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1. IDENTIFICATIE VAN HET BOS 

1.1. EIGENDOM, ZAKELIJKE EN PERSOONLIJKE RECHTEN 

Het Kwartier P. Gailly omvat de militaire domeinen van Kasterlee (Tielenkamp I en II, ± 450 ha) en 

Turnhout (Tielenheide, ± 50 ha), hierna samen het militair domein Tielen genoemd, en is eigendom van 

de Belgische Staat, Ministerie van Defensie en wordt deels beheerd door de Commissie Natuur- en 

Bosbeheer onder coördinatie van het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid.  Het 

militair domein Tielen huisvest het 3de Bataljon Parachutisten (3Bn Para). De militaire staf is 

ondergebracht in de kazerne, gelegen aan de Kaliebaan 30, te Tielen, net ten zuiden van Tielenkamp 

(KAART 1a & 1b). 

 

• Eigenaar    Belgische Staat - Ministerie van Defensie 
     4RCI 
     Kon. Louiza-Marialaan 3, 3970 Leopoldsburg 
 
→ Contactpersoon   ► Cel Domeinen   ► Cel Milieu 
     Tel. 011/39.51.70   014/93.51.60 
     E-mail : peeters.w@itc.mil.be 
 

• Gebruiker   3de Bataljon Parachutisten - Staf 
     Kaliebaan 30, 2460 Tielen (Kasterlee) 
 
→ Contactpersonen   ► Lt.-Kol. Cdt. 3para S. Schoenmaekers 
     ►Maj. 2de commandant 3para R. Olievier  

►Cdt., Cdt. staf-en dienstencompagnie P. Driesen 
     Tel.: 014/40.23.01 
     Fax.: 014/40.23.40 
     E-mail : patrick.driesen@mil.be 
 

• Beheerder   Commissie Natuur- en Bosbeheer 
 
Coördinatie Tielenkamp   Agentschap voor Natuur en Bos 
     Parklaan 49 bus 1, 2300 Turnhout 

Fax.: 014/63.93.66 
 

→ Contactpersonen   ► P. Engels - Regiobeheerder 
     Tel.: 014/63.93.60 
     E-mail: patrick.engels@lne.vlaanderen.be 
      

► K. Rombouts - beheerwachter Tielenkamp (GSM: 0479/67.94.60) 
E-mail: kris.rombouts@lne.vlaanderen.be 
      

     
• Oppervlakte    504,9 ha 

     (= digitale oppervlakte volledig Militair domein Tielen) 

mailto:patrick.driesen@mil.be
mailto:patrick.engels@lne.vlaanderen.be
mailto:kris.rombouts@lne.vlaanderen.be
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465,4 ha  
(= digitale oppervlakte bosdomein, excl. kazerne, stelplaats en 
ingesloten bewoning) 

 
• Ligging    Gemeente Kasterlee (deelgemeente Tielen) 

     Stad Turnhout 
 

• Naam    Militair domein Tielen 
 
 

Het feit dat militaire domeinen uitermate belangrijke natuurwaarden herbergen, wordt erkend in de 

overeenkomst van 1 juni 1999 tussen de Belgische Staat - Ministerie van Defensie en het Vlaams Gewest. 

Deze overeenkomst gaat over het natuurbehoud en het bosbeheer van waardevolle natuur- en 

bosgebieden in 21 militaire domeinen in Vlaanderen. Het militair domein Tielen behoort tot de 21 

geselecteerde gebieden die onder de overeenkomst ressorteren. 

 

Ingevolge de protocolaire overeenkomst van 22 november 2001 zijn zones afgebakend waarvoor een 

Natuur- en Bosbeheercommissie is opgericht, teneinde het natuur- en bosbeheer verder te begeleiden en 

op te volgen.  Het uitgebreid beheerplan is hiertoe het uitvoeringsgerichte instrument.  Het beheerplan 

heeft een looptijd van 20 jaar (2006-2025) met voorziene evaluaties om de 5 jaar.  Een eerste ontwerp van 

dit beheerplan werd in oktober 2005 afgeleverd door het studiebureau Belconsulting nv (i.s.m. Nationale 

Plantentuin van België, Laboratorium voor Aquatische Ecologie van de Katholieke Universiteit Leuven en 

Natuurpunt Studie vzw).  Later werd dit document grondig herwerkt en aangevuld met nieuwe gegevens 

en inzichten. 

 

• Zakelijke rechten 

 

Binnen het militair domein gelden verschillende zakelijke rechten en erfdienstbaarheden. Met betrekking 

tot de concessionarissen binnen het militair domein Tielen, werd een lijst ter beschikking gesteld door de 

bevoegde militaire overheid. Via een aantal concessies worden faciliteiten geboden voor activiteiten in de 

recreatieve tot semi-beroepsmatige sfeer. Het betreffen activiteiten die voorbehouden zijn voor 

(verenigingen van) militairen of politiediensten en/of aanleunende sportverenigingen (onder meer 

hengelen, joggen, kleiduifschieten, schieten,…). Voor de percelen in landbouwgebruik zijn concessies 

afgesloten met hoofdzakelijk landbouwers in hoofdberoep.  

 

De relevante erfdienstbaarheidsregelingen worden weergegeven in Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1: Erfdienstbaarheidsregelingen (toestand 2003). 

MILITAIR DOMEIN NR. BELANGHEBBENDE OMSCHRIJVING VERG. NR. 

Tielenkamp I  Gios Grasland  
Tielenkamp I  Van de Water Grasland  
Tielenkamp I  Geerts Grasland en Akkerbouw  
Tielenkamp I  Guns Akkerbouw  
Tielenkamp I  Michielsen Grasland  
Tielenkamp I  Geudens Grasland  
Tielenkamp II  Breugelmans Grasland  
Tielenkamp II  Borgmans Grasland  
Tielenkamp II  Marcelis Grasland  
Tielenkamp II  Van Bauwel Grasland  
Tielenkamp II 37_11 Genar Boomgaard en bos 147095 
Tielenkamp II 37_12 Genar Grasland (schapen en kleinvee) 147457 
Tielenkamp II 37_13 Genar Grasland (schapen) 147667 
Tielenkamp oefenplein 34_1 Stad Turnhout Riolering 4376 
Tielenkamp oefenplein 34_3 AQUAFIN Collector 148093 
Tielenkamp oefenplein 34_4 Turnhoutse Schuttersclub Schietstand 143216 
Tielenkamp oefenplein 34_5 RTT  Kabelverdeelkast 144598 
Tielenkamp oefenplein 34_6 Tir Kempenland Kleiduifschieten 144852 
Tielenkamp oefenplein 34_7 RTT  Telefoonkabel 144971 
Tielenkamp oefenplein 34_8 MOW Turnhout Stapelplaats 145238 
Tielenkamp oefenplein 34_9 Politie Turnhout Schietstand 146630 
Tielenkamp oefenplein 34_10 Politie Turnhout Schietstand 146265 
Tielenkamp oefenplein 34 Proximus Bemilcom site 148630 
Tielenkamp I 36_1 Visclub de Gaillyers Vissen 447932 
Tielenkamp I 36_9 RTT  Telefoonkabel 145150 
Tielenkamp I 36_10 Stad Turnhout Tijlcomité Loods  143448 
Tielenkamp I 36 Peeters  Verdelgen schadelijk wild 347147 
Tielenkamp I 36 Bonnez Verdelgen schadelijk wild 347585 
Tielenkamp I 36 Vrancken Verdelgen schadelijk wild 348128 
Tielenkamp II 37_3 Interkempen Telefoonpaal 143857 
Tielenkamp II 37_4 Interkempen HS kabine 144450 
Tielenkamp II 37_5 RTT  Telefoonkabel 144604 
Tielenkamp II 37_9 IVEKA TV distributiekabels 145574 
Tielenkamp II 37-14 IVEKA Omvormingsverdeelpost 148414 
Tielen D 39_1 RTT Telefooncel 144520 
Tielen D 39_3 Van Laere Elektrische leiding 145297 
Tielen D 39_4 Vissersclub “De Weerhaak” Elektrische leiding 445486 
Tielen D 39_6 Politie Turnhout Sporthal 147784 
Tielen D 39_7 Vriendenkring ParaCdo Doorgang  148004 
Tielen D 39_8 Civiele Bescherming Sirene  148764 
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1.2. KADASTRALE EN TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 

In BIJLAGE 1.1 wordt een overzicht gegeven van de kadastrale indeling van het militair domein op basis 

van de kadastrale legger (2001), met vermelding van de overeenkomstige bestanden (KAART 2).  Het 

militair domein is gelegen in Kasterlee, Afdeling 3 (Tielen) Secties A, B en L en Turnhout, Afdeling 2 

Sectie M. 

 

KAART 3 geeft de precieze bestandsindeling weer. 

 

1.3. ADMINISTRATIEVE EN GEOGRAFISCHE SITUERING 

1.3.1. Administratieve situering 

 
Het militair domein is gelegen in de provincie Antwerpen, binnen het arrondissement Turnhout. 

Tielenkamp I en II zijn gesitueerd in de (deel-) gemeente Tielen (Kasterlee) en Tielenkamp II gedeeltelijk 

ook op het grondgebied van de Stad Turnhout.  Tielenheide is integraal gelegen op het grondgebied van 

de Stad Turnhout. 

 

1.3.2. Geografische situering 

Het militair domein Tielen is gelegen tussen de woonkernen van Tielen (ten zuiden) en Turnhout (ten 

noorden) en tussen de autosnelweg E34 (ten noorden), de Aa (ten westen) en de Grote Kaliebeek (ten 

oosten en zuiden). Het wordt van zuid naar noord doorsneden door de spoorlijn L29 van Herentals naar 

Turnhout. 

De ruimere omgeving van het militair domein is volgens de indeling in traditionele landschappen 

gesitueerd op de overgang van de Centrale Kempen naar de Noordelijke Kempen (KAART 4). Het militair 

domein Tielen behoort tot het Land van Herentals-Kasterlee. Deze landschapseenheid wordt 

gestructureerd door de opeenvolging van veelal parallelle beekdalen en duinenruggen (zandrug van 

Lichtaart). De eenheid bezit nog grote, aaneengesloten en typisch Kempense natuurwaarden met onder 

meer heiden, moerassen, vennen, natte en droge loofhoutbossen, naaldhoutbestanden en soortenrijke 

hooilanden, mede aanwezig ten gevolge van de talrijke overgangssituaties tussen beide 

landschapscomponenten. Door antropogene ingrepen en occupaties (onder meer inplanting van 

nederzettingen, industriezones en nivellering ten behoeve van landbouwuitbatingen) bleven deze 
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kenmerkende landschappen slechts fragmentarisch bewaard.  Het militair domein is centraal gelegen in het 

Land van Herentals-Kasterlee.  

 

De belangrijke landschaps- en natuurwaarden die het domein omgeven en waarvoor 

landschapsecologische relaties met Tielenkamp I en II en/of Tielenheide kunnen worden aangewezen, 

zijn: 

• Balderij-Rielenbroek-Winkelsbroek (invloedssfeer samenvloeiing Kleine en Grote Kaliebeek) 

Dit moerasgebied bestaat uit een afwisseling van elzenbroekbossen, eiken-berkenbossen, wilgenstruwelen en 
drijftillen op verlande turfputten. Sporadisch komen open plekken voor met vochtige hooilanden en heischrale 
vegetaties. Het gebied bezit een zeer rijke flora en een hoge visstand. 

• Dongen-Zevendonk (tussen de Grote Kaliebeek en de Echelsgracht) 

Grotendeels bosreservaat bestaaande uit elzenbroekbossen, eiken-berkenbossen en naaldhoutbestanden.  Verder 
komt er een kleine oppervlakte heide en heischraal grasland voor. Zeer typisch zijn de goed gestructureerde 
broekbossen met een hoge natuurlijkheidsgraad. Op de oostelijke oever van de Echelsgracht sluit deze zone aan 
op de botanisch waardevolle hooilanden van De Dongen. 

• Frans Segersreservaat (noordelijke aansluiting bij Tielenheide) 

Dit privaat reservaat vormt één van de laatste min of meer ongeschonden gebieden in de middenloop van de 
Aa-vallei en is opgebouwd uit droge heide en venrestanten op de hogere delen en uit matig tot sterk bemeste 
graslanden, een klein deel populierenaanplantingen en enkele elzenbroekbossen op de lagere delen. 

• Grotenhoutbos 

Dit complex is één van de weinige grote bossen in de ruime omgeving die door de eeuwen heen steeds 
bosgebied is gebleven. De boskern bestaat uit vochtige loofhoutbossen en naaldhoutbestanden met plaatselijk 
een zeer rijke voorjaarsflora gebonden aan oud bos. In het noordoosten maakt de vallei van de Visbeek de 
verbinding met de natuurwaarden ten westen van Turnhout. In het westen zorgt het stuifduinen- en 
boscomplex Lilse Bergen en Heide-Schrieken-Einde voor aansluiting. 

• Kempense heuvelrug (ten noorden van de Kleine Nete te Herentals en Kasterlee) 

Deze omvangrijke entiteit wordt nagenoeg volledig ingenomen door naaldhoutbestanden. De belangrijkste 
waarden voor het natuurbehoud situeren er zich in de schaarse loofbossen, holle wegen, vennen en de heide- en 
stuifduinrelicten.  
 

Belangrijke gebieden met een verbindende functie naar het militair domein toe, zijn: 

° Vallei van de Rulloop 

Dit halfgesloten landschap omvat eiken-berkenbossen en naaldhoutbestanden op hogere gronden, vochtige 
biotopen (o.a. nitrofiele elzenbroekbossen), matig soortenrijke graslanden met een groot aantal bomenrijen. De 
verbinding Heuvelrugcomplex-Tielenkamp wordt gelegd langsheen de naaldhoutcomplexen van Hoge Rielen-
Kleingoor-Goorkes. Aanwezige biotopen buiten het naaldhout zijn oligotrofe vennen, droge heiden, stuivende 
duintoppen en schraallanden. 
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° Vallei van de Kleine Kaliebeek 

In haar bovenloop loopt deze vallei doorheen intensief beheerd agrarisch gebied (Winkel, Hoge en Lage Rielen 
en Zevendonkheide). De positie als verbindings- en verwevingsgebied is van belang gezien de ligging binnen een 
parabool van natuurkernen waaronder de Tikkebroeken, het Frans Segersreservaat, De Dongen-Zevendonk en 
Tielenkamp-Balderij. In haar benedenloop herbergt het landschap nog een aantal oorspronkelijke Kempense 
beekdalbiotopen met plaatselijk ook een nog grote dichtheid aan kleine landschapselementen. 

° Vallei van de Grote Kaliebeek 

Langsheen het traject van de Grote Kaliebeek situeren zich eveneens een aantal belangrijke natuurkernen 
waaronder het Winkelsbroek en de Verbrande Hoeven en de Melle-vijver. De Grote Kaliebeek heeft dan ook een 
uitgesproken rol als verbindend element. 

° Vallei van de Aa (middenloop) 

Deze vallei is een uitgesproken agrarisch gebied met maïsakkers, intensief beheerde graslanden en enkele kleine 
kernen die wijzen op de oorspronkelijke vegetatie (mesotrofe en nitrofiele elzenbroekbossen, 
populierenaanplanten met vochtige elzenondergroei, eiken-berkenbosjes en soortenrijke kruidachtige 
perceelsrandbegroeiingen). De positie als verwevingsgebied van de landbouw- en industriegebieden tussen de 
Gierlesteenweg en de Bleukenloop zijn van bijzonder belang voor de verbinding Tielenkamp-Grotenhout-Frans 
Segersreservaat.  De graslanden zijn lokaal van belang voor weidevogels. 

 
 

1.4. BEHEERDERS VAN WATERLOPEN 

In het militair domein zelf bevinden zich geen ingeschreven waterlopen. Aan de oostzijde van het domein 

wordt de grens gevormd door de Kaliebeek en de Echelsgracht, respectievelijk waterlopen van 2de 

categorie (beheerd door de Provincie Antwerpen) en 3de categorie (beheerd door de Stad Turnhout). 

Deze waterlopen behoren, samen met de Kleine Kaliebeek en de Roeikensloop tot het deelstroombekken 

van de Kleine Nete. Aan de westzijde van het domein stromen de Bleukenloop en een tweetal waterlopen 

zonder naam met een statuut van 3de categorie (beheerd door de Gemeente Kasterlee) en behorend tot 

het deelstroombekken van Aa, waterloop van 1ste categorie (beheerd door de Vlaamse Overheid).  De 

waterlopen worden weergegeven op KAART 5. 

 

1.5. GEWESTPLAN  

Tielenkamp I en II en Tielenheide, incl. diverse bijhorende infrastructuren, zijn volgens het Gewestplan 

Turnhout bestemd als militair domein. In de nabije omgeving van het domein zijn volgende 

bestemmingen terug te vinden: natuurgebied, bosgebied, landschappelijk waardevol landbouwgebied, 

landbouwgebied, woongebied, recreatiegebied en industriegebied (KAART 6). 
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1.6. LIGGING IN SPECIALE BESCHERMINGSZONES 

1.6.1. Internationale beschermingszones 

 
• Habitat-richtlijngebied Tielenkamp (BE210017-13) 

 

Het militair domein Tielen (met uitzondering van de kazerne van het 3de Bataljon Parachutisten) ligt 

integraal binnen de perimeter van het volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 

vastgestelde EU-Habitatrichtlijngebied BE2100017 (1-14) met volgnr. 16; ‘Bossen en heidegebieden ten oosten 

van Antwerpen’ met een totale oppervlakte van 5.240 ha, onder meer gelegen op de grondgebieden van de 

gemeenten Beerse, Boechout, Brasschaat, Hove, Kasterlee, Lier, Lille, Lint, Malle, Oud-Turnhout, Ranst, 

Schilde, Schoten, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar, Zandhoven en Zoersel.  Meer specifiek gaat het om het 

deelgebied BE210017-13 Tielenkamp.   
 

Tabel 1.3: Ingeschatte actuele (2004) oppervlakte habitattypes (*: prioritair habitat). 
 

HABITATRICHTLIJNTYPE  CODE ACTUELE OPP. (HA) 

• Psammofiele heide met Struikhei en Brem (Calluna- en Genista-soorten) op 
profielloze zandafzettingen (BWK-code: cg, cgb) 

 

2310 6,4 

• Open grasland met bunt- en struisgrassen (Corynephorus- en Agrostis-soorten) op 
landduinen (BWK-code: ha, hab, had) 

 

2330 5,4 

• Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (BWK-code: ao) 
 

3110 0,2 

• Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- 
of Isoëtes-vegetatie of met éénjarige vegetatie op drooggevallen oevers 
(Nanocyperetalia) (BWK-code: aom°) 

 

3130 1,6 

• Noordatlantische vochtige heide met Gewone dophei (Erica tetralix) (BWK-code: 
ce en qb/ceb buiten locaties met slenken in veengronden) 

 

4010 0,3 

• Droge heide (alle subtypen) (BWK-code: cd, cdb, cm, cmb en cg en cgb op niet-
profielloze afzettingen) 

 

4030 19,1 

• Nardus graslanden (BWK-code: hn, hmo) 
 

6230 <0,1 

• Overgangs- en trilveen (BWK-code: ces, cm) 
 

7140*
 <0,1 

• Slenken in veengronden met soorten van het snavelbiezenverbond (Rynchosporion) 
(BWK-code: ce en qb/ceb binnen slenken in veengronden) 

 

7150 <0,3 

• Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion-glutinoso-incanea) (BWK-
code: vm, vm°, vo, vn) 

 

91EO*
 23,8 

Totaal  57,3 
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Het gebied was eerder reeds in 1995 (Anselin A. en Kuijken E., I.N. 1995), aangemeld met een 

oppervlakte van 3.225 ha als gebied 24; ‘Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout’ en werd in 2000 (Anselin 

A., Decleer K., Paelinckx D. en Martens E., I.N. 2000) definitief voor aanvulling en aanpassing 

voorgesteld na samenvoeging van de vroegere EU-Habitat-richtlijngebieden 17 en 18 en enkele 

deelgebieden van 24.   

 

Het deelgebied waarin het militair domein zich situeert, omvat op enkele kleine deelgebieden na (onder 

meer kazerne en stelplaats en een beperkt aantal akkerlanden) het gehele militaire domein (Tielenkamp en 

Tielenheide) alsook het natuurreservaat naast Tielenheide, het bosreservaat Zevendonk, de vallei van de 

Grote Kaliebeek en enkele aansluitende gebieden (KAART 7a). Dit EU-Habitat-richtlijngebied heeft een 

oppervlakte van ca. 745 ha.  In Tabel 1.3 wordt een overzicht gegeven van de habitattypes waarvoor het 

gebied werd aangemeld. 

 

Drijvende waterweegbree wordt vermeld voor het Habitatrichtlijngebied maar wordt actueel in het militair 

domein niet aangetroffen.  Op beperkte afstand is het bosgebied Grotenhout eveneens afgebakend als 

EU-Habitat-richtlijngebied.   

 

1.6.2. Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 

1.6.2.1. Vlaams Ecologisch Netwerk 

Het militair domein Tielen valt niet onder het VEN 1ste fase en IVON. De vallei van de Grote Kaliebeek, 

onmiddellijk oostwaarts grenzend aan het militair domein is wel opgenomen als VEN 1ste fase-gebied, net 

als het gebied Grotenhout (KAART 7b). 

1.6.2.2. Bosreservaten 

In het militair domein Tielen bevinden zich geen bosreservaten. Net ten noordoosten van Tielenkamp 

situeert zich het bosreservaat Zevendonk (ca. 68 ha).  Ook in het Grotenhoutbos -eveneens domeinbos (ten 

noordwesten)- liggen twee bosreservaten (ca. 43 en 23 ha).  

 

1.6.2.3. Natuurreservaten 

In het militair domein Tielen bevinden zich geen natuurreservaten. In de onmiddellijke omgeving liggen 

enerzijds het Vlaams natuurreservaat in oprichting Tielenheide (ca. 8 ha ten noordoosten, palend aan het 
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militair domein Tielenheide) en anderzijds (ten noorden) enkele restgronden langsheen de spoorweg 

Herentals-Turnhout (ca. 2 ha), beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos.  

In de ecologisch zeer waardevolle vallei van de Kaliebeek situeert zich eveneens een Vlaams 

natuurreservaat in oprichting.  Verspreid over de locaties Balderij-Rielenbroek, Verbrande hoeven en Kluizemans 

lopen grondverwervingsacties ten behoeve van natuurbehoud en -ontwikkeling.  Het Agentschap voor 

Natuur en Bos was hier anno 2007 eigenaar van ruim 23 hectaren.  

 

Verder zijn er de private natuurreservaten van Natuurpunt vzw; in het noorden het Frans Segersreservaat (ca. 

28 ha), in het noordoosten De Dongen (ca. 2 ha) en in het oosten het Winkelsbroek (ca. 25 ha).  

Voor het Winkelsbroek is een voorkoopperimeter afgebakend en voor de omgeving van het Vlaams 

natuurreservaat Tielenheide is een visiegebied bepaald.  De gebiedsgerichte gegevens zijn aangeduid op 

KAART 7c. 

 

1.6.2.4. Gebieden met specifiek aanbod beheerovereenkomsten 

Enkel de graslanden binnen de bovenloopgedeelten van de valleien van de Grote en Kleine Kaliebeek en 

enkele complexen nabij Lage Rielen zijn gedeeltelijk afgebakend binnen de vaste perimeter voor Botanisch 

graslandbeheer in het kader van het Besluit van 18 december 2003 betreffende het sluiten van 

beheerovereenkomsten in uitvoering van de EG-verordening nr. 1257/99 inzake steun voor 

plattelandsontwikkeling (BS 13 februari 2004). Binnen deze perimeter zijn er voor beroepslandbouwers 

vrijwillige mogelijkheden tot het afsluiten van beheerovereenkomsten. De gebiedsgerichte gegevens zijn 

aangeduid op KAART 7d. 

 

1.6.2.5. Landschapsatlas en relaties tot beschermde Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten en Landschappen 

Het militair domein heeft geen statuut als beschermd landschap. Binnen de Landschapsatlas is het 

aangeduid als deel uitmakend van de relictzone Bosgebied Leiseinde en De Waal (R10093) (KAART 7e). De 

entiteit Balderij-Rielenbroek behoort tot de relictzone Vallei van de Grote en Kleine Kaliebeek (R10068) en tot de 

ankerplaats Vallei van de Kleine Kaliebeek (A10048). Deze werden aangeduid omwille van historische en 

esthetische waarden. Herkenbaarheid, gaafheid en samenhang zijn wel maar middelmatig gewaardeerd. De 

verspreide bebouwing wordt als verstoringskenmerk aangegeven. 

In de nabije omgeving bevindt zich (ten noordwesten) het +/- 395 ha groot beschermd landschap Het 

voormalige Grotenhoutbos. Dit landschap werd beschermd omwille van esthetische, historische en 

natuurwetenschappelijke waarden. Overige, voor dit beheerplan minder relevante beschermingen in de 
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omgeving zijn de watermolen en omgeving nabij Lozijde te Tielen-Gierle en de dorpskom van Gierle, 

samen met de stenen windmolen en omgeving (KAART 7f).  

 
 

1.7. ALGEMENE KRACHTLIJNEN, KNELPUNTEN EN BEHEERCONSEQUENTIES 

Het militair domein Tielen en de onmiddellijke omgeving kennen belangrijke natuurwaarden. Dit komt 

louter juridisch-beleidsmatig tot uiting in een groot aantal beschermingsmaatregelen: de 

beheerovereenkomst Ministerie van Defensie - Vlaams Gewest, bestemmingen als natuur- en bosgebied, 

afbakeningen als VEN-gebied, aanwijzingen als EU-Habitat-richtlijngebied, aanduidingen als relictzone en 

erkenningen als bos- en natuurreservaat komen voor in het domein zelf of in de onmiddellijke omgeving. 

 

Het militair domein Tielen wordt omgeven door (ten westen) de Aa, (ten noorden) de E34, (ten oosten) 

de Grote Kaliebeek en (ten zuiden) de dorpskern van Tielen.  De spoorlijn L29 Herentals-Turnhout en de 

Zevendonkseweg, die respectievelijk als enkele spoorlijn en als gemeenteweg het militair domein van zuid 

naar noord doorkruisen, de E34 en het op het op- en afrittencomplex 23 aansluitende industriegebied 

‘Veedijk’ in het noorden vormen de grootste ecologische barrières. Ze veroorzaken tevens geluidshinder in 

het militair domein. De landbouwgebieden in de vallei van de Aa en de vallei van de Kleine en Grote 

Kaliebeek bestaan uit intensief beheerde maïsakkers en graslanden. In beide gebieden werden 

ruilverkavelingen doorgevoerd, onder meer de ruilverkaveling Mazel (oude stijl) en recenter ook de 

ruilverkaveling Hoge en Lage Rielen. De valleien van de Aa en de Grote en Kleine Kaliebeek zijn van 

uitermate belang als verbindingselementen tussen de natuurkernen van het militair domein enerzijds en 

van het Grotenhoutbos, het Frans Segersreservaat, De Dongen-Zevendonk en Winkelsbroek anderzijds. 

 

Het vrijwaren van de omgeving van het militair domein van verdere ruilverkaveling en bebouwing en het 

behoud van het gesloten karakter en de positieve beekstructuurkenmerken worden als 

beheerdoelstellingen aangegeven in de relictzones. Ten slotte vormen de landbouwconcessies binnen het 

militair domein (onder meer bemestingsdruk) en enkele toegelaten nevenactiviteiten binnen het domein 

(onder meer kleiduifschieten) een belangrijk knelpunt voor het beheer. 
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2. ALGEMENE BESCHRIJVING  

2.1. CULTUURHISTORISCHE BESCHRIJVING 

2.1.1. Historisch overzicht 

 
Het dorp Tielen (vroegste vermelding 1071, Tiletum) werd gebouwd rond een driehoekig plein, wat wijst 

op een mogelijke Frankische oorsprong.  Tielen werd reeds vermeld in de stichtingsakte van het gasthuis 

te Geel.  In 1286 werd het ook vermeld in het leenboek van Hertog Jan III van Brabant en van 1312 tot 

1355 schreef men Tile, Tyle, Thiele en zelfs Tyelemont, een mogelijke verwijzing naar ‘tuil’ of bouwland 

(VANDEPUTTE O. red., 1995). 

