en 1/4 Ep met Ps 
<5% Be, bWi, aVk 

Spaas 69a 0,33 Ps 1996    1-20 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
HH van Ps, 7à10 j oud 
<5%  bijmenging van Be, aE, Wi en Spork 

Spaas 69b 0,61 Ps 1989    1-20 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Ps-akker 
5% aVk, zelfde hoogte als Ps 

Spaas 69c 0,78 aVk 1989    1-20 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % LH 
slordige opstand van aVk en Wi 
er rond staan Be, Vl, aVk en Wi 

Stevenshoeve 72a 0,3499 Po      1-20 
Tweevoudig 

hooghout Hooghout Homogeen 25 % - 50 % LH 

Elzenbroek waar Po is ingeplant 
HH: Po 
NE: zwEl, gEd 
SL: gEd, Vl, Geld roos 

Tongersven 09a 0,9438 Pc, Ps 1962    41-60 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 
HH van Pc (O) en Ps (20/80) 
Struikl: 60%, in het O 100%: 2 à 4m hoog: aVk, Lijst, Spork 

Winters 49a 1,5 Ps/Pc 1952   41-60 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % NH 
HH van Ps en Pc 
10% struiken: bijna enkel Spork 

Winters 49b 1,944 Ps 1950   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Ps 
154% struiken: Spork, Lijst, zE, aVk 

Winters 49c 1,285 Ps 1950   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
Ps 
Struikl: 5%: aVk, Spork, Lijst, aE 

Winters 49d 2,004 Pc 1960   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Pc, zeer dicht 
geen struiken 

Winters 49e 2,3096 Pc 1960   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

HH van Pc met sporadisch een Ps 
5 à 10% struiken: Spork, Lijst, Hu 
Zo en NW-rand: enkele z-eikjes 

Winters 49f 3 Pc 1952   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
HH van Pc met in het Z: 10% Ps tss f en a 
10% struiken: Lijst, Spork, enkel aE in nevenet 

Winters 49g 0,855 Ps 1960   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Ps, niets in neven- of onderet 
Struikl= 70%: 50% Spork, 10% Lijst en 10% Be 

Winters 49h 0,855 Pc, Ps 1960   41-60 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 
HH van Pc (W) en Ps (O), 75/25 
struikl: 50%: vooral aVk, ook 10% Spork, Lijst,… 

Winters 49i 0,5956 L+N     21-40 ongelijkjarig  Hooghout Groepsgewijs 50 % - 75 % N+L weekendhuisje: huis met gazon met groepen Pc (10j), Ps, Ep (25 j), zE (40-50j),  
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Bosplaats Bestand Opp (ha) 
Hoofdboom-

soort Plantjaar 
Leeftijds-

klasse  Leeftijd Bedrijfsvorm Mengingsvorm Sluitingsgraad Bestandstype Opmerkingen 

Be (20 j)+ tKa, Thuja, Taxus, Rhod. 

Winters 49j 0,246 zwEl      1-20 Gelijkjarig Hakhout Homogeen > 75 % LH 

hH van zwEl 15-20j 
Ep langs Z en W-rand 
weinig struiken 

Winters 49k 1,976 Ps 1930   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
HH van Ps,  
struikl: veel aVk, zE, Spork, Lijst 

Winters 49l 1,7731 Pc 1960   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Pc, begin 40- 
5% struiken: aVk, Spork, Lijst 

Winters 49m 6,7473 Ps/Pc 1987-88    1-20 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

3 delen:N: Pc 15jZ: Ps<5% struiken: Spork, aVk, Lijstcentraal: talud met Be en  
WiW: deeltje Ps + Weym+ LzE en Be langs oostrand perceel 

Winters 49n 1,969 Ps 1989-92    1-20 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Ps, 15j met <10%  bijmenging van Be en Spork 
scheve Be ad Z-rand 

Winters 49o 5,524 Ps, Ep 1988    1-20 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

Ps, 15j, ten W van bospad, -20j tenb O van bospad + 7 rijen Ep 
Be en zE langs bospad 
deeltje Be dat eigenlijk bij 49p hoort 

Winters 49p 0,5407 Be 1983   21-40 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % LH 
Be, 23j zeer dicht 
struikl: beetje Spork 

Winters 49q 4,076 Ps 1925   81-100 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
HH van Ps, vrij ijl, 80j 
Onderet/struikl diffuus: 70%:  Be, aE, Lijst, Spork 

Winters 49r 1,072 aE, Ps 1990    1-20 Gelijkjarig Hooghout Stamsgewijs > 75 % LH 

HH van vooral aE (75%), met bijmenging van Ps (<10%) en Be, aVk en zE 
zeer dicht 
struikl: aVk, Spork, Lijst 

Winters 49s 1,244 Pc/Ps     61-80 ongelijkjarig  Hooghout Groepsgewijs 50 % - 75 % N+L 

Ps en deeltje Pc 
O: Ps, 1938, centraal: Pc: 1955, W: Ps, 1930 
struikl: zE, Be, aE, Lijst, Spork (veel), aVk 

Winters 49t 1,304 Ps 1945   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH Ps Struik: 80%: Spork aVk, Lijst, zE 

Winters 49u 10,822 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
HH van Ps 
Struikl 90%= aE, aVk, zE, Spork en lijst 

Winters 49v 2,054 Ps 1930   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Ps 
Struikl: 100% Spork, aVk, aE, zE, Lijst, Be 

Winters 49w 5,358 Pc 1950   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Pc 
Struikl: 25% Spork, aVk 

Winters 49x 3,234 Pc, Ps 1955   41-60 Gelijkjarig Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 
Pc ten W vd weg, Ps ten O  70/30 
Struikl 30%: Spork, aVk, Be, zE 

Winters 49y 0,803 Ps 1955   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
Ps 
struikl: 30% Spork, aVk, Be en zE 

Winters 49z 2,209 Ps 1930   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Ps 
struikl= 25%: Spork, aVk, zE, Lijst 

Winters 66a 1,112 Ps 1942   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
Ps,  
Struikl: 40%, Spork en aVk meeste, + Be en zE 
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Bosplaats Bestand Opp (ha) 
Hoofdboom-

soort Plantjaar 
Leeftijds-

klasse  Leeftijd Bedrijfsvorm Mengingsvorm Sluitingsgraad Bestandstype Opmerkingen 

Winters 66b 1,486 Pc 1994    1-20 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH HH van Pc + Be en Ps (10%) 

Winters 66c 0,422 Pc 1945   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Pc 
Struikl 30%: Spork, aVk, Krenteb, Lijst, zE; aE 

Winters 66d 0,959 Pc     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 

Pc 
10-15% struiken: aVk, Pc, Lijst, Spork 
Hoogspanning: 30% opslag Wi, Spork, aVk 

Winters 66e 0,966 Ps 1940   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH 
Ps 
Struikl 65%: 70% Spork, 20% aVk, rest zE en Be 

Winters 66f 1,151 Pc 1940   61-80 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Pc 
Struikl 65% Spork, aVk, Be, Lijst, aE en zE 

Winters 66g 2,514 Ps, Pc, Pw 1940   61-80 ongelijkjarig  Hooghout Groepsgewijs > 75 % NH 

3 delen bos: 
klein deel Ps, 10 j + Be id rand 
deel Pc+ Wey 
deel Ps 
struikl 25%: Spork, Lijst, Be 
staand DH: Wey en Pc 

Winters 66h 0,7366 Pc      1-20 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Pc, 15j geen struiken 
B en zE lanhs N-rand, aE langs W-rand 

Winters 66i 2,1235 Ps 1952   41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen 50 % - 75 % NH Ps struikl: aVk tot 70%, ook Lijst en Spork 

Winters 66j 1,2767 Ps     41-60 Gelijkjarig Hooghout Homogeen > 75 % NH 
Ps, zeer dicht, rondom huis: aanplantingen tuinpl 
struikl: aE, Lijst, Spork, aVk 

    662,2207                   

Legende:  

HH: hooghout, SL: struiklaag, NH: naaldhoutbestand, LH: loofhoutbestand, L + N: loofhout + naaldhout, N + L: naaldhout + loofhout, NVT: niet van toepassing 
Hoofdboomsoorten : zie onder 7 ‘Lijst met afkortingen’ 
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22..33..22  FFLLOORRAA  

De flora werd geïnventariseerd in de zomer en najaar van 2006. In totaal werden 300 vegetatieproefvlakken onderzocht. 
Voor een overzicht per bosplaats van de Braun-Blanquetopnames verwijzen we naar tabel 2.3.2.a . In bijlage 3 vindt u de 
totale soortenlijsten per bosplaats. 

Tabel 2.3.2.a Aantal vegetatieproefvlakken en Tansley-opnames per bosplaats 

Bosplaats aantal braun-blanquetopnames 
Aan de Bosschellen 6 
Aan de Heerstraat 1 
Achelse Heide 3 
Bergerheide 1 
Bergheide 2 
Boseinderheide 3 
Bosschellerheide 2 
Brandtoren Kolis 0 
Broekerheide 11 
De Hove 1 
De Kievit 5 
De Smele 2 
Dorperheide 13 
Grafheuvels 1 
In het Broek 2 
Kolis 4 
Kolisheide 39 
Marsche Hofkens 1 
Molenheide 4 
Onverdeelde heide 2 
Op den Heuvel 1 
Op het broek 3 
Privé 190 
Pastoorsven 1 
Pastoorswal 0 
Stevenshoeve 1 
Tongersven 1 
Eindtotaal 300 

 

• METHODIEK  

De opnames gebeurden proefvlaksgewijs (16m x16m) waarbij als bedekkingsschaal de Braun-Blanquetschaal werd 
gebruikt, als volgt :  
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Braun-Blanquet schaal  
r :  zeer weinig individuen (1-2) in het proefvlak 
+:  weinig individuen (2-20), bedekking kleiner dan 5% 
1:  individuen talrijk (20-100), bedekking kleiner dan 5% 
2m:  individuen zeer talrijk (“ontelbaar”), bedekking kleiner dan 5% 
2a:  individuen willekeurig, bedekking tussen 5 - 12.5% 
2b:  individuen willekeurig, bedekking tussen 12.5 - 25% 
3:  individuen willekeurig, bedekking tussen 25 - 50% 
4:  individuen willekeurig, bedekking tussen 50 - 75% 
5:  individuen willekeurig, bedekking tussen 75 - 100% 

 

Voor de verwerking van de gegevens wordt gebruikt gemaakt van de vegetatietools die ontwikkeld zijn bij Bos & Groen in 
het kader van de ‘Bosinventarisatie van het Vlaamse gewest’ (Roelandt B., 2001. De bosinventarisatie van het Vlaamse 
Gewest. Deel 3: Vegetatiekundige resultaten. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Bos & Groen, 215-
485.)  

Bij deze bostypologie werden 32 verschillende bostypes onderscheiden (zie figuur 2.3.2.a). Bij deze gebruikte  
typologiemethode ligt de nadruk sterk op de aanwezige kruidlaag en minder  op de struiken en bomen. Deze laatste zijn 
meestal aangeplant in tegenstelling tot de vegetatie die spontaan ontstaat. Het nadeel hiervan is dat bestanden vaak 
getypeerd worden als een bepaald bostype, zonder dat de karakteristieke boom- en struiksoortencombinatie van dit 
bostype aanwezig is. Het is dus van belang kaart 21 (hoofdboomsoorten) en kaart 23 (actuele vegetatie) samen te 
bekijken, wanneer men wenst te weten waar volledig ontwikkelde bostypes voorkomen. 

Een bostype kan gedefinieerd worden als het van nature bij een groeiplaats in zijn natuurlijke toestand horend bos in zijn 
ontwikkelingsgang van pionierstadium tot climax. De climaxsituatie kan men aanduiden als de ‘Potentiële Natuurlijke 
Vegetatie’ of PNV.  

Op basis van de plantengegevens verzameld in het kader van de bosinventarisatie van het Vlaamse gewest, werden 
voor Vlaanderen 32 bostypen onderscheiden (zie figuur 2.3.2.a). Met behulp van de ‘Tropresanalyse’ kan men per 
opname of per groep van opnames de mate van verwantschap met elk van deze 32 bostypes visueel voorstellen. 
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Figuur 2.3.2.a Vlaamse bostypes uit de Bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest 

• ACTUELE BOSTYPES (RESULTATEN BRAUN-BLANQUETOPNAMES) 

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

De grootste oppervlakte wordt ingenomen door bossen die behoren tot de ‘eiken-berkenbosgroep’. Dit bostype, typisch 
voor de Kempen, komt voor op voedselarme, zure zandgrond. Op basis van de aanwezige kruidlaagsoorten of de 
bedekking ervan worden de eiken-berkenbossen nog opgedeeld in verschillende subtypes. Het meest voorkomende type 
is het zogenaamde ‘bochtige smelerijk eiken-berkenbos’. De vegetatie wordt hier gedomineerd door een typsich gras van 
droge zandgrond , namelijk bochtige smele. De andere soorten die eventueel aanwezig zijn halen nooit hoge 
bedekkingsgraden. Andere types zijn het adelaarsvarenrijke, het bosbesrijke en het bramenrijke subtype, telkens met 
hoge presentie van de naamgevende kensoort. De term ‘soortenarm eiken-berkenbos’ kennen we toe indien de 
bosbodem nagenoeg vegetatieloos is. Dit is het geval in zeer dichte dennenbossen, vaak van jonge leeftijd. Het ‘typisch 
eiken-berkenbos’ bevat gewone struikheide en is doorgaans wat lichtrijker dan de overige types. Tevens is de boomlaag 
hier meer natuurlijker dan in de overige bostypes. 

We vestigen er hier wel de aandacht dat de vegetatietypering gebeurde op basis van de kruidlaag. De typische 
boomsoorten van het eiken-berkenbos als zomereik, wintereik en ruwe berk zijn vaak niet aanwezig en vervangen door 
aangeplant naaldhout (met uitzondering van bostype ‘typisch eiken-berkenbos’). Omvorming van een gedeelte van het 
naaldhout naar de typische loofhoutboomlaag is een belangrijke ecologische doelstelling in dit beheerplan.  
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Waar kwelwater aanwezig is treffen we van nature elzenbroek aan. Dit bostype komt nog voor in enkele privépercelen en 
verdient de nodige aandacht. Naar analogie met de naaldhoutaanplanten in eiken-berkenbos zijn deze gronden in het 
verleden vaak ingeplant met cultuurpopulier. Pioniersituaties van deze kwelwaterafhankelijke bossen vertonen een 
wilgenstruweel. Dit type komt vaak ook op zeer kleine schaal voor in de buurt van vijvers. 

We treffen ook een uiterst zeldzaam bostype aan langs de Dorperloop, meerbepaald het venig berkenbroek. Dit bostype 
vereist een vochtige tot natte zure bosbodem, gevoed door regenwater. Vaak treffen we er Gagel in aan. Zones met 
dominantie van Pijpestro (zie kaart 23) zijn vaak verdroogde rompgemeenschappen van dit bostype.  

De bostypes die voorkomen in Neerpelt en Bocholt zijn weergegeven in tabel 2.3.2.b en op kaart 23. 

 

Tabel 2.3.2.b Aanwezige bostypes in bosbeheerplan ‘Kolis’ volgens ‘Bosinventarisatie van het Vlaamse 
gewest’ mbv Tropres (Roelandt B, 2001). 

Aanwezige bostypes 
soortenarm eiken-berkenbos 
Eiken-berkenbos, dominantie Pijpestro 
bochtige smele-rijk eiken-berkenbos 
bosbesrijk eiken-berkenbos 
typisch berken-Eikenbos 
adelaarsvarenrijk eiken-berkenbos 
Bramenrijk eiken-berkenbos 
Soortenarm eiken-berkenbos  
Populierenruigte 
Wilgenstruweel 
Elzenbroekbos  
venig berkenbroek 
Aanplant boskers 
kapvlakte 

De belangrijkste conclusies zijn : 

• De bossen zijn grotendeels rompgemeenschappen ( minder goed ontwikkelde vormen) van Vlaamse 
bostypes.  Vaak is naaldhout (Grove den, Corsicaanse den) dominant in de boomlaag.   

• Het bosbesrijke type, dat doorgaans als een iets rijker meer gerijpt bostype wordt gezien en meer 
lichtinval vereist dan het bochtige smelerijke type, komt op meerdere plaatsen voor.  

• Er zijn zeldzame Vlaamse bostypes aanwezig uit de natte sfeer (elzenbroek, venig berkenbroek). Hun 
oppervlakte is echter beperkt en achteruitgaand door verdroging. 
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• VERGELIJKING MET DE PNV-KAART 

Een bostype kan gedefinieerd worden als het “van nature bij een groeiplaats in zijn natuurlijke toestand horend bos in 
zijn ontwikkelingsgang van pionierstadium tot climax”. De climaxsituatie kan men aanduiden als de ‘Potentiële Natuurlijke 
Vegetatie’ of PNV.  De Potentieel Natuurlijke Vegetatie is bijgevolg gebaseerd op bodemtype, vochtgehalte en 
aanwezige kruidlaag.   

Volgens de Potentieel Natuurlijke Vegetatiekaart opgesteld door het IBW in kader van het Vlina-project ‘Ecosysteemvisie 
Bos Vlaanderen’ bestaat de PNV voor de onderzochte bestanden veelal uit het ‘arme Eiken-Beukenbos en Beukenbos, 
droge variant’ (zie kaart 25). In de valleien komt ‘arme Eiken-Beukenbos en Beukenbos, natte variant’ voor. Onder deze 
PNV-groepen vallen de eiken-berkenbostypes en de Eiken-Beukenbostypes. Deze types komen zoals hoger besproken 
voor in de actuele situatie, maar wel vaak onder vorm vorm van rompgemeenschappen met een boomlaag van 
naaldhout en een onvolledige struiklaag. 

Op bepaalde plaatsen werden op terrein potenties gezien voor de ontwikkeling van elzenbroek, op plaatsen die niet 
aangeduid zijn op de PNV-kaart, maar over het  algemeen is de PNVkaart voor het studiegebied correct. Het venig 
berkenbroek wordt wel niet apart beschouwd in PNVtermen. Grosso modo vallen de potenties ter ontwikkeling van dit 
bostype samen met het ‘eiken-berkenbos, dominantie van Pijpestro’(zie kaart 25). 

• BESPREKING BWK 

De Biologische WaarderingsKaart is weergegeven op kaart 24 (Biologische waarderingskaart, Instituut voor 
Natuurbehoud, versie 2001 – update mei 2006). 

De meeste bestanden zijn volgens de BWK te beschouwen als ‘biologisch waardevol’. Het betreft de codes voor 
naaldhouttypes als pp (aanplant van grove den), pinn( zwarte den), ppmb (aanplant van grove den met ondergroei van 
struiken of bomen), … 

De bossen in de vallei van de Dorperloop werden ook door de BWK-karteerders als ‘biologisch zeer waardevol’ 
bestempeld. Het betreft de venige berkenbroeken of de rompgemeenschappen met Pijpestro ervan (vt). Ook de percelen 
die een meer natuurlijke, loofhoutboomlaag hebben werden als zeer waardeviol bestempeld. Ze kregen de code qb (zeer 
arm zuur eikenbos), hetgeen overeenkomt met het hoger besproken eiken-berkenbos. 
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•  OUD-BOSPLANTEN 

Gezien de relatief  jonge aard van de bossen en de niet natuurlijke boomlaag zijn oud - bosplanten schaars. 

In het studiegebied werden volgende oud-bosplanten (Register flora Vlaanderen, 2001) waargenomen tijdens het 
opnemen van de Braun-Blanquet vegetatieproefvlakken (zie tabel 2.3.2.c). 

Tabel 2.3.2.c Overzicht van de oud-bosplanten in het  bosbeheerplan ‘Kolis’ (volgens Register Flora 
Vlaanderen, 2001) 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren 
Carex remota IJle zegge 
Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 
Ilex aquifolium Hulst 
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 
Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 
Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes 

. 
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RODE LIJSTSOORTEN 

Bij de inventarisaties tijdens de verschillende terreinbezoeken werden in de bosbestanden volgende  Rode Lijst-soorten 
waargenomen (register flora Vlaanderen, 2001)  (zie tabel 2.3.2.d).  

Tabel 2..3.2.d Overzicht van de Rode Lijst-soorten in bosbeheerplan ‘Kolis’ (volgens Register Flora 
Vlaanderen, 2001) 

  

 

Gagel komt verspreid voor in de bosbestanden langs de Dorperloop. Tandjesgras werd aangetroffen op de bospaadjes 
in de zuidelijke delen van bosplaats ‘Kolisheide’. 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam rode lijst categorie
Danthonia decumbens Tandjesgras achteruitgaand
Myrica gale Gagel achteruitgaand
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22..33..33  FFAAUUNNAA  

De bespreking is gebaseerd op bestaande gegevens en in beperkte mate op eigen onderzoek (zie Tabel 2.3.3.a ).  

Tabel: eigen faunawaarnemingen in studiegebied (16 oktober 2006) 

Soort Aantal Locatie 
Snortikker 10 Kolisbos, 'Brandtoren' , bermen van paden 
Bruine winterjuffer 1 Kolisheide, verboste heide 
Snortikker 2 Kolisheide, verboste heide 
Ratelaar 3 Kolisheide, verboste heide 
Vliegenzwam 7 Kolisheide, verboste heide 
Boskrekel Veel Dorperheide, heiderelict 
Snortikker 3 Dorperheide, heiderelict 
Ratelaar 3 Dorperheide, heiderelict 
Bruine winterjuffer 2 Dorperheide, heiderelict 
Zwarte specht  Molenheide, naaldbos 
Blauwe glazemaker 2 m Molenheide, poel nabij Dorperloop 
Kleine Bonte Specht 1 Kolisheide, bos 

Tevens komt houtsnip voor in Kolisheide, en werd in 2007 de rouwmantel als dwaalgast waargenomen (mededeling 
Johan Van Hertem). 

We overlopen eerst de verschillende faunagroepen: welke soorten komen voor en welk beheer vergen ze. 

Vervolgens integreren we de verschillende beheermaatregelen per bosplaats. 

2.3.3.1 VOGELS 

De gegevens van de broedvogelatlas zijn opgevraagd bij Glenn Vermeersch (INBO). Ze zijn per kilometerhok (UTM) ter 
beschikking gesteld (zie bijlage 4 Fauna ). We weten dus niet zeker welke soort waar precies broedt, maar we weten 
welke soorten typisch zijn voor bos en we kunnen dus wel afleiden welke broedvogels in het studiegebied voorkomen. 
We overlopen ze per bosplaats en sommen de meest bijzondere broedvogels op: 

Boseinderheide – De Kievit:  

• soorten van bossen: Groene specht, Sperwer, Matkop; 

• soorten van open plekken in bossen: Grauwe vliegenvanger; 

Kolisheide 

• soorten van bossen: Buizerd, Havik, Fluiter, Groene specht, Matkop, Zwarte specht; 

• soorten van open plekken in bossen: Boompieper, Grauwe vliegenvanger; Boomleeuwerik; 
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Boomleeuwerik, een soort die toch een vrij grote oppervlakte open gebied vereist, heeft gebroed op de Kolisheide op een 
bestand waar een kaalkap werd uitgevoerd (mededeling Johan Van Hertem). In dit kilometerhok komt ook Geelgors 
voor.  

Broekerheide 

soorten van bossen: Matkop 

In dit hok komen vooral veel bijzondere broedvogels van open gebieden voor: Wulp, Roodborsttapuit, Kwartel, Geelgors. 

Bergheide / Bergerheide 

• soorten van bossen: Buizerd, Ransuil 

• soorten van open plekken in bossen: Boompieper 

In dit kilometerhok komen ook IJsvogel en Geelgors voor en volgende bijzondere broedvogels van open gebieden 
werden aangetroffen: Boomleeuwerik, Oeverzwaluw. 

Bosschellerheide 

soorten van bossen: Buizerd, Fluiter 

Zelf namen we Zwarte specht waar in de bosplaats Molenheide en Kleine Bonte specht in Kolisheide. Zwarte specht is 
opgenomen in de Europese Vogelrichtlijn.  

Mischa Indeherberg (Aeolus) meldt nog volgende waarnemingen uit het recente verleden: 

• Meerdere territoria Nachtzwaluw  centraal in Kolisheide, op open plekken die na kappingen ontstonden; 

• Bosuil is al lang bekend van het gebied Kolisheide; 

• Net ten westen van bosplaats ‘Brandtoren Kolis’ is er een open plek  in het bos waar vroeger een schietstand 
gelocaliseerd was. Hier overwinterde  Klapekster overwinterde en broedde 1 koppel Boomleeuwerik ;  

We kunnen de bosgerelateerde broedvogels ruwweg verdelen in 2 groepen: 

1. soorten die gebonden zijn aan het bos zelf: ze foerageren en/of broeden in bomen. Hoe ouder en gevarieerder het 
bos voor wat betreft de leeftijdsopbouw en de soortensamenstelling, hoe rijker het bos is aan soorten en aantallen van 
deze groep. Van deze groep treffen we Havik, Buizerd, Zwarte specht, Groene specht en Grote bonte specht momenteel 
al aan. Indien oude bossen nagestreefd worden, behoren onder andere Boomklever, Glanskop, Wespendief en zelfs 
Middelste Bonte Specht tot de doelsoorten. Vooral oude eiken zijn zeer waardevol omwille van hun belang voor 
holenbroedende vogels. 
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2. een belangrijke groep wordt gevormd door soorten die voorkomen op de overgang van bos naar heide: 
Nachtzwaluw, Boompieper, Gekraagde roodstaart, Grauwe en Bonte vliegenvanger. Open plekken, geleidelijke 
bosranden, brede brandgangen en paden zijn geschikt voor deze soorten.  

Van deze groep komen Boompieper, Grauwe vliegenvanger en Nachtzwaluw reeds voor. De Nachtzwaluw  is de 
belangrijkste doelsoort. Ze is Europees beschermd door de Vogelrichtlijn. In Vlaanderen broedt 90% van de populatie in 
de Limburgse Kempen, vooral rond de steilrand van het Kempens plateau.  

Voldoende open bossen en brede paden met zandige plekken in de bosrand volstaan opdat de Nachtzwaluw en 
Boompieper zich in deze bossen kunnen vestigen en standhouden.  

 

2.3.3.2 HERPETOFAUNA (AMFIBIEËN EN REPTIELEN) 

We vroegen gegevens op van de databank van het Instituut voor Natuur- en bosonderzoek (med. Dirk Bauwens). Dit 
wordt aangebonden op kilometerhokniveau. De gegevens zijn dus niet enkel uit het bos zelf afkomstig maar ook uit de 
directe omgeving daarvan die binnen het kilometerhok valt. 

Er zijn maar heel weinig gegevens bekend uit het studiegebied: 

• FS7473 (Broekerheide, Op het Broek): Alpenwatersalamander, Kleine watersalamander;  

• FS7475 (Molenheide): Bruine kikker 

• FS7476 (In het Broek): Bruine kikker 

Nochtans zijn er enkele locaties die er geschikt uitzien voor de Levendbarende hagedis (Lacerta vivipara), die 
‘zeldzaam’ is in Vlaanderen volgens de Rode lijst (Bauwens & Claus, 1996): 

• De brede paden in de bosplaats ‘Brandtoren Kolis’; 

• De heide met boomopslag in het zuidelijk deel van de bosplaats kolisheide 

• De lichtrijke vochtige bossen langs de Dorperloop in de bosplaats Molenheide;  

 

2.3.3.3 VISSEN 

Aeolus maakte recent een Ecologische inventarisatie en Visievorming op voor het stroomgebied van de Warmbeek 
(Andriessen et al., 2005). Daarin worden alle bevissingen van de Warmbeek, Dorperloop en Kolisloop besproken. 

De Warmbeek ter hoogte van Rooie Pier leverde bij een bevissing in 1998 zes vissoorten op: Beekforel, Paling, 
Riviergrondel, Bermpje, Amerikaanse hondsvis en Driedoornige stekelbaars. In 2004 zijn op dezelfde plaats vijf 
vissoorten gevangen: Paling, Riviergrondel, Bermpje, Amerikaanse hondsvis en Driedoornige stekelbaars. Dus enkel de 
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Beekforel, die hier wellicht uitgezet is, ontbrak in 2004 vergeleken met 1998. De Dorperloop werd in 2004 bekeken ter 
hoogte van Rooie Pier en Broekerheide, maar op geen van beide locaties werd een vis gevangen. De Kolisloop stond 
droog ten tijde van de bemonstering van 2004. 

Het Bermpje (Noemacheilus barbatulus) wordt beschermd door de visserijwetgeving en is opgenomen in Bijlage III van 
het Verdrag van Bern. De soort staat bekend als indicator van zuiver water. Recent onderzoek toont aan dat de soort in 
Vlaanderen algemener is dan voorheen gedacht en dat de soort blijkbaar toch wel wat vervuiling kan verdragen. De soort 
is momenteel niet bedreigd in Vlaanderen.  

In de Oude Beek is op 2 plaatsen Beekprik (Lampetra planeri) gevangen in 2004: 6 exemplaren in het stroomopwaartse 
deel en 11 in het afwaartse deel. De soort is slechts uitzonderlijk in de Warmbeek gevangen (3 ex. in maart 2000 en 1 
ex. In 2006), ter hoogte van de molen ‘t Mulke. De Beekprik is kenmerkend voor zuurstofrijke, langzaam stromende 
beken met goede water- en structuurkwaliteit.  

2.3.3.4 DAGVLINDERS 

In de databank van de Vlaamse vlinderwerkgroep vzw zitten veel gegevens van Kolisbos, waarmee de 3 bosplaatsen 
‘Brandtoren Kolis’, ‘Kolisheide’ en ‘Molenheide’ bedoeld worden (med. Dirk Maes). We bespreken deze 3 locaties dan 
ook samen.  

In Kolisbos zijn niet minder dan 24 dagvlindersoorten waargenomen, die we als volgt kunnen karakteriseren naar 
habitatvoorkeur: 

• Bossen (mét open plekken) en bosranden: Bont zandoogje, Boomblauwtje, Citroenvlinder, Eikenpage, 
Gehakkelde aurelia, Kleine ijsvogelvlinder, Landkaartje en Rouwmantel als dwaalgast. 

• Heideterreinen met boomopslag // overgangen van bos naar droge heide: Bruine eikenpage en Groentje; 

• Vochtige graslanden in bosrijke omgeving: Bont dikkopje (voedselarme situaties), Oranjetipje (voedselrijke 
omstandigheden); 

• Droge, voedselarme graslanden: Hooibeestje en Kleine vuurvlinder; 

• Grazige terreinen (ruigere graslanden, ruigtes): Bruin zandoogje, Geelsprietdikkopje, Groot dikkopje, Koevinkje, 
Oranje zandoogje, Zwartsprietdikkopje; 

• Allerlei habitats (culltuurvolgers): Dagpauwoog, Groot koolwitje, Klein koolwitje, Klein geaderd witje, Kleine vos; 

Van de genoemde soorten zijn er 4 opgenomen als ‘kwetsbaar’ in de Vlaamse Rode lijst (Maes & Van Dyck, 1999): 
Kleine ijsvogelvlinder, Bruine eikenpage, Groentje en Bont dikkopje. We bespreken deze soorten wat uitgebreider. 
Daarnaast is ook Hooibeestje steeds zeldzamer aan het worden, en ze zal wellicht in de toekomst opgenomen worden in 
de Rode lijst.  

Voor Kleine ijsvogelvlinder (Limenitis camilla) (Rode lijst: Kwetsbaar) zijn bossen met open plekken en bosranden met 
Kamperfoelie van belang. In Nederlands Limburg vertoont de soort een duidelijke voorkeur voor vochtige bosgebieden 
(Akkermans et al., 2001). In Belgisch Limburg vinden we een belangrijke populatie in het Stamprooierbroek (Bree, 
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Kinrooi). In Vlaams-Brabant is de soort erg zeldzaam, maar komt wel een grote populatie voor in het Walenbos. Dit zijn 
beide zeer natte gebieden.  

De Kleine ijsvogelvlinder is binnen het studiegebied enkel waargenomen in UTM-hok FS7475, bosplaats Molenheide. 
Om deze prachtige en zeer gracieuze vlinder kansen te geven, moet het bosbeheer zorgen voor open lichtrijke 
loofbossen in de vochtige zones langs de Dorperloop. 

Het Bont dikkopje (Carterocephalus palaemon) is op de Rode lijst opgenomen in de categorie kwetsbaar. Het verkiest 
de overgang van vochtige graslanden naar vochtige bossen, open plekken (ook brede bospaden) in broekbossen en 
heiden (vaak in de buurt van grachten of vennen). De wijfjes zetten de eitjes af op een pas uitgekomen blad van 
Pijpestro of Hennegras, maar ook op andere breedbladige grassen van het geslacht Struisriet, Kropaar, Timoteegras, 
Witbol en Vossestaart. De waardplanten staan meestal in een strook van 1 meter van de bosrand of op een open en vrij 
vochtige, grazige en schaduwrijke plaats in het bos, in vegetaties die al meerdere jaren niet gemaaid worden. Wijfjes 
hebben een grote nectarbehoefte en zijn op bloemrijke plaatsen te vinden. Populaties van het Bont dikkopje zijn vaak vrij 
klein en komen dikwijls op vrij kleine terreinen voor (Maes & Van Dyck, 1999). 

Het Bont dikkopje komt wijd verspreid over het studiegebied voor, in 4 UTM-hokken (FS7374, FS7375, FS7474 en 
FS7475), met andere woorden in het hele deelgebied Kolisheide en in Molenheide.  

Beheer voor het Bont dikkopje is vooral relevant in de vochtige zones langs de Kolisloop en Dorperloop.  Meer licht in het 
bos door omvorming van naald- naar loofhout en de aanleg van brede, grazige stroken langs de bospaden zal het aantal 
Bont dikkopjes doen toenemen.  

Bruine eikenpage (Satyrium ilicis) en Eikenpage (Neozephyrus quercus) zijn vooral te vinden op Zomereik. De Bruine 
eikenpage is op Vlaams niveau veel zeldzamer dan de Eikenpage en gebruikt over het algemeen kleinere boompjes als 
waardplant dan de Eikenpage (Maes & Van Dyck, 1999).  

De Bruine eikenpage is in het studiegebied enkel bekend van FS7475, bosplaats Molenheide.  

Een geschikt bosbeheer voor zou ervoor moeten zorgen dat er voor de twee Eikenpagesoorten groepjes (jonge) eiken 
behouden blijven in mantel- of zoomvegetaties aan de randen van de bossen of in heideterreintjes. Omvorming van 
naaldbos naar loofbos én voldoende licht in het bos is uiteraard positief voor beide soorten. De Bruine eikenpage zal 
vooral in de eerste fase profiteren, als er veel jonge eikjes opschieten op een open plek.  

Het Groentje (Callophrys rubi) (Rode lijst: kwetsbaar) verkiest in Vlaanderen droge en vochtige heide als habitat. Eitjes 
worden afgezet op Dopheide, Brem, Blauwe bosbes, Struikhei, Spork en Gaspeldoorn. Het voorkomen van wat 
boomopslag (Berk, Spork) op de heide is belangrijk voor deze soort (Maes & Van Dyck, 1999). Het Groentje is de 
adoptiesoort van de gemeente Overpelt. 

Het Groentje is in het studiegebied enkel bekend van FS7475, bosplaats Molenheide.  

Veel struikopslag in de bosrand (mantelzoomvegetaties) en veel nectarplanten zijn zeer positief voor het Groentje.  

Besluit 

Limburg speelt een erg belangrijke rol voor het behoud van dagvlinders in Vlaanderen. De Kempen zijn vooral belangrijk 
voor een reeks typische heidesoorten. In Midden-Limburg komen nog grotere populaties voor, in Noord-Limburg zijn nog 
nauwelijks grote heideterreinen over waar deze soorten gedijen. Binnen de gemeentebossen van Neerpelt en Bocholt, 
meer bepaald in het Kolisbos, zijn 4 Rode-lijstdagvlinders waargenomen.  
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Kleine ijsvogelvlinder is een echte bossoort, terwijl Bruine eikenpage, Groentje en Bont dikkopje gebonden zijn aan de 
overgangen tussen enerzijds heide en schrale graslanden en anderzijds bos. Voor deze 4 soorten kunnen de 
gemeentebossen een rol spelen, indien men er in het bosbeheer rekening mee houdt.  

2.3.3.5 SPRINKHANEN 

Voor het studiegebied zijn geen gegevens van sprinkhanen bekend in de databank van SALTABEL (de Belgische 
sprinkhanenwerkgroep) (med. P. Adriaens) !  

Een terreinbezoek op 16 oktober 2006 leverde nochtans nog 4 soorten op, waarvan 2 Rode-lijstsoorten ! Op 3 plaatsen 
namen we Snortikker (Chorthippus mollis) waar. Op de bosplaatsen ‘Brandtoren Kolis’ en Kolisheide was het duidelijk 
dat de brede bermen langs de paden, die jaarlijks gemaaid worden, een grote betekenis hebben. We vonden de soort 
voorts ook in een heiderelict in de bosplaats Dorperheide. Op die locatie kwam ook een tweede Rode-lijstsoort voor: 
Boskrekel (Nemobius sylvestris).  

In het LIKONA jaarboek van 2005 wordt de sprinkhaanfauna van het Nationaal Park Hoge Kempen besproken 
(Lambrechts et al., 2006). Op Vlaams niveau is dit gebied uiterst belangrijk. Het herbergt veel Rode-lijstsoorten. Vooral 
droge heide en zijn pioniervegetaties (stuifzand, buntgrasvegetaties) evenals droge, voedselarme graslanden zijn 
belangrijke ecotopen. 

Bossen zijn van minder betekenis voor sprinkhanen. Een in Vlaanderen zeer algemene soort van bossen is de 
Boomsprinkhaan. Veel zeldzamer is de Boskrekel, een typische soort van zonnige, warme bosranden. In de Kempen 
komt deze soort toch nog vrij frequent voor.  

Het komt er vooral op aan een aantal open ecotopen in de bossfeer te creëren. Door brede paden of brandgangen te 
maken doorheen de bossen en te zorgen voor een netwerk aan (kleine) heideperceeltjes (halve tot 1ha) – waarvan 
enkele permanente open plekken met heide- kan men een kans bieden aan bijzondere heidesoorten als Wekkertje, 
Negertje, Heidesabelsprinkhaan en Veldkrekel (Rode-lijstsoorten) en Knopsprietje (momenteel niet bedreigd).  

De Veldkrekel is een soort die van brede zandpaden gebruik kan maken om te migreren. Deze soort was eertijds zeer 
talrijk in de Kempen. Zijn zang was één der meest typische geluiden op de heide. De soort is zeer sterk achteruitgegaan. 
Nu er meer aandacht gaat naar heideherstel, doet ze het weer beter in Midden-Limburg en breidt ze zich uit.  

Tenslotte benadrukken we nog eens dat we vaststelden dat de Snortikker gebruik maakt van de plaatselijk brede 
gemaaide bermen langs de paden.  

2.3.3.6 XYLOBIONTE (HOUTBEWONENDE) KEVERS 

Voor bossen is de groep van xylobionte kevers erg belangrijk. Dit zijn kevers die voor hun ontwikkeling minstens in 1 
levensfase hout nodig hebben. In het Nationaal Park Hoge Kempen zijn 158 xylobionten bekend, vergeleken met 349 in 
heel Limburg (Stassen & Crevecoeur, 2006). In het studiegebied is voor zover bekend nog geen onderzoek naar deze 
diergroep uitgevoerd. 

Naast oude bomen, staand en liggend dood hout is de aanwezigheid van nectarbronnen in de bosrand heel belangrijk. 
Brem en Lijsterbes zijn hierbij belangrijke soorten.  
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Eén der meest spectaculaire xylobionte kevers is het Vliegend hert (Lucanus cervus). Ondanks het opvallende uiterlijk 
blijft de soort vaak onopgemerkt en dat heeft alles te maken met de nachtelijke en verborgen levenswijze. De soort is in 
2006 ontdekt in Jagersborg te Maaseik (med. Luc Crevecoeur), een gebied dat nochtans al goed onderzocht was 
voordien. 

2.3.3.7 LIBELLEN 

Er zijn heel wat gegevens van libellen opgenomen in de ‘Ecologische inventarisatie en Visievorming op voor het 
stroomgebied van de Warmbeek’ (Andriessen et al., 2005), die recent door Aeolus is opgemaakt.  

In Vlaanderen zijn slechts een beperkt aantal soorten typisch voor stromend water. Daarvan komen 3 soorten voor langs 
de Warmbeek, Weidebeekjuffer, Bosbeekjuffer en Gewone bronlibel. Vooral de laatste 2 zijn zeldzaam in Vlaanderen en 
als bedreigd opgenomen in de Rode lijst.  

Op 10 juni 2006 is in het Kolisbos op het grondgebied van Kaulille een mannetje van de Bosbeekjuffer waargenomen 
(med. Jef Lommelen).  

Voor deze soorten kan men in het bosbeheer niet zoveel doen. Watervervuiling en verdroging dienen tegengegaan te 
worden.  

Een terreinbezoek op 16 oktober 2006 leverde 2 waarnemingen op van de Bruine winterjuffer (Sympecma fusca), een 
zeldzame soort op Vlaams niveau, die recent wel in uitbreiding is. Op een heiderelict in het zuiden van de bosplaats 
Kolisheide zagen we 1 ex. en in een heiderelict in Dorperheide 2 exemplaren.  

Behoud en versterking (door opstuwing) van de natte zone langs de Dorperloop is de voornaamste beheermaatregel 
voor deze en andere libellen.  

2.3.3.8 MIEREN 

Uit recent onderzoek binnen het Nationaal Park Hoge Kempen, samengevat in het Likona Jaarboek 2005 ( Lambrechts & 
Vankerkhoven, 2006), blijkt dat vooral droge heide een uiterst belangrijk ecotoop is voor onze inheemse mierenfauna.  

Toch zijn ook bossen belangrijk, namelijk voor Rode bosmieren. Alle 3 de inheemse Rode bosmieren, namelijk de 
Behaarde bosmier (Formica rufa), de Kale bosmier (Formica polyctena) en de Zwartrugbosmier (Formica pratensis), zijn 
kwetsbaar op Vlaams niveau. Bosmieren zijn plaatselijk zeer sterk achteruitgegaan ! Er zijn meerdere oorzaken: 

• Wellicht de belangrijkste is het feit dat de bossen vroeger veel lichtrijker waren en de bosmieren nu 
teruggedrongen worden tot bosranden. Daar treedt tegenwoordig vaak verbraming op door meststoffen uit 
aanpalende landbouwgebieden. Enkel op arme zandbodem houden de bosmieren stand. 

• Een tweede bedreiging is het roven van poppen uit mierennesten door mensen, als voer voor vogels. Rode 
bosmieren zijn nochtans wettelijk beschermd ! 

Er zijn geen nesten van Rode bosmieren waargenomen tijdens het veldwerk, maar allicht komen ze wel voor. 
Heiderelicten langs paden zijn plaatsen waar men frequent nesten van Rode bosmieren aantreft. 

2.3.3.9 BESLUITEN EN BEHEERAANBEVELINGEN TEN BEHOEVE VAN FAUNA 

De bosplaatsen van vandaag liggen op plaatsen waar vroeger uitgestrekte heidegebieden lagen. Het zijn vrij jonge 
bossen en er is op veel plaatsen geen echt typische oud-bosfauna aanwezig. Anno 2006 zijn er slechts kleine relicten 



BOSBEHEERPLAN KOLIS 

   82 

heide en voedselarme graslanden meer over. Een aantal bijzondere heidesoorten weet daar nog stand te houden. We 
vermelden: 

 

• Vogels: Boompieper en Nachtzwaluw ; 

• Vlinders: Groentje, Bruine eikenpage en Bont dikkopje; 

• Sprinkhanen: Boskrekel en Snortikker; 

Daarnaast zijn er nog tal van doelsoorten die men zou kunnen krijgen bij gericht beheer. 

Elke beheermaatregel die gericht is op het lichtrijker maken van de bossen, heeft veel kans om positief uit te pakken voor 
fauna, omdat vele belangrijke doelsoorten in de wijde omgeving aanwezig zijn. 