 

Tielen was tot aan de Franse revolutie een heerlijkheid en werd bestuurd vanuit het Tielenhof met als 

eerste heer de ridder Jan Van Duffel uit het beroemde geslacht van de Berthouts.  Tielen werd door de 

eeuwen heen regelmatig geplunderd en gebrandschat door krijgsbendes van Spaanse, Oostenrijkse, Franse 

en Hollandse troepen.  De ganse streek bleef lange tijd arm en leefde in hoofdzaak van de landbouw en 

veeteelt.  Tielen bleef een zelfstandige gemeente tot bij de fusie in 1977, waarna het samen met Lichtaart 

tot de fusiegemeente Kasterlee ging behoren.  Tielen bestond vroeger uit een 3-tal woonkernen: de 

huidige dorpskern, Opstal en Hoek.   

Het militair domein sluit in het zuiden dicht aan bij de woonkern Opstal en is ingeplant op het historische 

complex van de Gemeenteheide van Tielen (op het grondgebied van Turnhout ook Tielenheide genaamd) die 

zich van zuid naar noord uitstrekte tot aan het grondgebied van de Stad Turnhout en daar aansloot op het 

Veedijks Heiken. In de venige vallei van de Grote Kaliebeek handhaafde zich rondom het Winkelsbroek een 

historisch constant complex van broekbossen en beemden. 

 

Centraal in de Gemeenteheide lag een reeks van venige depressies, waaronder het Galgegoor (ook gekend als 

Gierle Goor of Gallegoor), het Vlakgoor en het Diepgoor (ook gekend als Dorpmoer of Groot Goor).  Reeds in 

1545 werd door Maria Van Bourgondië op toen nog gemeenschappelijke gronden –de vroente- 

toestemming gegeven voor het turfsteken, onder meer in het Diepgoor (KOYEN, 1980).  De in 1625 

vermelde Gemeijnt heide was een synoniem voor de vroente die door de heer ter beschikking werd gesteld 

van de inwoners.  In de 18e eeuw werd de  Gemeenteheide overgedragen aan de gemeente.  Het 

gemeenschappelijk gebruik bleef bestaan tot de jaren 1920-1930 (VERDURMEN & TYS, 2005). 
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Op het einde van de 16de eeuw (1597) vond de Slag van Tielen plaats op de Gemeenteheide. Maurits van 

Nassau, zoon van Willem van Oranje, versloeg met zijn staatsleger de Spanjaarden onder bevel van 

Bourgondische legeraanvoerder Varax, Heer van Balençon, die op het slagveld sneuvelde.  De Hollandse 

troepen gebruikten daarbij voor het eerst korte zinkroeren of lange pistolen.  Deze voor die tijd superieure 

wapens bewezen in deze slag hun waarde. Op het einde van de 18de eeuw (1789) werd opnieuw een 

veldslag gevoerd op de Gemeenteheide van Tielen, ditmaal tussen Oostenrijkse troepen en patriotten 

gesteund door de lokale bevolking.  

 

De Gemeenteheide werd in hoofdzaak vanaf de tweede helft van de 19de eeuw in ontginning genomen, 

voornamelijk door bebossing van de heideterreinen met naaldhout.  Dit was wellicht een direct gevolg van 

de Belgische wet van 25 maart 1847 op de ontginning van de woeste gronden in de Kempen.  In deze 

periode verkocht de gemeente Tielen grote stukken heide aan particulieren met de verplichting tot 

ontginning tot akker, weide of bos.  Op grote schaal vond er turfuitbating, zandwinning en ontwatering 

plaats.  Van veel vennen werd de ondoordringbare oerlaag doorbroken zodat ze leegliepen en konden 

bebost worden (KOYEN, 1980).  Voordien waren een aantal vennen lange tijd in gebruik als visvijver.  Zo 

meldt KOYEN (s.d.) dat de Heer van Tielen in 1729 vis uitzette in het Diepgoor, Vlakgoor en Galgegoor.  De 

Turnhoutse stadsarchivaris Heuvelmans spreekt in 1843 over de Groote Thielen Vijver of de Thielen-Meir 

(ROMBOUTS K., 2006). 

Een behoorlijk aantal naaldhoutbestanden in Tielenkamp I en Tielenheide werd kort voor de Tweede 

Wereldoorlog opnieuw gekapt, zodat kan gesteld worden dat open heidemilieus met een zekere 

continuïteit in het gebied van het huidige domein aanwezig zijn gebleven. 

 

De oprichting van het militair domein zelf vond plaats tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945), toen 

de Duitse bezetter in de uitgebreide bossen en heide-terreinen tussen Tielen, Lichtaart en Kasterlee 

zogenaamde veldmunitieopslagplaatsen aanlegde (ANONYMUS, 1997; KOYEN, s.d.).  Munitie werd in 

brede loopgraven onder de grond opgeslagen en werd in zekere zin beschut door de omgevende bossen. 

Een aantal van de nu nog in het militair domein bestaande asfaltwegen dateren uit deze periode. 

 

In het kader van het Atlantisch Pact werden er in de na-oorlogse jaren tussen de Belgische en de Britse 

militaire autoriteiten geheime onderhandelingen gevoerd over de aanleg van Britse bases in België. Op 12 

november 1951 werd te Brussel de zogenaamde Operatie Gondola ondertekend, waarbij de huidige 

gebieden Tielenkamp en Tielenheide werden ingenomen als één van de militaire bases (5th British 

Ammunition Depot).  Deze bases werden opgericht tussen Lier en Beverlo, ter bevoorrading van de in 

Duitsland gelegerde Britse troepen.  Van de 1.371 ha bos- en heidegebied in Tielen moesten de Gemeente 
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Tielen 70 ha en een aantal particulieren samen 370 ha afstaan.  Landbouwers Van Gansen, Leysen en 

Zeegers zagen hun bedrijf praktisch volledig onteigend, landbouwer Van Gorp zag zijn bedrijf zelfs 

volledig onteigend.  Nieuwe betonwegen werden aangesloten op de oude asfaltwegen en er werd 

begonnen met de bouw van de huidige loodsen voor het opslaan van munitie. 

 
Tabel 2.1: Historiek grondgebruik. 

 
Periode 

 
Eigenaar (Evolutie) grondgebruik / gebeurtenis 

1545 Heer van Thielen - groot heidegebied: Gemeijnt heide (gemeenschappelijk gebruik inwoners) 
- Maria Van Bourgondië geeft toestemming tot turfsteken (o.a. Diepgoor) 
 

1597 Heer van Thielen - Slag van Thielen (Maurits van Nassau verslaat de Spanjaarden) 
 

1729 Heer van Thielen - Heer van Thielen zet vis op Vlakgoor & Diepgoor 
 

18e E Gemeente Thielen - Heer van Thielen draagt vroente over aan gemeente Thielen 
 

1840 Gemeente Thielen - Gereduceerd kadaster: groot heidegebied met centraal ruim 20 ha vennen 
 

1843 Gemeente Thielen - Turnhoutse stadsarchivaris Heuvelmans vermeldt Groote Thielen Vijver of 
Thielen-Meir 
 

1847 Particulieren & 
gemeente Thielen 
 

- Belgische wet van 25 maart 1847 op de ontginning van woeste gronden in de 
Kempen.   
- Gemeente verkoopt grote stukken aan particulieren met verplichting tot 
ontginning tot bos, akker of weide. 
 

1850-‘70 Particulieren & 
gemeente Thielen 
 

- Grootschalige ontginning met turfuitbating, zandwinning, ontwatering (o.a. op 
rabatten leggen en bebossen van bijna alle vennen) en nagenoeg volledige 
bebossing met homogeen naaldhout 
 

1940-‘45 
 

Particulieren & 
gemeente Thielen 
 

- Duitse bezetter richt veldmunitieopslagplaatsen op in loopgraven 
- Belangrijk jachtgebied voor eenden (goren) 

1951 
 

Britse leger - Onteigening van particulieren (o.a. landbouwers) & gemeente door Britse leger 
- Operatie Gondola:  Britse basis ter bevoorrading van troepen Duitsland (opslag 
van munitie in loodsen; aanleg betonwegen, etc.) 
 

1967 Belgisch leger  - Overname door Belgisch leger 
 

1974 Belgisch leger  - Domein wordt thuis- en oefenbasis van 3de bataljon parachutisten (3PARA) 
 

1989 Belgisch leger -  Oprichting Commissie Natuur- en Bosbeheer 
-  Toenemend belang natuurgerichte bosbouw en natuurbeheer 
 

1999 Belgisch leger - Protocol Ministerie van Defensie & Vlaamse Overheid  
 
In 1967 wordt de basis (domein Tielenkamp) overgenomen door het Belgisch leger. Al die tijd waren er in 

de loodsen grote hoeveelheden munitie opgeslagen. Pas bij het afbranden van ca. 35 ha bos, ontstaan na 

vonken van een treinlocomotief op het spoorwegtraject, realiseerde men zich hoe groot het brandgevaar 

was. Ook in het verleden waren hierdoor reeds herhaaldelijk bos- en heidebranden ontstaan. Misschien 
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heeft dit wel een belangrijke rol gespeeld in de beslissing om aan het domein -of althans een gedeelte 

ervan- een andere bestemming te geven. 

 

In 1975 werd het noordoostelijk deel van het oorspronkelijke militair domein (68ha tussen de Grote 

Kaliebeek en de Echelsgracht) overgedragen aan het toenmalige Bestuur Waters en Bossen. Thans is het 

bosgebied Zevendonk aangewezen als Vlaams bosreservaat.  In 1977 kwam op het grondgebied van 

Lichtaart 253 ha uit het oorspronkelijk militair domein vrij, waarna het werd ingericht als Jeugdcentrum 

Hoge Rielen.  Sinds 1974 vormt het resterende militair domein de thuis- en oefenbasis van het 3de Bataljon 

Parachutisten (3Bn Para). Na afschaffing van de dienstplicht begin jaren ‘90 werd het domein Tielenheide, 

sinds 1939 opleidingscentrum voor infanteristen, toegevoegd aan het domein Tielenkamp.  

 

Het terreinbeheer van het militair domein valt sinds 1989 officieel onder de verantwoordelijkheid van de 

Commissie Natuur- en Bosbeheer en wordt gecoördineerd en uitgevoerd door het Agentschap voor 

Natuur en Bos.  Er worden nog geregeld militaire manoeuvres en schietoefeningen gehouden.  Het gebied 

Tielenheide daarentegen wordt sinds 1992 nog maar sporadisch gebruikt voor actieve militaire activiteiten.  

Tijdens vakantieperiodes wordt een gedeelte van Tielenkamp I benut voor tentenkampen van diverse 

jeugdverenigingen. 

 

2.1.2. Kenmerken van het vroegere beheer 

 
Zoals uit de tijdreeksanalyse (de Ferraris ca. 1770, Vandermaelen ca. 1850, Dépôt de la Guerre ca. 1872, 

MCI 2 ca. 1885, MCI 3 ca. 1928, NGI 1 ca. 1962, NGI 2 ca. 1970 en NGI 3 ca. 1985, zie KAART 8) valt 

op te maken, was ongeveer drie vierde van het huidige militair domein tot halfweg de 19de eeuw als open 

heide bewaard (overwegend droge heide en reliëfrijk stuifduin). Doorheen het gebied liepen talrijke 

onverharde wegen.  Het beheer bestond uit een gemeenschappelijk gebruik met schapenbegrazing. In de 

venige slenken werd reeds vrij vroeg turf gestoken.  Enkel in de vallei van de Grote Kaliebeek werd 

plaatselijk een historisch constant bosbeheer gevoerd in de broekbossen nabij de Balderij en het 

Winkelsbroek (waarschijnlijk hakhout- en middelhoutbeheer).   In de centrale laagte in Tielenkamp -in het 

Galgegoor, Vlakgoor en Diepgoor- en in de vallei van de Kaliebeek t.h.v. Duivendonken werd de oorspronkelijke 

bodem begreppeld teneinde venige slenken en broekbossen te ontwateren.  Het visgraatvormig 

ontwateringpatroon van de greppels in het Diepgoor wordt door KOYEN (1980) toegeschreven aan 

veenontginningen. Dit lijkt een interpretatie van de auteur daar er geen bronvermelding wordt opgegeven.  

In realiteit gaat het om een typisch ontwateringspatroon waarbij de volledige laagte op rabatten werd 

gelegd.  Grachten werden tot net onder de waterkerende lagen –hetzij lemige lagen, hetzij verkitte 
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humusaanrijkingshorizonten- uitgegraven om wegzijging mogelijk te maken.  Wellicht was de turfwinning 

medio 19de eeuw reeds enige tijd over zijn hoogtepunt heen (ROMBOUTS, 2006).  

 

In het Winkelsbroek werden systematische veenontginningen doorgevoerd en bleven langwerpig verbrede 

turfsteekvijvers na.  Aan de west- en oostzijdes van het domein, in de respectievelijke valleien van de Aa 

en de Kleine en Grote Kaliebeek en Roeikensloop werd een constant hooibeheer gevoerd in de 

Galgebeemden, Witte beemden, Vonderbeemden alsook in het gedeeltelijk ontveende Winkelsbroek. Nabij de 

Balderij hield een kleinschalig landbouwgebied stand met grasland en akkerland met talrijke levende 

afsluitingen.  

 

Tussen 1850 en 1870 zijn de open heideterreinen massaal met naaldhout – de zogenaamde sapiniéres- 

ingeplant die in korte omlooptijden bestandsgewijs werden gekapt.  De enige harde infrastructuren werden 

gevormd door de aanleg van de Zevendonkse weg (begin 19de eeuw) en de spoorweg Herentals-Turnhout 

(halfweg 19de eeuw). In het gebied werd nabij het Vlakgoor ook de Hoeve Velge opgericht (einde 19de 

eeuw), waarrond een kleine landbouwkern werd uitgebouwd. Met de inpassing van een militaire basis 

(halfweg 20ste eeuw) werden ingrijpende wijzigingen doorgevoerd met de bijkomende aanleg van 

(verharde) wegen en het oprichten van loodsen en blusvijvers.  

 

Met de inpassing van de militaire activiteiten zijn de vroegere pachthoeves, onder meer ter hoogte van de 

Balderij en nabij het Vlakgoor, vroegtijdig verlaten.  Enkel de oude erfbeplantingen zijn gedeeltelijk 

bewaard. Nabij De Waal werd een spoorwegemplacement met laad- en losplaats ingericht waarbij een 

aantal aftakkingen van de spoorweg werden aangelegd.  Ter hoogte van verscheidene open ruimten werd 

zand gewonnen voor de aanleg van wegen en schutsdammen waardoor open waterpartijen ontstonden. 

Door het militaire gebruik zijn ook oefenterreinen gecreëerd met talrijke hindernissen verspreid over het 

terrein (onder meer loopgraven, klimwanden, loopbruggen,…). In Tielenheide zijn enkele militaire 

voertuigwrakken overgebleven. In de jaren ’30 werden tussen de Balderij en Duivendonken (bestanden 12u, 

12v, …) enkele nieuwe woningen opgericht, onder meer een inmiddels verdwenen villa met toren en 

enkele woningen.  Van de villa zijn enkele grondvesten bewaard alsook de oprijlaan met paardenkastanjes 

en een deel van de parkbomen uit de voormalige tuin. 

 

Van de vroegere landbouwenclaves zijn de meeste percelen bewaard gebleven.  Het bodemgebruik is de 

laatste decennia vaak gewijzigd van grasland naar akkerland.  In een beperkt aantal percelen vond een 

spontane bosontwikkeling plaats, terwijl de vroegere perceelsrandbegroeiingen grotendeels bewaard zijn. 
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In de aanpalende vallei van de Grote Kaliebeek werd de omgeving van het Winkelsbroek en Balderij sterk 

verstoord door aanleg van talrijke visvijvers (vaak ook aanpassing van vroegere turfsteekvijvers) en vaak 

illegale oprichting van weekendverblijven. 

 

KAART 8b situeert de belangrijkste natuur- en cultuurhistorisch waardevolle relicten in het militair domein.   
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2.2. BESCHRIJVING VAN DE STANDPLAATS 

2.2.1. Geologie 

Volgens de Geologische kaart van België, kaartblad Lier (16) en kaartblad Turnhout-Meerle (8-2), ligt het 

militair domein op de mariene afzetting van de Formatie van Brasschaat (overgang Plioceen-Pleistoceen) 

in het Bekken van de Kempen (KAART 9). Het substraat wordt gevormd door de fijne, 

glauconiethoudende zanden en middelmatig fijne kwartsrijke zanden (plaatselijk vermengd met silt en klei) 

van respectievelijk het Lid van Hemeldonk en het Lid van Schorvoort. Deze lagen vertonen een lichte 

inclinatie (1,5 %) naar het noorden toe. De geologische opbouw wordt verder toegelicht in Tabel 2.2. 

 
Tabel 2.2: Overzicht van de geologische opbouw. 

PERIODE BESCHRIJVING DIKTE 
KWARTAIR 
 

  

 Holoceen boreale stuifzanden, recent alluvium, veen 
 Pleistoceen niveo-eolische sedimenten: zand, lemig zand, licht zandleem, eventueel 

fluviatiel overspoeld 
 Onder-Pleistoceen Kempense klei; zeer zware klei 

2,5 -5m 

TERTIAIR 
 

  

 Overgang 
Plioceen-
Pleistoceen 

witgrijze, middelmatig fijne, kwartsrijke zanden, licht glauconiet- en 
glimmerhoudend (Formatie van Brasschaat) 

15m 

 Plioceen bleke, licht glaconiethoudende, fijne zanden met limonietbanken (Formatie 
van Poederlee) 

5m 

 Onder Plioceen bleekgroene tot bruine, kleihoudende, fijne zanden, micahoudend en licht 
glauconiethoudend en met enkele paarse kleihorizonten (Formatie van 
Kasterlee) 

10m 

 Boven Mioceen groene tot limonietbruinige zanden, glauconietrijk en doorgaans 
grofkorrelig; de zanden bevatten limonietbanken, kleirijke en micarijke 
horizonten (Formatie van Diest) 

80m 

 Onder Mioceen zwartgroene glauconietrijke en kleirijke middelfijne zanden met mica en 
schelpen (Formatie van Berchem) 

20m 

 Onder Oligoceen donkere tot zwartgrijze silthoudende klei met veel organisch materiaal 
(Formatie van Boom) 

100m 

 

 

2.2.2. Geomorfologie, topografie en hydrografie 

In het Jong-Pleistoceen werd het klei-zandsubstraat van de mariene afzettingen bedekt met een laag 

leemhoudend zand van wisselende dikte, die in recente perioden plaatselijk overdekt werd met zandig 

materiaal van lokale herkomst. Het zandig materiaal vormde duinen, die door erosie min of meer 

genivelleerd werden (dekzandduinen). In de laatste eeuwen grepen in de oude duingebieden verstuivingen 

plaats ten gevolge van ontbossingen. Hierdoor ontstonden plaatselijk de huidige landduinen 



(stuifzandduinen). Het onderscheid tussen beide is op het terrein het best herkenbaar aan het 

ontwikkelingsstadium van het bodemprofiel; hoe ouder het duin, hoe groter de ontwikkeling van de 

loofhout-ijzerpodzolbodem. 

 

De stijging van het grondwater in het Holoceen had (laag)veenvorming tot gevolg in de depressies, onder 

meer ter hoogte van Duivendonken en Balderij. Het veen in de valleien bestaat hoofdzakelijk uit riet- en 

bosveen (elzen).  

 

De algemene topografie in het Land van Herentals-Kasterlee helt zwak naar het noorden (KAART 10).  De 

landschapseenheid is gelegen in een subsequente depressie op ongeveer 15 m hoogte en op de zuidelijke 

helling van de microcuesta van de Kempen. Het reliëf is zwak golvend als gevolg van de zuidwest-

noordoost oriëntatie van de Diestiaan-heuvels, wat zich doorzet in het algemene drainagesysteem van het 

Netebekken. De reliëfkenmerken binnen het militair domein zijn eerder vlak (variaties tussen 17 en 23 m 

+TAW). De hoogste punten situeren zich op de duinrug ter hoogte van Tielenheide en Gemeenteheide, de 

laagste punten in de slenk- en moerasgebieden nabij Duivendonken, Balderij en Diepgoor waarbij de meeste 

depressies tijdens de droge zomermaanden droogvallen. 
 

Figuur 2.1:  Topografie van het militair domein en omgeving op basis van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen.  
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Hydrografisch behoort het Land van Herentals-Kasterlee tot het stroombekken van de Schelde en tot het 

deelstroombekken van de Nete. De belangrijkste waterloop in de omgeving van het studiegebied is de Aa 

(cat. 1) die, ter hoogte van Grobbendonk, in de Kleine Nete stroomt.  De zijwaterlopen van de Aa, in de 

omgeving van het militair domein, zijn: de Breemloop (cat. 2), de Bosloop (cat. 2), de Bleukenloop, de 

Grote Kaliebeek (cat. 2) met de Echelsgracht en de Kleine Kaliebeek (KAART 10). In het militair domein 

is het afstromingspatroon oostwaarts georiënteerd in de richting van de Grote Kaliebeek.  De grote laagte 

centraal in Tielenkamp wordt ontwaterd door de Gorengracht (Figuur 2.2). De belangrijkste 

waterafvoerende grachten situeren zich in het deel tussen de spoorlijn en de Grote Kaliebeek. Op één 

locatie, nabij de voormalige villa tussen Balderij en Prijsheiden (bestand 12u) is de Gorengracht over ca. 80m 

overwelfd. 

 
Figuur 2.2.: Drainagenetwerk met rabattensystemen in de centrale depressie in Tielenkamp (LAURIJSSENS e.a., 2007) 

 
De waterlopen binnen het militair domein hebben weinig verval en zijn onderhevig aan grote 

peilschommelingen.  Meerdere segmenten drogen uit tijdens de zomer.  Van het centrale 

afvoerloopsysteem (Gorengracht) van Tielenkamp zijn voor de periode 2003-2004 indicatieve 

waterstandsmetingen uitgevoerd (KAART 10). Hieruit blijken onder meer hoge winter-zomer-amplitudes 

tot 80 cm en enkele, door kunstmatige vergraving, sterk verdiepte beddingen.  
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De Gorengracht valt de laatste jaren steevast droog.  In de jaren 1930-1940 was dit anders.  Volgens 

getuigen bevatte de Gorengracht destijds winter en zomer proper, helder en plaatselijk ijzerrijk water; de 

gracht viel nauwelijks of niet droog.  Begin jaren ’90 van de vorige eeuw werd de Gorengracht nog grondig 

opgeschoond in Vlakgoor en Galgegoor, naar verluid om wateroverlast tijdens de wintermaanden op de 

stroomopwaarts gelegen landbouwgronden te vermijden (ROMBOUTS, 2006).   Ook het traject tussen de 

Zevendonkseweg en de monding in de Grote Kaliebeek werd in de jaren ’90 nog uitgediept. 

 

Naast al dan niet permanent watervoerende waterlopen wordt ook een belangrijk aantal stilstaande waters 

aangetroffen. Het betreft ondermeer een 11-tal vennen, al of niet in het stadium van verlanding. Deze 

vennen situeren zich hoofdzakelijk in Tielenheide, ten noorden van Gemeenteheide-Noord (41c1-8a) en nabij 

het Veedijks Heiken (42g1-2 en 42f1). Daarnaast komen verspreid een 5-tal natte depressies voor, al of niet 

met venige slenken, zoals ter hoogte van Galgengoor (20q, 20m, …) Vlakgoor (22-23), Diepgoor (24m1), 

Gemeenteheideven (25d1) en Duivendonken (11j1-6 en 11k1). Ook een 3-tal bospoelen worden onderscheiden: 

één grote poel ter hoogte van Duivendonken-Kluizemans (12e1), een middelgrote ten noorden van Octrooipaal 

(20j1) en 1 kleinere poel nabij Duivendonken (13c1). Tenslotte komen ook een 8-tal kunstmatig gegraven of 

vergraven waterpartijen voor, onder meer ter hoogte van De Waal, aan beide zijden van de spoorweg 

(33b1-3 en 22g1), ter hoogte van het Vlakgoor (23a1 en 23c1), nabij Gemeenteheide-Zuid (30c1), ter hoogte 

van Zwepenstraat (37a) en tussen de Balderij en Prijsheiden (14k1). Tenslotte komen 16 kunstmatige 

blusvijvers voor.  

 

2.2.3. Hydrogeologie, hydrologie  en (grond-) waterkwaliteit 

Hydrogeologisch gezien kunnen de Pleistocene, Pliocene en Miocene zanden, rustend op de zeer slecht 

doorlatende kleilagen uit de Formatie van Boom, algemeen als watervoerende bodemlagen worden 

beschouwd. Het grootste deel van het Land van Herentals-Kasterlee kan daarbij aangemerkt worden als 

een infiltratiegebied, waarbij in de diepste delen van de beekdalen en langs de zandruggen een aanzienlijke 

kweldruk voorkomt. De grondwatertafel ligt gemiddeld op minder dan 3 m diepte, behalve in de 

hogergelegen gronden. In de depressies ligt de permanente grondwatertafel gemiddeld op minder dan 125 

cm diepte of -zoals onder meer ter hoogte van Duivendonken en Balderij- net onder het maaiveld.  

 

2.2.3.1. Grondwatermeetnet (naar LAURIJSSENS e.a., 2007) 

Vanaf 2004 is verspreid over Tielenkamp en Tielenheide geleideljk aan een grondwatermeetnet opgezet.  

In Tielenkamp gaat het om 15 piëzometers en 3 peilschalen, in Tielenheide om 6 piëzometers en 6 



peilschalen.  In Tielenkamp situeren de locaties zich ín of langs de rand van de centrale laagte (Galgegoor-

Vlakgoor-Diepgoor-Gemeenteheideven), in Tielenheide in of onmiddellijk langs de vennen.  De onderzijden van 

de filters zitten op ca. 2m onder het maaiveld.    

 
Figuur 2.3:  Situering van het grondwatermeetnet te Tielen en Zevendonk (LAURIJSSENS e.a., 2007). 

 
 

Uit de tijdreeksen van de freatische grondwaterpeilen valt op te maken dat in beide deelgebieden vrij grote 

fluctuaties optreden.  De grondwatertafel schommelt ca. één tot anderhalve meter op jaarbasis.  Hieruit 

valt af te leiden dat het gebied niet door kwel gevoed wordt; het zijn eerder karakteristieke schommelingen 

voor een infiltratiegebied.   

 

Figuur 2.6 en Tabel 2.3 geven een overzicht van de duurlijnen en de statistieken van de 

grondwaterdynamiek voor de meetpunten in Tielenkamp.  Op de verschillende locaties zakt het 

grondwater niet verder dan één meter onder het maaiveld, dit is binnen de range van standplaatsen waar 

vochtige dopheidevegetaties kunnen voorkomen. 
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Figuur 2.4:  Tijdreeksen van de freatische grondwaterpeilen in Tielenkamp (LAURIJSSENS e.a., 2007). 
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Figuur 2.5:  Tijdreeksen van de freatische grondwaterpeilen in Tielenheide (LAURIJSSENS e.a., 2007). 
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Figuur 2.6:  Duurlijnen voor de piëzometers in Tielenkamp (periode 11/’04 – 11’06) (LAURIJSSENS e.a., 2007). 
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Uit de tijdreeksen van de stijghoogten van het grondwater in een aantal meetpunten van noord naar zuid 

(piëzometers 5 en 4 in Tielenheide en vervolgens 12, 10, 14 en 15 in Tielenkamp) blijkt dat het grondwater 

van noord naar zuid stroomt.  Het grondwater stroomt dus vanuit Tielenheide naar het Galgengoor en  het 

Diepgoor.  
 