Grote open heidegebieden herstellen is hier niet meer mogelijk en soorten die van uitgestrekte open heide houden, zoals 
de Wulp, de gemeentelijke adoptiesoort van Neerpelt, moet men hier niet meer verwachten.  

Maar er is een lange reeks van dieren, veelal ongewervelden, die wél voldoening neemt met kleine heidesnippers 
ingebed in een matrix van bos, vooral als ze onderling verbonden zijn via corridors (vb. brede ‘brandgangen’). We 
vermelden Levendbarende hagedis, Bruine eikenpage, Groentje, Rode bosmier, …als voorbeelden.  En deze soorten, 
die houden van een ‘open boslandschap’, zijn wel belangrijke doelsoorten !  

De Geelgors, de adoptiesoort van de gemeente Bocholt, is in eerste instantie een soort van kleinschalige agrarische 
landschappen. Echter in heidegebieden met veel boomopslag en aan overgangen van bos naar heide komt ze ook voor. 
Indien er voldoende openheid gecreëerd wordt in de bossen, kan men de Geelgors verwachten.  

Algemene beheermaatregelen die voor fauna belangrijk zijn: 

• Behoud van oude bomen met veel holtes: voor holenbroedende vogels en voor vleermuizen. Vooral oude eiken 
en beuken zijn waardevol.   

• Behoud van liggend en staand dood hout: voor bijna alle bosbewonende dieren is dit van belang ! 

• Voldoende licht in het bos: ook dit is voor zeer veel organismen belangrijk, in het bijzonder voor vlinders; 

• Aandacht voor geleidelijke overgangen tussen bos en open terrein: mantel-zoomvegetatie
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2.4 OPBRENGSTEN EN DIENSTEN 

Jachtverpachting 

• De gemeente Neerpelt heeft pachtovereenkomsten afgesloten met de volgde personen: 

Bolsius Joannes 
Larkendreef 4 
3910 Neerpelt 
 
Vanherck Albertus 
Kolisbos 3B 
3910 Neerpelt 
 
Jozef Winters 
Geuskens 56 
3910 Neerpelt 

De overeenkomsten zijn telkens afgesloten voor een periode van 9 jaar en lopen af op 1 januari 2014. 

In 2007 leverde deze verpachting van de bossen 2176,41 € op. 

• De gemeente Bocholt heeft een pachtovereenkomst met de Jagersvereniging Bocholt (Leo Vandervelden, 
voorzitter en Serge Dewulf, secretaris). Deze jachtverpachting geldt voor onbepaalde duur, doch de pachtprijs 
kan 3 - jaarlijks herzien worden. De loten zijn verpacht vanaf 1januari 1990, 1 juli 1990 en 21 juli 1990. 

De pachtprijs bedraagt 9,92 € per ha per jaar. In totaal vallen 57,3904 ha in de bossen van dit beheerplan, hetgeen een 
jaarlijkse opbrengst betekent van 569,31 €. 

De opbrengsten van de voorziene houtverkopen worden ingeschat in deel 6 ‘Kosten – Batenanalyse’. 
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33  BBEEHHEEEERRDDOOEELLSSTTEELLLLIINNGGEENN  

3.1 METHODIEK 

De grote uitdaging van dit beheerplan is een plan uit te werken waarbij economische bosbouw, ecologie en recreatie zo 
goed mogelijk op mekaar afgestemd worden. In het verleden werden de Kempense bossen aangelegd met slechts één 
belangrijk doel voor ogen: economische bosbouw onder vorm van mijnhoutproductie. Vandaar dat belangrijke 
ecologische potenties niet of slechts in zeer beperkte mate tot uiting komen. Bovendien valt de bosfunctie ‘ecologie’ het 
moeilijkst te combineren met andere functies. Om te komen tot een evenwichtigere samenhang van alle bosfuncties 
werden voor de bosbestanden in de gemeente Neerpelt en Bocholt ecologische ambitieniveaus opgesteld. Hoe hoger 
het ecologisch ambitieniveau, des te meer prioriteit er geschonken wordt aan ecologische aspecten. Het voordeel van 
deze gezoneerde aanpak is dat op bepaalde plaatsen voluit de kaart ecologie kan getrokken worden en op andere 
plaatsen economische bosbouw en/of recreatie de bovenhand kunnen halen. Het netto resultaat is dat alle bosfuncties 
aan bod komen, zonder mekaar al te zeer te belemmeren. Het evenwichtig naast mekaar bestaan van deze bosfuncties 
is een belangrijke betrachting van de tegenwoordig door het ANB gehanteerde duurzame bosbeleidsvisie ( zoals 
beschreven in de Criteria Duurzaam Bosbeheer).  

33..11..11  AAFFBBAAKKEENNIINNGG  EECCOOLLOOGGIISSCCHHEE  AAMMBBIITTIIEENNIIVVEEAAUUSS  

 

Voor de afbakening van ecologische ambitieniveaus werd rekening gehouden met volgende aspecten: 

 Gewestplanbestemming en ruimtelijke planning: groengebied op het gewestplan, VEN-gebied, SBZ-H 
gebied, GRS 

 aanwezige potenties op basis van abiotiek 
 aanwezige flora  en faunaelementen, of goede uitgangspositie om deze elementen te bevorderen  
 reeds genomen ecologische initiatieven (stiltegebied, intenties natuurverenigingen…) 
 aanwezigheid van echte topdoelsoorten of tophabitats (venig berkenbroek, gagelstruweel,heischraal 

grasland, heidegebieden, duintjes…).  
 
De ruimtelijke weergave van deze denkoefening vindt u op kaart 31:  Ecologisch ambitieniveau 
 
Het begrip ‘ambitieniveau’ moet gezien worden als ‘ wenselijkheid om gerichte inspanningen te doen voor’. Dit begrip 
werd hier gehanteerd vanuit ecologisch oogpunt. Ecologisch ambitieniveau  ‘zeer hoog’ betekent dat ecologie hier de 
hoofdfunctie van het bos is en dat belangrijke inspanningen zullen gedaan worden voor het behoud of de verbetering van 
bepaalde ecologische waarden . In de categorie ‘matig’ en ‘hoog’ krijgen economische bosbouw en recreatie een steeds 
belangrijker aandeel. Deze opdeling is niet strikt te hanteren, in ambitieniveau ‘zeer hoog’ kunnen bijvoorbeeld ook nog 
recreatieroutes passeren. Deze mogen echter niet in conflict zijn met de ecologische doelstellingen. 
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3.2 ALGEMEEN: BESPREKING VERSCHILLENDE BOSFUNCTIES 

Economische functie van het bos.  

Het merendeel van de  Kempense bossen werd in het verleden aangelegd met het oog op commerciële houtproductie 
(Grove den of Corsicaanse den in functie van houtproductie). De economische functie van het bos blijft ook vandaag een 
belangrijk aandachtspunt. (zie Criterium 3.2., indicator 3.2.2.). De prijs van kwaliteitsvol hooghout is de laatste jaren 
bovendien sterk gestegen. In de huidige beheervisie zal echter meer dan vroeger getracht worden om een beter 
evenwicht te verkrijgen tussen de economische bosfunctie en de overige bosfuncties. 

 

Ecologische functie.  
 

Zoals blijkt uit het beschrijvend deel (zie hoofdstuk 2) bezit de gemeente Neerpelt hoge ecologische potenties. In 
gebieden met het hoogste ecologisch ambitieniveau (zie kaart 31) worden maatregelen genomen om deze ecologische 
potenties zo goed mogelijk te benutten. Hieronder worden enkele krachtlijnen opgesomd die in het hoofdstuk 
maatregelen (zie hoofdstuk 4) concreet zullen uitgewerkt worden. 

1. Open plekken in het bos en bosrandbeheer. De beheervisie van het Agenschap Natuur en Bos geeft aan dat aangaande 
ontwikkeling van “open plekken met ecologische meerwaarde” en “bosranden” 5 tot 15% van de totale 
bosoppervlakte als streefwaarde wordt voorop gesteld. Concreet voor Neerpelt wordt gestreefd naar vegetaties 
uit de heidesfeer en geleidelijke overgangen van heide naar bos, gezien de beoogde faunadoelsoorten (zie 
hoofdstuk 2, deel fauna). Rond de Dorperloop worden bovendien specifiek natte heidevegetaties beoogt, 
afgewisseld met gagelstruwelen. Daarom zal het Kolisbos een meer open karakter krijgen. Lokaal zullen 
waterpartijen (vennen of ondiepe plassen) worden gecreëerd met een oppervlakte tot 100m2 per poel. (zie kaart 
33) 

 

2. Bosomvorming en gemengde bestanden. In de CDB wordt gesteld dat 20% “gemengd inheemse bestand” dient te 
worden beoogd of dat 20% in omvorming is naar gemengde bestanden binnen de termijn van het beheerplan 
(Criterium 5.2., indicator 5.2.1.) Op lange termijn (80jaar) moet er volgens de beheervisie van ANB  gestreefd 
worden naar minstens 80% gemengd inheemse bestanden. Uit tabel 3.1.1 blijkt dat er momenteel slechts 7,48 
% van de inheemse bestanden ook gemengd zijn (soms van groeps- en stamsgewijze menging).  Gepaste 
maatregelen om het aandeel gemengd inheemse bestanden te doen toenemen zijn dus aan de orde voor de 
komende 20 jaar. (zie kaart 37) 

 

Tabel 3.1.1 Overzicht inheemse en exotenbestanden per mengingsvorm 

 Som van Opp (% van 
totale opp) Mengingsvorm         
Inh/Exoot Homogeen Groepsgewijs Stamsgewijs NVT Eindtotaal 

E 16,57 4,89 0,46   21,92 

E/I   11,12 7,88   18,99 

I 39,28 1,32 6,16 0,11 46,86 

I/E   8,06 3,00   11,07 

NVT       1,16 1,16 

Eindtotaal 55,84 25,39 17,49 1,28 100,00 
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3. Verjonging 

De voorkeur gaat uit naar natuurlijke verjonging, doch kunstmatige verjonging dringt zich op in de 
bestanden waar de gewenste soorten niet voorkomen. Op de meeste plaatsen zal het slagen van de 
gewenste ‘inheemse’ verjonging gepaard moeten gaan met bestrijding van Amerikaanse vogelkers in 
de struik- en kruidlaag. (zie kaart 37)² 

In de regel zal eerst gemikt worden op natuurlijke verjonging, maar voor bestanden waar dit niet het 
gewenste resultaat bereikt zal kunstmatige verjonging worden toegepast. 

 

4. Variatie in boomsoortkeuze en beheer.  
 

In het boscomplex worden mogelijkheden gezocht om de variatie te verhogen, contrasten te creëren 
en zo het karakter van het gemeentebos te versterken. Op die manier wordt zowel  belevingswaarde 
als de ecologische functie van het bos verhoogd. 
 

5. Vernatting 
 
Uit de inventarisatie blijkt dat er potenties zijn voor ontwikkeling van vegetaties van natte bodem. Dit 
zowel binnen de bossfeer (venig berkenbroek, elzenbroek, gagelstruweel) als in de open sfeer (natte 
heide). Effectieve vernatting en/of tegengaan van verdere ontwatering van deze gebieden is nodig 
om deze potenties ook daadwerkelijk tot uiting te brengen. 

 
Sociaal-recreatieve en educatieve functie 
 

Recreatie is aanwezig in de gemeentebossen van Neerpelt en Bocholt (zie kaarten 26-30) . Er zal gepoogd 
worden de recreatie zodanig te zoneren dat er zo weinig mogelijk conflict is met de overige bosfuncties (vooral 
ecologie). Door het plaatsen van infoborden en organiseren van informatiewandelingen kan gemotiveerd 
worden waarom bepaalde boszones minder intensief kunnen gebruikt worden voor recreatie. 

3.3 CONCRETE DOELSTELLINGEN PER THEMA 

Beheerdoelstellingen met betrekking tot de economische functie 

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

Bij de houtoogst wordt het duurzaamheidsprincipe gehanteerd, waarbij niet alleen gekeken wordt naar de 
productieve duurzaamheid maar ook gekeken wordt of de ingrepen de duurzaamheid van de andere 
bosfuncties blijven garanderen. Hierbij worden principes aangehouden zoals beperking van kaalslagen tot 1 
hectare, tenzij in het kader van omvormingen van (agressieve) exoten; een aangepast gebruik van machines 
en een goede keuze van de tijdstippen van exploitaties. De economische functie wordt tevens in overweging 
genomen bij de boomsoortenkeuze, waarbij de standplaatsgeschiktheid van de soort van groot belang is. 
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Uiteraard is het duurzaamheidsprincipe bij de economische functie vooral aanwezig bij de houtoogsten. De 
intensiteit van deze ingrepen dient binnen de grenzen van de productiekracht van de bossen te blijven. Indien 
dit niet het geval is kan men spreken van overmatige kappen of roofbouw, wat tot gevolg heeft dat het bos op 
termijn kan verdwijnen. Om te komen tot een objectief criterium wordt een kapkwantum gedefinieerd. Dit is 
een objectieve norm die een maximaal mogelijk te kappen houtvolume definieert. Het kapkwantum kan ofwel 
gebaseerd zijn op een “stand-still” scenario met als doel om de huidige bossamenstelling op niveau te houden 
qua verhouding bos-open plekken, qua bestandsdichtheid en qua samenstelling. Het kapkwantum is in dat 
geval vrij eenvoudig te berekenen en is het product van de gemiddelde jaarlijkse aanwas met de totale 
beboste oppervlakte.  

Nota: bepalen van de gemiddelde jaarlijkse aanwas 

De jaarlijkse aanwas of bijgroei is de volumetoename van een boom (of opstand) per jaar per oppervlakte-
eenheid ten gevolge van groei (=aanwas). 

Voor de meeste bossen zijn er geen concrete gegevens beschikbaar voor wat betreft de gemiddelde jaarlijkse 
aanwas. De aanwas is afhankelijk van de boomsoort en varieert naargelang de standplaats. In de Beheervisie 
voor openbare bossen van det voormalige Afdeling Bos en Groen (thans ANB) worden gemiddelde waardes 
weergegeven. De meest relevante aanwasgegevens voor Neerpelt en Bocholt zijn die van Grove den ( 
aanwas van 5–11 m3 /ha/jaar); Corsicaanse den (15-21 m3 /ha/jaar) en Zomereik (2-3 m3 /ha/jaar) en 
Amerikaanse eik (4-8 m3 /ha/jaar). 

Rekening houdend met deze gemiddelde waardes werd een gewogen gemiddelde waarde berekend, rekening 
houdend met het procentuele aandeel per boomsoort. Uitgemiddeld over alle boomsoorten heen komen we 
voor het volledige bos uit op een gemiddelde jaarlijkse aanwas van ongeveer 8m3 /ha/jaar. Dit is zoals in de 
meeste Kempense gemeenten hoger dan het voor Vlaanderen gehanteerde gemiddelde van 5 m3 /ha. 
Merken we echter op dat de berekingen gebaseerd zijn op gemiddeldes en dat er bovendien een extrapolatie 
gebeurde van proefvlaksgewijze metingen naar volledige bestanden. Dit cijfer is dan ook nooit exact juist en 
geeft slechts een benaderende waarde van de aanwas. 

Het bepalen van een duurzaam kapkwantum moet echter gerelateerd worden aan de beheerdoelstellingen en 
beheermaatregelen. In bepaalde gevallen is het dan ook gerechtvaardigd dat het kapkwantum hoger ligt dan 
de gemiddelde jaarlijkse aanwas en de bestandsvoorraad van het bos dus verlaagt. De Criteria Duurzaam 
Bosbeheer laten zulks toe in volgende gevallen: 

• Wegwerken van dunningsachterstand 
• Creëren van open plekken 
• Omvormen van homogene bestanden van exoten 
 

Het ijler stellen van de bestanden wordt uitgevoerd ten einde de natuurlijke omvorming te bevorderen en de 
verjonging van inheems loofhout onder scherm te stimuleren. Tegelijk is het de bedoeling van open plekken te 
creëren evenals mantel-zoomvegetaties. Hiervoor moet bestaand bos gekapt worden, wat een tijdelijke 
verhoging van het kapkwantum veroorzaakt. 

Uit de inventarisatie is gebleken dat de bestandsvoorraad over het algemeen niet te hoog is: het gemiddelde 
grondvlak bedraagt 27,61 m2/ha.  
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Toch zal voor bestanden waar men (versnelde ) omvorming naar gemengd inheemse boomsoorten 
vooropstelt (zie kaart 32) zal intensiever gedund worden. Gemiddeld zal hier een jaarlijks kapkwantum van 10 
- 15 m3 /ha/jaar gehanteerd worden.  

Naast intensieve dunningen om de bestandsvoorraad te verlagen zullen er ook eindkappen uitgevoerd worden 
voor de inbreng van verjongingsgroepen of voor de creatie van open plekken en bosranden (zie kaart 33). 
Deze maatregelen zullen besproken worden in hoofdstuk 4 (maatregelen) Tot slot zijn er nog de normale 
dunningen in bestanden zonder dunningsachterstand.  

Beheerdoelstellingen met betrekking tot de ecologische functie 

Op kaart 33 wordt een overzicht gegeven van zoekzones voor open plaatsen en bosranden. De zoekzones 
voor grote open plekken situeert zich in het kerngebied van dit beheerplan: de bossen Kolisheide, Molenheide 
en Broekerheide in de buurt van de Dorperloop. Bedoeling hiervan is de verdamping door de boomlaag tegen 
te gaan en door het open karakter geschikte uitgangssituaties te creëren voor ontwikkeling van onder meer 
natte heide, kleine zeggenvegetaties en gagelstruweel. Aanleg van kleinere open plekken en interne golvende 
bosranden om vegetaties te bekomen uit de droge heidesfeer zijn voorzien in de jonge  bestanden ten 
noorden van de brandtoren , in de zuidelijke delen van Kolisbos en in de reliëfrijke Dorperheide. Creëren van 
heide is van belang voor het bevorderen van faunadoelsoorten als de Nachtzwaluw, levendbarende hagedis, 
diverse ongewervelden e.d.. Voor gedetailleerde beschrijvingen van faunadoelsoorten verwijzen we naar 
hoofdstuk 2 Fauna. 

Maaibeheer met afvoer van de bospaden in onder meer de bestanden ten noorden van de brandtoren en de 
zuidelijke delen van Kolisbos zal de ontwikkeling van (hei)schrale graslandvegetaties bevorderen. Momenteel 
komt hier al een belangrijke kensoort voor: Tandjesgras (zie hoofdstuk 2, deel vegetatie). 

Eiken-Berkenbos, hét Kempense bostype bij uitstek zal op middellange termijn nagestreefd worden in zones 
die nu al een goede uitgangspositie hebben voor omvorming naar gemengd inheems loofhout. Deze zones 
zijn afgebakend op kaart 32 (zie ook hoger bij bosomvorming). Geleidelijk ijler zetten van de bosbestanden 
door opeenvolgende dunningen kan naast het bevorderen van de natuurlijke verjonging ook een positief effect 
hebben op blauwe bosbes.  

Tevens wordt aandacht besteed aan het in overeenkomst brengen van de bossen met de criteria duurzaam 
bosbeheer en dit meer bepaald op het vlak van de principes 4 en 5. Hierbij moet er aandacht besteed worden 
aan de volgende punten: 

• voorraad dood hout, vooral de staande voorraad dood hout 

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

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

Op termijn zal gestreefd worden naar het verhogen van het aandeel inheems loofhout in de homogene 
naaldhoutbestanden. 

Veel aandacht zal besteed worden aan de verzorging van de overgangen van open gebieden naar bos. Te 
veel van deze overgangen zijn nu nog zeer bruusk. De creatie van mantel-zoomvegetaties, dit zowel aan de 
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effectieve bosrand als langsheen de bredere wegen en brandgangen (interne bosranden) zal op een 
eenvoudige wijze leiden tot een grotere diversiteit aan soorten en gradiënten in het gebied. 

Ecologische voorstellen voor de privé-percelen zijn weergegeven op kaart 34. Deze zijn voorlopig, gezien ze 
nog moeten voorgelegd worden aan de betreffende eigenaars. 

Nota: Dorperloop en omgeving 

Het kerngebied van dit beheerplan ligt in de omgeving van de Dorperloop (bosplaatsen Kolis, Molenheide en 
Broekerheide). Reeds in voorgaande studies werd het belang van dit gebied aangehaald en werden 
doelstellingen geformuleerd om het gebied ecologisch optimaal te beheren. (o.a. een studie in opdracht van 
VMM afdeling Water “Ecologische inventarisatie en visievorming Warmbeek” (Aeolus, 2005) en in het kader 
van indiening van een Life – project door de Stichting Limburg Landschap).  

We gaan hier kort in op de historische ontwikkeling van het landschap. Historische kaarten daterend van 
eind 19de eeuw (Dépôt de la Guerre, 1882) tonen aan dat de omgeving van de Dorperloop in die tijd slechts 
deels bebost was; de kaart vermeldt hier ‘heide’. Het begrip ‘heide’ moet in zijn historische context  verstaan 
worden als vegaties uit de droge (struikheide) en natte (dopheide) sfeer, alsook in de sfeer van vochtige en 
droge schrale graslanden die gehooid of begraasd werden. Een zeer extensief beheer kan in elk geval 
verondersteld worden en gegeven de zichtbare relicten van (gedegradeerde vormen van) droge en vochtige 
heide en veenmosvegetaties kan wel aangenomen worden dat op het einde van de 19de eeuw heidevegetaties 
hier het landschapsbeeld bepaalden. Na deze periode treedt een belangrijke wijziging op: de rechteroever van 
de Dorperloop wordt beplant met grove den. De verbossing gaat verder tot in 1926 (Militaire kaart), waarna de 
bebossingsgraad niet meer wijzigt tot op heden. Wel treedt er in de ruime omgeving (Warmbeekvallei) na de 
jaren 1970 nog een belangrijke wijziging op: omzetting van grasland naar akkers. 

De maatregelen voor het gebied moeten tot doel hebben om: 

In het algemeen meer de belangrijke juridische natuurbestemming die aan het gebied is toebedeel in de 
praktijk te realiseren 
Specifiek meer aansluiting te vinden bij de doelstellingen van de hier afgebakende Habitat- en 
Vogelrichtlijngebieden 
De sponsfunctie (infiltratie van hemelwater) van de vallei en van de Dorperloop en de Kolisloop te verhogen.

 

Beheerdoelstellingen met betrekking tot de recreatieve functie 

De doelstellingen met betrekking tot de recreatieve functie bestaan erin om binnen de randvoorwaarden die 
gesteld worden door de ecologische draagkracht van de bossen zo goed mogelijk te voldoen aan de 
recreatieve vraag. Twee principes zijn onaantastbaar. Ten eerste mag recreatie niet leiden tot bosvernietiging 
en ten tweede mag bosrecreatie de aanwezige natuurwaarden niet aantasten. Maximale afstemming tussen 
recreatieve en ecologische doelstellingen zal worden geregeld in het toegankelijkheidsreglement (zie § 
4.12.1). 

Beheerdoelstellingen met betrekking tot de milieubeschermende functie 

Er zijn geen specifieke doelstellingen gedefinieerd voor de betreffende bossen en hun milieubeschermende 
functie. Uiteraard is de aanwezigheid van een dergelijk uitgestrekte bosoppervlakte, meestal nog ingebed in 
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omliggende (privé-)bossen van groot belang op vlak van waterretentievermogen, infiltratie, 
drinkwaterbescherming, erosiebestrijding en zuivere lucht. 

Beheerdoelstellingen met betrekking tot de wetenschappelijke functie 

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke studies  lopende in de gemeentebossen van Bocholt en Neerpelt. 



  BOSBEHEERPLAN KOLIS 
 91 

   91 

44  BBEEHHEEEERRMMAAAATTRREEGGEELLEENN  

4.1 BOSVERJONGING 

De algemene regel voor de bosverjonging is het induceren van natuurlijke verjonging van inheemse soorten. 
Het betreft in eerste instantie Zomer- en Wintereik, Berk en Grove den. Gezien de actuele dominantie van de 
Grove den in 50% van de oppervlakte en Corsicaanse den in om en bij de 37%, is de eerste zorg de 
verjonging van de loofboomsoorten ter verhoging van het aandeel loofbomen in beide homogene 
bestandstypen.  

Uit onderstaande grafiek leiden we af dat 20% van de bossen (dit is ongeveer 152 ha) bestaat uit bestanden 
die jonger zijn dan 20 jaar. Zowel in de openbare bossen als in de privé-bossen zijn de meeste bestanden 
tussen de 41 en 60 jaar en een groot deel is nog jonger dan 40 jaar. Uit tabel 7 uit Hoofdstuk 2 valt af te leiden 
dat veel van deze bestanden tussen de 20 en 60 jaar bestaan uit homogene Grove of Corsicaanse 
dennenbestanden. Op basis van de analyse van de mengingsgraad inheems/exoot (zie Tabel 3.1.1 in 

Hoofdstuk 3) werd in de visie geopperd om 
een deel van deze homogene 
(exoten)bestanden in de komende 20 jaar 
om te vormen naar gemengde inheemse 
bestanden. In de meeste privé-bossen is er 
al heel wat inheems loofbos (o.a. veel 
Elzenbroek) aanwezig en stellen we niet 
direct grote omvormingen of verjongingen 
voor. De omvormingen zullen dus 
grotendeels in de openbare bossen 
worden doorgevoerd.  

 

Openbare bossen 

Een van de doelstellingen op lange termijn is om een ongelijkjarig en ongelijksoortig bos met hoofdzakelijk 
inheemse soorten te bekomen. De keuze van locaties voor bosverjonging is afhankelijk van verschillende 
factoren:  

• Indien bestanden kaprijp zijn, zijn ze toe aan verjonging.  

• Gebieden met hoge ecologische potenties waar momenteel niet-standplaatsgeschikte soorten staan, 
komen in aanmerking voor omvorming, dus voor verjonging. 

• Voor homogene exotenbestanden moeten volgens de CDB een omvormingsplan worden opgemaakt. 
Omvorming kan gebeuren via bestandsgewijze eindkap of geleidelijk aan, maar in beide gevallen 
impliceert dit bosverjonging. 

• Zoals hierboven beschreven kent de huidige leeftijdsverdeling een piek in de klasse 41-60 jaar. Om 
in de komende 20 jaar verjongingsgroepen in te brengen zal dus preferentieel in deze groep verjongd 
worden. 

leeftijdsklasse

16%

41%

14%
7%1% 20%

1%

   1-20   21-40   41-60   61-80

  81-100 ongelijkjarig NVT
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Het wordt al snel duidelijk dat bosverjonging nauw  verweven is met bosomvorming, een maatregel die onder 
4.2 wordt besproken. 

Het verjongingsprogramma valt op te delen in verschillende onderdelen.  

Ten eerste is er de continue bestandsverjonging via een schermslagsysteem, die wordt nagestreefd. In het 
verleden werd reeds een beheer gevoerd, waarbij het kaalslagsysteem, eigen aan de betreffende bossen 
verlaten werd en meer werd overgegaan naar het schermslagsysteem, waarbij het de bedoeling is om in 
functie van de zich onder scherm gevestigde verjonging van inheemse soorten naar de opperetage te lichten 
en zo op langere termijn te komen tot gemengde bestanden. Deze methode is ideaal om homogene Grove-
dennenbestanden met een matige tot goed gestructureerde nevenetage van inheemse soorten om te vormen 
naar gemengde bestanden. Hieromtrent valt er weinig te plannen, vermits dit een spontaan proces is dat 
reeds aan de gang is. Enkel bij een achterstallige dunning kan ingegrepen worden door een eerste intensieve 
dunning uit te voeren zodat de onderetage kan profiteren van een grotere lichtinval.   
Om deze werkwijze slaagkans te bieden dient bovendien een doorgedreven bestrijding van agressieve exoten 
te worden uitgevoerd (zie 4.4). Door gericht te dunnen zal de balans op termijn evolueren naar een dominantie 
van inheemse soorten.  
Deze strategie zal worden toegepast in bijna alle Grove-dennenbestanden. In de kaptabel wordt in de kolom 
‘Opmerkingen’ aangegeven of er intensieve dunningen nodig zijn. Indien dit niet expliciet vermeld staat, wordt 
verondersteld dat bij normale dunningen steeds inheemse soorten worden vrijgesteld en agressieve exoten 
worden uitgedund.  
In een deel van de oudste bestanden, allemaal gesitueerd in de omgeving van de Dorperloop, (zie Kaart 17, 
Leeftijdsklassen) werd deze tactiek reeds toegepast waardoor er reeds een aanzienlijke bijmenging van 
inheems loofhout in de boomlaag/nevenetage aanwezig is. Op de Visiekaarten (32 en 33) is te zien dat in dit 
gebied op korte termijn zal gestreefd worden naar gemengd inheems loofhout, waardoor de overstaanders 
van Grove den (in de meeste gevallen) zullen teruggedrongen worden tot maximaal 10% van het totale 
grondvlak. Een groot aandeel van de oppervlakte in dit gebied zal bovendien open gemaakt worden om de in 
de habitat- en vogelrichtlijngebieden aangemelde habitats in dit natte gebied de kans te geven. 

Ten tweede zijn er zones, waar de homogeniteit derwijze groot is dat er geen mogelijkheid is om tot de 
beoogde verjonging van inheemse loofbomen te komen omdat er geen of te weinig zaadbomen aanwezig zijn 
van de beoogde soorten. In de homogene (Corsicaanse) dennenbestanden waar een onderetage meestal 
ontbreekt, zijn eerder groepenkappen met eventueel kunstmatige aanplantingen aangewezen.  
Naast homogeniteit zijn er nog enkele andere criteria waarop we ons baseren om het bestand als ‘zoekzone 
voor groepenkappen’ te bestempelen. De zones behoren allen tot de ecologische ambitieniveaus ‘hoog’ of 
‘zeer hoog’, zodat ze gebaat zijn bij snelle omvormingen, de hoofdboomsoort bestaat uit één of meerdere 
exoten. Een deel van de bestanden behoren tot de meeste voorkomende leeftijdsklasse 41-60 jaar. Tot slot 
zijn de bestanden vrij groot (3 à 5ha), zodat bestandsgewijze eindkap tot grote gaten zou leiden en waar 
vroegtijdige verjonging door middel van groepenkappen dus ideaal is om reeds enige diversiteit aan te 
brengen.  

Afgaande op de eerste grove indeling voor Kaart 32 ‘Visie mengingsvorm’, hetgeen een visie op lange termijn 
is, werd een selectie gemaakt van zones waar in de komende 20 jaar reeds inspanningen worden gedaan om 
de beoogde mengingsvorm (gedeeltelijk) te realiseren. Aangezien de meeste bestanden die voldoen aan 
bovenstaande criteria zich bevinden in de bosplaatsen Broekerheide en Dorperheide, zullen ook hier het 
meeste groepenkappen worden ingebracht. In tabel 4.1.b staan de groepenkappen per bestand vermeld. Het 
jaar van uitvoering van deze groepenkappen is terug te vinden in de kaptabel onder hoofdstuk 4.5. 
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Tenslotte zijn er de bestandsgewijze eindkappen van kaprijpe bestanden of exoten. Het betreft homogene 
bestanden van Grove den, Populier, Amerikaanse eik, Lork en enkele kaprijpe bestanden met Grove den 
waarbij overstaanders worden behouden (vooral in Molenheide nabij de Dorperloop). Al deze bestanden 
werden gekarteerd met een zeer hoog ecologisch ambitieniveau. Afhankelijk van de aanwezige soorten in 
neven-, en onderetage zal het proces van spontane verbossing toelaten om, mits sturing, tot inheemse, 
gemengde bestanden te bekomen. Bestand 220a met Grove dennen van 80 jaar oud zullen op het einde van 
deze beheertermijn gekapt worden. Het perceel is ook aangeduid als speelbos, een tijdelijke afsluiting en 
eventueel herlocatie van de speelzone is aan te raden om de natuurlijke verjonging kans te geven. In 
onderstaande tabel 4.1.a  staan de percelen met eindkap vermeld: 

Tabel 4.1.a  Eindkappen en gedeeltelijke eindkappen met bosverjonging als doel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestandsnaam Opp (ha) Hoofdboom-
soort Plantjaar Leeftijds-

klasse G (m²/ha) Beschrijving bestand Maatregelen/streefdoel

Bosschellerheide_220_a 4,0024 Ps 1926   81-100 21,34

Oude Ps
Nevenet/onderet, Struikl: aE, zE, Spork, Lijst en 
aVk

uitdunnen aE en aVk, E Ps met 10 
overstaanders/ha, speelbos

Broekerheide_309_a 2,4024 Ps, Be 1988 21-40 29,23
Ps en rBe: 10-15 j, NV, bijmenging Lijst, zE, 
beetje Spork, enkele overstaanders Pc

streven nr inheems LH, exoten 
uitdunnen

Broekerheide_322_b 0,6248 aE, Be, zE   21-40

Oud hH van aE, 15% bijmenging van Be, 20%  
zE, vooral in ZO-helft zeer veel
10% struikl: aVk, Wi, Lijst, Spork, zE
lokaal veel aVk in het ZO

bosrand in zuiden, omvorming naar 
inheems LH

Kolisheide_17_a 2,5607 Lork (G) 1924-1966   61-80 25,53

3 delen:
50% (westelijk deel): zeer ijle Ps 100-120 j (40% 
bedekking)
30% L 60-80 j (oostelijk deel) met id struikl: Be, 
spork, Lijst
20% (noorden) zeer dichte Be (15 j) + zwEl, Lijst

E Ps en L, streven naar Elzenbroek en 
venig Berkenbroek op natte stukken, op 
drogere Eiken-Berken

Kolisheide_18_a 1,5585 Ps 1922   81-100 25,61

Ps, 70%bedekking
Onder/nevenet/struikl: aE, zE; Be
struikl (50%)
samen 100% bedekking, maar diffuus 
opgebouwd
enkele 'esthetische Pc's id ZO-hoek

E Ps en exoten, behoud van Pc in ZO, 
streven naar Eiken-Berken

Kolisheide_34_a 3,1994 Pc 1957   41-60 31,77

Pc, met bijmenging L en aE en een beetje zE 
1957, vrij ijl
aE 1945
SL: aVk, Lijst, Be, Hu, L

3x0,5 open plek, in natte delen: 
Elzenbroek en venig Berkenbroek, Pc 
en aE gehamerd, E(*)= exoten

Kolisheide_36_a 2,1541 Pc, aE 1957   41-60 17,56
Pc Ps aE 1957, vrij ijl
50% SL: aVk, zE, aE

open plek 1 ha (Ei (aE) voor uitbreiding 
heidevegetatie), E(*)  exoten

Kolisheide_36_b 1,0094 Be 1983   21-40 6,65
Be, 100%
SL 50%: Be, aVk, zE, aE

open plek 0,5 ha, verwijderen exoten = 
E(*)

Kolisheide_40_a 1,9951 Be, zE, Ps 1991   81-100 9,97

2 delen
Z: HH van Be, zE (versch. leeftijden en 
omtrrekklassen), aE, Ps, enkel gWi, Spork
overstaanders Ps
N: vooral zE (50 j) + Be in bijmenging en Do id 
struiklaag

exoten verwijderen, streven naar meer 
open bos met heide en boomgroepjes

Kolisheide_50_a 2,775 Pc 1969   41-60 35,84

HH van Pc + 5% (rand) L- (westelijk deel)
15% SL: Lijst, Spork, aE
Be-dreef langs brandgang in bestand

E (L), streefdoel inheems LH, rest 
normale dunning

Kolisheide_51_a 2,4076
Weymouth 

den/Ps   41-60 20,86

Ps (nooit gedund, takkig); SL: vooral aVk, beetje 
Spork, Lijst, 1 tKa, 1 bK
+ Pw (O) geen SL
NW-rand: zE(moeten vrijgesteld worden)

E, streefdoel inheems LH, vrijstellen zE 
in rand

Kolisheide_52_a 1,4499 aE   21-40 29,56
oud hH van aE met beetje bijmenging van Be, 
zE, Lijst, aVk E (aE), sparen inh LH, bosrand oosten

Molenheide_315_a 4,2694 Ps 1922   81-100 25,61
ijle Ps (50% bedekking)
neven/onderet diffuus, zie 312

bosrand oosten, aE uitdunnen, 
doordunnen in Ps tot (*) overstaanders 
Ps 10/ha

Molenheide_316_a 1,5713 Ps 1922   81-100 25,61
ijle Ps (50% bedekking, neven/onderet diffuus, 
zie 312 Broekerheide

aE uitdunnen, doordunnen Ps tot (*) 
overstaanders Ps 10/ha

Molenheide_318_a 5,6064 Ps 1922   81-100 16,76 ijle Ps, zie 315

bosrand oosten, aE uitdunnen, 
doordunnen in Ps tot (*) overstaanders 
Ps 10/ha

Molenheide_319_a 2,7648 Ps 1922   81-100 17,38 zie 315
aE uitdunnen, doordunnen Ps tot (*) 
overstaanders Ps 10/ha

Stevenshoeve_72_a 0,3499 Populier    1-20 28,00

Elzenbroek waar Po is ingeplant
HH: Po
NE: zwEl, gEd
SL: gEd, Vl, Geld roos

E Po, eerst afzetten zwEl, dan spontane 
ontwikkeling Elzenbroek
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Tabel 4.1.b Groepenkappen of Verjongingsgroepen (VG) 

Bestandsnaam Opp (ha) Hoofdboom-
soort Plantjaar Leeftijds-klasse G 

(m²/ha) Beschrijving bestand Maatregelen/streefdoel 

Broekerheide_307_a 4,6473 
Pc, L, Ep, 

Ps 1963   41-60 21,11 

HH van Pc, L, Ep en Ps, 
ongeveer gelijke verhoudingen 
5 à 10% struikl: aVk, Lijst, 
Spork, nr W toe: 70% 
bedekking: lijst en Spork 
N gedeelte: enkel L 

bosrand in oosten, VG 0,5ha 

Broekerheide_308_a 3,3298 Pc 1963   41-60 28,93 

HH: Pc met L rondom 
Struikl: 50-70% Lijst, Spork en 
aVk 

0,5 ha VG 

Broekerheide_310_a 4,0667 Ps, L 1963   41-60 24,03 

ten Z van weg: Ps, ten N: L 
Struikl: onder Ps: 80%: Lijst, 
Spork, aVk, maar westelijk deel 
minder gedund, veel te dicht, 
minder struiken 
onder L: 10%: Lijst en Spork 

0,5 ha VG, in L, bosrand oosten 

Dorperheide_202_a 4,1616 Ps/Pc      1-20 33,40 
fit-o-meter 
Pc en Ps, 20j, geen struikl 
O-rand: Be, zE en Ps 

0.5 ha VG; normale dunningen, inh LH 
vrijstellen, bosrand ZW 

Dorperheide_205_a 6,4718 Ps/Pc     61-80 21,33 

Meeste Ps 70 j , vrij ijl 
Struikl: 50%, Spork, Lijst, zE, 
Be, aVk, Krenteboom 
deel Pc in NO, ten Z vd bosweg 
fit-o-meter 

2x1 ha open plek, 2x0,5 ha VG, 
bosrand ZW, intensief dunnen zodat 
bedekking Ps <50% 

Kolisheide_55_a 3,7607 Ps 1963-47   41-60 34,90 

Ps 
struikl/onderet/nevenet diffuus: 
aE, zE, Spork, Lijst 
bosrand aangeplant naats 
brandgang in NW-kant (54 tot 
65) 

bosrand oosten, VG0,5 ha 

Kolisheide_57_a 3,1042 Ps 1963-47   41-60 22,00 

Ps 
onder-/nevenetage: diffuus: aE, 
zE, Spork, Lijst 
bosrand 

bosrand oosten, VG0,5 ha 

Kolisheide_59_a 3,2193 Ps 1963-47   41-60 26,54 zie 55a 
bosrand oosten, VG0,5 ha 

Kolisheide_61_a 2,9032 Ps 1947-63   41-60 22,00 

HH van Ps 
struik/onder/neven: diffuus: aE, 
Be, zE, Lijst, Spork 

bosrand oosten, VG0,5 ha 

Kolisheide_63_a 3,5188 Ps 1963-47   41-60 22,00 

HH Ps 
goede strui/onder/nevenetage: 
diffuus: aE(vooral nevenet), zE 
(vooral onderet.), Spork en Lijst 
(beide struikl) 
niet overal even homogeen 
verspreid 
in de meeste bestanden NV van 
aE id rand 

bosrand oosten, VG0,5 ha 

 

Naast boven vermelde groepenkappen staan er in de kaptabel nog een reeks andere groepenkappen 
vermeld, doch deze zijn bedoeld om een meer open structuur met heiderelicten te bekomen en staan dus niet 
in functie van bosverjonging. 

Wijze van verjonging: 

In de bestanden waar groepenkappen worden uitgevoerd om de homogeniteit van deze bestanden te 
doorbreken, kan er geopteerd worden voor natuurlijke verjonging of kunstmatige verjonging . Indien verwacht 
wordt dat Grove den en inheems loofhout opnieuw gaan domineren, is natuurlijke verjonging het meeste 
aangewezen. Vermits dit slechts na verloop van tijd kan vastgesteld worden, wordt er algemeen een periode 
van 3 à 5 jaar voorzien waarna de toestand opnieuw geëvalueerd kan worden. In het geval de natuurlijke 
verjonging niet geslaagd is, kan worden ingeboet (bijplanten indien natuurlijke verjonging niet overal even 
geslaagd is) of aangeplant. 
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In de meeste directe omvormingen wordt uitgegaan van een gecombineerde verjonging. De beoogde soorten 
die te weinig in de omgeving aanwezig zijn worden aangeplant, andere soorten worden verondersteld zich 
spontaan te vestigen. In de eerste jaren na de aanplanting is een jaarlijkse monitoring nodig, die gefocust is 
op  het aanslaan van de jonge aanplanting, de effecten van de wilddruk en tot slot de concurrentie met kruiden 
en opslag en natuurlijke verjonging van andere soorten. Deze monitoring gebeurt bij voorkeur door de 
bevoegde wachter van het Agentschap voor Natuur en Bos . 

Privé-percelen 

Uiteraard gelden voor de privé-percelen dezelfde boven aangehaalde strategieën om tot bestandsverjonging 
te komen. Voor privé-bestanden primeert echter de wens van de eigenaar op een gebiedsgerichte aanpak, 
waardoor de afweging om al dan niet te verjongen binnen de komende 20 jaar en de manier waarop 
uitgewerkt wordt op bestandsniveau, ongeacht de ligging ten opzichte van andere percelen.   

In bijna alle Grove dennenbestanden wordt de eerste methode van continue bestandsverjonging (dmv 
selectieve hoogdunning). Dit effect wordt nog versterkt door het verwijderen van Amerikaanse eik en -
vogelkers. De Amerikaanse eik zal meestal gekapt worden voor brandhout en de intensiteit van kappen is dus 
afhankelijk van de nood aan brandhout van de betrokken eigenaar. In de hakhoutbestanden van Zwarte els 
(die meestal ook als brandhout gekapt worden) wordt door het tijdelijke open karakter de slaagkans van 
verjonging van andere soorten verhoogt. 

Voor de privé-eigenaars wordt in de persoonlijke fiche vermeld wanneer er eindkappen, groepenkappen en 
dergelijke gebeuren. 

Beoogde soorten   

Indien geopteerd wordt voor kunstmatige verjonging, komen onderstaande boomsoorten in aanmerking. De 
beoogde boomsoorten werden deels hoger reeds vermeld. Onderstaand wordt een vollediger lijstje, inclusief 
struiksoorten weergegeven: 

• Pinus sylvestris  Grove den of Sylvesterden 
• Quercus petraea  Wintereik 
• Quercus robur  Zomereik 
• Betula pendula  Ruwe berk  
• Betula pubescens Zachte berk  
• Alnus glutinosa  Zwarte els   
• Cytisus scoparius Brem 
• Rhamnus frangula Sporkehout 
• Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 
• Ilex aquifolium  Hulst 
 

Bij de hoger vernoemde keuze dient volgende bemerking gemaakt te worden. Ten eerste moet bij inbrengen 
van plantsoen uit de kwekerij de voorkeur gegeven worden aan streekeigen herkomsten. Voor sommige 
soorten (o.a. Sleedoorn, Hulst) is dit zelfs een absolute voorwaarde. Als tweede voorwaarde dient de gekozen 
boomsoort standplaatsgeschikt te zijn. De meeste opgesomde soorten hebben een breed spectrum (zoals 
Zomer- en Wintereik, Berk, Grove den, Wilde lijsterbes, Sporkehout) en kunnen quasi overal binnen de 
beschouwde bossen als standplaatsgeschikt beschouwd worden. Het verhaal is anders voor soorten zoals 
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Zachte berk en Zwarte els die vooral de iets rijkere bodems en lichttoevoer verkiezen van de bosranden 
langsheen o.a. landbouwpercelen. 