Tabel 2.3:  Statistieken van grondwaterdynamiek (in m t.o.v. maaiveld) voor de meetpunten in Tielenkamp: minimale, 
maximale en gemiddelde grondwaterstanden (gemiddelde hoogste, gemiddelde laagste en gemiddelde 

voorjaarsgrondwaterstand) (LAURIJSSENS e.a., 2007). 
 
 

 

ID GHG GLG GVG GG Min Max 

TIEP001 -0.35 -0.84 -0.14 -0.55 0.06 -1.05 
TIEP002 -0.10 -0.62 0.10 -0.30 0.24 -0.91 
TIEP003 -0.23 -0.78 -0.03 -0.43 0.08 -1.16 
TIEP004 -0.33 -0.90 -0.25 -0.55 -0.09 -1.31 
TIEP005 -0.49 -1.31 -0.38 -0.75 -0.23 -1.62 
TIEP006 -0.61 -1.04 -0.58 -0.75 -0.43 -1.30 
TIEP007 -0.29 -0.97 -0.09 -0.48 0.01 -1.22 
TIEP008 -0.17 -0.79 0.04 -0.34 0.15 -0.99 
TIEP009 -0.23 -0.84 -0.11 -0.41 0.03 -1.17 
TIEP010 -0.21 -0.86 0.01 -0.22 0.04 -1.09 
TIEP011 -0.73 -1.44 -0.37 -0.72 -0.35 -1.59 
TIEP012 -0.22 -1.00 0.01 -0.27 0.03 -1.23 
TIEP013 -0.30 -0.89 -0.08 -0.31 -0.05 -1.09 
TIEP014 -0.32 -1.11 -0.05 -0.34 -0.03 -1.31 
TIEP015 -0.33 -1.15 -0.03 -0.35 -0.02 -1.32 
TIEP016 -0.36 -1.26 -0.09 -0.41 -0.07 -1.45 
TIEP018 -0.13 -0.73 0.22 -0.07 0.22 -0.88 

2.2.3.2. Grondwaterwinningen 

Uit de Databank Ondergrond Vlaanderen kan opgemaakt worden dat voornamelijk ter hoogte van 

Tielenheide en aan de westzijde van Tielenkamp I nabijgelegen vergunde grondwaterwinningen zijn 

gesitueerd. Het betreft een 8-tal kleinschalige grondwaterwinningen (vergund jaardebiet < 10.000m³/jaar) 

die putten uit diepten van 130-150 m beneden maaiveldniveau en een 2-tal kleinschalige winningen die 

zich uit ondiepere lagen van 25-75 m beneden maaiveldniveau bevoorraden. De meeste van deze 

winningen zijn bedoeld voor intensief landbouwgebruik. Een drietal meer grootschalige 

grondwaterwaterwinningen (vergund jaardebiet > 10.000m³/jaar) situeren zich eveneens ter hoogte van 

Tielenheide, met twee vestigingen op het industriegebied Veedijk en een vestiging in het landbouwgebied 

nabij Leiseinde. Het betreffen enerzijds de diepe winning van Surface Treatment Belgium nv (winning op 

150 m beneden maaiveldniveau en vergund jaardebiet tot 36.000m³/jaar) en de ondiepe winning van 

Newell_Alland nv (winning op 52 m beneden maaiveldniveau en vergund jaardebiet tot 12.000m³/jaar) en 
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anderzijds het bedrijf de l'Escaille (winning op 25 m beneden maaiveldniveau en vergund jaardebiet tot 

15.000m³/jaar). Nabij het reservaatsgedeelte Tielenheide is recent ook een beperkt grondwatermeetnet 

opgezet (AMINAL Afd. Water, 2003). Bruikbare rapportagegevens zijn evenwel nog niet voorhanden. 

 

2.2.3.3. Grondwaterkwaliteit 

Om een idee te krijgen van de chemische samenstelling van het grondwater werden in Tielenkamp stalen 

genomen en geanalyseerd op 14 klassieke chemische variabelen in het najaar van 2005 en 2006 en in het 

voorjaar 2006.  In Tielenheide gebeurden de staalnamen in januari 2007. 

 

Uit de analyses blijkt dat het grondwater in het gebied vrij heterogeen is van mineralensamenstelling.  Het 

hele gamma van atmoclien tot uitgesproken lithoclien grondwater is aanwezig, de locaties met de 

piëzometers in bosreservaat Zevendonk, gelegen in de vallei van de Grote Kaliebeek, mee in beschouwing 

genomen.  In Tielenheide heersen overduidelijk erg mineraalarme omstandigheden; het gaat om zuiver 

atmoclien grondwater.  Verder naar het zuiden, in Tielenkamp, verandert het grondwater grondig van 

karakter.  Veelal wordt hier een overgangstype aangetroffen, een type dat wijst op zwak tot zeer zwak 

gebufferd grondwater.  Lithoclien grondwater wordt enkel in de vallei van de Grote Kaliebeek 

aangetroffen.   
Figuur 2.7:  EGV-IR diagram voor de grondwaterstalen uit Tielenheide en Tielenkamp (LAURIJSSENS e.a., 2007). 
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Wat nutriëntenbelasting van het grondwater betreft, kan gesteld worden dat er vooralsnog geen grote 

problemen zijn in het gebied.   Op enkele locaties worden vrij hoge sulfaatconcentraties opgemeten.   Het 

is niet duidelijk of dit samenhangt met nitraatuitspoeling op landbouwgronden. 

 
Figuur 2.8a:  Karakteristiek atmoclien water uit Tielenheide (LAURIJSSENS e.a., 2007). 

 
 

Figuur 2.8b:  Een duidelijk lithoclien watertype (TIEP006X, in het naburige bosreservaat Zevendonk) en twee 
vervuilde watertypes (TIEP005X & TIE018X) (LAURIJSSENS e.a., 2007). 

 
 

Figuur 2.8c:  Overgangsgrondwatertypes, het meest voorkomende type in het gebied (LAURIJSSENS e.a., 2007). 

 
 

In het oostelijk deel van het militair domein (percelen 10 en 12) is er plaatselijk duidelijk sprake van 

opstijgend grondwater t.h.v. het maaiveld (kwel).  In deze zone werden vooralsnog geen piëzometers 

geplaatst (enkel in bosreservaat Zevendonk) maar de massale aanwezigheid van geoxideerd ijzer in de 

sloten en laagten, alsook de weelderige aanwezigheid van ijzer-oxiderende bacteriën (Gallionella ferrufinea) –

wat op zich geen doorslaggevend argument is voor de aanwezigheid van een kwelstroom (HUYBRECHTS & 

DE BECKER, 1997)- evenals de aanwezigheid van verscheidene indicatieve plantensoorten (dotterbloem, 

waterviolier, holpijp, …) voor kwelmilieus (LUCASSEN & ROELOFS, 2005), zijn argumenten voor het 

optreden van kwel.  

TIHP003X - 29/01/2007
CondL 114 µS/cm 

Ca

Mg

Na+K Cl

SO4

CO3

8.0 4.0 0.0 4.0 8.0

TIHP004X - 29/01/2007
CondL 77 µS/cm 

Ca

Mg

Na+K Cl

SO4

CO3

8.0 4.0 0.0 4.0 8.0

TIHP005X - 29/01/2007
CondL 91 µS/cm 

Ca

Mg

Na+K Cl

SO4

CO3

8.0 4.0 0.0 4.0 8.0

TIEP006X - 09/11/2005
CondL 404 µS/cm 

Ca

Mg

Na+K Cl

SO4

CO3

8.0 4.0 0.0 4.0 8.0

TIEP005X - 09/11/2005
CondL 722 µS/cm 

Ca

Mg

Na+K Cl

SO4

CO3

8.0 4.0 0.0 4.0 8.0

TIEP018X - 06/09/2006
CondL 459 µS/cm 

Ca

Mg

Na+K Cl

SO4

CO3

8.0 4.0 0.0 4.0 8.0

TIEP009X - 09/11/2005
CondL 487 µS/cm 

Ca

Mg

Na+K Cl

SO4

CO3

8.0 4.0 0.0 4.0 8.0

TIEP011X - 26/04/2006
CondL 294 µS/cm 

Ca

Mg

Na+K Cl

SO4

CO3

8.0 4.0 0.0 4.0 8.0

TIEP015X - 26/04/2006
CondL 260 µS/cm 

Ca

Mg

Na+K Cl

SO4

CO3

8.0 4.0 0.0 4.0 8.0



 
 Uitgebreid bosbeheerplan Militair domein Tielen (periode 2006-2025) – Versie 01/04/2008 

-29- 
 

2.2.3.4. Oppervlaktewaterkwaliteit 

Op 7 locaties werden in 2006-2007 verkennende oppervlaktewaterstalen genomen (LAURIJSSENS e.a., 

2007).  Hieruit blijkt dat de fosfaatconcentraties zeer laag zijn en de nitraat-stikstofconcentraties zich 

onder of net boven de vooropgestelde grenswaarde voor zwakgebufferde vennen (ARTS e.a., 2001) 

bevinden.  De ammonium-stikstof concentraties zijn wel iets hoger dan de vooropgestelde grenswaarden 

(JAARSMA & VERDONKSCHOT, 2000).  De atmosferische depositie is hiervoor verantwoordelijk.   

LAURIJSSENS e.a. (2007) vragen waakzaamheid voor een aantal locaties waar mogelijk aangerijkt 

landbouwwater kan instromen, met name het traject van de Gorengracht in het Galgegoor.   Analyse van 

het instromende oppervlaktewater toont hier, hoewel niet sterk eutroof, wel licht tot matig verhoogde 

concentraties van vnl. ammoniumstikstof en orthofosfaat.   

 

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft enkele meetpunten (meetnet kwaliteit oppervlaktewater) in de 

omgeving van het militair domein: VMMnr. 29000 (Breemloop), VMMnr. 290100 (Breemloop) en 

VMMnr. 301400 (Frans Segersreservaat) voor de Aa en VMMnr. 300100 (Kluizemans) en VMMnr. 

300200 (Zevendonk) voor de Grote Kaliebeek. Wat betreft de fysico-chemische kwaliteit, evolueerden 

zowel de Aa en in mindere mate de Grote Kaliebeek van verontreinigd naar matig verontreinigd; de 

biologische kwaliteit evolueerde van slecht tot matig (gegevens vanaf 1991). Afwaarts van het RWZI Oud-

Turnhout vermindert de waterkwaliteit.    

 

 

2.2.4. Bodem 

2.2.4.1. Bodemkaart van België 

Volgens de Bodemkaart van België, kaartblad Turnhout 17E behoort het gebied rond het militair domein 

Tielen tot de associatie van de Noordelijke Kempen (KAART 11).  De bodems bestaan uit natte of droge 

zandgronden met podzolprofiel en landduinen op enige afstand van de oorspronkelijke dorpskernen en 

plaggenbodems rond de oorspronkelijke dorpskernen.  Midden in deze associaties komen inclusies van 

nattere en lemiger tot soms venige gronden voor. 

 

Het gebied rond het militair domein behoort volgens de Bodemkaart meer specifiek tot de zanden van 

Gierle en de zanden van Retie. Het zijn overwegend gronden met matig fijn zand en met uitgestrekte 

duinformaties.. 
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Het studiegebied is gesitueerd op twee kaartbladen: Turnhout 17E en Kasterlee 30E. Omwille van de 

militaire functie vertonen de kaartbladen geen invulling binnen het domein (KAART 11). Op basis van de 

kartering van het duinreliëf op de militaire topografische kaarten -de 3de  uitgave van het MCI uit 1928 

(KAART 8)-  is een indicatieve verspreiding van de duinformaties aangegeven1.  Landduinen met 

profielloze zandafzettingen komen geconcentreerd voor nabij Tielenheide, Gemeenteheide-Noord, De Waal, 

Gemeenteheide-Zuid en een kleine vlek nabij Balderij. 

 

De dominante bodemtypes in de omgeving van het militair domein zijn:  

• Droge zandbodems: Zbg, Zam, Zbm 
Het betreffen zeer droge (.a.) tot droge (.b.) bodems met een zandtextuur (Z..). De profielontwikkeling is een 
duidelijke humus of/en ijzer B hoirzont (..g) of een diepe antropogene humus A horizont (..m). 

 

• Vochtige zandbodems: ZAg, Zcg, Zdg, Zcm, Zdm, Zcc, Scm(b), Sdm(b) 
Het betreffen zeer droge tot matig natte (.A.) en matig droge (.c) tot matig natte (.d.) bodems met een zand- (Z..) 
of lemig-zandtextuur (S..). De profielontwikkeling is een duidelijke humus of/en ijzer B horizont (..g), een diepe 
antropogene humus A horizont (..m), een gevlekte textuur B horizont (...(b)) of een verbrokkelde textuur B 
horizont (..c). 

 

• Natte zandbodems: Zeg, Zem, Zep, Seg, Sfg, v-Sfg3(v), Sem, Sep, v-Sep3, Sfp(v), v-Sfp3, Sec 
Het betreffen natte (.e.) tot zeer natte (.f.) bodems met een zand- (Z..) of lemig-zandtextuur (S..), eventueel op 
een venig substraat op geringe diepte (v-...). De bodems hebben een duidelijke humus of/en ijzer B horizont (..g), 
een diepe antropogene humus A horizont (..m), een verbrokkelde textuur B hoirzont of geen duidelijke 
profielontwikkeling (..p). Bij sommige series wordt de textuur fijner (...y), bij sommige grover (...z) naar de diepte 
toe. Soms is supplementair een venige bovengrond (...(v)) of een dikke (40-60 cm) humeuze bovengrond (...3) 
gekarteerd. 

 

• Natte zandleembodems: s-Pep, s-Pfp, s-Pfp3, v-Pfp, v-Pfp3 
Het betreffen natte (.e.) tot zeer natte (.f.) bodems met een zandleemtextuur (P...) op een zandig (s-...) of venig 
(v-...) substraat op geringe of matige diepte. De bodems hebben geen duidelijke profielontwikkeling (..p). Soms is 
supplementair een dikke (40-60 cm) humeuze bovengrond (...3) gekarteerd. 

 

• Veenbodems: V 
Het betreffen natte (.e.) tot zeer natte (.f.), eventueel zelfs uiterst natte bodems met een continu venig profiel. 

 

De droge tot matig vochtige zandbodems omvatten eerder de noord-zuidgerichte duinrug doorheen het 

militair domein, de natte zand- en zandleembodems zijn eerder gesitueerd in de slenk- en moerasgebieden 

en de lager gelegen delen van het domein.  De veenbodems situeren zich in de valleigebieden van de Aa 

en de Grote Kaliebeek. 

                                                           
1 Bij ontstentenis van boor- en karteringsgegevens is deze indicatie voor het aflijnen van profielloze afzettingen accurater dan de 
gegevens afkomstig van de overlegfolies van de recente Tertair-geologische kaarten (Belgische Geologische Dienst, Kaartblad 8 
en 16) en van de zeer recente Kwartair-geologische lithoprofieltypekaarten (ANRE, Kaartblad 8 en 16).  
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Alhoewel deze bodemseries talrijke informatie bevatten met betrekking tot de onderscheiden 

bodemprofielen in een gebied, zijn er toch een aantal wezenlijke beperkingen. De Bodemkaart werd 

immers initieel voor landbouwdoeleinden opgesteld. Belangrijke beperkingen zijn onder meer dat, gelet op 

de toenemende verdroging in Vlaanderen, de meeste bodems vaak droger zijn dan de drainageklasse doet 

vermoeden en dat de profielontwikkeling geen indicatie geeft over het intact zijn van de bovenlaag. 

Bodems met profielontwikkeling (..g) kunnen dus zowel intacte schrale podzolprofielen (= de 

zogenaamde heidebodems) als verploegde bodems met een mineraalrijke bouwvoor omvatten. 

 

2.2.4.2. Recent verkennend bodemonderzoek in centrale vennenzone 

Op 7 juli en 4 augustus 2006 werden in en aan de rand van een aantal vennen bodemprofielen onderzocht 

door Jan Laureys,  bodemdeskundige van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en Jan Bastiaens van het 

Vlaams instituut voor het onroerend erfgoed (VIOE).    Later op het jaar werden een aantal bijkomende 

locaties bemonsterd door Jan Laureys (7 & 20 november 2006).  In totaal werden in het centrale heide- en 

vennengebied in Tielenkamp (Galgegoor-Vlakgoor-Diepgoor-Gemeenteheideven en De Waal) op 75 locaties 

bodemprofielen onderzocht. 

Hieruit blijkt dat de meeste bodems sterk vergraven zijn.  Zo was het vroeger bijvoorbeeld een gangbare 

praktijk om bij ontginningen tot drie spades diep de bodem om te spitten (ca. 40-60 cm).  Hierdoor 

werden de podzolbodems ondermeer geschikter voor boomgroei (doorsteken harde lagen, betere 

verluchting en drainage, …).  Verder zijn er talrijke grachten en greppels gegraven tot net onder lemige 

lagen en is het oorspronkelijke maaiveld hier en daar aanzienlijk opgehoogd.  Het is onduidelijk of de 

lemige lagen van belang zijn voor het waterhoudend karakter van de vennen. M.a.w. het is onduidelijk of 

de vennen zijn ontstaan door de aanwezigheid van de lemige lagen, of de (zand-)lemige afzettingen een 

gevolg zijn van sedimentatie in bestaande vennen (LAURIJSSENS e.a., 2007).  

 Gemeenteheideven (ca. 2.5 ha) 

Het betreft een ven met greppelstructuur dat deels onder invloed van grondwater staat.  Het ven hangt een 

aanzienlijk deel van het jaar in het grondwater.   

 

Langs de randen zijn er plaatselijk nog intacte profielen met een duidelijke Bh-horizont.  Vanaf 80cm onder het 

maaiveld is de bodem volledig gereduceerd. 

 

Centraler ligt het oorspronkelijk maaiveld een kleine 20 à 25 cm onder het huidige maaiveld.  De zone van het 

oorspronkelijk maaiveld is te herkennen als een smal, zwart venig laagje.  Mogelijk werd dit laagje één spade diep 

omgespit.  Hieronder bevindt zich een lemige zone.   De grachten tussen de rabatten zijn ca. 1.5 m breed en 0.8m 
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diep, de rabatten ca. 5m breed.  Per lopende meter is dus wellicht 1.2 m3 (1.5 x 0.8 x 1) uit de gracht gekomen.  Deze 

hoeveelheid werd langs weerszijden van de gracht op rabatten gelegd:  dus 0.6 m3 over 2.5m of nog ca. 25cm dik.  

Centraal in het ven zijn de bodems vanaf 60cm onder het maaiveld gereduceerd.  

 Diepgoor (Groot goor –Dorpmoer) (ca. 6-7 ha) 

Ook dit ven werd volledig vergraven.  In het zuidelijk deel ligt het oorspronkelijk maaiveld gemiddeld een kleine 40 

cm onder het huidige maaiveld.  De grachten tussen de rabatten zijn er ca. 2.5 tot 3 m breed en 1.2 m diep, de 

rabatten ca. 3.5 a 4 m breed.   De grachten zijn wellicht 80cm onder het toenmalige maaiveld aangelegd.   

 

In tegenstelling tot de zuidelijke zone waar de rabatten gemiddeld 30 tot 40 cm werden opgehoogd met materiaal uit 

de grachten, zijn er in het noordelijk deel van het Diepgoor grote delen waarbij de rabatten bestaan uit 70 tot 110 cm 

opgebracht materiaal.  Centraal in het zuidelijk deel spreken we over ophogingen van ruim 60cm.   

 

Het oorspronkelijk maaiveld is vaak te herkennen als een zwart venig laagje.  In het zuiden kan dit laagje tot ca. 10cm 

dik zijn, in het noorden tot ruim 20cm.  

 

Langs de randen zijn de bodems gereduceerd vanaf 70 à 80 cm diepte.  Ook hier zijn de bodems vaak tot 40 cm diep 

vergraven.  Centraal is de bodem permanent waterverzadigd tot op zo’n 60 cm.   

De boringen geven verder aan dat het grondwater vroeger wellicht 30 à 40 cm hoger stond.   

 

In de zuidoostelijke uitstulping van het Diepgoor (bestand 23d = 23i vanaf hoofdstuk 3) vindt men gereduceerde 

omstandigheden vanaf -80 cm diepte.  De bodem is er ca. 30 cm vergraven waaronder zich een ruim 20 cm dikke, 

lemige laag situeert.   

 

Uit de boringen bleek dat er in de grachten van het Diepgoor geen lemig materiaal meer zit, waardoor het water er kan 

wegzijgen. 

 

Tussen de betonnen loskade en het Diepgoor situeert zich een duin.  Een deel van dit duin ligt bovenop een oude 

venbodem (40 tot 70cm dikke, intacte, ijzerrijke Bh-horizont).  Wellicht betreft het een ven dat in de vroege 

middeleeuwen overstoven werd met grof zand waarin zich een podzol ontwikkelde.   

 Vlakgoor (ca. 5 ha) 

Net als elders is ook dit ven volledig begreppeld maar in vergelijking met het Diepgoor en het Gemeenteheideven zijn de 

grachten minder diep en breed.  Bijzonder is dat de zone die onmiddellijk op het Diepgoor aansluit, sterk werd 

opgehoogd met gemengd zand.  Over een oppervlakte van ca. 0.5 hectare varieert de dikte van het pakket 

aangevoerd zand van 70 tot 140 cm.  Onder het zandpakket situeert zich een veenlaag met een dikte van 5 tot 45 cm 
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en met veel herkenbare plantenresten (o.a. massaal zaad van waterdrieblad).  Onder de veenlaag vinden we lemig 

zand. 

Langs de andere kant van het Vlakgoor, t.h.v. bestand 24d, wijst een (plaatselijk tot 40-50 cm dikke) bouwvoor op een 

vroeger landbouwgebruik.  Onder de bouwvoor vonden we 20-30 cm vergraven materiaal. 

De rest van het Vlakgoor werd tot op 30 à 40 cm diepte vergraven, een resultaat van de begreppeling.   

 

In bestand 23g werd in een oorspronkelijke venbodem (zandleem) geboord.  Hier werd nooit gegraven of 

opgehoogd.  De Gorengracht is t.h.v. van de locatie tot op 120-130 cm diep uitgegraven, dit is tot net onder het 

zandleem en het lemig zand.  Andere, hoger gelegen delen van bestand 23g zijn oude landbouwontginningen met een 

bouwvoor van ca. 30 cm.  

 

In het zuidelijk deel van bestand 22c situeert zich een venige venbodem op lemig zand die ca. 30cm werd opgehoogd 

met materiaal uit de grachten.  Waterverzadigde omstandigheden beginnen hier vanaf 60 cm onder het maaiveld.   

  

Nog noordelijker, in bestand 22b, werd dan weer een 40cm dikke bouwvoor vastgesteld.  

 Galgegoor, Gallegoor of Gierle Goor  (ca.9 ha) 

In dit eveneens volledig begreppeld ven werden slechts 2 boringen gedaan.  In bestand 20j vonden we een dunne 

bouwvoor (15cm) op een overigens origineel, overwegend zandig bodemprofiel.  Op 120 cm diepte situeert er zich 

een dun lemig laagje.  Waterverzadiging treedt op vanaf 80 cm diepte.  Deze locatie is uitzonderlijk niet begreppeld. 

 

Meer zuidwaarts, in bestand 20m, is de bodem wellicht 3 spaden diep omgespit en opgehoogd met materiaal uit de 

grachten.  Het zandige bodemprofiel is verstoord tot op zo’n 50 cm.  Er werden geen lemige laagjes aangeboord.  De 

bodem is gereduceerd vanaf 70 cm. 

 Klein Goor  (ca.0.7 ha) 

In het Klein Goor (bestand 33b4 ) werden enkel boringen gedaan in het westelijke deel.  Hieruit blijkt dat in deze 

zone het ven grotendeels is opgevuld met aangevoerd zand.  De dikte van het aangevoerde zandpakket varieert 

nogal, van 30 tot ruim 70 cm.   Een dikke, diffuse, verkitte Bh en Bfe-horizont vormt er een waterbarrière.  Het 

oorspronkelijk maaiveld is plaatselijk te herkennen als een zwart, humeus laagje.   

De bodem onder het smalle naaldbosje ten noorden van het ven is eveneens sterk opgehoogd (80 à 100cm).   

 

Ten oosten van de spoorweg vinden we een kleine uitloper van het oorspronkelijk Klein Goor.  Onder de gefreesde 

brandgang bleef een dikke sterk verkitte Bh en Bfe-horizont intact (ca. 90 cm dik).  
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2.3. BESCHRIJVING VAN HET BIOTISCH MILIEU 

2.3.1. Ecotoop- en bestandstypen 

 
Over Gemeenteheide, De Waal en Kraanschot strekt zicht een hoofdzakelijk met Grove den beboste duinenrug 

uit. Tussenin zijn enkele heideterreinen, depressies en vennen gesitueerd alsook een beperkt aantal ruigten, 

open waters, graslanden en akkerlanden. Dit deelgebied omvat het grootste deel van het militair domein 

Tielenkamp I en het aansluitende Tielenheide. Het deelgebied van het militair domein Tielenkamp II, 

tussen de plaatsnamen Hoge Blokken en Duivendonken, bestaat uit een mozaïek van gemengde 

loofhoutbossen, eiken-berkenbossen, graslanden, akkerlanden en enkele open waters, tevens met 

overgangen naar mesotrofe venige elzenbroekbossen en wilgenstruwelen. Voor een situering van de 

voorkomende ecotooptypes wordt enerzijds verwezen naar de Biologische Waarderingskaart (IN, 

kaartblad 8 versie 1.0 en kaartblad 16 versie 2.1, zie KAART 12) en anderzijds naar een verfijnde 

ecotooptypekaart (cfr. types van de Biologische waarderingskaart, KAART 13).  

 

Voor een relatieve oppervlakteverdeling van de voorkomende ecotooptypes verwijzen we naar Tabel 2.4. 

 

Volgend uit de ecotooptypering en op basis van een dendrometrische bestandsbeschrijving (zie verder) is 

een bestandstypekaart (KAART 14) aangemaakt. Deze kaart schetst het ruimtelijk voorkomen van de 

verschillende bestandstypes in het militair domein.  224 bestanden (348,1 ha) van de 254 bestanden van 

het militair domein Tielen (504,9 ha) zijn bebost. Van deze 224 beboste bestanden bestaan er 120 uit 

naaldhout, 85 uit loofhout, 13 uit naaldhout + loofhout en 6 uit loofhout + naaldhout. Naaldhout 

domineert dus in ca. 59 % van de beboste bestanden. Qua ruimtebeslag zijn volgende types het 

belangrijkst: (1) homogeen, gelijkjarige naaldhoutbestanden (223,7 ha); (2) stamsgewijs gemengde, 

ongelijkjarige loofhoutbestanden (42,1 ha) en (3) homogeen, gelijkjarige en ongelijkjarige 

loofhoutbestanden (38,04 ha). De loofhoutbestanden situeren zich rond de slenken in het noordoosten 

van Tielenkamp I, in de broekbosgebieden van de Grote Kaliebeek in Tielenkamp II en rond de 

heidegebieden in het noorden van Tielenheide. 

 

Van de 224 beboste bestanden zijn er 153 met behulp van bosbouwopnames gedetailleerd 

geïnventariseerd (309,97 ha). Dit wordt verder besproken in Hoofdstuk 2.3.2.  BIJLAGE 2.1 omvat de 

bestandsbeschrijving van 153 geïnventariseerde bestanden. 
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Tabel 2.4: Onderscheiden ecotooptypes en relatieve oppervlakteverdeling (toestand 2004). 
TYPE VERKLARING AANTAL 

ENTITEITEN 
RELATIEVE 

OPP. (HA) 
Wateren   

Ae eutroof open water 4 0,4 

Aev eutrofe bospoel met slibrijke bodem 3 0,4 

Ao oligotroof open water 8 0,8 

aom° mesotroof ven (° fragmentair ontwikkeld littorellion) 19 1,5 

Akkers   

Bs akker op zandige bodem 29 39,3 

Heiden   

Cd Gedegradeerde heide met dominantie van bochtige smele 22 5,4 

Cdb Gedegradeerde heide met dominantie van bochtige smele met struik- of boomopslag 8 2,3 

Ce Vochtige tot natte dopheidevegetatie 3 0,5 

Ces Vochtige tot natte dopheidevegetatie met elementen uit hoogveenflora 1 <0,1 

Cg droge struikheidevegetatie 32 5,5 

Cgb droge struikheidevegetatie met struik- of boomopslag 22 4,6 

Cm door Pijpenstrootje gedomineerde heide 7 4,6 

Cmb door Pijpenstrootje gedomineerde heide met struik- of boomopslag 6 2,0 

Heischrale en droge graslanden   

Ha struisgrasvegetatie op zure bodem 13 4,6 

Hab struisgrasvegetatie op zure bodem met struik-of boomopslag 5 0,6 

Had droog, zuur duingrasland 1 0,2 

Cultuurgraslanden   

Hj soortenarm permanent cultuurgrasland gedomineerd door Pitrus 4 1,1 

Hp soortenarm permanent cultuurgrasland 3 2,5 

hp* soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden 4 3,6 

Hx zeer soortenarm tijdelijk cultuurgrasland 5 8,4 

Houtkanten en bomenrijen   

Kb Bomerij 2 <0,1 

kb(aes) bomenrij met Witte paardekastanje 1 0,2 

Kh Houtkant 41 10 

Poelen   

Kn Veedrinkpoel 1 <0,1 

Loofhoutaanplanten   

Kp Villatuin 2 2,2 

N loofhoutaanplant met allerlei soorten 5 1,9 

Moerassen   

Mc grote zeggenvegetatie 1 <0,1 

Mr Rietlandvegetatie 2 0,1 

Naaldhoutaanplanten   

Ppa aanplant van Grove den zonder ondergroei 2 0,4 

Ppi zeer jonge aanplant van Grove den 2 0,5 

Ppmb aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen 83 82,2 

Ppmh aanplant van Grove den met ondergroei van grassen 12 19 

ppmh* aanplant van Grove den met ondergroei van grassen (ongestoord micro-duinreliëf) 2 12,8 

Ppms aanplant van Grove den met lage ondergroei 80 158,5 

Eiken-Berkenbossen   

Qb variant van Eiken-Berkenbos 51 39,7 
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Wilgenstruwelen   

Sf vochtig Wilgenstruweel 3 2,2 

So vochtig Wilgenstruwel op venige of zure grond 1 0,3 

Opslag, ruigten en struwelen   

Sg Bremstruweel 2 0,1 

Ku soortenrijke ruigte 7 2 

Kub soortenrijke ruigte met boomopslag 1 0,2 

Hr verlaten grasland 2 0,9 

Sz opslag van allerlei aard 72 10,7 

Elzenbroekbossen   

Vm mesotroof Elzenbos met zeggen 4 10,5 

Vn nitrofiel alluviaal Elzenbos 3 1,3 

Vo oligotroof Elzenbos met veenmossen 4 12,0 

  

2.3.2. Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens 

2.3.2.1. Dataverzameling en -analyse 

Het militair domein Tielen werd onderverdeeld in 25 percelen, die op hun beurt onderverdeeld zijn in 254 

bestanden (KAART 3). De verdeling van de percelen en bestanden gebeurde gedeeltelijk op basis van een 

vroegere bestandsindeling (1986) van voormalig boswachter Jef Diels. 

 

De percelen kregen een nummer van 10 tot 42 toegewezen, terwijl voor de respectievelijke bestanden in 

de percelen een lettersuffix werd toegevoegd (vb. bestand 41a).   Perceel 16 (Hoge Blokken) en een deel van 

perceel 27 (Nieuwkopen) worden buiten beschouwing gelaten en zijn niet genummerd weergegeven op de 

bestandstypekaart. Deze gebieden behoren tot de kazerne en de stelplaats. 

 

Ten behoeve van het toekomstig terreinbeheer kan het wenselijk zijn een aantal bestanden te clusteren tot 

grotere hoofdbestanden. 

 

De bosinventarisaties werden uitgevoerd in de periode mei-augustus 2003 door het inventarisatieteam van 

Belconsulting nv (opnames onder leiding van Frederik De Weirdt en verwerking door Greet Oltenfreiter) 

waarbij een nadere beschrijving van de onderscheiden bestanden werd bekomen. Bestandsbeschrijvingen 

gebeurden op basis van uniforme bestandsfiches van AMINAL Afd. Bos & Groen (ANONYMUS, 2002).  

 

In totaal zijn van 153 bestanden fiches beschikbaar (Tielenkamp: 136 bestanden/fiches, Tielenheide: 17 

bestanden/fiches). 
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De fiches omvatten volgende rubrieken: 
- Identiteit: domeinnaam, perceelsnr., bestandsnr., oppervlakte ... 

- Standplaats: reliëf, helling, greppels, beken, bronnen ... 

- Bestand: bedrijfsvorm, mengingsvorm, bestandstype, sluitingsgraad, leeftijd, bedekking Amerikaanse 

vogelkers, liggend dood hout ... 

- Houtkwaliteit gezondheidstoestand: algemene houtkwaliteit, bomen met uitzonderlijke houtkwaliteit, 

zeldzame soorten, aantastingen, gezondheidstoestand hoofdboomsoorten... 

- Flora en fauna: bijzondere fauna-elementen. 

 

Gelijktijdig met de bestandsinventarisaties werden de bestanden dendrometrisch geïnventariseerd volgens 

de voorgeschreven methodes (ANONYMUS, 2002). In totaal werden 165 dendrometrische opnames 

verricht (Tielenkamp: 147 opnames, Tielenheide: 18 opnames), verdeeld over 153 bestanden volgens de 

methode proefvlakopname in hooghout. 

KAART 3 toont de lokalisatie van het middelpunt van de proefvlakken, vertrekkend uit een duidelijk te 

herkennen referentiepunt; BIJLAGE 2.2 geeft de azimut en de afstand van het middelpunt t.o.v. het 

referentiepunt weer (vb 10h: 75 m langs de weg gevolgd door 55 m op 23°).  Het bepalen van afstand en 

azimut gebeurde met behulp van respectievelijk lintmeter en kompas, het opmeten van omtrek en hoogte 

met respectievelijk meetklem en Vertex III hypsometer. Voor de data-invoer werd gebruikt gemaakt van 

een Compaq Pocket-PC met ArcPad/GIS-software. Het databeheer en de rapportering gebeurden aan de 

hand van het op Access gebaseerd softwareprogramma voor de opmaak van beheerplannen van 

AMINAL Afd. Bos & Groen.  

 

De bestands- en dendrometrische gegevens zijn gedetailleerd terug te vinden in de hierna volgende 

figuren, een afdruk van de bosbestandsfiches ligt tevens ter inzage op de Houtvesterij Turnhout. 

 

2.3.2.2. Bestandskenmerken 

In Tabel 2.5 worden de bestandskenmerken samengevat. Zoals vermeld in Hoofdstuk 2.3.1 zijn er 224 

van de 254 bestanden van het militair domein bebost. Alle bestands- en dendrometrische inventarisaties 

gebeurden in deze bestanden. De niet beboste oppervlaktes omvatten open heideterreinen, open waters, 

ruigten, graslanden, akkers, infrastructuur,... .  De kwantificaties beschreven in dit hoofdstuk zijn steeds 

gebaseerd op de 153 geïnventariseerde bestanden die een totale oppervlakte van 309,97 ha beslaan. Deze 

geïnventariseerde bosbestanden omvatten 89 naaldhout-, 7 naaldhout + loofhout-, 6 loofhout + 

naaldhout- en 51 loofhoutbestanden. Naaldhout domineert het militair domein in het algemeen en in ca. 

63 % van de geïnventariseerde bestanden. Het naaldhout is overwegend homogeen en gelijkjarig, het 
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loofhout is ofwel homogeen (gelijkjarig/ongelijkjarig) ofwel stamsgewijs gemengd (ongelijkjarig). Voor het 

ruimtelijk voorkomen van de verschillende bestandstypes wordt verwezen naar de bestandstypekaart 

(KAART 14) besproken onder hoofdstuk 2.3.1. 

 
Tabel 2.5: Kruistabel van bestandstype / mengingsvorm / bestandsleeftijd (153 bestanden). 

BESTANDSTYPE MENGINGSVORM BESTANDSLEEFTIJD  TOTAAL 

  Gelijkjarig Ongelijkjarig   
  Tielenkamp Tielenheide Tielenkamp Tielenheide   
  # Opp. # opp. # Opp. # opp. # opp. 

Naaldhout Homogeen 70 191,08 7 18,84 6 6,79 6 9,42 89 226,13 
Naaldhout + 
Loofhout 

Stamsgewijs 3 4,73 0 0 2 3,84 2 3,46 7 12,03 

Loofhout + 
Naaldhout 

Stamsgewijs 2 2,35 0 0 2 0,76 2 6,29 6 9,40 

Loofhout Stamsgewijs 3 1,09 0 0 19 28,51 0 0 22 29,60 
 Groepsgewijs 1 1,16 0 0 0 0 0 0 1 1,16 
 Homogeen 6 5,83 0 0 22 25,82 0 0 28 31,65 

TOTAAL  85 206,59 7 18,89 51 65,72 10 19,17 153 309,97 

 

Tabel 2.6 geeft de sluitingsgraad volgens bestandstype weer: 45 % van de bestanden heeft een 

sluitingsgraad van 25 - 50 % (voornamelijk naaldhout), 30 % van de bestanden heeft een sluitingsgraad 

van > 75 % (voornamelijk loofhout).  
Tabel 2.6: Kruistabel van sluiting / bestandstype (153 bestanden). 

BESTANDSTYPE SLUITING 

 0-25 25-50 50-75 75-100 
 Tielenkamp Tielenheide Tielenkamp Tielenheide Tielenkamp Tielenheide Tielenkamp Tielenheide
 # opp # opp # Opp # opp # opp # Opp # opp # opp

Naaldhout 3 1,87 0 0 50 112,15 11 25,68 23 83,85 2 2,58 0 0 0 0
Naald- & Loofht 0 0 0 0 2 6,13 1 0,68 0 0 0 0 3 2,44 1 2,78
Loof- & Naaldht 0 0 0 0 1 0,60 0 0 1 1,75 0 0 2 0,76 2 6,29
Loofhout 0 0 0 0 4 3,81 0 0 9 8,62 0 0 38 49,98 0 0
TOTAAL # 3 69 35 46 
TOTAAL opp 1,87 149,05 96,80 62,25 

 

De dominante bedrijfsvorm van het militair domein is hooghout (100 % van de geïnventariseerde 

bestanden). Op de nattere stukken in het militair domein komt wel schaarhout van berk, els en wilg voor 

en in de loofhoutbestanden rond de graslanden en akkers komen restanten van hak/middelhout (berk & 

zomereik) voor.  Deze werden echter niet als dusdanig opgenomen. 

 

Amerikaanse vogelkers komt redelijk frequent voor (toestand 2003); de bedekkingen zijn over het 

algemeen eerder laag (Figuur 2.9). Het voorkomen en de bedekking van Amerikaanse vogelkers is het 

grootst in de struiklaag van het naaldhout, vooral in de percelen 20, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36 & 37 in 



Tielenkamp I (KAART 15a).  Inmiddels werd Amerikaanse vogelkers reeds op veel plaatsen bestreden door 

het Agentschap voor Natuur en Bos.  Ook in het kader van het Life-project DANAH werd een grote 

oppervlakte (55ha) verwijderd. 

 

Dik dood hout (C > 60 cm) is zeer weinig aanwezig in het militair domein (Figuur 2.10). Zowel het 

naaldhout als het loofhout scoren hier slecht. Het voorkomen (combinatie 5-100 st/ha dun en 1-10 st/ha 

dik dood hout) is het nog het best in de percelen 10, 11, 12, 13, 14 in Tielenkamp II en in de percelen 20, 

21, 23, 24, 25, 26 in Tielenkamp I (KAART 16). 
 

Figuur 2.9: Voorkomen en bedekking van Amerikaanse vogelkers (AVK) (toestand 2003). 
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Figuur 2.10: Voorkomen van dood hout (toestand 2003). 
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De algemene gezondheidstoestand van de bomen binnen het militair domein, zowel op het niveau van het 

bestandstype als op het niveau van de hoofdboomsoorten, wordt omschreven als matig tot slecht en 

maakt hierbij geen uitzondering op de algemene Vlaamse en Europese toestand.  Grove den vertoont over 

het ganse domein een minder goede groei, een minder evenwichtig opgebouwde kroon en wortels en 

naaldverkleuring (en -verlies). Grove den is tevens de soort die het meest onderhevig is aan windval, 

stormschade en blikseminslag. De wilddruk op het domein en de vraatschade aan de verjonging van 

loofhoutsoorten (vooral zomereik) is groot. Zomereik heeft verder in aanzienlijke mate te lijden onder 

meeldauw, bladverkleuring (en -verlies) en een mindere kroonopbouw. Insectenaantastingen en gallen 

komen nog redelijk frequent voor bij respectievelijk ruwe berk en zwarte els. Inktvlekken (populier) en 

kanker (berk en populier) werden sporadisch waargenomen. Ook exploitatieschade als gevolg van door 

derden uitgevoerde dunningen, is niet te verwaarlozen. Ten slotte dient worden opgemerkt dat de 

bestandsinventarisaties slechts een kwalitatieve beoordeling van de bosvitaliteit toelaten. 

 

Ook de algemene houtkwaliteit van de geïnventariseerde bestanden in het militair domein wordt 

omschreven als matig (klasse 3) tot slecht (klasse 4). Slechts enkele bestanden met grove den als 

hoofdboomsoort behalen een goede kwaliteit. De beoordeling gebeurde op basis van uiterlijke 

stamkenmerken als rechtheid, verloop, takkigheid en beschadigingen. 

Voor het overzicht van de leeftijdsverdeling van de bestanden werden drie bronnen gebruikt: (1) het 

plantjaar van de hoofdboomsoorten in de bosbestanden volgens de oude bestandskaart (1986, Jef Diels); 

(2) de leeftijdsklassen van de bosbestanden volgens de Vlaamse bosinventarisatie van 1990 en (3) de door 

het inventarisatieteam geschatte leeftijdscategorie van de hoofdboomsoorten in de geïnventariseerde 

bestanden. 

 

Tabel 2.7 geeft de leeftijdsklasse volgens bestandstype weer. Het merendeel van de geïnventariseerde 

bestanden is tussen de 40 en de 80 jaar oud (Figuur 2.10). Dit komt overeen met de plantperiode 1925-

1950 van de grove dennenbestanden.  Met een oppervlakte van 227,10 ha domineert deze leeftijdsklasse 

het militair domein (KAART 17). De loofhoutbestanden hebben voor het overgrote deel een ongelijkjarige 

opbouw (49,38 ha).  Het aantal verjongingsgroepen, verjongingsbestanden en jonge bestanden is vrij klein 

en is beperkt tot kleinere open ruimten of tot bestandsranden of tot de rand van het Militair domein.  Ook 

de oudste bestanden zijn beperkt in aantal en situeren zich in de broekbosgebieden van de Grote 

Kaliebeek. 

 

 

 



Tabel 2.7: Kruistabel van leeftijdsklasse / bestandstype (153 bestanden). 

BESTANDS-
TYPE 

LEEFTIJDSKLASSE 

 21-40 41-60 61-80 81-100 Ongelijkjarig 
 Tk Th Tk Th Tk Th Tk Th Tk Th 
 # 

op
p.

 # 

op
p.

 # 

op
p.

 

# 

op
p.

 

# 

op
p.

 

# 

op
p.

 

# 

op
p.

 

# 

op
p.

 

# 

op
p.

 

# 

op
p 

NH 0 0 0 0 32 99,27 1 0,56 37 90,22 6 18,28 1 1,58 0 0 6 6,79 6 9,42
N+L 0 0 0 0 1 3,16 0 0 2 1,56 0 0 0 0 0 0 2 3,84 2 3,46
L+N 0 0 0 0 2 2,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,77 2 6,30
LH 2 1,33 0 0 4 6,04 0 0 5 5,66 0 0 0 0 0 0 40 49,38 0 0 
TOTAAL # 2 40 50 1 60 
TOTAAL opp 1,33 111,38 115,72 1,58 79,96 

 
 

Figuur 2.10: Leeftijdsklasse volgens bestandstype (toestand 2003). 
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2.3.2.3. Boomsoortensamenstelling 

• Kwantitatieve gegevens over de zaailingen 

 

De zaailingen (bomen of struiken met Ht < 2m) werden opgemeten in proefcirkels met straal 2,25 m 

(0,0016 ha). Volgende gegevens werden opgemeten: boomsoort, aantal, gemiddelde hoogte, verspreiding, 

verjongingswijze en ontstaan. Amerikaanse vogelkers werd niet meer opgenomen in deze beschrijving. 

De spreiding van de zaailingen is klein: slechts in 96 van de 165 opnames (58 %) en in 92 van de 153 

geïnventariseerde bestanden (60 %) werden zaailingen waargenomen (Tabel 2.8). De verjonging is dus 

gering: het merendeel van de bestanden met verjonging heeft een stamtal kleiner dan 5.000 zaailingen per 
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ha (79 van de 165 opnames of 48 %); hoge aantallen komen zelden voor. Hierbij is er geen onderscheid 

tussen Tielenkamp en -heide. KAART 18 schetst de ruimtelijke verdeling van de zaailingen over de 

geïnventariseerde bestanden in het militair domein.  In Tielenkamp werden zaailingen gevonden van 8 

soorten en in Tielenheide van 6 soorten (Figuur 2.11a en 2.11b; Amerikaanse vogelkers, sporkehout en 

boswilg niet inbegrepen). Zomereik en wilde lijsterbes vertegenwoordigen hierbij het grootste aandeel.  De 

verjonging gebeurt natuurlijk en verspreid. 
 

Tabel 2.8:  Frequentieverdeling van zaailingenstamtal (165 opnames). 

STAMTAL # OPNAMES 

0 69 

1 – 1000 18 

1001 – 5000 61 

5001 – 10000 14 

> 10000 3 

 tot. 165 

 
Figuur 2.11a:  Voorkomen van zaailingen in Tielenkamp (toestand 2003). 
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Figuur 2.11b: Voorkomen van zaailingen in Tielenheide (toestand 2003). 
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• Kwantitatieve gegevens over de struiklaag 

 

Gegevens over de struiklaag (Ht >= 2 m en C(1,5) < 20 cm) werden verzameld in proefcirkel A2 met R = 

4.5 m (in essentie 0,0064 ha). Werden opgemeten: boomsoort, aantal, gemiddelde hoogte, verspreiding, 

verjongingswijze en ontstaan. Amerikaanse vogelkers werd niet meer opgenomen in deze beschrijving. 

De spreiding van de struiken is ook klein: slechts in 67 van de 165 opnames (ruim 40 %) en 64 van de 153 

geïnventariseerde bestanden (42 %) werden struiken waargenomen (Tabel 2.9). De verjonging is gering: 

het merendeel van de bestanden met verjonging heeft een stamtal kleiner dan 1.000 struiken per ha (56 

van de 165 opnames of 34 %); hoge aantallen komen zelden voor. Er is geen onderscheid tussen 

Tielenkamp en -heide.  

KAART 19 schetst de ruimtelijke verdeling van de struiklaag over de geïnventariseerde bestanden in het 

militair domein. In Tielenkamp werden struiken gevonden van 7 soorten en in Tielenheide van 3 soorten 

(Figuur 2.12a en 2.12b; Amerikaanse vogelkers, sporkehout en boswilg niet inbegrepen). Ruwe berk, wilde 

lijsterbes en zomereik vertegenwoordigen hierbij het grootste aandeel. De verjonging gebeurt natuurlijk en 

verspreid. Ook sporkehout bezet een aanzienlijk aandeel in de struiklaag van vooral naaldhoutbestanden. 
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Tabel 2.9: Frequentieverdeling van struikenstamtal (165 opnames). 

STAMTAL #OPNAMES 

0 98 

1 - 1000 56 

1001 - 2000 8 

2001 - 3000 2 

> 3000 1 

 tot. 165 

 
Figuur 2.12a: Voorkomen van struiken in Tielenkamp (toestand 2003). 
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Figuur 2.12b: Voorkomen van struiken in Tielenheide (toestand 2003) 
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• Kwantitatieve gegevens over de boomlaag 

 

Gegevens over de boomlaag werden verzameld in proefcirkels A3 en A4. In proefcirkel A3 met R = 9 m 

(in essentie 0,025 ha) werden bomen met een omtrek tussen 20 en 120 cm bemonsterd en in proefcirkel 

A4 met R = 18 m (0.102 ha) werden bomen met een omtrek groter dan 120 cm bemonsterd. Werden 

opgemeten: boomsoort, levend/dood, omtrek en hoogte. Amerikaanse vogelkers werd niet meer 

opgenomen in deze beschrijving. 

Van alle 153 geïnventariseerde bestanden in het militair domein zijn gegevens over de boomlaag 

beschikbaar. Grove den bepaalt het overwegend karakter van het militair domein. Met een stamtal van 

39,98 % en een grondvlak en volume van respectievelijk 61,67 % en 61,10 % is grove den het best 

vertegenwoordigd in de boomlaag van Tielenkamp. Ruwe berk, zomereik en zwarte els komen voor als 

karakteriserende loofhoutsoorten. Ruwe berk en in mindere mate zwarte els halen grote stamtallen 

(respectievelijk 34,23 % en 11,25 %) met een kleiner grondvlak (respectievelijk 14,07 % en 6,82 %) en 

volume (respectievelijk 12,10 % en 6,57 %); Zomereik haalt nog een groot grondvlak (13,48 %) en volume 

(16,01 %) met beperkter stamtal (12,03 %). Amerikaanse vogelkers werd niet meer opgenomen in deze 

beschrijving. Wat Tielenheide betreft, is grove den het best vertegenwoordigd met een stamtal van 71,50 

%, een grondvlak van 79,38 % en een volume van 83,35 %. De loofhoutsoorten die in beperkte mate 

voorkomen zijn zomereik en ruwe berk met respectievelijk een stamtal van 22,26 % en 6,24 %, een 

grondvlak van 17,20 % en 3,42 % en een volume van 14,46 % en 2,18 %.  

 
Figuur 2.13a: Boomsoortensamenstelling volgens stamtal-, grondvlak- en volumeverdeling voor Tielenkamp 

(toestand 2003). 
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Figuur 2.13a en 2.13b geven de boomsoortensamenstelling van de geïnventariseerde bestanden weer 

volgens stamtal-, grondvlak- en volumeverdeling voor respectievelijk Tielenkamp en Tielenheide. De 

globale verhouding naaldhout/loofhout in de geïnventariseerde bestanden van Tielenkamp is 40/60 voor 

het stamtal, 62/38 voor het grondvlak en 61/39 voor het volume. In de geïnventariseerde bestanden van 

Tielenheide is de globale verhouding naaldhout/loofhout 72/28 voor het stamtal, 79/21 voor het 

grondvlak en 83/17 voor het volume. 
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Figuur 2.13: Frequentieverdeling van stamtal, grondvlak en volume (153 bestanden, toestand 2003). 
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De frequentieverdelingen van stamtal, grondvlak en volume van de 153 bestanden zijn vrij regelmatig en 

benaderen de normale verdeling (Figuur 2.13). Het gemiddeld stamtal in deze bestanden varieert tussen 
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202 en 1.693 bomen/ha. Het merendeel van de bestanden heeft echter een stamtal tussen 200 en 800 

bomen/ha. Het gemiddeld grondvlak en het gemiddeld volume variëren respectievelijk tussen 3,48 en 

40,01m²/ha en 12,62 en 356,70m³/ha. Zowel het grondvlak als de bestandsvoorraad zijn eerder aan de 

lage kant. Ook uit de stamtal- en grondvlakverdeling blijken een eerder laag stamtal en grondvlak. 

KAART 20 schetst het ruimtelijk voorkomen van stamtal, grondvlak en volume van de boomlaag over de 

geïnventariseerde bestanden in het militair domein. 

 

• Overzicht per bestand van de hoofdboomsoorten, het plantjaar, de leeftijdscategorie en de 

leeftijdsklasse. 

 

221 bestanden (346,16 ha) van de 254 bestanden van het militair domein Tielen (504,94 ha) zijn bebost. 

KAART 21 schetst het ruimtelijk voorkomen van de boomsoortensamenstelling over het militair domein. 

Volgende samenstellingen zijn het belangrijkst: bestanden met dominantie van (1) grove den (214,76 ha); 

(2) grove den en zomereik (15,81 ha); (3) zomereik (12,96 ha); (4) ruwe berk (12,51 ha); (5) zwarte els 

(11,39 ha) en (6) niet bebost (158,78 ha). Tabel 2.10 geeft per bestand van het militair domein een 

overzicht van de hoofdboomsoorten, het plantjaar, de leeftijdscategorie en de leeftijdsklasse. 

 
Tabel 2.10: Overzicht van hoofdboomsoort, plantjaar, leeftijdscategorie en leeftijdsklasse (153 bestanden). 