Bij kunstmatige herbebossing worden alle soorten (ook de mengingen) aangeplant in een dichtheid van 
minimum 2000 stuks per hectare.  

4.2 BOSOMVORMING 
De Criteria Duurzaam Bosbeheer geven aan dat binnen de beheerplanperiode moet getracht worden om 
minstens 20% van de bestanden te laten evolueren naar gemengde inheemse bestanden, waarbij 90% van 
het bestand moet bestaan uit inheemse soorten en de dominante boomsoort maximaal 80% van het bestand 
vertegenwoordigd. In de Richtlijnen wordt bovendien gesteld dat er voor alle homogene, kaprijpe bestanden 
van Fijnspar en andere niet-inheemse boomsoorten een omvormingsplan moet opgemaakt worden. De 
voorkeur wordt gegeven aan natuurlijke verjonging. 

Uit de tabellen in hoofdstuk 2.3.2 blijkt dat 44% van het gemiddelde grondvlak volgens de metingen bestaat uit 
exoten , waarvan Corsicaanse den de belangrijkste soort is (80%). Uit tabel 3.1.1 en onderstaande grafiek 
kunnen we concluderen dat 7% van de bestandsoppervlakte in de openbare bossen bestaat uit inheemse, 
gemengde bestanden; 39% bestaat uit homogene, inheemse bestanden, maar een groot deel hiervan betreft 
Grove dennenbestanden met in de meeste gevallen een onder- of nevenetage van loofhout. Inheems-exoot 
gemengde bestanden komen op basis van de proefvlakken voor op 30% van de oppervlakte.  

 

 

 

 

 

 

 

Om aan de CDB te voldoen moeten er in de komende 20 jaar dus nog minstens 13 % van de bosopperblakte  
worden omgevormd naar gemengde inheemse bestanden. In de Beheervisie wordt echter ook gesteld dat er 
in openbare bossen op lange termijn gestreefd wordt naar 80% inheemse soorten. Onder 4.1 Bosverjonging 
wordt reeds aangehaald hoe de eventuele omvorming in de praktijk zal uitgevoerd worden indien de 
omvorming een directe bosverjonging inhoudt. Er zijn echter nog andere maatregelen om aan bosomvorming 
te doen. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste maatregelen: 

Doelstelling om op 20% van de oppervlakte gemengde, inheemse bestanden (dwz bijmenging van 20% 
inheems loofhout) te krijgen binnen de 20 jaar. Hier zijn opnieuw drie strategieën mogelijk: 
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o Omvormingen door eindkap van aanwezige opstand en omvorming door spontane 
verbossing waarbij de opvolging van het verjongingsproces verzekert dat de menging 
evolueert naar 90% inheemse soorten (zie 4.1). 

o Omvorming door groepenkappen in homogene bestanden uit te voeren zoals vermeld onder 
4.1 

o Omvorming door middel van gerichte selectieve dunningen door Amerikaanse eik en andere 
exoten uit te dunnen en inheems loofhout vrij te stellen -ongeacht de kwaliteit- om op lange 
termijn tot gemengde bestanden te komen. Deze methode is op korte termijn vooral effectief 
in bestanden van Grove den waarbij de bijmenging van Amerikaanse eik of andere exoten 
minder dan 30-40% bedraagt. Hier is het streefbeeld van minstens 20% inheems loofhout 
binnen de 20 jaar realistisch. Het betreft de bosplaats Kolis waar de bestanden met Grove 
den reeds vrij ijl staann en perceel 314 in Broekerheide waar door uit dunnen van de exoten 
aan de 20%-regel kan voldaan worden. Mogelijk wordt de norm door selectieve 
hoogdunning ook gehaald in andere bestanden, maar dit kan moeilijk vooraf gekwantificeerd 
worden. 

• Omvorming op lange termijn: de (meestal homogene) naaldhout- of exotenbestanden waarbij het 
aandeel exoten groter is dan 50% zullen in de komende 20 jaar enkel normale dunningen ondergaan. 
In de mate van mogelijk zullen exoten reeds bij de dunningen verwijderd worden en inheems loofhout 
worden vrijgesteld, maar de nadruk ligt op de maximale houtopbrengst. Eindkappen in deze 
bestanden zijn nog niet aan de orde gezien de jonge leeftijd. Bijna alle bestanden die in voorgaande 
tabellen niet aangehaald werden, komen voor deze maatregel in aanmerking.  

In dit beheerplan stellen we als doel om binnen de 20% gemengde, inheemse bestanden-regel op 10% van de 
oppervlakte van de openbare bossen te streven naar inheems gemengd loofhout. Op Kaart 32 van de Visie 
werden reeds zones afgebakend waar deze twee doelstellingen (gemengd inheems lofhout en gemengd 
inheems naaldhout + loofhout) op lange termijn worden nagestreefd. Op kaart 37 werden deze 
geconcretiseerd in de aanduiding van bestanden waar binnen de 20 jaar zal getracht worden om het doel te 
bereiken. Op de kaart wordt ook per bestand weergegeven door welke concrete maatregel -eindkap, 
omvorming of verjongingsgroepen inbrengen- dit het best gebeurt. Bovendien zijn er een aantal percelen 
(vooral in de privé-bossen, die momenteel reeds een gemengde, inheemse opstand bevatten. In 
onderstaande tabel zijn de bestanden opgesomd die in de tabellen onder 4.1 Bosverjonging nog niet aanbod 
kwamen, maar ook een vorm van bosomvorming ondergaan in de komende 20 jaar. Bovenop de bestanden 
waar door selectieve hoogdunning het aandeel inheems loofhout wordt vergroot, zijn er een aantal bestanden 
die ook onder de term ‘omvorming’ vallen omdat ze grotendeels worden open gekapt zodat men het 
overblijvende gedeelte bos makkelijk kan sturen naar soortensamenstelling. Het betreft de percelen langs de 
Dorperloop in Kolisheide, Broekerheide en Molenheide (ook aangeduid in Tabel 4.2).  
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Tabel 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samengevat kan dus gesteld worden dat in bijna alle bestanden met bijmenging van exoten een soort 
omvormingsbeheer wordt uitgevoerd, zij het in een groot deel op lange termijn. De bestanden die op korte 
termijn worden omgevormd staan vermeld in de twee tabellen onder 4.1, namelijk diegene waar 
groepenkappen of eindkappen worden uitgevoerd. Voor de bestanden waar door selectieve dunningen aan 
omvorming wordt gedaan, is het moeilijk te voorspellen in welke bestanden de norm van 20% binnnen deze 
beheertermijn zal behaald worden. In de beheeradviestabel staat per bestand vermeld of er Amerikaanse eik 
(aE) dient gekapt te worden. Indien de soort bovendien niet als hoofdboomsoort vermeld staat èn er reeds een 
goede nevenetage ontwikkeld is, mogen we aannemen dat het streefbeeld bereikt kan worden binnen 20 jaar.  

Privé-percelen 

Aangezien de Criteria Duurzaam Bosbeheer op het totale bosniveau gelden, is er voor de privé-eigenaars 
geen verplichting om tot omvorming over te gaan. Wel dient voor exotenbestanden een omvormingsplan te 
worden opgemaakt.  

Naast de bestanden waar groepenkappen, zoomkappen of eindkappen voorzien zijn, is in alle andere 
bestanden met agressieve exoten (zoals Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik) voorzien dat deze bij 

Bestandsnaam Opp (ha) Hoofdboom-
soort Plantjaar Leeftijds-

klasse
G 

(m²/ha) Beschrijving bestand Maatregelen/streefdoel

Broekerheide_314_a 2,0603 Ps, Pc    1-20 24,00

20 j: Ps (oostelijk deel, vrij dicht, geen bijmenging, 
zuivering nodig) + Pc + Be
met bijmenging van Spork, Lijst en aVk; zE en Be 
vooral langs de randen

streven naar inheems LH, exoten uitdunnen

Molenheide_317_a 2,0627 Ps, Pc 1922   81-100 20,17

ijle Ps (Z) en Pc(N) (80/20)
neven-/onder-/struikl: diffuus: aE, zE, Be, Lijst, 
Spork, aVk

aE en aVk uitdunnen, E (1) in Pc

Molenheide_320_a 4,3839 Ps 1924   81-100 25,61
ijle Ps (50% bedekking)
neven/onderet diffuus, zie 312 3 ha open maken, aE en aVk uitdunnen

Kolis_01_a 1,6369 Ps   41-60 24,04
HH van Ps
goed onderet/struikl v vooral Spork, Lijst, zE en Be

streven naar 20% bijmenging inh LH

Kolis_02_a 2,9796 Ps   41-60 24,04

HH van Ps, geen onder- of nevenet, id rand enkele 
zE, gesnoeid
takhout van Ps en zE id rand
Struikl: 80%: 60% Spork, 20% Lijst, 20 % zE, Hu
geen Nv van Ps

streven naar 20% bijmenging inh LH, 
vrijstellen zE id rand

Kolis_04_a 1,5877 Ps   41-60 20,85

HH Ps, 40-50j
struikl: Spork, Lijst, zE
zE id rand (NO, NW)

streven naar 20% bijmenging inh LH, 
vrijstellen zE id rand

Kolis_05_a 1,3756 Ps   41-60 24,04

HH van Ps, 10 j ouder dan 2a, maar slechtere 
kwaliteit
enkele zE + Be id rand
Struikl: Spork, Lijst, meer zE en Be

streven naar 20% bijmenging inh LH, zE en 
Be in rand vrijstellen

Kolisheide_36_a 2,1541 Pc, aE 1957   41-60 17,56
Pc Ps aE 1957, vrij ijl
50% SL: aVk, zE, aE

open plek 1 ha (Ei (aE) uitbreiding 
heidevegetatie), uitdunnen exoten

Kolisheide_36_b 1,0094 Be 1983   21-40 6,65
Be, 100%
SL 50%: Be, aVk, zE, aE open plek 0,5 ha, verwijderen exoten

Kolisheide_39_a 7,3931 Berk 1983   21-40 4,89
LH: vooral Be (90%) + aE, Lijst, zE, Spork, gWi 
rand Z: enkel Pc's

open plek van 3ha, streefdoel broekbos, 
gagel en heide, exoten verwijderen

Kolisheide_49_a 2,4621 aE/zE/Berk 1990    1-20 9,97

Meeste 20j oud: aE (stoven), Be, zE
SL: beetje Spork, Lijst, Be
overstaanders van aE (omtrekken 70-80) en 
sporadisch L en Pc

open plek 2 ha, streefdoel broekbos, gagel 
en heide, exoten verwijderen
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dunningen worden verwijderd, maar dit impliceert enkel een omvorming naar inheems gemengd indien de 
overblijvende opstand bestaat uit soorten die daarvoor in aanmerking komen.  

In de individuele fiches wordt vermeld welke maatregelen er genomen moeten worden met betrekking tot het 
uitdunnen van exoten 

Toetsing aan de criteria duurzaam bosbeheer 

Zoals gezegd schrijven de richtlijnen voor dat aan het einde van het beheerplan minimum 20% van de 
bestanden gemengd inheems dienen te zijn , of alvast flink op weg moeten zijn in die richting. Met de 
voorgestelde beheermaatregelen uit dit beheerplan komen we na 20 jaar tot devolgende situatie: 

Bestandstype opp(ha) % van totale opp 
gemengd inheems LH (openbaar) 53,3244 8,06 
gemengd inheems NH + LH (openbaar) 44,3066 6,7 
gemengd inheems privé 51,5165 7,8 
  totaal 22,56 

In totaal zal 22,56% van de bestanden voldoen aan de definitie van gemengd inheems bestand. De 20% 
minimumdoelstelling wordt dus ruimschoots gehaald. Merken we bovendien op dat er ook heel wat gemengd 
inheems loofhout zal zijn. Dit is nog een stap verder dan gemengd inheems en komt er in de praktijk op neer 
dat er bijna geen grove den meer voorkomt in die bestanden. Grove den is immers de enige naaldhoutsoort 
die als inheems gezien wordt. 

Het is opvallend dat veel van de ‘loofhout’bestanden privébestanden zijn. Dit zijn vooral elzenbroekbossen en 
bestanden waar men mikt op eiken-berkenbos. Veel van deze bestanden zijn nu al mooi ontwikkeld. 

4.3 BEBOSSINGSWERKEN 

Momenteel zijn er geen intenties om percelen te bebossen. De wachter van het ANB controleert periodiek de 
kappingen op het terrein, alsook de voorwaarden die opgenomen zijn in de verleende kapmachtigingen. 

 

4.4 BOSBEHANDELINGS- EN VERPLEGINGSWERKEN 

Verjonging 

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

De groepsgewijze aanplanten en spontane verbossing na eindkap dienen opgevolgd te worden in de zin dat 
er dient ingeboet te worden bij een uitval die groter is dan 15%. Open zones die ontstaan door het plaatselijk 



  BOSBEHEERPLAN KOLIS 
 100 

   100 

uitvallen van aanplanting, worden als kleine open plekken behouden, op voorwaarde dat de ontstane opening 
niet groter is dan 10% van de bestandsoppervlakte. 

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

Exotenbeheersing 

Twee agressieve exoten komen voor: Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers.  

Voor de eerste soort bestaat de bestrijding van grote exemplaren erin dat de bedekkingsgraad zoveel mogelijk 
door dunningen naar beneden wordt gebracht. Bij dunningen worden immers preferentieel de exoten er uit 
gedund. Om het uitlopen van de stobben tegen te gaan, moeten ze worden ingestreken met glyfosaat. 
Aangezien in de meeste bestanden de omvormingen (door middel van kappen van Amerikaanse eik) 
geleidelijk aan gebeuren, heeft het door de overblijvende exemplaren niet veel zin om na elke dunning een 
nabehandeling uit te voeren om uitlopers en verjonging tegen te gaan. Bij de voorziene eindkappen en 
groepenkappen dient daarentegen wel een nabehandeling van twee jaar te worden voorzien omdat massale 
verjonging van Amerikaanse eik de natuurlijke verjonging van andere soorten in het gedrang brengt. De te 
volgen behandeling is dezelfde als deze voor Amerikaanse vogelkers en wordt beschreven in onderstaand 
kader. 

De te volgen strategie voor de bestrijding van Amerikaanse vogelkers is afhankeklijk van de huidige 
bedekkingsgraad. Op kaart 22 is de bedekkingsgraad van Amerikaanse vogelkers in de kruid-, struik- en 
boomlaag ruimtelijk weergegeven, terwijl in onderstaande tabel 4.4.a de rangschikking in afnemende mate 
van bedekking op basis van boomlaag (B, omtrek op dbh >20 cm) en struiklaag (S, boven heuphoogte) te zien 
is. Bijna overal is de bedekkingsgraad van de zaailingen (Z, tot heuphoogte) kleiner dan 5% (niet 
weergegeven) en op basis van de struiklaag heeft ongeveer 58 ha van de openbare bossen een 
bedekkingsgraad van meer dan 5%. In Boseinderheide en in drie verspreide percelen komen redelijk veel 
bomen en struiken van vogelkers voor.  

Tabel 4.4.a: Bedekking Amerikaanse vogelkers per bosplaats per vegetatielaag 

Bosplaats Opp (ha) Z S B 
Dorperheide_201_a 3,6575 < 5 % 5-25 % 5-25 % 
Kolisheide_53_a 1,1406 < 5 % 25-50 % 5-25 % 
Boseinderheide_06_a 1,0957 5-25 % 50-75 % 5-25 % 
Boseinderheide_06_b 0,9724 5-25 % 50-75 % 5-25 % 
Boseinderheide_06_c 0,5694 5-25 % 50-75 % 5-25 % 
De Kievit_01_a 0,8448 5-25 % 25-50 % 5-25 % 
Totale opp.  8,2804       

Bosplaats Opp (ha) Z S B 

Aan de Heerstraat_71_a 1,5225 25-50 % 75-100 % < 5 % 

Boseinderheide_06_a 1,0957 5-25 % 50-75 % 5-25 % 

Boseinderheide_06_b 0,9724 5-25 % 50-75 % 5-25 % 

Boseinderheide_06_c 0,5694 5-25 % 50-75 % 5-25 % 

De Kievit_03_a 2,6326 < 5 % 50-75 % < 5 % 

Op de Heuvel_13_a 0,5918 5-25 % 50-75 % < 5 % 
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Aan de Bosschellen_219_a 2,4018 5-25 % 25-50 % < 5 % 

De Kievit_01_a 0,8448 5-25 % 25-50 % 5-25 % 

Kolisheide_44_a 1,5242 25-50 % 25-50 % geen 

Kolisheide_53_a 1,1406 < 5 % 25-50 % 5-25 % 

Tongersven_09_a 0,9438 < 5 % 25-50 % < 5 % 

Aan de Bosschellen_04_a 5,1645 5-25 % 5-25 % < 5 % 

Aan de Bosschellen_217_a 2,2844 25-50 % 5-25 % < 5 % 

Aan de Bosschellen_218_a 2,1928 < 5 % 5-25 % < 5 % 

Broekerheide_308_a 3,3298 < 5 % 5-25 % geen 

Broekerheide_310_a 4,0667 5-25 % 5-25 % geen 

Broekerheide_322_b 0,6248 < 5 % 5-25 % geen 

Dorperheide_201_a 3,6575 < 5 % 5-25 % 5-25 % 

Dorperheide_208_a 1,038 < 5 % 5-25 % < 5 % 

Dorperheide_209_a 7,2819 5-25 % 5-25 % < 5 % 

Dorperheide_210_a 3,8703 < 5 % 5-25 % < 5 % 

In het Broek_14_a 0,7427 < 5 % 5-25 % < 5 % 

Kolisheide_32_a 2,6316 5-25 % 5-25 % geen 

Kolisheide_36_b 1,0094 5-25 % 5-25 % geen 

Kolisheide_51_a 2,4076 < 5 % 5-25 % < 5 % 

Kolisheide_52_a 1,4499 < 5 % 5-25 % < 5 % 

Kolisheide_80_a 1,4464 5-25 % 5-25 % < 5 % 
Totale opp.  57,4379       
Bosplaats Opp (ha) Z S B 

Aan de Bosschellen_04_a 5,1645 5-25 % 5-25 % < 5 % 

Aan de Bosschellen_219_a 2,4018 5-25 % 25-50 % < 5 % 

Boseinderheide_06_a 1,0957 5-25 % 50-75 % 5-25 % 

Boseinderheide_06_b 0,9724 5-25 % 50-75 % 5-25 % 

Boseinderheide_06_c 0,5694 5-25 % 50-75 % 5-25 % 

Broekerheide_310_a 4,0667 5-25 % 5-25 % geen 

De Kievit_01_a 0,8448 5-25 % 25-50 % 5-25 % 

Dorperheide_209_a 7,2819 5-25 % 5-25 % < 5 % 

Kolisheide_08_a 1,543 5-25 % < 5 % geen 

Kolisheide_32_a 2,6316 5-25 % 5-25 % geen 

Kolisheide_34_a 3,1994 5-25 % < 5 % geen 

Kolisheide_35_a 3,673 5-25 % < 5 % geen 

Kolisheide_36_b 1,0094 5-25 % 5-25 % geen 

Kolisheide_80_a 1,4464 5-25 % 5-25 % < 5 % 

Op de Heuvel_13_a 0,5918 5-25 % 50-75 % < 5 % 

Aan de Bosschellen_217_a 2,2844 25-50 % 5-25 % < 5 % 

Aan de Heerstraat_71_a 1,5225 25-50 % 75-100 % < 5 % 

Kolisheide_36_a 2,1541 25-50 % < 5 % geen 

Kolisheide_44_a 1,5242 25-50 % 25-50 % geen 
Totale opp.  43,977       

Omdat de bestrijding van Amerikaanse vogelkers best gebiedsdekkend gebeurt, worden de bossen ingedeeld 
in 3 te behandelen eenheden (zie kaart 38).  
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Prioritair worden de gebieden met hoog ecologisch ambitieniveau, maw daar waar gestreefd wordt naar 
inheemse, gemengde bestanden aangeduid om vogelkers te bestrijden. Dit gebied heeft de grootste 
oppervlakte, maar een groot deel hiervan is reeds vogelkersvrij en het vormt bovendien een aaneengesloten 
gebied. De overige bestanden worden ruimtelijk in twee kantons ingedeeld. In het centrale gedeelte wordt 
gestart in 2008, twee jaar later, in 2010, in de oostelijke blok en nog eens twee jaar later, in 2012, in de 
westelijke blok.  

De bestrijding van de Amerikaanse vogelkers in de privébestanden wordt indien mogelijk best afgestemd op 
het jaar van bestrijding in de aanpalende openbare bospercelen. Indien dit om praktische redenen niet 
mogelijk is, wordt geopteerd om het jaar voor de eerstvolgende dunning of kap een behandeling uit te voeren.  

 

In de fiches staan de jaartallen vermeld waarin bestrijding aan de orde is. 

In de openbare bossen is een overeenkomst met particulieren mogelijk, waarbij zij in ruil voor het hout de 
Amerikaanse vogelkers bestrijden en de nazorg uitvoeren. Wanneer de houtopbrengst te weinig is in 
vergelijking met de geleverde presatities, kunnen zij eventueel bijkomend hout verkrijgen van de dunning van 
Amerikaanse eiken . Verder worden in de overeenkomst de veiligheidsvoorschriften en de periode van 
uitvoering beschreven. 