Bestand Opp (ha) Hoofdboomsoort Plantjaar Leeftijdscategorie Leeftijdsklasse 
Tielenkamp I en II     

10d 0,77 rBe 1965  Ongelijkjarig 
10e

 0,16 Ps 1945 41-60  
10f 1,61 zE   Ongelijkjarig 
10g 0,66 zEl   Ongelijkjarig 
10h 0,50 zE 1900  Ongelijkjarig 
10i 1,17 rBe, zE   Ongelijkjarig 
10j 5,17 zEl  61-80 Ongelijkjarig 
10k 1,59 Ps 1925 61-80  
10l 0,30 zE 1900  Ongelijkjarig 
10n 0,24 aE 1925  Ongelijkjarig 
10o 0,27 Ps 1925  Ongelijkjarig 
10p 1,24 rBe, zE   Ongelijkjarig 
10r 1,26 Ps 1935 61-80  
11b 1,39 Ps 1925 61-80  
11d 0,57 rBe   Ongelijkjarig 
11g 0,73 Ps 1925 61-80  
11i 2,08 zE, rBe, Ps   Ongelijkjarig 
11k 2,70 zEl, rBe   Ongelijkjarig 
11n 2,17 rBe   Ongelijkjarig 
11o 0,90 Ps 1925 61-80  
11p 0,79 rBe   Ongelijkjarig 
11q 0,56 rBe, zE   Ongelijkjarig 
12b 0,71 zEl   Ongelijkjarig 
12c 0,39 Ps, zE   Ongelijkjarig 
12d 1,11 zE, tPo 1900  Ongelijkjarig 
12e 3,78 zEl  61-80 Ongelijkjarig 
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12h 0,52 rBe   Ongelijkjarig 
12j 0,25 zE, rBe 1920  Ongelijkjarig 
12k 2,71 Ps 1935 61-80  
12n 1,85 zE   Ongelijkjarig 
12w 0,97 zEl, zE   Ongelijkjarig 
12x 0,98 zE, rBe   Ongelijkjarig 
13a 1,16 aE 1930 61-80  
13c 0,79 Ps 1955 41-60  
13e 0,25 zEl, rBe, zE  41-60  
13g 1,01 zE, rBe   Ongelijkjarig 
13j 0,94 Ps 1925 61-80  
14d 0,66 Ps 1935 61-80  
14e 4,18 zE   Ongelijkjarig 
14l 1,92 zE   Ongelijkjarig 
14o 2,09 Ps 1950 41-60  
15d 0,61 zE  21-40  
15f 1,58 Ps, zE 1915 81-100  
15g 1,57 Ps 1950 41-60  
15j 4,57 Ps, zE 1945 41-60  
15n 0,64 Ps 1925 61-80  
15o 1,08 Ps 1955 41-60  
15r 1,13 rBe, zE   Ongelijkjarig 
15s 0,24 rBe   Ongelijkjarig 
20a 3,17 Ps, rBe  41-60  
20b 1,95 Pp, Ps 1945 41-60  
20c 0,51 zE, rBe  41-60  
20d 2,67 Ps 1930 61-80  
20e 0,34 rBe   Ongelijkjarig 
20f 0,69 rBe, zE   Ongelijkjarig 
20i 0,78 rBe, Ps 1925 61-80  
20j 1,07 zEl  61-80  
20k 0,50 zE 1925 61-80  
20l 0,60 Ps, zE  41-60  

20m 1,75 Ps, zE, rBe  41-60  
20n 0,89 Ps, zE 1925 61-80  
20o 0,39 Li, gOr   Ongelijkjarig 
20p 0,43 Ps 1935 61-80  
20q 4,94 zEl, zE, rBe  41-60  
21a 4,22 Ps 1945 41-60  
21b 6,44 Ps 1925 61-80  
21c 4,08 Ps 1925 61-80  
22b 0,49 rBe   Ongelijkjarig 
22c 1,96 Ps 1945 41-60  
22e 1,18 Ps 1950 41-60  
22f 3,95 Ps 1950 41-60  
23c 1,09 rBe   Ongelijkjarig 
23d 4,20 Ps 1950 41-60  
23e 2,85 Ps 1930 61-80  
23f 1,09 Ps, zE 1935 61-80  
23g 1,56 zE, zEl   Ongelijkjarig 
23h 0,87 Ps, rBe   Ongelijkjarig 
24a 2,77 rBe   Ongelijkjarig 
24c 0,74 rBe   Ongelijkjarig 
24e 1,42 Ps 1935 61-80  
24f 2,10 Ps, rBe 1935 61-80  
24h 2,24 Ps 1945 41-60  
24i 1,83 Ps 1930 61-80  
24l 0,20 Ps 1930 61-80  
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24m 2,97 Ps   Ongelijkjarig 
24n 5,44 Ps 1950 41-60  
25a 2,19 Ps 1935 61-80  
25b 2,56 Ps 1925 61-80  
25c 1,26 Ps 1945 41-60  
25e 2,17 Ps 1945 41-60  
25f 1,70 Ps 1930 61-80  
26a 2,49 Ps 1930 61-80  
26b 1,76 Ps 1930 61-80  
26c 3,17 Ps 1930 61-80  
26d 5,39 Ps 1930 61-80  
26e 5,25 Ps 1930 61-80  
26f 3,81 Ps 1930 61-80  
27a 1,23 Ps 1950 41-60  
27b 0,33 rBe  41-60  
27c 1,70 Ps 1935 61-80  
30a 4,87 Ps 1935 61-80  
30b 4,32 Ps 1935 61-80  
30c 2,69 Ps 1935 61-80  
30d 4,76 Ps 1945 41-60  
31a 3,38 Ps   Ongelijkjarig 
31b 3,04 Ps 1945 41-60  
31c 2,50 Ps 1945 41-60  
31e 0,66 Ps 1945 41-60  
31f 0,23 rBe   Ongelijkjarig 
32a 4,22 Ps 1950 41-60  
32b 6,79 Ps 1950 41-60  
32c 0,26 zE, Ps 1935 61-80  
32d 2,05 Ps 1945 41-60  
32e 1,06 Ps   Ongelijkjarig 
32f 3,97 Ps 1945 41-60  
33c 9,24 Ps 1955 41-60  
34a 0,51 Ps 1950 41-60  
34b 0,64 Ps   Ongelijkjarig 
34c 3,11 Pp, Ps 1940 61-80  
34e 0,88 rBe   Ongelijkjarig 
34f 0,37 Ps, rBe   Ongelijkjarig 
34h 4,19 Ps 1950 41-60  
34i 1,00 Ps   Ongelijkjarig 
34j 0,73 Ps, zE  21-40  
34k 0,18 Ps 1925 61-80  
35b 0,43 rBe, Ps   Ongelijkjarig 
35c 6,44 Ps 1950 41-60  
35d 0,44 Ps   Ongelijkjarig 
35g 0,57 rBe   Ongelijkjarig 
35h 3,44 Ps 1945 41-60  
36a 3,17 Ps 1935 61-80  
36b 4,98 Ps 1935 61-80  
36c 5,07 Ps 1935 61-80  
37b 4,51 Ps 1945 41-60  
37c 2,87 Ps 1950 41-60  
37d 0,48 Ps, zE 1935 61-80  

Tielenheide     
40a 1,43 Ps   Ongelijkjarig 
40c 1,00 Ps   Ongelijkjarig 
40d 3,14 Ps   Ongelijkjarig 
40f 2,02 Ps, zE   Ongelijkjarig 
40g 1,02 Ps   Ongelijkjarig 
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41a 2,48 Ps  61-80  
41b 1,66 Ps  61-80  
41e 1,74 Ps  61-80  
41g 6,12 Ps  61-80  
41h 3,99 Ps  61-80  
41i 2,28 Ps  61-80  
42b 0,81 Ps   Ongelijkjarig 
42c 1,49 zE   Ongelijkjarig 
42d 0,69 Ps, zE   Ongelijkjarig 
42e 4,79 zE, Ps, rBe   Ongelijkjarig 
42f 0,56 Ps  41-60  
42g 2,78 Ps, zE   Ongelijkjarig 

 

In Tabel 2.11 worden de in het Militair domein zeldzaam voorkomende inheemse boom- en struiksoorten 

weergegeven. 
Tabel 2.11: Zeldzaam voorkomende inheemse boom- en struiksoorten (toestand 2003). (z): zeldzame soort volgens 

de eerste regionale bosinventaris (ANONYMUS, 2002). 
 

SOORT BESTAND 

Boomlaag  
Beuk 12u, 12n 
Gewone es 10g, 12e

 

Gewone esdoorn 20o, 20q, 12n 
Grauwe abeel Verspreid 
Ratelpopulier (z) 20q, 24c, 11n, 11d, 11k, 11q, 12b, 12x, 14e  
Schietwilg Verspreid 
Tamme kastanje 20f, 22b, 23e, 25b, 32c, 14d, 14l, 41a 
Witte els 20e, 24 c, 11k, 13a 
Zachte berk Verspreid 
Zoete kers 42d 
Zomerlinde (z) 20o, 40d, 40g 
Struiklaag  
Aalbes 10j, 12e

 

Boswilg 
Kruising Geoorde wilg-Grauwe wilg 

20j, 20l, 20m, 22b,23g, 24a, 24c, 24e, 24f, 24m, 24n, 10i, 
10g, 10l, 11n, 11k, 11p, 12h, 12e, 12j, 12v, 14e, 14l  

Blauwe bosbes Verspreid  
Eénstijlige meidoorn (z) 20o, 20q 
Gelderse roos 10j, 12b, 12e

 

Gewone vlier 20o, 20q, 12x, 14e, 14l, 42b, 42d 
Grauwe wilg (z) Verspreid 
Hazelaar 20o, 20q, 12w 
Hulst 20i 
Peterselievlier 20o 
Wilde gagel (z) 20m, 24a 
Zwarte bes 10j, 12e

 

 

Verspreid in het domein komen ook nog uitheemse boom- en struiksoorten voor waaronder 

cultuurpopulier (10n, 12d, 12e, 12n), Amerikaans krentenboompje (12w, 20a, 20n, 41h), fijnspar (12u, 

13g), zwarte den en zeeden (verspreid), gewone robinia (20o, 20q), witte paardekastanje (12u, 40d, 40g), 
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noorse esdoorn (12u, 12x, 40d, 40g) en rododendron (21a). Geconcentreerd nabij de oude villa-tuin in 

bestand 12u zijn tevens enkele vroegere parkboomsoorten bewaard waaronder esdoorn spec. en plataan 

spec. alsook enkele specifieke coniferen waaronder zilverspar spec., californische schijncipres, gewone 

douglasspar, atlasceder en taxus. 

 

2.3.2.4. Dendrometrische gegevens 

Tabel 2.12 geeft per bestand het stamtal, grondvlak en volume weer van de levende bomen (enkel van de 

boomlaag) en de staande dode bomen. 

 
Tabel 2.12: Stamtal, grondvlak en volume per bestand van de levende bomen (enkel boomlaag) en de staande dode 

bomen (toestand 2003). 
   LEVENDE BOMEN   STAANDE DODE BOMEN 

Bestand opp (ha) Stamtal  Grondvlak  Volume  Stamtal Grondvlak  Volume  

  (/ha) (m²/ha) (m³/ha) (/ha) (m²/ha) (m³/ha) 

Tielenkamp I en II       
10d 0,77 866 13,48 97,29 79 0,40 2,23 
10e 0,16 522 20,76 161,25 79 0,33 0,85 
10f 1,61 787 13,99 196,26 79 0,18 0,30 
10g 0,66 866 19,86 213,89 39 0,06 0,04 
10h 0,50 236 19,62 208,45 39 0,55 3,73 
10i 1,17 354 5,52 66,03 39 0,03 0,04 
10j 5,17 1535 28,29 177,41 79 0,38 1,26 
10k 1,59 374 28,54 233,35 0 0,00 0,00 
10l 0,30 354 16,28 144,80 39 0,36 0,91 
10n 0,24 669 40,01 356,70 0 0,00 0,00 
10o 0,27 256 15,72 135,97 0 0,00 0,00 
10p 1,24 1526 26,02 200,66 157 0,72 2,13 
10r 1,26 354 18,31 154,10 39 0,28 1,47 
11b 1,39 768 26,45 225,12 0 0,00 0,00 
11d 0,57 1220 12,32 54,35 118 0,27 0,12 
11g 0,73 236 16,80 137,21 0 0,00 0,00 
11i 2,08 600 18,51 153,47 118 0,93 4,71 
11k 2,70 1181 13,68 104,49 0 0,00 0,00 
11n 2,17 1102 16,80 113,04 236 1,62 10,66 
11o 0,90 472 10,72 163,43 0 0,00 0,00 
11p 0,79 1220 22,04 150,29 118 1,21 7,28 
11q 0,56 433 11,34 95,38 79 0,60 2,95 
12b 0,71 1693 22,36 151,18 0 0,00 0,00 
12c 0,39 404 20,51 163,48 0 0,00 0,00 
12d 1,11 305 27,21 271,66 39 0,53 3,49 
12e 3,78 787 38,71 326,58 197 2,83 19,75 
12h 0,52 1102 16,09 113,27 118 0,59 2,00 
12j 0,25 758 29,99 276,84 0 0,00 0,00 
12k 2,71 295 16,98 148,93 0 0,00 0,00 
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12n 1,85 266 12,42 119,31 0 0,00 0,00 
12w 0,97 974 27,53 259,82 0 0,00 0,00 
12x 0,98 413 16,59 121,36 0 0,00 0,00 
13a 1,16 768 22,83 198,54 0 0,00 0,00 
13c 0,79 394 20,02 172,33 0 0,00 0,00 
13e 0,25 1102 22,72 161,52 39 0,38 2,19 
13g 1,01 463 22,16 198,72 39 0,45 3,02 
13j 0,94 413 19,98 173,34 0 0,00 0,00 
14d 0,66 344 15,15 122,82 0 0,00 0,00 
14e 4,18 531 23,19 210,83 39 2,11 19,34 
14l 1,92 463 29,81 289,25 39 1,49 13,06 
14o 2,09 394 22,68 185,52 0 0,00 0,00 
15d 0,61 472 3,48 12,62 0 0,00 0,00 
15f 1,58 285 17,99 168,38 0 0,00 0,00 
15g 1,57 482 23,82 219,96 0 0,00 0,00 
15j 4,57 364 14,32 125,74 0 0,00 0,00 
15n 0,64 276 23,03 180,99 0 0,00 0,00 
15o 1,08 679 29,99 238,89 118 1,60 11,59 
15r 1,13 669 13,88 97,93 0 0,00 0,00 
15s 0,24 1417 9,01 40,02 0 0,00 0,00 
20a 3,17 354 14,43 105,57 20 1,90 18,96 
20b 1,95 202 12,33 101,35 0 0,00 0,00 
20c 0,51 561 20,00 149,13 0 0,00 0,00 
20d 2,67 502 28,05 246,70 0 0,00 0,00 
20e 0,34 276 3,82 20,99 79 1,05 7,12 
20f 0,69 551 24,47 207,46 315 3,28 21,17 
20i 0,78 276 10,43 85,92 0 0,00 0,00 
20j 1,07 709 22,19 172,53 39 0,78 5,95 
20k 0,50 344 17,76 177,04 0 0,00 0,00 
20l 0,60 531 18,01 120,63 0 0,00 0,00 

20m 1,75 561 15,96 91,88 118 6,19 57,32 
20n 0,89 325 14,88 118,83 0 0,00 0,00 
20o 0,39 659 32,22 241,24 0 0,00 0,00 
20p 0,43 748 21,41 158,93 0 0,00 0,00 
20q 4,94 490 16,11 120,67 118 3,54 30,32 
21a 4,22 404 15,49 129,01 0 0,00 0,00 
21b 6,44 433 18,71 149,72 0 0,00 0,00 
21c 4,08 394 18,62 133,69 0 0,00 0,00 
22b 0,49 984 23,36 202,08 79 0,56 2,71 
22c 1,96 984 29,43 184,27 39 0,43 2,59 
22e 1,18 404 32,34 226,82 0 0,00 0,00 
22f 3,95 315 15,45 128,14 0 0,00 0,00 
23c 1,09 994 23,48 194,27 157 3,23 25,43 
23d 4,20 1378 25,13 136,84 79 0,45 1,96 
23e 2,85 394 20,97 177,73 0 0,00 0,00 
23f 1,09 443 27,61 222,13 0 0,00 0,00 
23g 1,56 630 15,28 101,07 118 1,34 7,69 
23h 0,87 364 17,71 148,84 0 0,00 0,00 
24a 2,77 1339 12,49 61,15 157 1,24 6,44 
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24c 0,74 945 17,01 108,69 118 2,02 14,91 
24e 1,42 472 19,94 130,15 79 1,13 8,10 
24f 2,10 512 9,90 72,09 0 0,00 0,00 
24h 2,24 531 24,29 163,36 20 0,15 0,82 
24i 1,83 718 21,35 149,70 0 0,00 0,00 
24l 0,20 512 23,52 174,64 0 0,00 0,00 

24m 2,97 591 15,18 89,07 0 0,00 0,00 
24n 5,44 669 25,02 169,54 20 0,07 0,14 
25a 2,19 354 18,44 163,06 0 0,00 0,00 
25b 2,56 472 15,95 100,39 0 0,00 0,00 
25c 1,26 276 11,98 100,83 0 0,00 0,00 
25e 2,17 630 22,54 170,61 0 0,00 0,00 
25f 1,70 364 28,05 238,74 0 0,00 0,00 
26a 2,49 482 22,34 179,65 39 1,91 17,71 
26b 1,76 364 18,98 149,20 0 0,00 0,00 
26c 3,17 236 13,53 96,22 0 0,00 0,00 
26d 5,39 394 18,83 137,37 0 0,00 0,00 
26e 5,25 512 20,49 140,13 0 0,00 0,00 
26f 3,81 512 23,06 173,63 39 1,13 9,66 
27a 1,23 394 16,78 119,56 0 0,00 0,00 
27b 0,33 394 4,62 30,90 39 0,14 0,24 
27c 1,70 433 17,69 121,98 0 0,00 0,00 
30a 4,87 492 30,11 239,24 0 0,00 0,00 
30b 4,32 512 27,81 217,58 0 0,00 0,00 
30c 2,69 423 28,20 189,01 39 1,81 16,70 
30d 4,76 591 24,70 187,18 39 0,72 5,60 
31a 3,38 591 21,76 129,79 39 0,78 6,20 
31b 3,04 276 20,12 157,92 0 0,00 0,00 
31c 2,50 561 19,96 159,45 39 2,54 24,40 
31e 0,66 709 21,14 146,03 0 0,00 0,00 
31f 0,23 315 10,53 65,83 0 0,00 0,00 
32a 4,22 394 17,84 124,09 0 0,00 0,00 
32b 6,79 433 17,56 126,13 79 1,94 16,57 
32c 0,26 561 23,53 179,74 0 0,00 0,00 
32d 2,05 591 16,76 117,99 39 0,61 4,48 
32e 1,06 433 20,35 117,66 79 0,90 6,03 
32f 3,97 354 17,90 126,97 0 0,00 0,00 
33c 9,24 866 24,56 182,62 79 1,10 7,90 
34a 0,51 669 25,79 185,36 39 0,69 5,31 
34b 0,64 315 19,25 123,47 0 0,00 0,00 
34c 3,11 276 12,34 79,83 0 0,00 0,00 
34e 0,88 1575 15,16 84,80 39 0,88 6,90 
34f 0,37 659 32,38 234,84 39 0,41 2,38 
34h 4,19 630 18,49 123,64 0 0,00 0,00 
34i 1,00 689 23,67 142,77 0 0,00 0,00 
34j 0,73 315 5,04 25,75 0 0,00 0,00 
34k 0,18 669 27,33 203,03 0 0,00 0,00 
35b 0,43 748 9,19 49,94 118 1,50 10,27 
35c 6,44 394 18,69 137,03 0 0,00 0,00 



35d 0,44 571 31,11 203,51 0 0,00 0,00 
35g 0,57 1102 14,06 88,43 0 0,00 0,00 
35h 3,44 522 25,66 214,67 0 0,00 0,00 
36a 3,17 433 24,89 166,25 0 0,00 0,00 
36b 4,98 512 21,97 170,51 39 0,58 4,22 
36c 5,07 709 36,42 275,73 0 0,00 0,00 
37b 4,51 512 26,75 187,80 0 0,00 0,00 
37c 2,87 787 31,05 215,10 0 0,00 0,00 
37d 0,48 748 24,43 136,94 39 0,25 0,96 

Tielenheide       
40a 1,43 591 11,11 139,71 0 0,00 0,00 
40c 1,00 551 9,33 104,91 118 0,72 3,34 
40d 3,14 472 7,98 91,71 0 0,00 0,00 
40f 2,02 748 10,13 119,39 118 0,53 2,50 
40g 1,02 512 9,67 124,90 0 0,00 0,00 
41a 2,48 512 12,79 161,32 0 0,00 0,00 
41b 1,66 394 5,41 72,80 0 0,00 0,00 
41e 1,74 512 9,30 99,58 39 0,69 5,31 
41g 6,12 512 5,93 70,03 20 0,04 0,02 
41h 3,99 354 8,74 123,41 0 0,00 0,00 
41i 2,28 354 7,76 98,04 0 0,00 0,00 
42b 0,81 472 8,58 130,81 39 0,17 0,49 
42c 1,49 748 8,73 73,31 79 0,18 0,24 
42d 0,69 669 11,21 140,52 39 0,04 0,04 
42e 4,79 669 10,16 117,22 39 0,36 1,89 
42f 0,56 591 9,90 100,00 0 0,00 0,00 
42g 2,78 797 25,77 138,66 118 0,76 3,31 

 
 

Figuur 2.14: Gemiddeld volume staand dood hout (toestand 2003). 
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Staand dood hout is slechts in zeer beperkte hoeveelheden aanwezig in het militair domein. Slechts in 65 

van de 153 geïnventariseerde bestanden (42 %) werd staand dood hout waargenomen en slechts in 20 van 

de 153 geïnventariseerde bestanden (13 %) is meer dan 7,5m³ staand dood hout/ha aanwezig (+/- 5 % 

van het gemiddeld bestandsvolume). Grove den en ruwe berk nemen hierbij het grootste aandeel (88 %) 

voor hun rekening (Tabel 2.13).  De verdeling over de sortimenten is evenredig. 
   

Tabel 2.13: Volume staand dood hout per boomsoort en sortiment (toestand 2003). 

BOOMSOORT STAAND DOOD HOUT 
Dun Dik 

Grove den 16 % 25 % 
Ruwe berk 22,5 % 24,5 % 
Zomereik 1 % 0 % 
Zwarte els 10 % 1 % 
Totaal 49,5 % 50,5 % 
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2.3.3. Flora 

2.3.3.1. Hogere planten / Socio-ecologische groepen 

Een actuele soortenlijst van het militair domein is opgenomen in BIJLAGE 2.3.  Deze bijlage geeft tevens 

informatie over de ecologie, status, zeldzaamheid, … van de voorkomende plantensoorten (BIESBROUCK 

e.a., 2001).  Een groot aantal soorten is niet terug te vinden in de vegetatieopnamen.  Het betreft vnl. 

planten van wegbermen, bosranden, akkers, sloten en houtkanten.  De soortenlijst is opgemaakt in de 

periode 2002-2007, onder meer aan de hand van streeplijsten van Bert Vermeijen.   Deze florist 

inventariseert al jaren nauwgezet de kilometerhokken in en om het militair domein.  Ook oude 

streeplijsten (1984) werden geconsulteerd.    

 

In totaal werden er 339 soorten geïnventariseerd.   Dit is ongeveer een kwart van de wilde flora in 

Vlaanderen.  Vier soorten die inmiddels verdwenen uit het militair domein zijn eveneens opgenomen in de 

soortenlijst.  Het gaat om waterdrieblad, hengel, steenanjer & heidekartelblad.  Bepaalde soorten 

verdwenen enkel uit specifieke deelgebieden zoals klokjesgentiaan en witte waterranonkel.  Zo noteerde 

Bert Vermeijen eind jaren ’70, begin jaren ’80 nog vindplaatsen van klokjesgentiaan langs het Klein Goor en 

ten net noorden van het Galgengoor, locaties waar de soort inmiddels niet meer teruggevonden wordt.  

Witte waterranonkel verdween in de bestanden 11k1 (Duivendonken) en 23c1.  In het Galgengoor 

verdwenen duizendknoopfonteinkruid en wateraardbei (noordelijke uitloper) terwijl ter hoogte van De 

Waal historische vindplaatsen bekend zijn van knolsteenbreek en wouw.   Nog verder terug in de tijd, in 

de jaren 1950,  is er de melding van waterdrieblad in het Diepgoor (Gustaaf Gevers, 2006: mond.med.).  Bij 

bodemonderzoek door Jan Bastiaens in 2006 viel op dat er massaal zaden van waterdrieblad in het 

aangeboorde veen in het Vlakgoor zaten.  

Als we de natuurgebieden die onmiddellijk grenzen aan het militair domein (m.n. Balderij en Winkelsbroek) 

mee in beschouwing nemen, komen we op ruim 380 geïnventariseerde soorten.  Ook in deze 

aangrenzende gebieden verdwenen de laatste decennia enkele bijzondere soorten (o.a. verfbrem, grote 

watereppe, teer vederkruid, naaldwaterbies, addertong, adderwortel, spits fonteinkruid, stomp fonteinkruid 

en waterscheerling).  Deze gegevens kunnen teruggevonden worden in oude streeplijsten (1973, ’76, ’80, 

’81, ’83) van R. D’Hose, J. Aerts en B.Vermeijen (cfr. Florabank Vlaanderen).  Nazicht van de notities van 

E. Pâques daterend van het einde van de 19de eeuw leverden voor het militair domein weinig gegevens op 

(PAQUES, 1882).  Soorten als dwergvlas, grondster, gevlekte orchis, koningsvaren, middelste teunisbloem, 

slangekruid, waterlepeltje, blauwe knoop en zandweegbree waren destijds al gekend van de regio 

Zeverdonck – Thielen. 
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De overgrote meerderheid van de voorkomende plantensoorten is momenteel niet bedreigd in 

Vlaanderen.  De meest bijzondere soorten wat zeldzaamheid betreft, zijn dwergvlas en kleine tijm, 

groeiend in de spoorwegberm en beide met verdwijning bedreigd in Vlaanderen.  Dwergzegge, klein 

blaasjeskruid en witte waterranonkel zijn bedreigd in Vlaanderen.  Kwetsbare soorten zijn dwergviltkruid, 

gevlekte orchis, grote ratelaar, heidekartelblad (†), hondsviooltje, kikkerbeet, klein tasjeskruid, 

klokjesgentiaan, kruipbrem, liggende vleugeltjesbloem, moerasherstshooi, (stijve?) ogentroost, ronde 

zonnedauw, veenpluis, witte snavelbies en waterdrieblad (†).  Ten slotte zijn nog een aantal zeldzame 

soorten vermeldenswaardig:  gladde vrouwenmantel, kleine veenbes en steenanjer (†) (VAN LANDUYT e.a., 

2006). 

Volgende soorten behoren tot de 100 soorten die de sterkste achteruitgang vertonen in Vlaanderen voor 

de periode 1972-2004 in vergelijking met de periode 1939-1971 (VAN LANDUYT e.a., 2006): kleine tijm, 

heidekartelblad, tandjesgras, éénjarige hardbloem, blauwe knoop, kikkerbeet, hengel, kruipbrem, 

hondsviooltje, stekelbrem, muizeoor, ronde zonnedauw en veenpluis.  

 

Kaart 22b geeft de verspreiding weer van dwergvlas, kleine tijm, dwergzegge, klein blaasjeskruid en witte 

waterranonkel. 

 

Het best vertegenwoordigd zijn de soorten van relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand 

(21 spp.),  verlandingvegetaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of lichtstromende ondiepe tot diepe 

wateren (dikwijls veenvormend) (16 spp.),  matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond (35 spp.), 

graslanden op droge, voedselarme, kalkarme, zure grond (18 spp.),  matig voedselarme, kalkarme, zure 

laagveenmoerassen (17 spp.), hoogvenen, natte heiden en onbemeste graslanden op natte, zeer 

voedselarme, zure, humeuze grond (13 spp.) en bossen op matig voedselarme, droge zure grond (27 spp.). 

 
Als we kijken naar het aantal geïnventariseerde soorten van een bepaalde socio-ecologische groep op het 

totaal aantal soorten in Vlaanderen die tot deze groep behoren, krijgen we een idee van de ‘verzadiging’ 

van de verschillende socio-ecologische groepen.  Dan scoren vooral de volgende groepen goed:  matig 

voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoerassen (17/25), bossen op matig voedselarme, droge zure grond 

(27/41) en graslanden op droge, voedselarme, kalkarme, zure grond (18/22).  Vertaald naar de typologie 

van de biologische waarderingskaart (BWK) betekent dit dat vooral de soorten van respectievelijk zuur 

laagveen (code: ms) en eiken-berkenbos (qb) goed en struisgrasvegetaties op zure bodems (ha) zeer goed 

vertegenwoordigd zijn. 

 

De rode lijstsoorten (categorie zeldzaam tot en met met uitsterven bedreigd) (VAN LANDUYT e.a. , 2007) zijn 

vooral te vinden in de socio-ecologische groepen 6e (graslanden op droge, voedselarme, kalkarme, zure 
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grond), 7c (onbemeste graslanden op vochtige tot natte voedselarme, zwak zure grond), 7d (hoogvenen, 

natte heiden en onbemeste graslanden op natte, zeer voedselarme, zure, humeuze grond) en 7f 

(onbemeste, heischrale graslanden op matig vochtige tot droge, voedselarme, zure, humeuze grond).   De 

meest bijzondere en bedreigde soorten zijn m.a.w. vooral gebonden aan heischrale milieus.  Ook onder de 

soorten van zoete, voedselarme wateren en de periodiek droogvallende oevers ervan (4b) bevinden zich 

nogal wat rode lijstsoorten.  

 
TABEL 2.14: Overzicht van de socio-ecologische groepen (STIEPERAERE & FRANSEN, 1982). 