 

4.5 KAPREGELING 
Openbare bossen 

De tabel bevat volgende gegevens: bosplaats, bestandsnummer, hoofdboomsoort (op basis van proefvlak), 
plantjaar of leeftijdsklasse en grondvlak per ha. Voor bestanden waar geen proefvlak gelegd werd, zijn de 

Fase 1 uit te voeren voor 1 juli: 

Uittrekken en/of afmaaien van alle Amerikaanse vogelkers lager dan 1 m.  
Afzagen van alle overblijvende Amerikaanse vogelkers. 
Het afmaaien en afzagen gebeurt steeds op grondniveau. 

De stompen dienen onmiddellijk na het afzagen of afmaaien ingesmeerd en/of gesproeid 
met een selectieve onkruidverdelger op basis van 270 g/l glyfosaat met een 8 % oplossing 
(8 l / 100 l water). 

Fase 2 uit te voeren tussen 1 augustus en 1 oktober: 

 Eerste nabehandeling door bladbesproeiing van alle terug opgeschoten Amerikaanse 
vogelkers met een rugsproeier met een selectieve onkruidverdelger op basis van 270 g/l 
glyfosaat met een 4 % oplossing (4 l / 100 l water). 

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

 Tweede nabehandeling door bladbesproeiing van alle terug opgeschoten Amerikaanse 
vogelkers met een rugsproeier met een selectieve onkruidverdelger op basis van 270 g/l 
glyfosaat met een 4 % oplossing. 
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getallen voor grondvlak overgenomen van een gelijkaardig bestand en schuin gedrukt. Het grondvlak geeft 
een indicatie of er al dan niet intensief moet gedund worden in de komende jaren om een eventuele 
dunningsachterstand weg te werken. Als regel geldt dat voor alle homogene Corsicaanse dennen-bestanden 
die een grondvlak hebben van meer dan 30 m²/ha en voor de Grove dennen-bestanden met een grondvlak 
van meer dan 20m²/ha, het na te streven grondvlak respectievelijk 30m²/ha  en 20m²/ha  bedraagt. In de 
bestanden met een dunningsachterstand is het de bedoeling dat er in de komende jaren intensiever gedund 
wordt zodat op korte (20 jaar) tot middellange termijn (50 jaar) het streefgrondvlak bereikt wordt. De 
streefcijfers zijn geldig voor volwassen bestanden, dus voor bestanden jonger dan 40 jaar geldt de regel niet. 
Van het vooropgestelde kapkwantum kan dus afgeweken worden in specifieke gevallen (zie ook verklarende 
kadertekst). 

Belangrijke nota: te hanteren kapkwantum  

Als algemene stelregel dient gehanteerd te worden dat relatief sterker zal gedund worden (kapkwantum van 
15 m3/ha/jaar) in bestanden waar men via natuurlijke verjonging op middellange termijn (20jaar) wil komen tot 
gemengd inheemse (loofhout)bestanden. Alzo voldoet men aan de regel die zegt dat 20% van het bos in de 
loop van dit beheerplan zal omgevormd worden of in omvorming zal zijn. In de gedeeltes die voorlopig als 
productiebos worden behouden, kan het kapkwantum gelijk gesteld worden aan de GJA van de betreffende 
hoofdboomsoort in het bestand. 

Het is de bedoeling zo efficiënt mogelijk te werken in de richting van gemengd inheemse bestanden. Men zal 
dus  in alle bosplaatsen sporadisch aanwezig inheems loofhout ( voornamelijk Zomereik) maximaal vrijzetten 
door rondom sterker te dunnen. Vermits een aantal factoren niet te voorspellen zijn, bijvoorbeeld aanslaan van 
natuurlijke verjonging en opschot van Amerikaanse vogelkers na sterke dunning, staat het de boswachter vrij 
op bepaalde plaatsen sterker te dunnen en op andere plaatsten iets minder intensief.  

De kaptabel is zodanig opgebouwd dat naast de eigenlijke kaptabel een aantal aanvullende gegevens 
opgenomen zijn om de interpretatie te vergemakkelijken. Zo wordt in de kolom ‘Maatregelen/streefdoel’ 
meestal vermeld welke boomsoort gekapt moet worden en of er een open plek moet gemaakt worden. 

De omlooptijden voor het hooghout zijn gebaseerd op de vorige kaptabellen voor bestaande percelen; voor 
de overige bestanden werd getracht deze ruimtelijk zoveel mogelijk te laten aansluiten bij nabij gelegen 
bestanden. Als algemene regel geldt dat omlooptijden voor naaldhout van 40 tot 90 jaar op 6 jaar gezet 
worden, jonger naaldhout wordt om de 3 jaar doorlopen. Voor volwassen loofhout geldt een omlooptijd van 12 
jaar met en facultatieve op 6 jaar; voor jonge bestanden wordt 6 jaar genomen. Elke voorziene 
dunningsdoorgang is tevens een moment waarop de situatie van de individuele bestanden geëvalueerd kan 
worden. De commerciële kappingen (dunningen, groepenkappen en eindkappen) zijn opgenomen in Bijlage 5 
“Kaptabel openbaar bos”.  De aanleg van bosranden en corridors wordt weergeven in “Bijlage 6: Beheertabel”. 

De hakhoutkappingen gebeuren om de 12 jaar. Deze bedrijfsvorm is van toepassing in twee percelen of 
deelpercelen waar een hoogspanning overheen loopt -deel Bergheide-5a en Dorperheide-205b – en in enkel 
percelen waar een hakhoutbeheer optimaal is –Kolishiede-38a, 39a, 49a en Stevenshoeve-72a. 

Grafheuvels-73a is een bestand waar slechts enkele bomen staan en waar bijgevolg geen kappingen moeten 
worden uitgevoerd. Enkel indien ongewenste soorten zich zouden vestigen, moeten deze verwijderd worden. 
De kruidachtige vegetatie zal gemaaid worden. Dit wordt besproken onder 4.8 Open plekken. 

 

Privé-bossen 
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De kapregeling voor de komende 20 jaar  van de privébestanden wordt weergegeven op de individuele 
bestandsfiches die ter beschikking zijn gesteld van de privé-eigenaars en de bosgroep. 

 

4.6 BOSEXPLOITATIE 
Exploitatie 

Voor het merendeel van de bodems is er weinig tot geen gevaar op permanente of langdurige 
bodembeschadiging. Het betreft zandige droge bodems.  

Uitzondering hierop zijn de verspreid liggende percelen met natte bostypes (voornamelijk 
elzenbroekpercelen). Hier wordt ofwel een nulbeheer ingesteld ofwel een hakhoutbeheer in functie van 
brandhout. Dit stelt geen probleem, gezien men hiervoor toch niet met zware machinerie werkt. 

Wel uiterst kwetsbaar is de zone rond de ‘Dorperloop’. Het betreft (delen van) de bosplaatsen ‘Molenheide’, 
‘Kolisheide’ en ‘Dorperheide’. Deze zone zal geleidelijk meer de functie ‘ecologie’ krijgen, maar in functie van 
omvorming en ecotoopherstel dient er hier gedurende deze beheerplanperiode nog heel wat geëxploiteerd te 
worden. Gezien de uiterst kwetsbare biotopen die hier voorkomen en beoogd worden, dient in de 
exploitatievoorwaarden vermeld te worden dat enkel in droge periodes mag geoogst worden en voor de 
kwetsbaarste (i.e. de natste) zones met de lier dient gewerkt te worden. 

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

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

Schoontijd 

Gezien de variatie in ecologische waarde van de verschillende bosplaatsen, is het van belang een aan de 
bosplaats aangepaste schoontijd in te stellen. In deze periode mag er niet geveld, noch geruimd worden in het 
bos. De standaard schoontijd geldt van 1 april tot 30 juni.   

We stellen de standaardschoontijd in voor grote delen van ‘Kolisheide’, ‘Molenheide’,  en ‘Broekerheide’ (zie 
kaart). Naar aanleiding van ecologische inspanningen voor de nachtzwaluw wordt de schoontijd bovendien 
verlengd tot half augustus in de aangeduide zones. 

Voor de overige bosplaatsen wordt geen schoontijd voorzien. 

Kaart 35 geeft de periode van schoontijd weer voor de verschillende bosplaatsen. 

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

Momenteel wordt er afhankelijk van de aard van het terrein een verschillend beheer gevoerd van de 
brandgangen. In de natte zone rond de Dorperloop wordt er momenteel geen beheer uitgevoerd op de 
momenteel vergraste brandwegen. 

In de zuidelijke helft van Kolisheide worden de brandwegen geklepeld. Het betreft hier brandwegen met heide-
achtige vegetaties. 

Zandige paden worden niet of slechts sporadisch beheerd. Het is raadzaam het beheer van de brandwegen 
jaarlijks te evalueren en het beheer uit te voeren dat noodzakelijk geacht wordt voor de veiligheid. Het komt 
erop neer dat brandgevoelige zones steeds geod bereikbaar moeten blijven voor de brandweer. 

Een vrije breedte van 3 m en een vrije hoogte van 4 m is noodzakelijk voor de doorgang van 
brandweerwagens. Bij plaatsing van eventuele wegneembare afsluitpalen en slagbomen dient de brandweer 
over de sleutels te beschikken.  Een geregelde controle van de toegankelijkheid is noodzakelijk.  Indien 
noodzakelijk dienen kappingen en snoei uitgevoerd te worden.  In periodes van aanhoudende droogte kan de 
toegang voor het publiek tot de bossen verboden worden.  In voorkomend geval wordt de ontoegankelijkheid 
gesignaleerd. 

Merk op dat in het kader van dit beheerplan een aantal dreven wordt ingericht en onderhouden als bosrand , 
hetgeen de toegankelijkheid voor de brandweerwagen verhoogt. Voor deze dreven wordt een specifiek beheer 
voor de komende 20 jaar voorgesteld. 

4.8 OPEN PLEKKEN EN POELEN 

44..88..11  OOPPEENN  PPLLEEKKKKEENN  

De ligging en oppervlakte van te realiseren open plekken en bosranden is weergegeven op kaart 33. 

Permanente open plekken hebben in de eerste plaats tot doel om in habitat te voorzien voor soorten 
gebonden aan open tot halfopen (heide)ecotopen. Deze werden uitvoerig besproken in het hoofdstuk over 
fauna. Er is momenteel slechts 1 kleine open plek (< 0,5 ha) aanwezig in ‘Kolisheide’ (bestand 41a). 

Specifiek voor de zone rond de Dorperloop zijn in het kader van de habitat – en vogelrichtlijnafbakening een 
aantal habitats aangemeld die we door een aangepast beheer willen herstellen of uitbreiden. Het betreft 
voornamelijk overgangen van droge naar vochtige heide, slenken in venen, oligotrofe stilstaande wateren en 
schraal hooiland (zie ook onder 1.7.1). Gagelstruweel en venig Berkenbroek zijn doelhabitats uit de struweel – 
en bossfeer voor dit gebied. 

Ten einde deze biotopen te kunnen ontwikkelen worden in dit beheerplan groepsgewijze eindkappen voorzien 
met de bedoeling permanente open plekken te creëren. 

Tevens wordt veel aandacht geschonken aan de inrichting van bosranden. Deze gaan gepaard met instelling 
van een mantel – en zoomgradient. De zomen zijn in feite ook te beschouwen als permanente open plekken. 
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Op kaart 33 en in tabel 4.8.1 is een overzicht gegeven van de locatie van de open plekken 

Tabel 4.8.1 Overzicht open plekken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestand opp(ha)
Broekerheide_311a 2
Broekerheide_312a 2
Broekerheide_322a 0,75
Dorperheide_201a 0,01
Dorperheide_201b 0,05
Dorperheide_202a 0,1
Dorperheide_203a 0,25
Dorperheide_204a 0,01
Dorperheide_205a 2
Dorperheide_207a 1
Kolisheide_26a 1
Kolisheide_27a 1
Kolisheide_28a 1
Kolisheide_34a 1,5
Kolisheide_36a 1
Kolisheide_36b 0,5
Kolisheide_38a 1
Kolisheide_39a 3
Kolisheide_41a 1
Kolisheide_49a 2
Kolisheide_54a 0,5
Kolisheide_56a 0,5
Kolisheide_58a 1
Kolisheide_60a 1
Kolisheide_62a 0,5
Kolisheide_64a 0,5
Molenheide_317a 1
Molenheide_320a 3

totaal 29,17
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In Kolisheide worden 2 zones voorzien waar men specifieke inspanningen doet ten behoeve van de 
nachtzwaluw. Eén zone situeert zich in de (jonge) bestanden ten noorden van de brandtoren. Deze locatie is 
zeer geschikt, gezien de nachtzwaluw er momenteel al voorkomt. De tweede zone betreft de zuidelijke 
bestanden van Kolisheide. Het beheer bestaat erin plekken met droge heide in het bos te creëren van 1 a 2 
ha, die via bosrandzomen met mekaar in verbinding staan. In een eerste fase zullen de bomen en kleinere 
opslag verwijderd worden via groepenkappen en zal de strooisellaag worden afgevoerd.  6 jaar na deze 
werken dient men de opslag opnieuw te maaien.  Daarna volstaat het om de vegetatie om de 12 à 18 jaar te 
maaien.  Het juiste maaibeheer zal afhangen van de vegetatie die zich zal vestigen (zie kadertekst 
”regeneratie van vergraste heide”). Hetzelfde beheer wordt toegepast op de open plekken in Dorperheide en 
de privépercelen (3a, 55x en68r). 

In Kolisheide 41a betreft de open plek een uitbreiding van een reeds bestaande zone rond een vennetje. Hier 
beoogt met een overgang van vochtige naar droge heide rond het ven en zal ook geplagd worden  . 

Ook in de bestanden  rond de Dorperloop beogen we dergelijke kleine veldjes van droge en vochtige heide in 
het bos. Tevens zijn hier enkele grote open plekken voorgesteld (2 - 3ha). Het is de bedoeling ook hier als 
bijkomend instellingsbeheer te plaggen, gezien de vegetatie sterk vergrast is met pijpestro. Nadien maait met 
na 6jaar om de boomopslag te verwijderen en herhaalt men dit om de 12-18jaar. In de grote open plekken 
wordt telkens ongeveer 1 ha niet meer gemaaid na het plaggen, om gagelstruweel te bekomen. 

De relatie tussen de doelbiotopen en de beoogde faunagroepen werd reeds besproken in het deel ‘fauna’. 

De herstelde Grafheuvel (bosplaats   73a) bestaat uit een heidevegetatie onder ijl bos met enkele 
overstaanders van Grove den. Deze droge heide zal om de 6 jaar gemaaid worden met afvoer, om 
boomopslag tegen te gaan. Omwille van het zeer ijle karakter van het bestand wordt het hier meebeschouwd 
als open plek. 
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Heidebeheer met als doel “Regeneratie van een vergraste heide” (De Blust & Schneider, 1989) 

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

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

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

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

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

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

 

Met opmaak: opsommingstekens en
nummering
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44..99  

44..88..22  PPOOEELLEENN  

Poelen vormen een geschikt biotoop voor een brede waaier aan organismen. Typisch zijn, naast amfibieën,  
de talloze insectensoorten met larven die in het water leven zoals libellen, kokerjuffers, haften, steenvliegen, 
elzenvliegen, enz. (van der Welle en Decleer, 2001). Figuur 4.8.2.1 toont hoe waardevol poelen kunnen zijn 
voor libellen en juffers . Moerasplanten en waterplanten kunnen zich er uiteraard ook ontwikkelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.8.2.1 Een geïdealiseerde poel voor libellen en juffers met daarin aangegeven de diverse 
functies van de habitatonderdelen voor libellen en juffers (Geldof, 2003) 

De localisatie van de nieuw aan te leggen poelen (4 in aantal met telkens een oppervlakte tot 
maximaal100m2) is weergegeven op kaart 33. Bij de aanleg wordt ervoor gezorgd dat de oevers 
aan de noordkant lichthellend zijn. Hierdoor kunnen ze fungeren als opwarmingszone voor insecten 
en amfibieën. Aan de zuidzijde mag de helling steiler zijn zodat de poel daar een diepte van om en 
bij  1m80 kan bereiken. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de poel het jaar rond 
waterhoudend is (zie figuur 4.8.2.2). 
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Figuur 4.8.2.2 Geschikt profiel van een kamsalamanderpoel (Bron: Lehouck 2000) 

Bovenstaande figuur is voorgesteld als ideaal voor kamsalamander, maar geldt ook voor de 
amfibieën - en libellendoelsoorten van de Kempen. 
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4.9 GRADIËNTEN EN BOSRANDONTWIKKELING 

Bij het beheer van de bossen, de komende 20 jaar, wordt ook veel aandacht besteed aan de creatie en het 
beheer van bosranden. Bosranden (zowel intern als extern) vormen de overgang tussen bos en open terrein.  

Kaart 31 geeft de ligging weer van de bosranden.  Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van 
de te ontwikkelen bosranden per type, per bestand. 

Tabel 4.9: Overzicht bosrandontwikkeling 

type bosrand bosplaats bestand 
interne dubbele bosrand Molenheide 320a 
interne dubbele bosrand Molenheide 317a 
interne dubbele bosrand Broekerheide 312a 
interne dubbele bosrand Broekerheide 309a 
interne dubbele bosrand Broekerheide 311a 
interne dubbele bosrand Broekerheide 314a 
interne dubbele bosrand Molenheide 316a 
interne dubbele bosrand Molenheide 319a 
interne dubbele bosrand Kolisheide 25a 
interne dubbele bosrand Kolisheide 26a 
interne dubbele bosrand Kolisheide 27a 
interne dubbele bosrand Kolisheide 28a 
interne dubbele bosrand Kolisheide 29a 
interne dubbele bosrand Kolisheide 40a 
interne dubbele bosrand Kolisheide 41a 
interne dubbele bosrand Kolisheide 42a 
interne dubbele bosrand Kolisheide 43a 
interne dubbele bosrand Kolisheide 44a 
interne dubbele bosrand Kolisheide 45a 
interne dubbele bosrand Kolisheide 46a 
interne dubbele bosrand Kolisheide 47a 
interne dubbele bosrand Kolisheide 48a 
interne dubbele bosrand Kolisheide 54a 
interne dubbele bosrand Kolisheide 56a 
interne dubbele bosrand Kolisheide 58a 
interne dubbele bosrand Kolisheide 60a 
interne dubbele bosrand Kolisheide 62a 
interne dubbele bosrand Kolisheide 64a 
interne dubbele bosrand Dorperheide 202a 
interne dubbele bosrand Dorperheide 203a 
interne dubbele bosrand Dorperheide 205a 
interne dubbele bosrand Dorperheide 207a 
interne dubbele bosrand Dorperheide 204a 
externe bosrand Broekerheide 322a 
externe bosrand Broekerheide 322b 
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type bosrand bosplaats bestand 
externe bosrand Kolisheide 20a 
externe bosrand Kolisheide 21a 
externe bosrand Kolisheide 22a 
externe bosrand Kolisheide 23a 
externe bosrand Kolisheide 24a 
externe bosrand Kolisheide 25a 
externe bosrand Kolisheide 26a 
externe bosrand Kolisheide 27a 
externe bosrand Kolisheide 28a 
externe bosrand Kolisheide 29a 
externe bosrand Kolisheide 30a 
externe bosrand Kolisheide 31a 
externe bosrand Kolisheide 52a 
externe bosrand Kolisheide 53a 
externe bosrand Kolisheide 55a 
externe bosrand Kolisheide 57a 
externe bosrand Kolisheide 59a 
externe bosrand Kolisheide 61a 
externe bosrand Kolisheide 63a 
externe bosrand Molenheide 318a 
externe bosrand Molenheide 315a 
externe bosrand Kolisheide 313a 
externe bosrand Kolisheide 307a 
externe bosrand Privé 49w 
externe bosrand Privé 49x 
externe bosrand Privé 49z 
externe bosrand Privé 49t 
externe bosrand Privé 23a 
externe bosrand Privé 68l 

De interne dubbele bosrand bestaat uit een centrale dreef van ongeveer 3m breed, met aan beide zijden van 
de dreef een mantel van 3m en een zoom van 6m. We komen alzo totaal aan een breedte van 21m, hetgeen 
ongeveer de hoogte van de boomlaag is. Dit garandeert maximaal de zoninval op de ingerichte struikmantel – 
heidezoomovergangsgradiënt. 

De externe bosrand bestaat uit een enkelvoudige mantel van 6m aan de bosrand met aanliggende zoom van 
3m kruidige vegetatie. 

Merken we op dat in de ‘nachtzwaluwzones’ ook 
dubbele interne bosranden voorzien zijn. Dit ten 
eerste als schaalvergrotings – en verbindingseffect 
van de open plekken en ook om fourageerruimte voor 
de nachtzwaluw te maken. De soort jaagt ’s nachts 
op motten die zich ophouden boven het overdag 
opgewarmde centrale pad van de dubbele bosrand. 
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Figuur 4.9 Algemeen beeld van de dubbele bosrand met centrale pad, heideachtige mantel en zoom van 
inheems loofhout. 

Structuur en beheer van de mantel-zoomvegetaties:  

Een bosrand bestaat in het ideale geval uit een mantel en een zoom. Onder een mantel verstaan we een 
begroeiing van struiken aansluitend op de bomen in het bos. De zoom is voornamelijk opgebouwd uit hoge 
meerjarige en éénjarige kruiden en dwergstruiken. Een goed opgebouwde bosrand fungeert in het 
cultuurlandschap bovendien als buffer tussen het laag-dynamische bosmilieu en de intensief beheerde 
landbouwgrond. Verder dragen bosranden bij aan de regulatie van het microklimaat (hoge luchtvochtigheid en 
luwte). Veel mantelsoorten groeien ook in het bos, maar zijn daar minder goed ontwikkeld en bloeien meestal 
niet. Diverse organismen van zowel het open veld als van het bos benutten de bosrand.  Van nature breidt de 
mantel zich uit in de richting van de zoom en het bos in de richting van de mantel : in de beschutting van de 
struiken vestigen zich bomen die de struiken uiteindelijk overgroeien. Instandhouding vergt daarom beheer. 
Figuur 4.8.b geeft een beeld van de doorsnede van een typsche bosrand met een mantel- en zoomstructuur. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.8.b: Schematische weergave van de doorsnede van een bosrand. 

Met “mantel-zoomsituaties” zoals ingetekend op bovenstaande figuur, wordt een zone met een breedte van 
9m (6m mantel en 3m zoom) bedoeld waar effectief gestreefd wordt naar een de successiereeks kruidige 
vegetatie – dwergstruiken (=zoom) – struweel (=mantel) – bos. 

“Mantel-zoomsituaties” worden vooral beoogd in de overgangen tussen bos en meer open gebied. De soorten 
die zullen profiteren van de “mantel-zoomsituatie” zijn gelijkaardig als de soorten die baat hebben bij een 
“brede, golvende bosrand” alhoewel de meer beperkte breedte zal impliceren dat de bosrand in de “mantel-
zoomsituatie” voor een aantal soorten enkel een corridorwaarde zal hebben en geen leefgebied. 

In de mantelstrook zal algehele verbossing worden voorkomen door om de 10-15 jaar een gedeelte van de 
opslag te kappen. Waar exoten, zoals Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers in de bosrand voorkomen, 
worden deze gericht gekapt en bestreden, waardoor inheemse houtige gewassen worden bevoordeeld. Door 
hierbij voldoende bedekking van de boomlaag te houden (schaduw), krijgen exoten weinig kans om opnieuw 
te gaan domineren.  
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Door eens per 1-3 jaar vlak langs of ten dele in de mantel te maaien, komt een zoom tot ontwikkeling.  Het 
afvoeren van het maaisel draagt bij aan verschraling en leidt tot een grotere bloemrijkdom.   

Concreet wordt er voor de bossen in Neerpelt en Bocholt geopteerd om de zoom over een breedte van 3 
meter 3 jaarlijks te maaien, terwijl de mantel (breedte 6 meter) op ongelijkjarige wijze 15 jaarlijks wordt afgezet 
(werken met zonering in tijd en ruimte: telkens 1/3 kappen met tussen periode van 5 jaar en dan weer opnieuw 
eerste deel kappen), met behoud van enkele boomvormers. De.maai- en kapbeurten vallen samen met de 
dunningsdoorgangen in de betreffende bestanden. 

Voor het beheer van de mantelvegetaties, die als als hakhout beheerd worden, wordt voorgesteld het klein 
takhout ter plaatse ter verbranden.  Hiervoor wordt een ontheffing gevraagd van artikel 99 van het bosdecreet. 

Hierbij wordt de Code voor goede natuurpraktijk gevolgd m.n.  

 afzetten met schuine zaagsnee op 10 cm boven het maaiveld; 
 bosranden van meer dan 50 meter lang, zet men per kapbeurt voor ten hoogste 1/4 van 

de lengte af of men spreidt de kapbeurt over 4 opeenvolgende jaren; 
 de werken worden uitgevoerd tussen 1 november en 1 maart; 
 men verwijdert doorgaans het klein takhout en dan voor 15 maart; 
 men kan een deel van het klein hakhout ter plaatse op een stapel laten liggen in 

achterliggend bos als faunaschuilplaats; 
 indien men het klein takhout ter plaatse verbrandt, blijft de vuurhaard op een afstand die 

geen schade toebrengt aan de bosrand. 

Het beheer van de mantel en zoom van de dubbele interne bosrand gebeurt identiek als in het 
geval van de externe bosrand. Enkel het beheer van het centrale pad kan verschillen. Voor de 
bosranden van Kolisbos (26a, 27a en 28a) stellen we voor het centrale pad over een breedte van 
ongeveer 2m 6-jaarlijks te frezen. Dit resulteert in een zandige strook die sterk opwarmt overdag en 
’s nachts motten aantrekt, het geliefkoosd voedsel van de nachtzwaluw. 

In het zuidelijk deel van ‘Kolisheide’ stellen we voor het lange pad (zw  - no oriëntatie) ook centraal 
6-jaarlijks te frezen. De kleinere bosranden haaks hierop worden in hun geheel onderworpen aan 
een 3jaarlijkse maaibeurt, omdat zich hier nu al een mooie heidevegetatie heeft ingesteld. 

Toetsing Criteria Duurzaam Bosbeheer ‘bevordering van de ecologische functie in het bos’ 

De richtlijnen uit de CDB stellen dat in 5 – 15 % van de totale oppervlakte van het bos ecologische 
inspanningen dienen te gebeuren in verband met het creëren van open vegetaties in het bos. 
Hiervoor nemen we uiteraard de open plekken in beschouwing, maar ook de bosranden. De 
bosranden bezitten immers brede mantels en zomen die ook heel wat interessante vegetaties 
kunnen bevatten. 

aard ecologisch beheer opp (ha) % van totale opp 
open plekken 29,17 4,45 
interne dubbele bosrand 12,95 1,98 
externe bosrand 3,77 0,58 
totaal 45,89 7,2 

In totaal komen we uit aan 7,2 %, hetgeen voldoet aan de richtlijnen (tussen 5 en 15%). 
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4.10 SPECIFIEKE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN FLORA EN FAUNA 

Reeds in voorgaande paragraaf (4.8. open plekken) werd herhaaldelijk aangehaald dat specifieke ingrepen 
gepland worden ter bevordering en behoud van vegetatietypes met bijhorende typische soorten en 
diersoorten.  De relatie tussen faunadoelsoorten en open plekken en bosrandenbeheer is uitvoerig besproken 
in het hoofdstuk over fauna. 

Door het momenteel sterk verboste gebied rond de Dorperloop een opener karakter te geven (zie kaart 37) 
worden de kansen voor de kruidlaag aanzienlijk verhoogd. Soorten als Moerasviooltje, Moerasstruisgras, 
veenmossen, Dopheide zullen aanzienlijk toenemen.  

Door spontane verjonging van bos aan de randen van de open plekken toe te laten kunnen gagelstruweel en 
venig berkenbroek zich sterker ontwikkelen, hetgeen een belangrijke ecologische meerwaarde oplevert voor 
het gebied. 

4.11 DOOD HOUT EN OUDE BOMEN 

Dood hout 

Bij de inventarisatie van dood hout wordt een onderscheid gemaakt tussen staand en liggend dood hout. Het 
staand dood hout wordt opgemeten in de proefvlakken voor de dendrometrische gegevens. De hoeveelheid 
ervan kan dus cijfermatig worden uitgedrukt. Het aandeel staand dood hout in de bossen in Neerpelt bedraagt 
momenteel 0,8% van het totale levende houtvolume aanwezig in de bossen. Bovendien blijkt uit onderstaande 
tabel 4.11.a dat het volume staand dood hout vooral bepaald wordt door de opmeting van enkele dikke 
exemplaren, waaronder veel exoten. In de openbare bossen is het dus zeker noodzakelijk om maatregelen te 
treffen om dit aandeel te vergroten. 

Tabel 4.11a Staand dood hout 

Boomsoort S (/ha) G (m²/ha) V (m³/ha) Maat 

Populier 0,02 0,00 0,04 zeer dik 
Grove den 0,95 0,05 0,51 dik 
Populier 0,36 0,02 0,26 dik 
Corsikaanse den 0,25 0,02 0,24 dik 
Fijnspar 0,23 0,01 0,08 dik 
Zomereik 0,03 0,00 0,02 dik 
Grove den 1,57 0,02 0,11 dun 
Corsikaanse den 1,23 0,01 0,09 dun 
Zomereik 0,79 0,01 0,08 dun 
Fijnspar 0,65 0,01 0,04 dun 
Weymouth den 0,09 0,00 0,02 dun 
Zwarte els 0,51 0,00 0,02 dun 
Amerikaanse vogelkers 0,18 0,00 0,01 dun 
Berk 0,20 0,00 0,01 dun 
Larix 0,14 0,00 0,00 dun 
Ratelpopulier 0,14 0,00 0,00 dun 
Amerikaanse eik 0,03 0,00 0,00 dun 
Wilg 0,08 0,00 0,00 dun 
Douglasspar 0,04 0,00 0,00 dun 
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Boomsoort S (/ha) G (m²/ha) V (m³/ha) Maat 

Populier 0,02 0,00 0,00 dun 
Totaal 7,51 0,17 1,51   

Het liggend dood hout wordt bij de bestandsbeschrijving genoteerd en wordt opgedeeld in drie klassen: dun (= 
20 cm<omtrek<60 cm), dik (=60 cm<omtrek<120cm) en zeer dik (= omtrek>120cm). Precieze cijfers over de 
hoeveelheid liggend dood hout zijn dus niet voorhanden, maar grootte-ordes tonen aan dat dood hout met 
kleine afmetingen (dun) in bijna elk perceel aanwezig is, maar dat dikke en zeer dikke stamstukken slechts 
sporadisch voorkomen, respectievelijk op 64 en 4% van de bosoppervlakte (zie Tabel 4.11.b). Volgens de 
beheervisie moet het aandeel dood hout, zowel staand als liggend minstens 4 % van het totale levende 
houtvolume bedragen.  Hiermee rekening houdende kan gesteld worden dat op dit moment de norm van 4% 
dood hout op bosniveau niet gehaald wordt. 

Tabel 4.11b Liggend dood hout 

dun  
Opp (% van totale 

opp) dik  
Opp (% van totale 

opp) zeer dik 
Opp (% van totale 

opp) 
geen 1,72 geen 36,31 geen 95,84 

< 5 stuks/ha 19,86 1-10 stuks/ha 63,61 1-3 stuks/ha 4,14 
5-100 stuks/ha 78,40 11-30 stuks/ha 0,06 nvt 0,02 

nvt 0,02 nvt 0,02 Eindtotaal 100 
Eindtotaal 100 Eindtotaal 100     

Om het aandeel dood hout te verhogen worden volgende maatregelen voorzien: 

• Laten staan van beschadigde en doodgebliksemde bomen; 
• Snoeihout bij gevelde bomen worden niet verwijderd; 
• Staande of liggende holle of dode bomen die geen gevaar opleveren voor voorbijgangers of voor 

het verspreiden van ziekten of brand worden behouden; 
• Bij catastrofes (windval, brand) of niet-besmettelijke aantastingen worden niet alle getroffen 

bomen verwijderd; 
• Wortelkluiten van omgewaaide bomen worden niet systematisch verwijderd; 
• Bij de aanleg van bosranden een deel van het klein takhout op een hoop in een achterliggende 

bos stockeren die dan tevens als schuilplaats voor fauna kan dienen; 
• Selectieve hoogdunning wordt toegepast,m.a.w. wegkwijnende bomen die geen concurrentie 

betekenen voor potentiële toekomstbomen worden niet gekapt. 

Oude bomen 

In de bestanden in Molenheide waar de Grove dennen nu reeds 80 à 100 jaar oud zijn, worden bij eindkap 
telkens 10 bomen per ha gespaard die behouden blijven als ‘oude bomen’. Ook in bestand Broekerheide-220a 
zullen 10 bomen per ha worden behouden. Omdat dit enkel Grove dennen betreft, moeten ook in andere 
bestanden bijkomend bomen van andere soorten worden aangeduid die op stam blijven staan. Als richtlijn 
werd bij de Criteria Duurzaam Bosbeheer en de FSC-criteria 10 bomen per ha voorgesteld. Dit aantal is echter 
afhankelijk van de afmetingen van de bomen, zodat het aantal kan dalen indien 10 bomen meer dan 10 % van 
het bestandsgrondvlak uitmaken.   

Bijkomend moet er bij hameringen op gelet worden dat oude bomen met veel holtes behouden blijven. Voor 
holenbroedende vogels en voor vleermuizen zijn deze waardevol, vooral oude eiken komen in aanmerking.   
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4.12 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE TOEGANKELIJKHEID - 
TOEGANKELIJKHEIDSREGLEMENT 

44..1122..11  TTOOEEGGAANNKKEELLIIJJKKHHEEIIDD  VVAANN  DDEE  BBOOSSWWEEGGEENN    

Conform de bepalingen van het bosdecreet, en van het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 1993 
betreffende de toegankelijkheid en het occasionele gebruik van de bossen, wordt de toegankelijkheid van de 
bossen geregeld met het toegankelijkheidsreglement dat integraal deel uitmaakt van dit beheerplan.  

De toegankelijkheidsbepalingen van alle boswegen vallen dus onder het Bosdecreet en de aanduiding ervan 
gebeurt met de officiële borden van ANB. Borden van de openbare wegcode zijn niet van toepassing op 
boswegen. Gemotoriseerd verkeer is verboden op de boswegen, met uitzondering van dienstvoertuigen van 
de bosbeheerder en exploitatievoertuigen. 

Het toegankelijkheidsreglement van de bossen in het Kolisbos verdeelt de boswegen in 2 categorieën. De 
toegankelijkheid van de boswegen is weergegeven op kaart 40 . 

De in het rood aangeduide boswegen zijn niet – toegankelijke boswegen en zijn dus ontoegankelijk voor zowel 
wandelaars, fietsers, ruiters/menners en andere bosgebruikers. De reden om deze wegen af te sluiten voor 
alle verkeer is ecologisch van aard (behoud van rust in de zones met een hoog ecologisch ambitieniveau) .  

De in het blauw aangeduide boswegen zijn toegankelijk voor de individuele niet-georganiseerde wandelaar, 
fietser, mountainbiker en ruiter, tussen zonsopgang en zonsondergang. Op deze boswegen zijn honden enkel 
toegelaten aan de leiband. Scheiding van recreatievormen is momenteel niet noodzakelijk, gezien de 
recreatiedruk niet zeer hoog is en er zich bijgevolg geen conflictsituaties voordoen. Eventuele problemen met 
toekomstige aangroei van recreatie worden in kaart gebracht door de bevoegde wachter van het ANB en 
kunnen aanleiding geven tot aanpassingen van dit toegankelijheidsreglement. 

Informatieverstrekking 

Bosbezoekers kunnen worden geïnformeerd d.m.v. duidelijke informatieborden. Hiervoor kunnen de 
infoborden gebruikt worden die het Agentschap voor Natuur en Bos voor de domeinbossen gebruikt. 
Geschikte locaties voor het plaatsen van een infobord zijn de parking aan de brandtoren (bosplaats Kolis in 
Neerpelt) en de toegang tot bosplaats Dorperheide in Bocholt langs de bosweg tussen bestand 201a en 201b 
(locatie zie kaart 40). Hierop  worden kort de krachtlijnen en doelstellingen van het beheerplan weergegeven 
alsook de indeling van de boswegen. Op deze manier wordt de bezoeker geïnformeerd over ecologische en 
bosbouwkundige maatregelen. Dit maakt het afsluiten van bepaalde zones aanvaardbaarder. Op het infobord 
wordt ook vermeld dat honden aan de leiband dienen gehouden te worden in het bos. 

Naast de indeling in toegankelijke en niet toegankelijke boswegen zijn op kaart 40 ook de locaties 
weergegeven waar slagbomen en stopborden dienen aangebracht te worden. Teveel borden aanbrengen is 
niet gewenst en kan bedreigend overkomen voor de bosgebruiker, maar het is belangrijk dat de bosgebruiker 
duidelijk ziet welke zones ontoegankelijk zijn. Het is wenselijk dat er informatiefolders worden gemaakt waar 
ook het toegankelijkheidskaartje staat. Deze folders worden ter beschikking gesteld aan de informatieborden, 
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in een voor de regen afsluitbaar bakje en op de recreatieve informatiepunten van de gemeenten Neerpelt en 
Bocholt. 

Vaste recreatieroutes  

De vaste wandelroutes van het RLLK werden aangepast aan de beheervisie van dit bosbeheerplan en zijn 
licht gewijzigd. De nieuwe route is weergegeven op kaart 27. 

Op kaart 29 zijn de provinciale ruiter – en menroutenetwerken weergegeven. Voor de duidelijkheid vermelden 
we dat de individuele ruiter gebruik kan maken van alle toegankelijke boswegen. Voor georganiseerde 
ruitertochten dient een individuele machtiging aangevraagd te worden bij de gemeenten en het ANB en 
adviseert deze laatste om zich indien mogelijk te beperken tot de bovengemeentelijke ruiterroutes. Op deze 
manier worden conflicten met andere bosgebruikers zoveel  mogelijk vermeden. Dergelijke routes worden 
bewegwijzerd door het regionaal landschap. 

Afwijking van het toegankelijkheidsreglement in  functie van occasioneel bosgebruik 

In bepaalde gevallen kan afgeweken worden van dit toegankelijkheidsreglement. Dit kan het geval zijn voor 
georganiseerde mountainbike - of ruitertochten die bij uitzondering over niet officiële bospaden kunnen gaan. 
Hiervoor dient steeds zowel bij de betrokken gemeente als bij de bosbeheerder (ANB) een schriftelijke 
toestemming worden aangevraagd. Er zal echter in geen enkel geval toegang verleend worden voor gebruik 
van rood opgekleurde boswegen van kaart 40.  

Kaart 30 geeft de locaties weer waar aan oriëntatieloop kan gedaan worden. Dit occasioneel bosgebruik is 
onderworpen aan een machtiging vanwege het Bosbeheer en de toestemming van de boseigenaar en dient 
schriftelijk te worden aangevraagd. 

Bij het verlenen van een tijdelijke vergunning voor georganiseerde toertochten worden echter steeds 
onderstaand afwegingskader gehanteerd: 

Voor de jacht zijn afzonderlijke bepalingen voorzien (zie  onder 4.13). 
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Afwegingskader tijdelijke parcoursen en vergunningen 

Aan volgende criteria moet voldaan worden bij het instellen van tijdelijke parcours voor, mountainbikers, fietsers en 
ruiters allen in de ruime zin, indien de voorgestelde parcours afwijken van de ingestelde vaste parcours: 

• De wegen die op kaart 40 aangeduid worden als ontoegankelijk (rode boswegen) mogen niet gebruikt 
worden. 

• Grootschalige activiteiten kunnen niet plaats vinden tijdens het broedseizoen van 1 april tot 30 juni. 

• Er kunnen geen twee tijdelijke activiteiten op dezelfde dag georganiseerd worden in dezelfde bosplaatsen. 

• Tijdelijke mountainbike- en ruiterparcoursen kunnen niet doorheen speelboszones lopen. 

• Om interferentie te vermijden met vrije recreanten worden tijdelijke mountainbikeroutes en ruiteractiviteiten 
best gescheiden van de vaste wandelparcoursen van het RLLK, om conflicten tussen gebruikers te 
vermijden 

• Het aantal jaarlijks toegelaten activiteiten per recreatiegroep dient begrensd te zijn tot een maximum 

• Activiteiten worden voldoende duidelijk gecommuniceerd naar elke bosgebruiker. Bij voorkeur gebeurt dit 
via een centraal meldpunt op de gemeente. Via het gemeentelijk informatieblad worden de inwoners op de 
hoogte gebracht van de evenementen in  de gemeentelijke bossen. 

• Activiteiten worden niet georganiseerd op dagen dat er gejaagd wordt in de bossen 

• Dit afwegingskader dient niet beschouwd te worden als een vast gegeven, maar kan bijgewerkt en 
uitgebreid worden naar mate zich nieuwe inzichten voordoen in de komende 20 jaar. 
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44..1122..22  SSPPEEEELLBBOOSSSSEENN  

De speelbossen zijn weergegeven op kaart 26. 

In de gemeente Neerpelt worden de huidige speelbossen behouden (bosplaats De Kievit in de buurt van de 
scoutslokalen) en bosplaats Bergheide (bestand 5a). Er is uitbreiding van speelbos voorzien aan de 
Brandtoren Kolis (bestanden 30a en 31a) en in bosplaats Onverdeelde heide (bestanden 1a, 2a en 3a). 

 In de gemeente Bocholt wordt het speelbos in bosplaats De Hove behouden en is er tevens een uitbreiding 
van speelbossen voorzien in bosplaatsen Dorperheide (bestanden 38a en 201a) en Bosschellerheide 
(bestand 220 a). Bestand 212a is een tijdelijk speelbos (enkel gedurende de maanden juli en augustus).  

44..1122..33  OORRIIËËNNTTAATTIIEELLOOOOPP  

De huidige zone waarin oriëntatielooptochten kunnen worden aangevraagd is weergegeven op kaart 30. 

Omwille van ecologische redenen worden in het kader van dit bosbeheerplan echter bepaalde zones zo 
recreatieluw mogelijk gehouden en activiteiten die de ecologische functie verstoren worden hier geweerd. 

Daarom worden bepaalde zones uitgesloten voor oriëntatieloop.  Deze zijn ook weergegeven op kaart 30. 

44..1122..44  RREECCRREEAATTIIEEVVEE  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUUUURR  

De recreatieve infrastructuur is eerder beperkt.  Door bosplaats Kolisheide (tussen bestand 29a en 30a) loopt 
een verhard fietspad. Verdere uitbreiding hiervan is niet voorzien. 

In bosplaats Dorperheide (bestanden 202a en 205a) is een fit-o-meter aanwezig. Deze blijft bestaan en dient 
periodisch te worden onderhouden. 

In de buurt van de equidroom (Dorperheide bestand 204) is een rustzone voorzien voor ruiters met 
drenkmogelijkheid voor de paarden. 

Naast opwaardering van de brandtoren (recreatieve en bosbouwkundige veiligheidsfunctie) wordt geen 
uitbreiding van recreatieve infrastructuren in het bos voorzien, behalve een uitbreiding van de speelbossen. 

4.13 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE JACHT 

In de meest kwetsbare zones voor ecologie worden, in nauw overleg met de wildbeheerseenheden,  in de 
toekomst enkele beperkingen opgelegd. Deze beperkingen gelden niet  voor reejacht. Deze beperkingen  
(aantal jachtdagen en periode dat er kan gejaagd worden) zijn weergegeven op kaart 39.  
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In het algemeen geldt dat er een duidelijke communicatie dient te gebeuren van jachtactiviteiten naar de 
bevolking. Wederzijds overleg tussen de jager en de recreant kan alzo het ‘onveiligheidsgevoel’ bij beide 
groepen wegnemen.   

4.14 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE VISSERIJ 

Op waterplassen in het boscomplex (huidige + toekomstige) mag niet worden gevist. 

4.15 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. GEBRUIK VAN NIET-
HOUTIGE BOSPRODUCTEN 

Heel wat bestanden bevatten Blauwe bosbes. Het commercieel oogsten hiervan is verboden, doch plukken 
voor eigen gebruik door individuele recreanten wordt gedoogd. 