 
CODE SOCIO-ECOLOGISCHE GROEP AANTAL SPP./ 

TOTAAL SPP. 
1a Akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond 10/53 (19%) 
1c Akkers op relatief voedselarme, kalkarme grond 7/30 (23%) 
1d Regelmatig betreden plaatsen op voedrijke grond (tredplanten) 7/18 (39%) 
1e Ruigten op betreden, voedselrijke, niet humeuze, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond 13/54 (24%) 
1f Ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge grond 6/42 (14%) 
1g Ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, matig droge grond 4/27 (15%) 
2a Relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand 21/38 (55%) 
2b Open, voedsel- (speciaal stikstof-) rijke, natte grond 2/23 (8%) 
2c Open, matig voedselrijke tot voedselarme, vochtige grond 8/37 (22%) 
4a Zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren (overwegend obligate waterplanten) 8/51 (16%) 
4b Zoete, voedselarme wateren en de periodiek droogvallende oevers ervan 8/29 (28%) 
4c Verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of lichtstromende ondiepe tot diepe 

wateren; dikwijls veenvormend 
16/32 (50%) 

4d Verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stromende of periodiek droogvallende wateren; niet 
veenvormend 

9/27 (33%) 

4e Aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgenstruwelen van voedselrijk milieu 9/33 (27%) 
5a Matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond 35/62 (56%) 
5b Matig bemeste graslanden op natte grond 11/30 (37%) 
6b Graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale 

tot zwak basische grond 
15/62 (24%) 

6c Graslanden op droge, voedselrijke of zinkhoudende, neutrale tot basische grond 2/62 (3%) 
6e Graslanden op droge, voedselarme, kalkarme, zure grond 18/22 (82%) 
7a Matig voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoerassen 17/25 (68%) 
7c Onbemeste graslanden op vochtige tot natte voedselarme, zwak zure grond 8/26 (31%) 
7d Hoogvenen, natte heiden en onbemeste graslanden op natte, zeer voedselarme, zure, humeuze 

grond 
13/24 (54%) 

7e Droge heiden op zeer voedselarme grond 4/14 (29%) 
7f Onbemeste, heischrale graslanden op matig vochtige tot droge, voedselarme, zure, humeuze 

grond 
10/19 (53%) 

8a Kaalslagen op matig vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke grond 8/24 (33%) 
8b jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige 

tot droge grond 
13/51 (25%) 

8c Zomen op kalkhoudende, lemige, matig vochtige tot droge grond 1/29 (3%) 
8d Struwelen op matig vochtige tot droge, relatief voedselrijke grond 2/33 (6%) 
9a bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden 11/27 (41%) 
9d bossen op gerijpte, zwak zure tot kalkrijke, relatief droge grond 2/20 (10%) 
9e bossen op matig voedselarme, droge zure grond 27/41 (66%) 
9f bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond 13/34 (38%) 
9g bossen op jonge, weinig stabiele, matig vochtige puinbodems (ravijnbossen) 2/9 (22%) 

 
23% (79 spp.) zijn gebonden aan bossen, struwelen en kapvlakten, de overige aan open terreinen.  Hiervan 

zijn blauwe knoop, bosanemoon, dalkruid, gewone salomonszegel, lelietje-van-dalen, smalle stekelvaren en 
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bleeksporig bosviooltje in Vlaanderen gerelateerd aan oud-bos (>230 jaar bos).  Ook adelaarsvaren, 

hazelaar, mannetjesvaren, hulst, wilde kamperfoelie, blauwe bosbes, Gelderse roos, boskruiskruid, knopig 

helmkruid, kruipend zenegroen en ruwe smele hebben volgens BIESBROUCK e.a. (2001) een zwakke 

voorkeur voor oud bos in Vlaanderen.   De vindplaatsen van gewone salomonszegel en dalkruid beperken 

zich tot het oostelijk deel van Tielenkamp (cfr. KAART 8B). 

 

2.3.3.2. Biologische Waarderingskaart (BWK) 

Volgens de Biologische Waarderingskaart (IN, kaartblad 8 versie 1.0 en kaartblad 16 versie 2.1) wordt het 

militair domein grotendeels als biologisch waardevol tot zeer waardevol beschouwd (KAART 12). De 

homogene dennenbestanden worden doorgaans als biologisch waardevol gekarteerd, terwijl de gemengde 

bestanden, de broekbossen en wilgenstruwelen, de eventueel gedegradeerde heide-terreinen, open waters, 

droge of heischrale graslanden opgewaardeerd zijn tot biologisch zeer waardevolle percelen. De 

cultuurgraslanden zijn aangegeven als complexen van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle 

elementen, terwijl de akkerlanden -omwille van de omgevende houtkanten- gekarteerd zijn als complexen 

van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de 

versie 1.0 van het gedeelte op kaartblad 8 (vnl. gebied Tielenheide), minder accuraat is opgenomen. 

 

2.3.3.3. Actuele natuurlijke vegetatie 

In het kader van de opstelling van het uitgebreid beheerplan is in 2003 voor een aantal representatieve 

bosbouwproefvlakken een inventarisatie van planten uitgevoerd.  In 2005 zijn voor een verdere verfijning 

van de actuele natuurlijke (bos)vegetatie aanvullende plantenopnamen onder bos uitgevoerd. Daarnaast 

zijn in 2004 in de meest relevante open ruimten alsook een aantal cultuurgraslanden, bermen, 

brandgangen en omgeving van loodsen inventarisaties uitgevoerd naar hogere planten, mossen en 

korstmossen. De gerichte vegetatieopnames werden uitgevoerd door de Nationale Plantentuin voor de 

meeste open ruimten (L.Vanhecke en H. Stieperaere) en door Belconsulting voor de cultuurgraslanden en 

bossen (L.Serlet, K. Himpe, L. Martens en H. Vervaet).  Tevens werden aanvullende gegevens uit de 

periode 2002-2007 aangeleverd door het Agentschap voor Natuur en Bos (K. Rombouts en L. Van 

Assche).  Naar zwammen toe werd geen systematische inventarisatie uitgevoerd. Enkele recente gegevens 

rond lichenen uit 2004 werden bekomen uit een terreinexcursie van de Vlaamse Werkgroep Lichenologie 

en Bryologie.  

In BIJLAGE 2.4 een alfabetische lijst van recent waargenomen plantensoorten in het militair domein 

(periode 2002-2007) opgenomen. 
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Vooreerst wordt een globale vegetatiekundige bespreking gegeven van de onderscheiden vegetatietypes, 

waarbij achtereenvolgens bosvegetaties, heide- en heischrale graslandvegetaties (incl. droge grasland- en 

stuifduinvegetaties), waterplantenvegetaties, moerasvegetaties, bermvegetaties en cultuurgraslandvegetaties 

worden beschreven.  In dit fytosociologisch overzicht worden in de mate van het mogelijke de opdelingen 

gevolgd uit de recente overzichten in De Vegetatie van Nederland (SCHAMINÉE e.a,. 1995), STORTELDER e.a. 

(1996), SWERTZ e.a. (1996), WEEDA e.a. (1996) en de (Vlaamse) Systematiek van Natuurtypen 

(ZWAENEPOEL, 2002). Specifiek voor de bosvegetaties werd een Twinspan-analyse uitgevoerd  zodat de 

actuele en potentiële natuurlijke vegetatie in het militair domein beter konden worden geduid en ingeschat. 

Hiervoor werd onder meer gebruik gemaakt van de indeling van Bosvegetatietypes voor Vlaanderen 

(ROELANDT, 2001). 

Op basis van alle verzamelde gegevens werd een (bos)vegetatietypering voorgesteld (KAART 22). 

 

 Bosvegetaties 

De inventarisatie en vegetatiebeschrijving van bossen gebeurde op basis van opnames in een 

geselecteerd aantal bosbestanden, met name 10d, 10h, 10j, 10n, 11m, 13m, 14l, 15g, 20a, 20m, 20k, 20l, 

24c, 30b, 32b, 42b en 42c.  Een verdere uitdieping van de vegetatietypes gebeurde in een aanvullend 

aantal opnames (zie verder). 

De sterk door aanplanting met grove den bepaalde bosvegetaties kunnen gerekend worden tot het 

Leucobryo-Pinetum Matuskiewicz 1962 met grove den, wilde lijsterbes, sporkehout, zomereik, ruwe berk, 

Amerikaanse vogelkers en lokaal ook Amerikaans krentboompje in de boom- en struiklaag. 

Representatieve opnames werden gemaakt in bestanden 15g, 20b, 30b, 32b en 42b. 

Frequent voorkomende subassociaties betreffen het deschampsietosum enerzijds, vooral in de bestanden 

met een ongestoord micro-duinreliëf, met onder meer liggend walstro en het vaccinietosum anderzijds 

met aanzienlijke presenties van blauwe bosbes. In de kruidlaag wordt ondermeer bochtige smele en 

smalle en brede stekelvaren aangetroffen en in de moslaag vaak ook heideklauwtjesmos. Een 

afwijkende vegetatie, corresponderend met de subassociatie molinietosum, kan onderscheiden worden op 

de relatief vochtige standplaatsen, vaak nog met relictpopulaties aan gewone dophei en 

veenmossoorten. 

Daar waar geen naaldhout werd ingeplant en een relatief ongestoorde bosontwikkeling plaatsvond, 

kunnen talrijke overgangen naar het Betulo-Quercetum roboris Tüxen 1930 worden aangetroffen, met 

onder meer zomereik, ruwe berk, zachte berk, grove den, sporkehout, wilde kamperfoelie, en 
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braamsoorten in de boom- en struiklaag en bochige smele, gladde witbol, struikhei en smalle en brede 

stekelvaren in de kruidlaag. De moslaag is doorgaans goed ontwikkeld met onder meer 

heideklauwtjesmos, gewoon gaffeltandmos, bronsmos, gewoon peermos en breekblaadje en soms ook 

gewoon sterremos en fraai haarmos.  Representatieve opnames werden gemaakt in bestanden 10d, 10h, 

14e, 20k en 42c.  Ook in aantal sterk beïnvloede bestanden werd een vegetatieopname uitgevoerd, 

meer bepaald in 10n en 20o. 

Typische subassociaties zijn het cladonietosum, onder meer fragmentair voorkomend in het gebied 

Tielenheide. Ruimer verspreid in het gebied Tielenkamp zijn de subassociaties dryopteridetosum 

(omgeving Prijsheiden en Duivendonken) en molinietosum (omgeving Vlakgoor). Deze laatste subassociaties 

kunnen eventueel ook geduid worden als verdroogde stadia van de respectievelijke 

rompgemeenschappen RG Rubus fruticosus-[Betulion pubescentis en/of Quercion roboris] en RG Molinia 

caerulea-[Betulion pubescentis]. 

 

Onder de epifytische lichenen op eik werd onder meer het zeldzamere groot boerenkoolmos 

aangetroffen, naast algemenere soorten als fijn bekermos, gewoon geweimos, aspergekorst, gewoon en 

witkopschorsmos, bolle schotelkorst, blauwgrijs steenschildmos, heksenvingermos en purper 

geweimos.  Ook op wilg werd een grote variatie vastgesteld met onder meer gewoon schildmos, 

boomvoetknopjeskorst, vals dooiermos, gewoon purperschaaltje, kapjesvingermos en melig takmos. 

Poedergeelkorst, witte schotelkorst en kroezig en groot dooiermos werden zowel op eik als op wilg 

gezien. Op berk werden roestbruin schorssteeltje en klein dooiermos aangetroffen, terwijl op den enkel 

zwavelvreter en gewoon schildmos werden genoteerd. Op dood hout werd tenslotte ook nog 

vulkaanoogje, blauwe en witte veenkorst waargenomen, naast het vrij zeldzame dik geleimos. 

De relatief weinig vitale boomlaag en de systematische aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers en 

vooral de sterke verdroging, gecombineerd met eutrofiëring vanuit de nabije omgeving maken dus dat 

vooral rompgemeenschappen overheersen. Hierbij wordt opgemerkt dat typische eiken-

hakhoutcultuurvormen, die vaak met dit vegetatietype gepaard gaan, niet voorkomen. Aan aantal 

lichtminnende soorten, waaronder hengel ontbreken nagenoeg volledig, terwijl een aantal 

bosrandsoorten, waaronder valse salie slechts plaatselijk voorkomen.  Een aantal soorten van specifieke 

micro-milieus (greppelkanten, houtkanten) zoals dubbelloof en wijfjesvaren komen eveneens 

spaarzaam voor.  

Heel plaatselijk kunnen ook derivaatgemeenschappen worden getypeerd zoals in bestand 13a die 

aangeduid kan worden als DG Quercus rubra-[Quercion roboris]. 
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Op nattere bodems met een dik veenpakket in de vallei van de Kaliebeek worden fragmentaire 

bosgemeenschappen van het Alnion glutinosae Meijer Drees 1936 em. Müller et Görs 1958 aangetroffen. 

Ook hier betreffen het slechts rompgemeenschappen, waarvan een weinig representatieve opname 

werd gemaakt in bestand 10j. 

Aan de buitenranden kan de RG Rubus fruticosus-[Alnion glutinosae] worden onderscheiden met 

onder meer zwarte els, zachte berk, gelderse roos, wilde lijsterbes, wilde kamperfoelie en ruwe smele. 

Hazelaar en éénstijlige meidoorn ontbreken nagenoeg. In de minst verstoorde kernen wordt de RG 

Urtica dioica-[Alnion glutinosae] aangetroffen met onder meer zwarte bes, aalbes, bitterzoet, gele lis, stijve 

zegge, ijle zegge, elzenzegge, kleefkruid, ruwe smele, hennegras, gewoon dikkopmos.  Door het slechts 

zeer lokaal voorkomen van waterviolier (enkel waargenomen in bestand 10j en 12e) kan gesteld 

worden dat het bosvegetatietype van het Carici elongatae-Alnetum hier (nog) niet optimaal voorkomt. 

 

In enkele depressies, niet noodzakelijk op venig substraat, kunnen wel aanleunende vegetatietypes 

worden afgeleid, waarbij vooral wilgen, meer dan zwarte els, de boventoon voeren.  Bij SCHAMINÉE 

e.a. (1995) en STORTELDER e.a. (1996) zijn hiervoor echter geen adequate classificaties voorhanden en 

is een toepassing op Vlaams niveau wellicht niet mogelijk. 

Ten behoeve van een verdere uitdieping van de actuele natuurlijke (bos)vegetatietypering werden in het 

gebied Tielenkamp aanvullende plantenopnamen uitgevoerd  in de bestanden 10f, 10g, 10i, 10j, 10k, 

10l, 10o, 10p, 10r, 11g, 11i, 11k(2), 11o, 11p, 11q, 12b, 12c, 12d, 12e(2), 12h, 12k, 12n, 12w, 13a, 13c, 

13g, 13j, 14d, 14e, 14l, 14m, 14o, 15f, 15j, 15o, 15q, 15r, 20a, 20c, 20e, 20f, 20i, 20j, 20l, 20p, 20q, 21a, 

21b, 21c, 22a, 22b, 22c, 22e, 22f, 23b, 23c, 23d, 23e, 23f, 23g, 23h, 24a(2), 24e, 24f, 24h(2), 24i, 24l, 

25a, 25b, 25c, 25e, 25f, 26a, 26b, 26c, 26d, 26e, 26f, 27b, 27c, 30a, 30d, 30c, 31b, 31f, 32a, 32c, 32d, 

32e, 32f, 33c, 34b, 34c, 34e, 34f, 34h, 34i, 35b, 35c, 35g, 35h, 36b, 36c, 37b en 37c. 

Op basis van alle verzamelde bosvegetatiegegevens werd, met behulp van Tropres, een Twinspan-analyse 

uitgevoerd (zie BIJLAGE 2.5). De resultaten volgens groepsindeling worden hieronder weergegeven.  

KAART 22 situeert het bosvegetatietype op verschillende locaties verspreid over het militair domein. 

 
Groep 1 wordt op basis van indicatorsoorten elzenzegge, gele lis en bitterzoet afgescheiden van groep 0 

waarvoor sporkehout als indicatorsoort wordt opgegeven.  

→ Preferentiële soorten voor groep 1: hennegras, moeraszegge, zompzegge, stijve zegge, elzenzegge, zwarte zegge, 

smalle stekelvaren, moeraswalstro, vlotgras, waterviolier, hop, gele lis, wolfspoot, riet, bitterzoet en grote 

brandnetel. 
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De opnames uit groep 1 (behalve 12i) vertonen, volgens de sterdiagrammen die bekomen werden in Tropres, 

duidelijk affiniteit met elzenbroekbos en elzen-eikenbos. 

Deze opnames kunnen gerekend worden tot de Klasse der Elzenbroekbossen, Alnetea glutinosae (Braun-Blanquet 

et Tüxen, 1943), waarvan de kensoort, hennegras, in bijna alle proefvlakken aanwezig is en als preferentiële soort 

voor deze groep wordt opgegeven in Twinspan. De kensoort zwarte bes wordt slechts in één proefvlak 

aangetroffen. Differentiërende soorten voor deze klasse zijn onder andere bitterzoet en gele lis (indicatorsoorten voor 

groep 1), moeraswalstro, wolfspoot en riet (preferentiële soorten voor groep 1).  

Op het niveau van associatie hebben deze proefvlakken affiniteit met het Elzenzegge-Elzenbroek, Carici elongatae-

alnetum (Koch, 1926), met elzenzegge als diagnostische soort naast o.a. stijve zegge en waterviolier (zie 

preferentiële soorten groep 1). Het betreft hier voornamelijk onverzadigde vegetaties, zo komen soorten als 

zwarte bes en waterviolier slechts in respectievelijk één (10j2) en twee (12e3 en 12g) opnames voor, en kan deze 

vegetatie misschien eerder gedefinieerd worden als rompgemeenschap Rubus fruticosus-[Alnion glutinosae] met 

potenties om te ontwikkelen tot Elzenzegge-Elzenbroek. 

 

Groep 11 met als indicatorsoort stijve zegge omvat de opnames 12e1, 12e2, 12e3, 10j1 en 10j2. Deze opnames 

bevinden zich in Tielenkamp II, in de omgeving van de Kaliebeek en ter hoogte van Echelsgracht 

(Winkelsbroek).  

Stijve zegge is de differentiërende soort voor de subassociatie typicum binnen de associatie Elzenzegge-

Elzenbroek, de opnames van groep 11 leunen hierbij aan.  

→ Preferentiële soorten voor groep 11: bosveldkers, moeraszegge, zompzegge, stijve zegge, moerasspirea, hop, 

moerasvergeet-mij-nietje, riet, ratelpopulier, zwarte bes, bitterzoet, wilde lijsterbes, grote brandnetel, hennegras en 

nraam. 

 

Groep 10 bestaat uit proefvlakken 12i, 12g en 12w, hiervoor werden geen indicatorsoorten vermeld.  

→ Preferentiële soorten voor deze groep: zachte berk, hazelaar, moeraswalstro, mannagras, gestreepte witbol, 

biezenknoppen, pijpenstrootje, kruipende boterbloem, boswilg, pitrus en braam. Deze groep kan tot de 

rompgemeenschap Rubus fruticosus-[Alnion glutinosae] gerekend worden. 

 

Groep 0: sporkehout als indicatorsoort 

→ Preferentiële soorten voor groep 0: zachte berk, bochtige smele, pijpenstrootje, Amerikaanse vogelkers, zomereik, 

sporkehout, brede stekelvaren en wilde kamperfoelie. 

Hoewel een groot deel van deze proefvlakken vooral bestaat uit aanplantingen van grove den, blijkt uit de 

Tropresdiagrammen op basis van de kruidlaag duidelijk een affiniteit met het Berken-Eikenbos. In deze 

sterdiagrammen wordt voor de opnames uit groep 0 zowel affiniteit met het typisch -, het soortenarm -, het 

Bosbesrijk - als met het Bochtige smelerijk Berken-Eikenbos weergegeven.  

Het grootste deel van de opnames in groep 0 kan gerekend worden tot de associatie Berken-Zomereikenbos, 

Betulo-Quercetum roboris (Tüxen, 1930) (sub nomine Querceto-Betuletum) (em. Doing, 1962, nom. inv.), binnen het 
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Zomereikenverbond, Quercion robori-petraea, in de orde en klasse der voedselarme Eiken- en Beukenbossen 

Quercetea robori-petraea.  

SCHAMINÉE et al. (1999) vermelden dat sporkehout (indicatorsoort voor deze groep) talrijk aanwezig is in deze 

associatie onder vochtige en/of gestoorde omstandigheden. 

 

Groep 00 waarvoor bochtige smele, wilde lijsterbes en brede stekelvaren als indicatorsoorten vermeld worden.  

→ Preferentiële soorten voor groep 00: de indicatorsoorten, grove den en Amerikaanse vogelkers.  

Opnames uit groep 000 worden volgens de sterdiagrammen uit Tropres voornamelijk tot het Bochtige smelerijk 

Berken-Eikenbos en tot het Bosbesrijk Berken-Eikenbos gerekend, terwijl de opnames uit groep 001 meer 

affiniteit vertonen met het typisch en met het soortenarm Berken-Eikenbos. 

 

- Groep 000 met bochtige smele als indicatorsoort bestaat uit de proefvlakken 14o, 15f, 15j, 15o, 32d, 26a, 20i2, 

15r, 26f, 26d, 26e, 27c, 36b, 35h, 35g, 33c2, 34i, 34b, 32e, 30d, 26c, 25c, 25f, 37b, 31f, 34h2, 32c, 21b, 20a, 22f, 

24l, 35c, 20e en 20n. Deze opnames bevinden zich in het westelijk deel van Tielenkamp I en in de omgeving van 

Balderij in Tielenkamp II. Preferentiële soorten voor groep 000: Amerikaanse vogelkers en bochtige smele. 

Op niveau van subassociatie hebben opnames uit groep 000 vooral affiniteit met het deschampsietosum waarvoor de 

dominantie van bochtige smele (indicatorsoort groep 000) kenmerkend is. Bij nog verdere opdeling wordt brede 

stekelvaren als indicatorsoort voor groep 0000 opgegeven. Deze opnames vertonen affiniteit met de subassociatie 

dryopteridetosum, het betreft hier meer bepaald proefvlakken 14o, 15f, 15j, 15o en 32d. Opname 15r, met aan hoge 

bedekking gladde witbol heeft meer affiniteit met de rompgemeenschap Holcus-Dryopteris-[Quercion-roboris].   

 

 - Groep 001 met pijpenstrootje, wilde kamperfoelie, braam, zachte berk, smalle stekelvaren en blauwe bosbes als 

indicatorsoorten.  

→ Preferentiële soorten voor groep 001: gestreepte witbol, pitrus en de indicatorsoorten.  

Groep 0010 (geen indicatorsoorten opgegeven) met o.a. pijpenstrootje en zachte berk als preferentiële soorten 

leunt aan bij de subassociatie molinietosum waarvoor deze soorten differentiërend zijn. Tot deze groep behoren de 

proefvlakken 25a, 14d, 25e, 30a, 31b, 21a, 20c, 20l, 20p, 24h1, 24h2, 23e, 10k, 13j, 13c, 11g, 11k, 11b, 10o, 13a, 

10r, 12k, 10p, 11i, 14l, 27b, 35b, 22b, 23h, 23f, 22a en 23c. Deze opnames zijn gesitueerd in het oostelijk deel van 

Tielenkamp I en deels in Tielenkamp II.  

SCHAMINÉE et al. (1999) vermelden dat overgangen tussen de subassociaties deschampsietosum, molinietosum en 

dryopteridetosum veel voorkomen. Bepaalde opnames die door Twinspan in groep 0010 werden geplaatst, met 

affiniteit tot het molinietosum, bevinden zich duidelijk eerder in een stadium dat zowel bij het molinietosum als bij het 

deschampsietosum aansluit met hoge bedekkingen van zowel pijpenstrootje als bochtige smele. Het gaat hier om 25a, 

30a, 31b, 20c, 24h1, 23e. Terwijl 13j, 10o en 22a met brede stekelvaren als soort met hoogste bedekking meer 

affiniteit hebben met het dryopteridetosum. 14l, 23h en 23f kunnen eerder tot de rompgemeenschap Rubus fruticosus-

[Quercion-roboris] gerekend worden aangezien braam er een hoge bedekking haalt en pijpenstrootje er nauwlijks 
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wordt aangetroffen. Opname 27b met een hoge bedekking bochtige smele en zonder pijpenstrootje sluit meer 

aan bij het deschampsietosum. 

 

Groep 0011, bestaande uit proefvlak 15q, wordt bij een verdere opdeling afgezonderd van de overige 

proefvlakken uit groep 001. Als indicatorsoort wordt moeraswalstro opgegeven.  

→ Preferentiële soorten voor deze groep: moeraswalstro, gestreepte witbol, veldrus, moeraswederik (? mogelijk 

verkeerde determinatie?), ruw beemdgras, Amerikaanse eik, wilg en bitterzoet. Dit bestand is een vochtig 

wilgenstruweel dat affiniteit heeft met de klasse der wilgenbroekstruwelen Fraguletea, daarbinnen leunt deze 

vegetatie aan bij de associatie Salicetum cinereae (Zólyomi, 1931) met grauwe wilg als kensoort en bitterzoet als 

differentiërende soort. 

 

Groep 01 waarvoor pitrus en hennegras worden opgegeven als indicatorsoorten.  

→ Preferentiële soorten voor groep 01: hennegras, snavelzegge, pitrus, wilde gagel, gestreepte witbol en 

pijpenstrootje. 

- Groep 011 geen indicatorsoorten, bestaat uit de proefvlakken 10l, 12d, 14e, 10i, 10g, 12n en 14m.  

→ Preferentiële soorten voor groep 011: elzenzegge, brede stekelvaren, kleefkruid, wilde kamperfoelie, wilde 

lijsterbes, grote brandnetel en braam. 

Deze groep kan gerekend worden tot de rompgemeenschap Rubus fruticosus-[Quercion-roboris] met hoge bedekking 

van braam en verder vooral nitrofiele soorten zoals grote brandnetel, brede stekelvaren en kleefkruid. Het betreft 

hier hoofdzakelijk bestanden uit de oostelijke rand van Tielenkamp II. 

 

- Groep 010 met pijpenstrootje en sporkehout als indicatorsoorten.  

→ Preferentiële soorten voor groep 010: ruwe berk, zachte berk, snavelzegge, hazelaar, pijpenstrootje, wilde gagel, 

zomereik, sporkehout, pitrus, hennegras en gestreepte witbol. 

Groep 0101 met pijpenstrootje als indicatorsoort heeft affiniteit met de subassociatie molinietosum. Men kan deze 

groep ook beschouwen als de rompgemeenschap Molinia caerulea-[Betulion pubescentis], verdere verdroging 

resulteert in een soortenarm Betulo-Quercetum molinietosum. Deze groep bestaat uit de proefvlakken 11k2, 20l2, 

24a2, 24a1, 20m2, 20q, 20q2, 25b, 20f, 24e, 22c, 24i, 24m, 24f en 23d. Het gaat hier voornamelijk om opnames in 

de omgeving van het Vlakgoor in Tielenkamp I. Preferentiële soorten zijn ruwe berk, elzenzegge, hazelaar, wilde 

gagel en pijpenstrootje.  

Groep 0100 met braam als indicatorsoort kan gerekend worden tot de rompgemeenschap Rubus fruticosus-

[Quercion-roboris], hoewel er met o.a. brede stekelvaren, gestreepte witbol, gladde witbol als preferentiële soorten 

ook affiniteit is met de rompgemeenschap Holcus-Dryopteris-[Quercion-roboris]. 20j, 23b, 34e, 23g, 11d, 11o, 11q, 

11p, 13g en 12h behoren tot deze groep. Deze opnames bevinden zich voornamelijk in de omgeving van 

Prijsheiden en Duivendonken in Tielenkamp II. 
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Op basis van de vegetatieopnames van de kruidlaag (proefvlakken: cirkels met straal 8m) werd het 

vegetatietype geëxtrapoleerd worden naar het volledige bestand waarin dit proefvlak zich bevindt. 

 
Tabel 2.15: (Bos)vegetatietypes op basis van de kruidlaag (109 opnamen). 