4.16 BEHEERMAATREGELEN M.B.T. CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN 

Het herstel van een beperkte oppervlakte van heidegebieden kan beschouwd worden als het herstellen van 
een historisch beheertype. Ook hakhoutbeheer werd vroeger meer toegepast  dan nu om te voorzien in 
brandhout. Dit beheertype wordt voorgesteld voor een aantal elzenbroekbossen en berkenbestanden.  In de 
gemeentebossen zijn dit slechts zeer kleine vlekken.  In de privébossen  kunnen in de buurt van de 
schietstand, grotere oppervlaktes heide beheerd worden. 

Typisch voor de streek is het voorkomen van historische relicten van ‘Keltische grafheuvels’. Rond 800 v.C. 
bereikte de Urnenveldcultuur de Kempense gebieden en kende haar hoogtepunt rond 600 v.C. op de 
overgang van de Brons- naar de Ijzertijd. In die tijd werden grafvelden aangelegd van urnen waarin de 
crematieresten van de doden werden bewaard. De urnen werden afgedekt met een laag heuveltje, meestal 
omgeven met een kringgreppel en soms ook met een palenkrans. 

Van 1959 tot 1964 gebeurde er archeologisch onderzoek in Neerpelt ter hoogte van de Romeinse dijk. Er 
kwamen 130 graven aan het licht, waarvan er 3 gereconstrueerd zijn (bosplaats Grafheuvels bestand 73a). De 
site vormt nu een rustpunt in de wandelroute van het Regionale Landschap Lage Kempen. Om de site 
maximaal tot haar recht te laten komen zal dit bestand grotendeels open gehouden worden en beheerd 
worden als een heideperceel met overstaanders van grove den. 

4.17 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE 
MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE 

Op gebied van erosie, grondwaterkwetsbaarheid en infiltratiecapaciteit vervullen de boscomplexen een 
belangrijke functie. Er worden in dit kader specifieke maatregelen en/of richtlijnen opgesteld om de 
infiltratiecapaciteit te verhogen ( verondiepen Drperloop en aanleg poelen). 

Zoals elk groot boscomplex vervullen de bossen van Kolis een luchtzuiverende rol en halen ze CO2 uit de 
atmosfeer. 
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4.18 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE WETENSCHAPPELIJKE 
FUNCTIE 

Momenteel gebeurt er geen wetenschappelijk onderzoek in de bossen. 

Indien in de toekomst onderzoek wordt uitgevoerd buiten de toegankelijke wegen kan hiervoor een machtiging 
bekomen worden bij de eigenaar en het ANB.  

Het archeologisch onderzoek uit de jaren 60  naar de urnenvelden werd reeds hoger besproken. 

4.19 WERKEN DIE DE BIOTISCHE OF ABIOTISCHE TOESTAND VAN HET BOS 
WIJZIGEN 

44..1199..11  RREELLIIËËFFWWIIJJZZIIGGIINNGG  

Bij de herinrichting van de Dorperloop en omgeving en de aanleg van poelen in die zone gaan graafwerken 
gepaard en zal een beperkt grondverzet en een reliëfwijziging plaatsvinden. (zie onder 4.8.2 en 4.19.3 ) 

44..1199..22  WWEEGGEENNAAAANNLLEEGG  EENN  BBEEHHEEEERR  BBOOSSWWEEGGEENN  

Het dichte boswegennet zorgt ervoor dat er geen nieuwe wegen dienen aangelegd te worden. Er stellen zich 
geen problemen voor wat betreft de recreatieve toegankelijkheid van de boswegen.  

Een deel van de boswegen worden specifiek beheerd in functie van mantel – zoomvegetaties waarbij de 
zoomstrook 1-3 jaarlijks gemaaid wordt met afvoer en de mantelstrook om de  10-15 strooksgewijs gekapt 
wordt (zie hoger).  

De overige paden moeten minder intensief beheerd worden. De belangrijkste maatregel is te voorkomen dat 
de wegen dichtgroeien. Hiertoe volstaat het om eens in de 6 jaar te klepelmaaien. Om voldoende variatie te 
behouden kan men de zandige paden om de 6 a 10 jaar frezen of schijfeggen. De noodzaak hiervan dient 
door de bosbeheerder ter plaatse beoordeeld te worden.   

44..1199..33  DDRRAAIINNAAGGEE  

Er dienen geen drainagewerkzaamheden uitgevoerd te worden. Het gebruik van standplaatsgeschikte soorten 
dient drainage overbodig te maken.   

Belangrijk is echter dat de drainerende werking van de Dorperloop vermindert. Hierdoor verhoogt de 
sponsfunctie van het gebied en verhogen de kansen voor de ontwikkeling van de aangemelde Europese 
habitats binnen het betreffende SBZ-H gebied. Om dit effect te bekomen kunnen verschillende maatregelen 
worden voorgesteld die bij voorkeur in combinatie worden toegepast.  

Opstuwen van de beek ter hoogte van de Rooie Pier met behulp van takhout of stenen is in elk geval 
aangewezen. Het zoveel mogelijk wegnemen van de sterk opgehoogde dijken stuurt het water bij 
piekmomenten dan het Kolisbos in. Bovendien kan dit materiaal worden gebruikt om de Dorperloop te 
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verondiepen, zodat de kwelafvang van de aanliggende valleigronden stopt. Het plagsel van het open 
plekkenbeheer kan bijkomend gebruikt worden om de loodrecht op de Dorperloop aangelegde 
afwateringsgrachtjes te dempen. 

Gezien grote delen van de Dorperloop droogvallen gedurende bepaalde periodes van het jaar lijkt de 
dynamiek van het water te klein om te zorgen voor een spontaan structuurherstel van de beek. Het is daarom 
aangewezen dat de graafwerken voor het wegnemen van de bedijking en het verondiepen van de bedding 
zodanig worden uitgevoerd dat een grillig structuurrijk patroon van bij de start tot stand gebracht wordt, zodat 
de ecologische waarde van de beek zelf ook toeneemt. 

Deze maatregelen zijn essentieel om de hoger opgesomde ecologische doelstellingen in het Kolisbos te 
kunnen realiseren. 

44..1199..44  WWIIJJZZIIGGEENN  VVAANN  DDEE  KKRRUUIIDDLLAAAAGG  

Er worden geen expliciet wijzigingen vooropgesteld buiten de aangegeven inspanningen om lokaal 
heideherstel te bevorderen en zoomvegetaties te creëren. 

In de bossen zullen op geen enkele wijze pesticiden worden gebruik tenzij bij de bestrijding van Amerikaanse 
vogelkers met behulp van glyfosaat. 

44..1199..55  GGEEBBRRUUIIKK  VVAANN  PPRRIIKKKKEELLDDRRAAAADD  

Er wordt geen prikkeldraad gebruikt in de beschouwde bossen. Eventuele restanten van oude prikkeldraad 
(vb. bij recent verworven of in de toekomst te verwerven bossen) wordt systematisch opgeruimd. 

4.20 PLANNING WERKEN 

In bijlage 6 vindt u de beheertabel voor de open plekken en bosranden. Dunningen en groepsgewijze  
eindkappen in functie van bosverjonging (verjongingsgroepen) zijn reeds weergegeven in de kaptabel (bijlage 
5) 
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55  VVEERRKKLLAARREENNDDEE  WWOOOORRDDEENNLLIIJJSSTT::  

• Bedrijfstijd: de ganse levensduur van een bosbestand, vanaf de vestiging van de standplaats tot de eindkap.  

• Bedrijfsvorm: de manier waarop het bos zich kan ontwikkelen, al dan niet door de mens uitgevoerde 
bosbehandeling of bosuitbating. 3 soorten: hooghout, middelhout en hakhout  

• Bestandsopperhoogte: ook ‘dominante hoogte’ genoemd, de gemiddelde hoogte van de 100 hoogste bomen 
per ha, waarbij deze 100 hoogste bomen evenredig over de ganse oppervlakte verdeeld moeten staan. 

• Bos : Sinds de inwerkingtreding van het Bosdecreet beschikt men voor het eerst over een wettelijke definitie van het begrip 
‘bos’. Artikel 3, § 1, van dit decreet definieert bossen als "grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtachtige struikve-
getaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of meer functies 
vervullen". Dit zijn de zgn. bosfuncties waaromtrent art. 5 van het Bosdecreet bepaalt dat het bos er gelijktijdig verschillende 
kan vervullen, onder meer economische, sociale, educatieve, wetenschappelijke, ecologische, organismebeschermende 
evenals milieubeschermende functies. 

• Bovenetage (BE): ook ‘opperetage’ genoemd; de boomlaag die alle bomen bevat met een hoogte groter of 
gelijk aan 2/3 van de bestandsopperhoogte. De afkorting BE wordt gebruikt in de beschrijvingsfiches. 

• BWK: Biologische Waarderingskaart.  Een uniforme inventarisatie en evaluatie van het Vlaamse Gewest en een 
landschapsecologische analyse van het gebied waarbij het grondgebruik, de plantengroei en de kleine 
landschapselementen worden geïnventariseerd.  De gekarteerde percelen worden geëvalueerd en krijgen een 
waarde gaande van minder waardevol tot zeer waardevol. Het is de enige beschikbare gebiedsdekkende 
inventaris van de Vlaamse biotopen en wordt daarom algemeen aangewend als referentiekader. De 
karteringseenheden van de Biologische Waarderingskaart treden op in een aantal wetteksten en 
omzendbrieven; de kaarten kunnen helpen bij de implementatie van deze juridische instrumenten. 

• Criteria Duurzaam Bosbeheer (CDB): Het beheer van een bos volgens de Criteria voor Duurzaam Bosbeheer 
promoot de geïntegreerde aanpak van alle bosfuncties. Opstellen van een lange termijnvisie voor het bos zal 
steeds gebeuren vanuit meerdere invalshoeken, meer bepaald de economische, ecologische, sociaal 
recreatieve en educatieve functie. De krachtlijnen van deze criteria (geformuleerd onder vorm van criteria en 
indicatoren) werden vastgelegd in een Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003. Bovendien wordt 
vooropgesteld dat 5 tot 15 % van de totale bosoppervlakte een aangepast beheer moet krijgen ten behoeve van 
natuurontwikkeling. Dit kan gaan over het aanleggen van bosranden, het creëren van open plekken voor flora 
en fauna, aanleggen van bospoelen en dergelijke meer. Voor deze ecologische inspanningen worden extra 
subsidies voorzien. 

• Diffuus (etageopbouw): een bestand wordt omschreven als diffuus als er geen duidelijk onderscheid meer is 
tussen onder-, neven- en opperetage, maw  als de afmetingen en hoogtes van de boomsoorten verspreid zijn 
over (bijna) alle omtrek- en hoogteklassen. 

• Duurzaam bosbeheer: het rentmeesterschap en het gebruik van bossen op een dusdanige manier en snelheid 
dat hun biologische verscheidenheid, hun productiviteit, hun regeneratiecapaciteit, hun vitaliteit en hun 
vermogen om nu en in de toekomst op verschillende ruimtelijke schalen (lokaal, nationaal, mondiaal) relevante 
ecologische, economische en sociale functies te volbrengen, niet in het gedrang komen en dat er geen schade 
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berokkend wordt aan andere ecosystemen (Ministeriële Conferentie ter Bescherming van de Bossen in Europa, 
Helsinki, 1993) 

 
• Exoot: Plant- of diersoort die door toedoen van de mens is ingevoerd in een gebied waar zij oorspronkelijk niet 

voorkwam (in Vlaanderen bijvoorbeeld Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Grauwe gans). Een 
bosbestand wordt als exoot bestempeld als <30% van de boomsoorten inheems is. 

• Facultatieve dunning: dunningsjaren die worden voorzien in de kaptabel op halve omloop, maar die enkel 
moeten uitgevoerd worden indien nodig. 

• Gemengd (of ongelijksoortig): een bestand is gemengd als 1 boomsoort minder dan 80% van het bestand 
uitmaakt, op basis van grondvlak 

• Gemiddelde jaarlijkse aanwas (GJA): de totale volumeaanwas gedeeld door de leeftijd van de opstand van 
één of meerdere bomen; uitgedrukt in m³/ha/jaar.  Globaal genomen wordt de gemiddelde jaarlijkse aanwas 
voor alle bossen in Vlaanderen geraamd op 5 m³/ha/jaar. 

• Groepenkap: in homogene bestanden worden de bomen in groepen weggenomen, maar daarrond wordt het 
bos behouden.  Het omringende bos heeft een belangrijke invloed op de groep doordat het mee het klimaat 
regelt en de zaden levert. Door de aanmaak van groepen te spreiden in tijd en ruimte wordt een verschuivende 
mozaïek ven boomsoorten en ontwikkelingsstadia in het bos gecreëerd. 

• Groepsgewijze menging: verschillende boomsoorten komen voor op oppervlaktes >0,5 are en < 50 are. 

• Grondvlak: de oppervlakte van de stamdoorsnede op 1,30 m boven de grond; meestal uitgedrukt in m²/ha 

• Hakhout(beheer): bij hakhoutbeheer wordt de boomlaag volledig afgezet met een zeer korte tussenperiode 
(bijvoorbeeld 6-12 jaar). Dit wordt gedaan met boomsoorten die spontaan weer uitschieten vanuit de 
overblijvende hakhoutstoven. Berk, Zwarte els, Amerikaanse eik, Tamme kastanje en ook inlandse eik zijn 
soorten die hiervoor geschikt zijn. Hakhoutbeheer werd vroeger op grote schaal toegepast voor het oogsten van 
brandhout. Tegenwoordig is het minder gebruikelijk omwille van het arbeidsintensieve karakter ervan. Toch 
heeft deze beheervorm belangrijke ecologische voordelen, aangezien er steeds tijdelijke vrij open en lichtrijke 
zones gecreëerd worden in het bos. Hiervan kunnen bepaalde planten- en diersoorten profiteren .  

• Homogeen (of gelijksoortig): het bestand bestaat uit één enkele boomsoort. Volgens de Beheervisie is een 
bestand homogeen als één boomsoort > 80% van het grondvlak uitmaakt. 

• Hoogdunning: bij hoogdunning wordt de verhouding tussen dominante en co-dominante bomen 
gewijzigd, door bomen uit de bovenetage van het bestand weg te nemen. Flexibel inspelen op 
gewijzigde situaties mogelijk. Bij het aanduiden van de dunning moeten tegelijkertijd de te 
bevoordelen exemplaren worden bepaald, hun concurrenten geïdentificeerd en de te verwijderen 
bomen aangeduid. ).(bron: Bosrevue, ISSN 1378-5990) 

• Hooghout: men laat de boomlaag zijn natuurlijke leeftijdsgrens bereiken of toch bijna voorleer de bomen 
gekapt worden. Voor het geval van Grove den wacht men dan 80 -100 jaar vooraleer tot eindkap over te gaan. 



  BOSBEHEERPLAN KOLIS 
 126 

   126 

• Inboeten: opnieuw  inplanten van bomen in jonge bestanden waar door bepaalde factoren ongewenste open 
plekken ontstaan zijn.  

• Inheems: een bestand is inheems indien >90% van de boomsoorten op basis van grondvlak 

• Kapkwantum: het volume dat jaarlijks mag weggenomen worden  

• Laagdunning: bij laagdunning worden enkel onderdrukte exemplaren verwijderd. De dominante en co-
dominante bomen blijven ongewijzigd staan. Er wordt een maximale volumeaanwas per hectare gerealiseerd 
maar niet geconcentreerd in de economisch interessante exemplaren waardoor de waardeaanwas van het 
bestand zeer laag is (lage prijs per m3).(bron: Bosrevue, ISSN 1378-5990) 

• Lopende jaarlijkse aanwas (LJA): de jaarlijkse volumeaanwas van een boomsoort of bestand, meestal 
uitgedrukt in m³/ha 

• Mantel: Wanneer struwelen voorkomen langs een bosrand spreekt men ook wel van de mantel van het bos en 
mantelvegetaties.  Ze worden gedomineerd door relatief kleine houtige plantensoorten (struiken). Zomen zijn 
stroken langs een bosrand gedomineerd door stevige, meestal doorlevende kruiden..  Bij mantel-
zoomvegetaties is er duidelijk een invloed van het nabije bos: beschaduwing, boomwortels, bladval, minder 
wind.  Dit uit zich tevens in de aanwezigheid van bosplanten.  

• Mengingsvorm: de mengingsvorm volgt uit de ruimtelijke positie van de bomen en /of boomgroepen die t.o.v. 
elkaar verschillen in boomsoort. We onderscheiden stamsgewijs, groepsgewijs en homogeen.  

• Middelhout(beheer): dit is een tussenvorm van beide uitersten, waarbij men tussen het hakhout ook nog 
enkele hoog opgaande ‘overstaanders’ toelaat. 

• Nevenetage (NE): ook ‘middenetage’ genoemd; middenste boomlaag die alle bomen bevat met een hoogte 
tussen 2/3 en 1/3 van de bestandsopperhoogte. De afkorting NE wordt gebruikt in de beschrijvingsfiches. Voor 
het bepalen van het bestandstype en de mengingsvorm wordt de nevenetage pas in rekening gebracht als de 
gemiddelde hoogte van de nevenetage minstens 2/3 van de gemiddelde hoogte van de opperetage bereikt.  

• Omlooptijd: de tijdsduur die verstrijkt tussen 2 opeenvolgende dunningen 

• Onderetage (OE): bevat alle bomen en struiken met een hoogte lager dan 1/3 van de bestandsopperhoogte. 

• Overstaanders: bomen die bij de eindkap gespaard blijven en die meestal dienst doen als zaadbomen om de 
kans op natuurlijke verjonging te vergroten. 

• Rode lijst soort: Rode Lijsten zijn overzichten van soortengroepen en geven aan welke soorten uitgestorven, 
met uitsterven bedreigd, bedreigd of kwetsbaar zijn. 

• Sluitingsgraad: deze wordt bepaald op basis van de bedekking van de bodem door de kroonprojecties. 

• Speelzone in het bos: dit is een ruimte in het bos, die afgebakend wordt (op kaart, aanduiding met borden) om 
in te spelen.  
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• Stamsgewijze menging: verschillende boomsoorten komen voor op oppervlaktes <0,5 are 

• Stamtal: het aantal stammen op een bepaalde oppervlakte, bijna altijd uitgedrukt in #/ha. Enkel stamdiktes 
vanaf 20 cm omtrek worden meegeteld als ‘bomen’. 

• Toekomstbomenmethode: Bij de toekomstbomendunning worden vooraf een aantal te bevoordelen 
bomen (de toekomstbomen) aangeduid, die bij de opeenvolgende dunningen steeds weer worden 
vrijgesteld. ).(bron: Bosrevue, ISSN 1378-5990) 

• Toekomstboom: Een toekomstboom is een boom die in het bosbestand moet blijven omdat hij 
bijdraagt aan het gestelde doel van bijvoorbeeld houtproductie of het verhogen van de natuur- of 
belevingswaarde van het bos. ).(bron: Bosrevue, ISSN 1378-5990) 

• Volume: het volume van het bestand is de som van de volumes van alle bomen met een omtrek >20 cm, 
meestal uitgedrukt in m³/ha. 

• Vrijstelling: het vrijmaken van de verjonging van ongewenste (on)kruiden die wedijveren voor licht, ruimte en 
nutriënten. 

• Zuivering (z): op basis van negatieve selectie de ongewenste exemplaren uit de opstand verwijderen: zieke en 
dode bomen, misvormde elementen, overmatig aantal van een bijkomstige soort,… 

 

 

 

 

 

Figuur 5.1: Inheemse versus exoot bestanden 

 

 

 

 

Figuur 5.2: Homogene versus gemengde bestanden 
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66  KKOOSSTTEENN  ––  BBAATTEENN  AANNAALLYYSSEE  

Een uitgebreid gezamenlijk bosbeheerplan gaat gepaard met bepaalde kosten en bepaalde inkomsten (subsidies en 
houtopbrengst). Gezien eenheidsprijzen voor beheermaatregelen door aannemers sterk verschillen en doordat onder 
andere de houtprijzen wellicht niet constant blijven, gaat het hier om een schatting. De prijzen zijn deels gebaseerd op 
eerder opgemaakte bestekken in de gemeenten . In tabel 6.1 wordt een overzicht gegeven van de kosten en baten voor 
de komende 20 jaar . Hierin is geen rekening gehouden met mogelijke subsidies in het kader van het Interreg-project 
‘blauw-groene natuurverbindingen’ dat wordt opgevolgd door het Regionaal Landschap. 

Een overzicht van de kosten-baten analyse vindt u in bijlage 7. 

In totaal gaat de opmaak van het uitgebreid bosbeheerplan gepaard met een kost van 329.391 euro, een opbrengst van 
1.908.690 euro en een subsidietoelage van 315.524 euro.  

Netto betekent dit een positief saldo van 1.894.822 euro over een periode van 20jaar. 

77  LLIIJJSSTT  MMEETT  AAFFKKOORRTTIINNGGEENN  

Algemene termen 

HH  hooghout 
hH  hakhout 
mH  middelhout 
LH  loofhout 
NH  naaldhout 
X: selectieve hoogdunning  E: Eindkap  Eg: groepenkap 

Boomsoorten 

Naaldhout 

Ps   Grove den 
Pc   Corsikaanse den 
Pw   Weymouthden 
Ep   Fijnspar 
L   Lork 

Loofhout 

zE   Zomereik 
aE   Amerikaanse eik 
mE   Moeraseik 
Be   berk 
zBe   Zachte berk 
rBe   Ruwe berk 
B   Beuk 
bK   Boskers of Zoete kers 
aVk   Amerikaanse vogelkers 
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tKa   Tamme kastanje 
gEd   Gewone esdoorn 
gEs   Gewone es 
Meid   Meidoorn 
Ro   Robinia 
Li   Linde 
Spork   Sporkehout 
Lijst   Lijsterbes 
Haz   Hazelaar 
Hb   Haagbeuk 
Po   Populier 
cPo   Cultuurpopulier 
rPo   Ratelpopulier 
grAb   Grauwe abeel 
Wi   wilg 
wWi   Waterwilg of Boswilg 
gWi   Grauwe wilg 
sWi   Schietwilg 
zwEl   Zwarte els 
Vl   Gewone vlier 
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