VEGETATIETYPE BESTAND 
- Carici elongatae-alnetum typicum 
(Elzenzegge-Elzenbroek subassociatie typicum) 
 

12e, 10j 

- RG Rubus fruticosus-[Alnion glutinosae] 
(Rompgemeenschap Elzenbroekbos met Braam) 
 

12i, 12g, 12w 

- Salicetum cinereae 
Associatie van Grauwe wilg 
 

15q 

- Betulo-Quercetum roboris deschampsietosum 
(Berken-Eikenbos subassociatie met Bochtige smele) 
 
 
 

20a, 20e, 20i2, 20n, 21b, 22f, 24l, 25c, 25f, 
26a, 26c, 26d, 26e, 26f,  27b, 27c, 30d, 31f, 
32c, 32e, 33c2, 34b, 34h2, 34i, 35c, 35g, 35h, 
36b, 37b 

- Betulo-Quercetum roboris molinietosum 
(Berken-Eikenbos subassociatie met Pijpenstrootje) 
 
 
 

10k, 10p, 10r, 11b, 11g, 11i, 11k, 11k2, 12k, 
13a, 13c, 14d, 20f, 20l1, 20l2, 20m2, 20p, 
20q, 20q2, 21a, 22b, 22c, 23c, 23d, 24a1, 
24a2, 24e, 24f, 24h2, 24i, 24m, 25b, 25e, 35b 

- Betulo-Quercetum roboris deschampsietosum-molinietosum 
(Berken-Eikenbos subassociatie met Bochtige smele en 
Pijpenstrootje) 
 

20c, 23e, 24h1, 25a, 30a, 31b  

- Betulo-Quercetum roboris dryopteridetosum 
(Berken-Eikenbos subassociatie met Brede stekelvaren) 
 

10o, 13j, 14o, 15f, 15j, 15o, 22a, 32d 

- RG Rubus fruticosus-[Quercion-roboris] 
(Rompgemeenschap voedselarme Eiken-Beukenbossen met Braam) 
 
 

10g, 10i, 10l, 11d, 11o, 11p, 11q, 12d, 12h, 
12n, 13g, 14e, 14l, 14m, 20j, 23b, 23f, 23g, 
23h, 34e

 

- RG Holcus-Dryopteris-[Quercion-roboris] 
(Rompgemeenschap voedselarme Eiken-Beukenbossen met Witbol 
en Stekelvaren) 

15r 

 

Indien we de typologie opgenomen in de recente publicatie Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen 

(CORNELIS e.a., 2007) in beschouwing nemen, kunnen we binnen het militair domein vier bostypegroepen 

onderscheiden: dennen-eikenbos, elzenbroekbos, berken-elzenbos en eiken-beukenbos.  Binnen het 

berken-elzenbos gaat het meer specifiek over de types berken-elzenbos met wilde gagel en veenmos en 

berken-elzenbos met geoorde wilg en veenmos.   

 

Om een idee te krijgen van de natuurlijke verjonging in de bestanden, werden bij de vegetatieopnames van 

de kruidlaag de waarnemingen van juvenielen in de proefvlakken genoteerd. 

 



 
 Uitgebreid bosbeheerplan Militair domein Tielen (periode 2006-2025) – Versie 01/04/2008 

-69- 
 

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke boom- en kruidsoorten als juveniel zijn aangetroffen in 

de proefvlakken. Als juvenielen worden beschouwd: zowel inheemse als niet-inheemse boom- en 

struiksoorten <30 cm. Het gaat hier veelal om waarnemingen van minder dan 5 juvenielen van een soort 

per proefvlak.   

De proefvlakken waar meer dan 5 exemplaren per soort werden aangetroffen zijn cursief gezet. 
 

Tabel 2.16: Voorkomen van juvenielen in proefvlakken (109 opnamen). 

SOORT BESTAND 
Zachte berk  10k, 10o, 10r, 11p, 11q, 12i, 13c, 20a, 20c, 21a, 22c, 23f, 23g, 24a, 24e, 24f, 24h, 

24l, 24m, 26a, 31b 
Ruwe berk  10k, 24m, 25c, 25f 
Zomereik  10i, 10l, 10o, 10r, 11b, 11k2, 11p, 12g, 12h, 13g, 14d, 15r, 20a, 20c, 20e, 20f, 20i, 

20j, 20l, 20n, 20p, 21a, 21b, 22a, 22b, 22c, 22f, 23b, 23c, 23d, 23f, 23g, 23h, 24a, 
24e, 24h, 24i, 24l, 26c, 26e, 27b, 27c, 30a, 31f, 32c, 32e, 34i, 35b, 35g, 35h, 36b, 
37b 

Amerikaanse eik  15q, 15j, 13a, 12k, 23d, 24h 
Tamme kastanje  13g, 14d 
Wilde lijsterbes  
 

10i, 10k, 10p, 11d, 11g, 11i, 11k, 11p, 12d, 12e, 12h, 13g, 14d, 14l, 15f, 15j, 15q, 
15r, 20a, 20c, 20j, 20n, 20p, 20q, 21a, 21b, 22a, 22b, 23c, 23f, 23h, 24h, 24l, 25f, 
26a, 26f, 27b, 27c, 30d, 31b, 32c, 32e, 33c, 34b, 34e, 34h, 34i, 35b, 35c, 35g, 35h, 37b 

Sporkehout  10o, 10p, 11d, 11g, 11i, 11k, 11p, 11q, 13a, 13g, 13j, 14d, 14l, 15f, 15j, 15o, 15q, 
15r, 20a, 20c, 20e, 20j, 20p, 20q, 21b, 22a, 22b, 22c, 22f, 31b, 23c, 23f, 23g, 23h, 
24a, 24e, 24f, 24h, 24i, 24l, 24m, 25c, 25e, 25f, 26a, 26c, 26d, 26e, 27b, 30a, 30d, 
32c, 32d, 32e, 33c, 34b, 34e, 34h, 34i, 35b, 35g, 36b, 37b 

Hazelaar  20j, 24a 
Wilde gagel  23h 
Ratelpopulier  10k 
Wilg  15q 
Amerikaanse vogelkers 
 

12d, 12h, 13c, 14e2, 20e, 20i, 20l, 20n, 20p, 21b, 22f, 23f, 24l, 26c, 26e, 27b, 30d, 
32c, 34e, 34i, 35c, 35g, 35h, 36b, 37b    

Grove den  20a, 22a, 22f, 24h, 25f, 26c, 26d, 26e, 26f, 31b, 36b  
Amerikaans krenteboompje 20n, 21a, 21b, 22b, 23c 

 
 

 Heide- en heischrale graslandvegetaties (incl. droge grasland- en stuifduinvegetaties) 

De inventarisatie en vegetatiebeschrijving van heidevegetaties, droge grasland- en stuifduinvegetaties 

gebeurde op basis van vegetatieopnames in een geselecteerd aantal open ruimten, met name 22g, 24m, 

24o, 25d, 33b, 35a, 40e, 41c, 41d, 42a en 42e. 

Op verschillende plaatsen komen stuifduinvegetaties voor, dikwijls met veel lichenen. De meest 

frequente kenmerkende soorten zijn hier zandstruisgras, buntgras, ruig haarmos, heidespurrie en verder 

struikhei, bochtige smele en plaatselijk veel grijs kronkelsteeltje. De lichenenstadia zijn soms zeer 

soortenrijk. Verschillende soorten werden gevonden: gewoon kraakloof, gewoon stapelbekertje, rood 

bekermos, gevorkt heidestaartje, girafje, open rendiermos, kronkelheidestaartje en varkenspootje 

(onderstreept: ken- en differentiërende soorten van de subass. cladonietosum, lichenenrijke stuifzanden). 

Deze stuifduinvegetaties worden getypeerd als Spergulo-Corynephoretum Libbert 1932.  
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Tijdens een recente terreinexcursie werden door de Vlaamse Werkgroep Bryologie en Lichenologie 

verspreid bijzondere terrestrische lichenensoorten aangetroffen waaronder rode heikorst, gebogen 

rendiermos, breekbaar heidestaartje, hamerblaadje, slijmige veenkorst en grof korrelloof, naast 

algemenere soorten zoals smal en kopjesbekermos, rode heidelucifer, bruin heidestaartje, bruin 

bekermos, patatzakbekermos, dove heidelucifer, rafelig bekermos, vals kronkelheidestaartje, gelobde 

poederkorst en bruine veenkorst. 

Daarnaast komt ook het droge graslandvegetatietype Ornithopodo-Corynephoretum Passarge 1960 voor, op 

verschillende plaatsen fragmentair, maar ter hoogte van open ruimte 22g wel over een grote 

oppervlakte en goed ontwikkeld. Alle kensoorten van de associatie (klein vogelpootje, zilverhaver, 

vroege haver, klein tasjeskruid en dwergviltkruid zijn aanwezig, evenals de differentiërende en 

constante soorten ruig haarmos, zandblauwtje, buntgras, schapenzuring, gewoon struisgras en gewoon 

biggekruid.  Daarnaast komt ook eekhoorngras, éénjarige hardbloem en gewone reigersbek voor.  Dit 

vegetatietype komt voor op iets verrijkte, minder stuivende bodems, met name op de min of meer 

vastgelegde landduinen en op plekken met lichte bodemverrijking en humusopstapeling. Er is 

daarenboven een duidelijke correlatie met vergravingsactiveiten. In contact met goed ontwikkelde 

heidevegetaties hebben wij in het studiegebied deze associatie dan ook niet gevonden. Plaatselijk, onder 

meer ter hoogte van 41d, het voormalige oefenterrein in Tielenheide, komen ook soorten voor van 

droge graslandtypes met typische soorten als viltganzerik, rechte ganzerik, muizenoor, borstelgras en 

zilverhaver.  

Op verschillende plaatsen komen langs wildpaadjes en smalle stroken langs wegen soorten uit het 

heischrale graslandtype van het Nardetea Rivas Goday et Borja Carbonell 1961 voor met onder meer 

borstelgras, tandjesgras, tormentil, pilzegge, liggende vleugeltjesbloem en hondsviooltje. Plaatselijk 

werd ook liggend walstro, bosdroogbloem, ogentroost sp. (kenmerken Euphrasia stricta en E. nemorosa), 

echt duizendguldenkruid en kleine leeuwentand gevonden. Goed ontwikkelde vegetaties werden 

evenwel niet aangetroffen. Borstelgras komt op verschillende plaatsen voor in contact met stuifduinen. 

Hier is dikwijls sprake van kleine kommen of betreding. Door SWERTZ et al. (1996) worden zulke 

vegetaties tot de rompgemeenschappen van het Nardetea gerekend, met name RG Nardus stricta-

[Nardetea]. In feite is over de syntaxonomische plaats van deze begroeiingen niets zinvol te zeggen, 

maar plaatsing in het Nardetea kan zeker verdedigd worden. De dominante bochtige smele-vegetaties 

echter, ontwrichtingsstadia van de heiden ten gevolge van humusophoping, zijn zeker niet als 

rompgemeenschap (RG Deschampsia flexuosa-[Nardetea]) tot de heischrale graslanden te rekenen. 

Op enkele plaatsen komt trekrus Juncus squarrosus veel voor langs paadjes. Deze betredingsindicator 

wijst in vochtige heiden op beweiding en de meeste facies van deze soort kunnen beter tot de 
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heischrale graslanden gerekend worden. 

Binnen de grote open ruimten van het militair domein werden vooral droge heiden (met dominantie 

van struikhei) aangetroffen, heel plaatselijk komen ook vochtige heiden met gewone dophei voor. Ook 

de pijpenstrootjesvelden horen hier thuis. 

Van de droge heidebegroeiingen komen vegetatietypes uit het Calluno-Ulicetea, klasse der droge heiden 

voor, en meer specifiek het Genisto anglicae-Callunetum Tüxen 1937. Van de diagnostische soorten komt 

in de open ruimten alleen struikhei (in de droge heiden dominerend) overal voor. Stekelbrem en 

kruipbrem komen sporadisch voor in de bestanden 33b en 42a.  In de moslaag domineert een andere 

kensoort: heideklauwtjesmos, bronsmos en gewoon gaffeltandmos, twee mossen die eveneens in de 

zure bossen voorkomen, komen vrij regelmatig voor. Andere kenmerkende soorten (vb. gewoon 

franjemos en gekroesd gaffeltandmos, ...) werden niet gezien. Het is niet duidelijk of het voorkomen 

van open plekjes met lichenen restanten waren van de successie vanuit de stuifzanden. 

De associatie van gewone dophei, Ericetum tetralicis Allorge 1922 werd in de grotere open ruimten op 

een 3-tal plaatsen aangetroffen, steeds in verarmde vorm, zonder één van de kensoorten. Deze 

‘typicum’ subassociatie is relatief soortenarm. Op één plaats, nabij het Veedijks Heiken in de open 

ruimte 42a, stond hierin veel klokjesgentiaan, hier kwam ook geoord veenmos in de moslaag voor. 

Rond verschillende depressies, onder meer in de open ruimten 24m, 25d en 33b komt de 

rompgemeenschap RG Molinia caerulea-[Oxycocco-Sphagnetea] voor die bestaat uit forse 

pijpenstrootjesbulten, op enkele plaatsen met vlekken gewone dophei en lokaal, in 24m, ook met 

veenpluis en snavelzegge. In de winter staat zeker af en toe water tussen de pollen. Hier komt dan 

bijvoorbeeld geoord veenmos voor; op één plaats stond hierin massaal grof goudkorrelmos. Dit 

vegetatietype is duidelijk gebonden aan sterk wisselende waterstanden en/of beschaduwing. 

 

In een kleine laagte, onderscheiden als bestand 20g, werd tenslotte ook nog een bijzondere vegetatie 

aangetroffen met onder meer moeraswolfsklauw, bruine snavelbies, moerasviooltje, kleine zonnedauw, 

gewone dophei, trekrus, veldrus en geelgroene zegge.  Na plagwerken in 2005 verschenen hier 

ondermeer dwergzegge en ronde zonnedauw. 

 

Voor een uitgebreidere beschrijving van heide- en heischrale vegetaties verwijzen we naar 

STIEPERAERE & VAN HECKE (2003). 
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 Waterplanten- en moerasvegetaties 

De inventarisatie en vegetatiebeschrijving van waterplanten- en moerasvegetaties gebeurde op basis 

van vegetatieopnames in een geselecteerd aantal vennen en/of open waters, met name 22g1, 33b1-3 en 

41c1-6. 

De waterplantenvegetaties langs de steile oevers van de voedselarme en tijdelijk uitdrogende vennen 

en/of open waters (onder meer in open ruimte 22g, 33b1 en 41c) bleken bijzonder soortenarm. Zij 

bestonden vooral uit knolrus en waterveenmos en geoord veenmos en hier en daar ook vensikkelmos 

(meestal op de hoogste delen van de oevers).  In enkele venlocaties werd ook witte waterlelie 

aangetroffen.  Deze waterplantenvegetaties worden beschouwd als rompgemeenschap RG Juncus 

bulbosus-Sphagnum-[Littorelletea/Scheuchzerietea]. 

In het open water 33b3 van het deelgebied De Waal werd een afwijkende verlandingsvegetatie 

aangetroffen. Het betreft een vegetatie gedomineerd door snavelzegge met naar de oever toe 

bijmenging van wat grote wederik. Drijvend fonteinkruid komt er frequent en homogeen doorheen 

verspreid voor. Deze vegetatie loopt langs de westzijde van de waterpartij ongeveer tot in de helft 

door. Aan die zijde is wateraardbei ook frequent aanwezig terwijl aansluitend op de oever gewone 

waterbies een ongeveer 1 m brede zoom vormt. Hoge cyperzegge komt heel lokaal voor. In de 

zonering naar meer open water bestaat de vegetatie hoofdzakelijk uit drijvend fonteinkruid in 

codominantie met gewoon sikkelmos. Er werd vruchteloos uitgekeken naar kranswieren. Op een 

gedeeltelijk uitdrogend (schier)eilandje van venige modder vormt de vegetatie eigenlijk een ijle 

voortzetting van de snavelzegge-gordel. Ook hier weer is grote wederik abundant aanwezig, terwijl 

gewone waterbies, egelboterbloem en knolrus alleen plaatselijk voorkomen. Daarnaast codomineren 

gewoon dikkopmos en waternavel, maar vooral belangrijk hier is de talrijke aanwezigheid van de Rode 

Lijst-soort pilvaren. Ook kleine egelskop was aanwezig.  De begroeiing profiteert wellicht van een 

lokale toestroom van kalkhoudend grondwater, afkomstig van een vroegere stortplaats van bouwpuin 

waardoor het water meer gebufferd is dan de omgevende zure vennen.  Na plagwerken in 2005 

kiemden o.a. moerashersthooi en schildereprijs op de oevers. 

In het vochtigste deel van open ruimte 33b, nabij de spoorweg en afzonderlijk aangegeven als 33b4 

(Klein Goor), werd een uitzonderlijke vegetatie aangetroffen, aanleunend bij het Sphagnetum cuspidato-obesi 

Tüxen en Von Hübschmann 1958 em. Schaminée, Weeda en Westhoff. De vegetatie wordt 

gedomineerd door pijpenstrootje en snavelzegge tussen tapijten van onder meer waterveenmos en 

geoord veenmos door. Wateraardbei komt verspreid voor, net als veenpluis, kleine veenbes, 

veelstengelige waterbies, gewone dophei en witte snavelbies. Het zeldzame klein blaasjeskruid komt 

abundant voor in de permanent waterhoudende slenken, samen met drijvend fonteinkruid en op 
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enkele andere plaatsen ook ronde zonnedauw en kleine zonnedauw.  Het resultaat van recente 

plagwerken (2005) is ronduit goed te noemen.  Volgende soorten vestigden zich of breidden sterk uit:: 

witte en bruine snavelbies, klein blaasjeskruid, ronde zonnedauw, kleine zonnedauw, moerashertshooi, 

vlottende bies, blauwe zegge,  veenpluis, moeraswolfsklauw en gewone dopheide. 

In de verlande en sterk begreppelde venlocatie van open ruimte 25d1 (Gemeenteheideven) komten 

verspreid nog  kleine relictvegetaties voor met veenpluis, tussen dominerend pijpenstrootje en enkele 

vlekken gewone dophei, plaatselijk ook veel kleine zonnedauw. In de permanent waterhoudende 

sloten, gedomineerd door knolrus en plaatselijk ook pitrus, groeien waternavel, grote wederik, 

veelstengelige waterbies en lokaal tot zeer lokaal ook waterpostelein, moerashertshooi en witte 

waterranonkel. Een aantal soorten, waaronder mannagras, egelboterbloem en wolfspoot duiden op een 

zekere voedselaanrijking in het oppervlaktewater.  In 2005 werd op drie plaatsen geplagd.  

Dwergzegge, veenpluis, moerashersthooi, veelstengelige waterbies, kleine zonnedauw en sporadisch 

blauwe zegge, ronde zonnedauw, klein blaasjeskruid en vlottende bies verschenen op deze locaties.   

Het recent (tot 1998) voorkomen van de sterk bedreigde witte waterranonkel in het verlandende water 

van 23c1 werd niet meer bevestigd.  

De venlocatie 12i is langs de randen grotendeels verbost, maar soorten als veenpluis, snavelzegge, 

wateraardbei, veldrus, melkeppe, gewone waterbies en veenmossen komen nog frequent voor. 

De vochtige depressie van 11k1 tenslotte vertoont ook nog gevarieerde moerasvegetaties met onder 

meer snavelzegge, wateraardbei, gewone waterbies en verspreid ook nog veenpluis. De aansluitende 

depressie 11j1 daarentegen is veel soortenarmer. 

 

 Bermvegetaties 

De inventarisatie en vegetatiebeschrijving van de bermvegetaties en de omgevende vegetaties van 

loodsen, alsook van enkele brandgangen gebeurde op basis van opnames langsheen een geselecteerd 

aantal wegen, zandpaden en brandgangen, met name bij 11b, 11k, 14e, 20c, 22f(g), 23a, 23f, 24d, 24n, 

31a, 35g en 36c.  

De bermvegetaties alsook de open en gedeeltelijk gemaaide vegetaties rond de loodsen en het 

spoorwegemplacement, kunnen beschouwd worden als vervangingsgemeenschappen met afwisselende 

overgangen tussen de types van het Spergulio-corynophoretum Libbert 1932 en het Ornithopodo-

corynophoretum Passarge 1960 enerzijds en het Thero-Airion en het Festuco-Thymetum serpulli Tüxen 1937 

anderzijds. 
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Niet zelden komt in de open vegetaties opslag van grove den, ruwe berk en zomereik voor of is er een 

plaatselijk begin van struweelvorming met onder meer gewone brem. Meermaals is ook vastgesteld dat 

puinresten nabij de verharde wegen een basifiele invloed hebben op de onmiddellijk aangrenzende 

vegetaties. 

Vastgestelde soorten in de kruidlaag zijn onder meer gewoon struisgras (meestal dominant tot 

abundant), gewoon reukgras, gestreepte witbol, zandstruisgras, vroege haver, zilverhaver, gewoon 

reukgras, zandzegge, zandhoornbloem, buntgras, borstelgras, zwenkdravik, zandmuur, ruige zegge, 

geelgroene zegge, zwarte zegge, hazezegge, blauwe zegge, pilzegge, tandjesgras, glad vingergras, harig 

vingergras, fijn schapegras, dwergviltkruid, zandweegbree, éénjarige hardbloem, klein tasjeskruid en 

Schapezuring.  

Het kleuraspect in de bermen wordt tijdelijk bepaald door slangenkruid, muurpeper, veldereprijs, 

zandblauwtje, gewone reigersbek, muizenoor, hondsviooltje, bleeksporig viooltje, St.-Janskruid, 

bezemkruiskruid, struikhei, gewoon biggekruid, mannetjesereprijs, middelste teunisbloem, 

schermhavikskruid, kleine leeuwentand, tormentil, rechte ganzerik, stalkaars, gewone brunel en 

jakobskruiskruid.  Minder opvallende soorten zijn liggend hersthooi, kleverig kruiskruid, kleine 

leeuwenklauw, klein vogelpootje, liggende vleugeltjesbloem, ogentroost, bosdroogbloem, gewone 

veldbies, veelbloemige veldbies, rode schijnspurrie, driekleurig viooltje en eekhoorngras.  Heel lokaal, 

nabij Gemeentehuide-Zuid groeit op één locatie kale vrouwenmantel. 

Het recent voorkomen (tot 1998) van steenanjer langsheen de Zevendonkse weg nabij bestand 23c 

werd niet meer bevestigd. 

In de eerder open vegetaties werd in de moslaag onder meer ruig haarmos, bleek dikkopmos, 

purpersteeltje, zuidelijk kantmos, gewoon kraakloof, gewoon stapelbekertje, rood bekermos, fijn 

bekermos, gevorkt heidestaartje aangetroffen naast gewoon smaragdsteeltje, gewoon dikkopmos, 

gewoon draadmos, gewoon gaffeltandmos, geplooid snavelmos, bronsmos, groot laddermos, grijze 

bisschopsmuts, klein duinsterretje, soredieus leermos en klein leermos die in de meer gesloten 

vegetaties werden aangetroffen. Onder de levermossen werd ook nog broedkelkje en lichtrandmos 

genoteerd. 

In de frequent gefreesde brandgangen komt een afwijkend vegetatietype voor met een kenmerkend 

pioniersmilieu met onder meer heidespurrie en op verscheidene locaties –vnl. in het westelijk deel van 

Tielenkamp-  ook de zeldzame grondster. In de niet (frequent) omgewoelde overgangszone staan vaak 

begeleidende soorten waaronder, veelbloemige veldbies, gewoon struisgras, gladde witbol en bochtige 

smele. Zeer lokaal, langsheen een brandgang tussen de spoorweg en bestand 26f werd ook 

knolsteenbreek aangetroffen. Langsheen de spoorwegberm werden ter hoogte van Tielenkamp 
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tenslotte ook nog wilde tijm en dwergvlas aangetroffen. 

Op het baksteensubstraat van loodsen en puinresten werd een uitgebreide lichenenbegroeiing 

aangetroffen met bijzondere soorten waaronder knotwilgkorst en ruïnekorst, naast algemenere soorten 

zoals kleine en grove geelkorst, bleke poederkorst, dunne blauwkorst, kopermos, UV-mos, 

donkerbruine schotelkorst, steenspiraalkorst, muurblauwkorst, gewoon en wit sterschoteltje en zwart-

op-wit-korst. Ook op het betonsteensubstraat in de onmiddellijke omgeving van de loodsen en de 

blusvijvers werd een aparte lichenenbegroeiing gevonden met mosvreter, rode kalksteenkorst en rood 

dooiermos als zeldzamere soorten. Daarnaast werden ook algemenere soorten genoteerd waaronder 

rood dambordje, kalkknoopjeskorst, vliegenstrontjesmos, gewone, stoffige, valse, kleine en witte 

citroenkorst, muurzonnetje, kerkcitroenkorst, donkere rookkorst, steenglimschoteltje, kalkschotelkorst, 

kastanjebruine en verborgen schotelkorst, muurschotelkorst, steenpurperschaaltje, klein en rond 

schaduwmos, stoeprandvingermos, berijpte kroontjeskorst, gewone stippelkorst en oranje dooiermos. 

Op kiezelsubstraat tenslotte werd het kiezeloogje waargenomen. 

 

 Grasland- en ruigtevegetaties 

Van de graslandvegetaties werd één representieve opname gemaakt in 2005 in de graslanden 23z2 en 

23z3. Deze graslanden werden in het kader van de braakleggingspremie regelmatig gemaaid zonder 

afvoer van het maaisel zodat een precieze vegetatiekundige typering niet voor de hand ligt. Het 

aangetroffen type is behoorlijk soortenrijk en leunt aan bij de RG Holcus lanatus-Lychnis flos-cuculi-

[Molinietalia] met onder meer pitrus, grote wederik, moerasrolklaver, biezenknoppen, pinksterbloem, 

echte koekoeksbloem, margriet, geknikte vossestaart, veldzuring, veldrus, gewone veldbies, glanshaver, 

gewoon struisgras, rood zwenkgras, beemdlangbloem, fioringras, gestreepte witbol, timoteegras, 

egelboterbloem, mannagras, gewoon reukgras, veenwortel, waternavel, zomprus, kale jonker, kantig 

hertshooi en St.-Janskruid.  Lokaal werd tormentil, hopklaver en wilde bertram aangetroffen. In de 

noordwestelijke rand van het grasland komt nog een restpopulatie van Knolsteenbreek voor.   

In de overige graslanden in de bestanden 22z1-z3 en 23z1 werden naast grote bedekkingen van 

gestreepte witbol, schapezuring, gewone veldbies, gewoon struisgras, rood zwenkgras, biezenknoppen, 

zachte dravik en gewoon reukgras plaatselijk meer interessante soorten als kantig hertshooi, St.-

Janskruid, margriet, hazezegge, moeraswalstro, egelboterbloem, melkeppe en vlasbekje vastgesteld. Op 

schralere plekken werd kleine leeuwenklauw, mannetjesereprijs, eekhoorngras, veelbloemige veldbies, 

bosdroogbloem, hondsviooltje, gewoon duizendguldenkruid, klein bronkruid, gevlekte orchis 
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en gewoon duizendblad gesignaleerd, terwijl in natte laagten veldrus, zomprus, gewone waterbies, 

zwarte zegge, knolrus en mannagras werden vastgesteld. 

Inmiddels werden de bovenvernoemde graslanden in het voorjaar van 2007 gescheurd.   

 

In het lange tijd verruigde en verlaten grasland 24d werd het voorkomen gesignaleerd van onder meer 

zwarte zegge, moerasviooltje en de lokaal eveneens zeldzame blaaszegge, naast melkeppe, veldrus, 

pinksterbloem en hazezegge.  Grasland 11n1 was eveneens lange tijd verruigd.  In het zuidelijke deel 

groeien nog enkele exemplaren gevlekte orchis, in het noordelijke deel zijn ze recent verdwenen (eind 

jaren ’90).  In een aangrenzende wegberm houdt nog één exemplaar stand.   Ook nabij bestand l54 

verscheen in 2006 een gevlekte orchis in de wegberm.   

 

2.3.3.4. Potentieel natuurlijke vegetatie 

Volgens de Potentieel Natuurlijke Vegetatiekaart (DE KEERSMAEKER e.a., 2001) bestaat de potentieel 

natuurlijke vegetatie in het militair domein vermoedelijk uit een complex van arme eken-beukenbossen en 

eikenbossen (afwisselend natte en droge varianten) en typische eiken-beukenbossen (natte varianten). 

Nabij de vallei van de Grote Kaliebeek bestaat de potentieel natuurlijke vegetatie uit elzenbroekbos terwijl 

in de vallei van de Aa, naast elzenbroekbos ook overgangen naar het elzen-vogelkersbos worden 

aangegeven (KAART 23). Hierbij wordt opgemerkt dat in het gebied Tielenkamp en het voormalige militair 

domein De Dongen geen bodemkartering werd uitgevoerd en bijgevolg op dit vlak geen gedetailleerd 

kaartbeeld wordt bekomen. 

Vermits de actuele (bos)vegetatie plaatselijk sterk bepaald is door het systematisch aanplanten van grove 

den in gelijkjarige bestanden zijn de verwachtbare ontwikkelingen in de richting van hoofdzakelijk riken-

beukenbossen en in mindere mate typische eiken-beukenbossen sterk afhankelijk van beheeringrepen of 

externe factoren zoals windval en ziekte. Ook abiotische omstandigheden zoals humusgehalte, 

humustoestand en vochttoestand zijn sterk bepalend. 

 

De recente beheeringrepen met variabele kappingen leiden reeds duidelijk een overgang in naar meer 

structuurrijke en minder homogene bosbestanden. De natuurlijke verjonging die zich momenteel 

voordoet, gaat daarbij duidelijk in de richting van de potentiële types van het arme eikenbos. Niettemin 

blijven de onder 2.3.4.1. vermelde vegetatietypes en hun respectievelijke rompgemeenschappen bepalend 

voor de natuurlijke ontwikkelingen.  Op basis van de verdere uitdieping van de actuele natuurlijke 

(bos)vegetatietypering (zie hoger) kunnen wel een aantal conclusies worden getrokken ten aanzien van de 

potentieel natuurlijke (bos)vegetatie.  
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►  Elzenzegge-Elzenbroek Carici elongatae-alnetum 
Het Elzenbroekbos is een bostype van moerassige (venige) depressies in de zand- en zandleemstreek. In de winter 

komen deze vegetaties onder water te staan. ‘s Zomers kan de grondwatertafel zakken, maar de mooiste voorbeelden 

blijven het ganse jaar vrijwel ontoegankelijk door de permanente waterplassen.  

De combinatie van elzenzegge, moeraszegge, bitterzoet, moeraswalstro, smalle stekelvaren, grote wederik en gele lis 

is typisch voor de kruidlaag van dit bostype (ROELANDT, 2001).  SCHAMINÉE e.a. (1999) geven elzenzegge en zwarte 

bes als belangrijkste kensoorten op, verder ook nog stijve zegge en waterviolier.  

In de bestanden waar de kruidlaag nu reeds affiniteit heeft met het Elzenzegge-Elzenbroek en in de bestanden waar 

de huidige vegetatie aanleunt bij een rompgemeenschap van het elzenbroekbos bestaat de potentieel natuurlijke 

vegetatie vermoedelijk uit Carici elongatae-alnetum (Koch, 1926). Deze bestanden bevinden zich in de omgeving van 

de Grote Kaliebeek en ter hoogte van de Echelsgracht.  

 

►  Wilgenbroekstruwelen Fraguletea  
De Franguletea komen voor op voedselarme tot matig voedselrijke, neutrale tot zure veengronden en op venige, 

minerale bodems met een permanent hoge grondwaterstand. Grote schommelingen van het grondwaterniveau 

worden slecht verdragen.  Het Salicetum cinereae (Zólyomi, 1931), een associatie binnen de Franguletea met grauwe wilg 

als kensoort en bitterzoet als differentiërende soort, is vermoedelijk de potentieel natuurlijke vegetatie van één van de 

bestanden waar een vegetatieopname plaatsvond (15q). Dit vegetatietype wordt in de successie gevolgd door 

Elzenbroekbos. 

 

►  Berken-Eikenbos Betulo-Quercetum roboris  
In de meerderheid van de bestanden in Tielenkamp leunt de vegetatie van de kruidlaag momenteel aan bij de 

associatie Berken-Eikenbos Betulo-Quercetum roboris (Tüxen, 1930) (sub nomine Querceto-Betuletum) (em. Doing, 1962, 

nom. inv.) of bij een rompgemeenschap binnen de klasse der Eiken- en Beukenbossen op voedselarme grond; 

Quercetea robori-petraea.  

De potentieel natuurlijke vegetatie is hier waarschijnlijk de associatie Berken-Zomereikenbos.  Ook het voorkomen 

van juvenielen van zomereik in een groot aantal proefvlakken verspreid over Tielenkamp I en II kan een indicatie 

zijn voor een potentieel natuurlijke vegetatie als het Berken-Zomereikenbos.   

 

Binnen het Betulo-Quercetum roboris kunnen de subassociaties deschampsietosum, molinietosum en dryopteridetosum en 

overgangen nu reeds onderscheiden worden voor de kruidlaagvegetatie in Tielenkamp. Ook de subassociatie 

vaccinietosum kan er vermoedelijk voorkomen, deze volgt in de successie doorgaans op het deschampsietosum. Blauwe 

bosbes, één van de differentiërende soorten voor het vaccinietosum, is in een aantal opnames aangetroffen; 

voornamelijk in Tielenkamp II tussen Gemeenteheide Zuid en Diepgoor.  
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Het Berken-Eikenbos is het bostype dat het meest voorkomt in Vlaanderen. Het is typisch op voedselarme, droge en 

zeer zure zandgronden. Er zijn maar weinig mooi ontwikkelde voorbeelden gekend. De meeste hedendaagse Berken-

Eikenbossen worden gedomineerd door grove den of Corsicaanse den. Meestal gaat het hier om heidebebossingen. 

Waar deze echter reeds een hoge leeftijd bereikt hebben, zijn de meeste heidesoorten uit het bos verdwenen en is 

deze vervangen door de - weliswaar arme - bosflora van het Berken-Eikenbos.  

De kruidlaag van dit bostype wordt vooral gekenmerkt door de grassen bochtige smele en pijpenstrootje – deze 

laatste vooral in de vochtiger variant - en verder door zuurminnende mossen. Blauwe bosbes kan er ook voorkomen, 

struikhei verschijnt in open bos. Op rijkere of verrijkte plekken kan witbol voorkomen, evenals wilde kamperfoelie 

en stekelvarens (ROELANDT, 2001). 

 

In onderstaande tabel wordt voor de bestanden waar en vegetatieopname van de kruidlaag gebeurde het 

potentieel natuurtype weergegeven. 

 
Tabel 2.17: Potentieel natuurlijk bosvegetatietype op basis van de kruidlaag (109 opnamen). 

POTENTIEEL NATUURLIJK BOSVEGETATIETYPE BESTAND 
Carici elongatae-alnetum typicum 
(Elzenzegge-Elzenbroek subassociatie typicum) 
 

12e, 10j, 12i, 12g, 12w 

Salicetum cinereae 
(Associatie van Grauwe wilg) 
 

15q 

Betulo-Quercetum roboris 
(Berken-Eikenbos) 

26a, 20i2, 15r, 26f, 26d, 26e, 27c, 36b, 35h, 35g, 
33c2, 34i, 34b, 32e, 30d, 26c, 25c, 25f, 37b, 31f, 
34h2, 32c, 21b, 20a, 22f, 24l, 35c, 20e, 20n, 27b 
14d, 25e, 21a, 20l, 20p, 24h2, 10k, 13c, 11g, 11k, 
11b, 13a, 10r, 12k, 10p, 11i, 35b, 22b, 23c, 11k2, 
20l2, 24a2, 24a1, 20m2, 20q, 20q2, 25b, 20f, 24e, 
22c, 24i, 24m, 24f, 23d 
25a, 30a, 31b, 20c, 24h1, 23e 
14o, 15f, 15j, 15o, 32d, 13j, 10o, 22a 
14l, 23h, 23f, 10l, 12d, 14e, 10i, 10g, 12n, 14m, 
20j, 23b, 34e, 23g, 11d, 11o, 11q, 11p, 13g, 12h 

 

De volgende bostypes kunnen als potentieel natuurlijke vegetatie na successie beschouwd worden: 

 

- Elzenbroekbos, Alnion glutinosae (Malcuit, 1929) 
Als kenmerkende soorten voor dit bostype vermeldt DE KEERSMAEKER et al. (2001) blauw glidkruid, 

elzenzegge, moeraswalstro, hennegras, hoge cyperzegge, pitrus, gele lis en moerasstruisgras.  De meest 

voorkomende associatie van de Elzenbroeken is het Elzenzegge-Elzenbroek met elzenzegge en zwarte bes 

als kensoorten. 

 

- Eiken-Beukenbos, Fago-Quercetum (Tüxen, 1955) 
De arme vorm van het Eiken-Beukenbos vormt het eindstadium in de successie na het Berken-Eikenbos.  
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Bochtige smele, pijpenstrootje, blauwe bosbes en struikhei zijn de kenmerkende soorten voor de arme 

variant van het Eiken-Beukenos. Binnen dit type wordt een droge en een vochtige vorm onderscheiden. In 

de droge vorm zijn bochtige smele en adelaarsvaren sterk vertegenwoordigd, in de vochtige vorm zijn 

pijpenstrootje en stekelvarens talrijker (DE KEERSMAEKER et al., 2001).  Afgaande op de actuele 

vegetatietypes kan gesteld worden dat zowel de droge als de vochtige variant van het arme Eiken-

Beukenbos kan voorkomen in het gebied. 

 

2.3.4. Fauna 

Aan de hand van de faunagroepen ongewervelden, vissen, amfibieën en reptielen, vogels en zoogdieren 

wordt een nadere typering van het faunistisch aspect gegeven. Deelinventarisaties werden uitgevoerd door 

het Labo voor Aquatische Ecologie van de Kathokieke Universiteit Leuven (F. Van de Meutter, R.Stoks, 

E. Michels, S. Declerck en mededelingen van P. Van der Schoot), Belconsulting (K. Himpe, T. Struyve) en 

Natuurpunt Studie vzw (S. Verkem). Tevens werden aanvullende gegevens aangeleverd door het 

Agentschap voor Natuur en Bos (L. Van Assche en K. Rombouts) en Instituut voor Natuurbehoud (D. 

Maes, D. Bauwens & G. Laurijssens) en lokale waarnemers van Natuurpunt vzw (P. Prinsen, J. 

Mangelschots, M. Smets en H. Lesseliers). In bijlage zijn een alfabetische lijsten van recent waargenomen 

diersoorten in het militair domein opgenomen.  De soorten die binnen de rode lijstcategorieën zeldzaam, 

kwetsbaar, bedreigd en met uitsterven bedreigd vallen, worden telkens opgelijst met opgave van de 

habitatvoorkeur.   

 

2.3.4.1. Ongewervelden 

In het kader van de opstelling van het uitgebreid beheerplan is, behalve voor libellen en waterwantsen, 

geen systematische inventarisatie naar ongewervelden uitgevoerd. Enkele recente gegevens rond 

sprinkhanen, loopkevers en dagvlinders werden bekomen uit verspreidingsatlassen en uit mondelinge 

contacten of uit losse waarnemingen. Rond nachtvlinders, spinnen, pissebedden, netvleugeligen, 

zweefvliegen, vliegen, muggen, bijen, wespen, mieren en overige wantsen,… zijn geen nadere gegevens 

bekend of verzameld. 

 Libellen 

In totaal zijn 40 soorten libellen in het militair domein vastgesteld, waarvan één inmiddels is verdwenen 

(BIJLAGE 2.6).  Dit is ongeveer 55 % van de Belgische libellenfauna.  De verdwenen maanwaterjuffer 

was vroeger gekend van het Klein Goor (33b4). 
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Weidebeekjuffer werd enkele keren waargenomen langsheen de Grote Kaliebeek aan de oostkant van 

het Militair domein. Vermoedelijk zijn dit zwervers afkomstig van de Kleine Kaliebeek waar enkele 

populaties aanwezig zijn. De bosbeekjuffer heeft een gekende populatie op de Grote Kaliebeek aan de 

oostkant van het militair domein. Maximaal werden 9 mannetjes en 2 vrouwtjes waargenomen. Deze 

bedreigde libellensoort heeft in Vlaanderen momenteel nog drie bolwerken namelijk in de Maasvallei, 

in het uiterste noorden van de provincie Limburg en in het bekken van de Kleine Nete, waartoe deze 

populatie kan gerekend worden. 

Van de zwervende pantserjuffer ligt slechts één waarneming uit het militair domein voor. Van de 

bedreigde tangpantserjuffer is sinds een paar jaar een grote populatie gekend ter hoogte van het open 

water 33b3. In de zomerperiode werden lokaal 130 individuen geteld (120 mannetjes, 10 vrouwtjes) 

wat waarschijnlijk een van de grootste populaties van Vlaanderen betreft. Ook ter hoogte van het open 

water 33b1, 11k1, het Diepgoor, het Gemeenteheideven en Veedijks Heiken (41k) werden kleine populaties 

waargenomen. Ter hoogte van 33b3 houdt ook een populatie tengere pantserjuffer stand. Maximaal 

waren hier 97 mannetjes, 4 vrouwtjes en 19 tandems aanwezig. In 2003 werd ook op het droge 

grasland palend aan het open water 22g1 en aan het water zelf tengere pantserjuffer waargenomen. 

Ook in het Diepgoor, het Gemeenteheideven en Veedijks Heiken (41k) werd deze soort recent waargenomen. 

 

Tabel 2.18 :  Waargenomen libellen uit de rode lijstcategorieën zeldzaam, kwetsbaar, bedreigd en met uitsterven 
bedreigd (Naamgeving etc. naar DE KNIJF e.a., 2006).   

Soort Categorie 
Rode Lijst 

Habitat 

Beekoeverlibel  Kwetsbaar  Kleine, vegetatie-arme, langzaam stromende kwelbeken 
Bosbeekjuffer  Bedreigd Natuurlijke, schaduwrijke, zuurstofrijke beken 
Glassnijder  Kwetsbaar  Vijvers met goed ontwikkelde oevervegetatie 
Koraaljuffer  Zeldzaam  
Maanwaterjuffer (†) Bedreigd voedselarme, zure vennen 
Noordse witsnuitlibel Kwetsbaar  Oligo- tot mesotrofe wateren met drijvende planten (vaak veenmos) 
Tangpantserjuffer  Kwetsbaar (matig) voedselarme vennen 
Tengere pantserjuffer  Zeldzaam (matig) voedselarme vennen 
Variabele waterjuffer  Bedreigd Meso- tot eutrofe laagveenplassen 
Venglazenmaker Kwetsbaar Oligo- tot mesotrofe plassen 
Venwitsnuitlibel  Zeldzaam  Voedselarme, zure wateren met drijvende tapuit veenmos 

 

De variabele waterjuffer werd vastgesteld op twee plaatsen in het militair domein namelijk aan de 

venige slenk 24m1 in het Diepgoor en aan het open water 33b1. Op beide plaatsen betrof het een solitair 

mannetje. Gezien deze lage aantallen is het mogelijk dat deze individuen zwervers zijn van een 

naburige populatie maar tot op heden zijn geen populaties uit de nabijheid bekend. Een andere 

mogelijkheid is dat het om een uiterst kleine populatie gaat die zich toch nog weet te handhaven op het 
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domein. 

De kanaaljuffer werd de voorbije jaren waargenomen aan het open water 33b1. Het betreft nooit grote 

aantallen (ca. 5 ex.).  

In het late voorjaar werd een patrouillerend mannetje van glassnijder gezien ter hoogte van het Diepgoor 

(24m1), terwijl ook van beekoeverlibel sporadische waarnemingen zijn gedaan. Mogelijke betreft het 

een (zeer) kleine populatie.  

Van de venwitsnuitlibel is een zeer kleine populatie aanwezig op het open water 33b1, met een 

aanwezigheid van maximaal 5 adulten. In het water zelf werden verschillende larven aangetroffen. 

Recent werd de soort ook aangetroffen nabij het Klein Goor (33b4).  Ook de Noordse witsnuitlibel werd 

hier in 2006 vastgesteld.  Van zwervende heidelibel, een waarschijnlijke zwerver, en van bandheidelibel 

zijn éénmalige waarnemingen genoteerd aan het open water 33b1. 

In Tielenheide werd recent koraaljuffer en kleine roodoogjuffer waargenomen. In de recent 

uitgegraven vennetjes van het aanpalende reservaatsgedeelte komt tevens een populatie van kleine 

roodoogjuffer voor, naast populaties van tengere pantserjuffer en zwervende pantserjuffer.  

In 2004 werd koraaljuffer ook waargenomen in Tielenkamp, meer bepaald ter hoogte van De Waal en 

het Gemeenteheideven.  Bruine winterjuffer werd geïnventariseerd t.h.v. bestand 22g.  In 2007 werd een 

venglazenmaker opgemerkt langs het Gemeenteheideven.  Overige waarnemingen betreffen de momenteel 

in Vlaanderen niet bedreigde soorten. 

In de vrij nabije omgeving van het militair domein zijn ook recente waarnemingen bekend van grote 

roodoogjuffer, metaalglanslibel en zuidelijke glazenmaker. 

 Dagvlinders 

In BIJLAGE 2.7 zijn de dagvlindersoorten opgelijst die sinds 1990 werden opgemerkt.  

Gentiaanblauwtje en wellicht ook heideblauwtje en heivlinder zijn inmiddels volledig uit het gebied 

verdwenen.  De laatste gentiaanblauwtjes werden in 1994 gezien ter hoogte van het Veedijks Heiken 

(mond. mededeling H. LESSELIERS, 2007), net voor de natte winter ’94-’95 waarin de vochtige heide 

enige tijd onder water kwam te staan.  In Tielenheide werden de laatste heideblauwtjes opgemerkt 

omstreeks 2000, in Tielenkamp nabij de spoorweg in 2004.  Ook de heivlinder verdween in de periode 

(mond. mededeling P. VAN DER SCHOOT, 2007).    

Groentjes komen verspreid voor op of nabij de laatste heide- en venrelicten.  Er werden exemplaren 

gezien t.h.v. De Waal, Veedijks Heiken, Diepgoor en Gemeenteheideven.   Bont dikkopje is wat algemener in 
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het domein.  Van de soort zijn verspreide waarnemingen bekend in Tielenkamp en in Tielenheide werd 

de soort geïnventariseerd op het Veedijks Heiken.   

In het oostelijke deel van Tielenkamp, nabij de Grote Kaliebeek, wordt sporadisch kleine 

ijsvogelvlinder waargenomen.  Het is bekend dat in deze omgeving (Winkelsbroek - bosreservaat Zevendonk 

– Kluizemans) een populatie stand houdt.   

 

Tabel 2.19 :  Waargenomen dagvlinders uit de rode lijstcategorieën zeldzaam, kwetsbaar, bedreigd en met 
uitsterven bedreigd (Naamgeving etc. naar MAES & VAN DYCK., 1999).   

Soort Categorie 
Rode Lijst 

Habitat 

Bont dikkopje  Kwetsbaar  Overgang vochtige grasland/bos, open plekken in broekbossen; heiden 
Bruine eikepage  Kwetsbaar  Bosranden of struwelen met eiken op voedselarme zandbodem 
Gentiaanblauwtje (†) Bedreigd  Vochtige heide, veengebeiden, heischrale graslanden 
Groentje  Kwetsbaar  Droge en vochtige heide 
Heideblauwtje (†) Kwetsbaar  Droge en vochtige heide 
Heivlinder (†) Kwetsbaar  Droge heischrale graslanden, droge heide en duinen 
Kleine ijsvogelvlinder Kwetsbaar  Vrij open bossen en bosranden met wilde kamperfoelie 

 

Kleine vuurvlinder, icarusblauwtje en hooibeestje werden vooral genoteerd langs de spoorweg en de 

omgeving van De Waal en Veedijks Heiken.  Ook in de graslanden en bermen in het Vlakgoor kan men 

deze soorten waarnemen, net als oranjetipje, bont dikkopje en koevinkje.  Verder noteerden we 

koevinkje in de omgeving van Duivendonken.   

 

De meeste zeldzame tot bedreigde soorten hebben een voorkeur voor droge en vochtige heiden en 

overgangen tussen open plekken en bossen  (Tabel 2.19).  

 

 Sprinkhanen en Krekels 

Bij de voorhanden verspreidingsgegevens (SALTABEL, 2003) staan voor de kilometerhokken waarin het 

militair domein is gelegen tussen 1981 en 2000 waarnemingen genoteerd van gewoon spitskopje, grote 

groene sabelsprinkhaan, heidesabelsprinkhaan, zeggedoorntje, gewoon doorntje, moerassprinkhaan, 

bruine sprinkhaan, ratelaar, snortikker, krasser, knopsprietje en veldkrekel.  Na 2001 zijn ook 

waarnemingen aangegeven van zanddoorntje en zompsprinkhaan.  Van moerassprinkhaan, 

zompsprinkhaan en zanddoorntje zijn nog geen specifieke waarnemingen bekend uit het militair 

domein.  Wellicht betreft het dus meldingen uit aangrezende gebieden (zelfde kilometerhok).   

Sikkelsprinkhaan, boomsprinkhaan en negertje (Veedijks Heiken) werden daarentegen wel recent 

genoteerd.  Een soortenlijst voor het domein is opgenomen in BIJLAGE 2.8. 
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Van de vermelde soorten zijn heidesabelsprinkhaan, negertje, gewoon doorntje, snortikker, 

knopsprietje, veldkrekel en zanddoorntje als min of meer typische soorten voor open heideterreinen te 

beschouwen.    

TABEL 2.20:  Waargenomen sprinkhanen uit de rode lijstcategorieën zeldzaam, kwetsbaar, bedreigd en met uitsterven 
bedreigd (Naamgeving etc. naar DECLEER e.a., 2000). 

Soort Categorie 
Rode lijst 

Habitat 

Heidesabelsprinkhaan Zeldzaam  (al dan niet met pijpenstrootje vergraste) heiden  
Snortikker Kwetsbaar Heiden, schrale graslanden en duinen 
Veldkrekel Zeldzaam Heiden, schrale graslanden en duinen 
Negertje Zeldzaam  Schrale, droge bermen en graslanden, heiden 

 
 

 Waterwantsen (naar Van de Meutter & Stoks, 2003) 

Tijdens een gerichte inventarisatie in Tielenkamp in 2003 werden 23 soorten waterwantsen vastgesteld 

(BIJLAGE 2.9). Dit is iets meer dan 50 % van de Vlaamse fauna (41 soorten).  De soortenrijkste locaties 

werden gevonden in de open waters 24m (Diepgoor) en 22g1 (zogenaamde Scoutsvijver) met 

respectievelijk 15 en 14 soorten.  Ook in de open waters t.h.v. De Waal  (33b1 & 33b3) werd een hoge 

diversiteit (telkens 10 soorten) genoteerd.   In het Gemeenteheideven (25d1) warden 8 soorten 

geïnventariseerd.   

Tabel 2.21 :  Waargenomen waterwantsen uit de rode lijstcategorieën zeldzaam, kwetsbaar, bedreigd en met 
uitsterven bedreigd (Naamgeving etc. naar BONTE E.A., 2001).   

Soort Categorie 
Rode Lijst

Locatie 

Baardduikerwants Zeldzaam  33b1 
Veenzwemmertje Bedreigd 24m; 22g1; 33b1 
Venduikerwants Kwetsbaar 22g1; 33b1 
Venmoerwants Kwetsbaar 24m; 22g1; 33b3; 33b1; 25d1 
Vensigaar  Kwetsbaar  24m; 22g1; 33b3; 33b1; 25d1; 14k1 
Zwart bootsmannetje Kwetsbaar 33b1; 25d1 

 

De meest bijzondere soorten zijn veenzwemmertje, zwart bootsmannetje, venduikerwants, venmoerwants, 

vensigaar en baardduikerwants.  Vooral de wateren t.h.v. De Waal (33b1 & 33b3), het Diepgoor (24m), de 

scoutsvijver (22g1) en het Gemeenteheideven zijn voor deze soorten van belang.  De baardduikerwants werd 

enkel in plas 33b1 aangetroffen.  Het Diepgoor, de scoutsvijver (22g1) en plas 33b1 vormen de habitat van het 

bedreigde veenzwemmertje. 

Overige geïnventariseerde soorten zijn onder meer platte waterwants, waterschorpioen, staafwants, 

dwergbootsmannetje, gewoon bootsmannetje, tenger bootsmannetje, gewoon zwemmertje, gewone 

duikerwants, vlekmoerwants, donkere moerwants, vlekpoot, grote sigaar, zwartvoetje, tweestreepsigaar, 

richelsigaar, driestreepsigaar en gewone sigaar. 
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De meeste waargenomen soorten zijn kenmerkend voor licht-zure tot zure wateren met weinig of geen 

vis.  In Vlaanderen is hun verspreiding beperkt tot de Kempen en enkel relicten in zandig Vlaanderen. 

 

 Kevers 

Tijdens een terreinbezoek op 07/08/2003 werden waarnemingen gedaan van de loopkeversoorten 

Harpalus tardus, Harpalus latus, Amara aenea, Calathus melanocephalus, Calathus erratus, Asaphidion curtum, 

Syntomus foveatus, Syntomus truncatellus, Platynus (Oxypselaphus) obscurus, Poecilus versicolor en Stenolophus mixtus en 

van de keversoorten de boktor Strangalia maculata, de kortschildkevers Drusilla canaliculata en Mycetoporus 

splendidus en de overige kevers Pselaphus heisei, Tasgius pedator, Scymnus apetzi en Orthotomicus laricis onder meer 

ter hoogte van de open ruimten nabij 13m en 33b.  Uit mondelinge mededelingen werden aanvullende 

soorten gesignaleerd, onder meer groene zandloopkever en bastaardzandloopkever. 

2.3.4.2. Gewervelden 

In het kader van de opstelling van het uitgebreid beheerplan is, behalve voor vissen en zoogdieren, geen 

systematische inventarisatie naar gewervelden uitgevoerd. Voor broedvogels was een recente inventarisatie 

voorhanden. Voorts werden recente gegevens rond amfibiëen en reptielen bekomen uit 

verspreidingsatlassen en uit mondelinge contacten of uit losse waarnemingen.  

 

 Vissen 

Met behulp van elektrische afvissing, en/of fuiken en kieuwnetten werden op 18 en 19/09/2003 

inventarisaties uitgevoerd naar vissen in tien open waters (1 ven, 5 kunstmatig gegraven waterpartijen, 2 

bospoelen, 1 venige slenk en 1 blusvijver). Twee open waters (33b1 en 25d1) bleken tijdens de 

bemonsteringscampagne volledig droog te staan, en kunnen derhalve als visloos worden beschouwd. Tot 

de vastgestelde soorten kunnen rietvoorn, 10-doornige stekelbaars, baars, brasem, snoekbaars, giebel, 

karper en Amerikaanse zonnebaars gerekend worden. In vier open watersystemen werd geen vis gevangen 

(24m1, 20j1, 33b3 en blusvijver nabij bestand 22f).  

 

In de overige waterpartijen werden in totaal acht vissoorten aangetroffen. In slechts één waterpartij (14k1) 

werden meer dan twee soorten vis aangetroffen. 
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 Amfibieën en Reptielen 

In het kader van de opstelling van het uitgebreid beheerplan is geen systematische inventarisatie naar 

amfibieën en reptielen uitgevoerd.  Recente gegevens werden bekomen uit verspreidingsatlassen en uit 

mondelinge contacten (soortenlijst: BIJLAGE 2.10). Voor amfibieën werden ook een aantal losse 

waarnemingen gehaald uit de aanvullende inventarisatie naar vissen. 
 

Tabel 2.22 :  Waargenomen amfibieën en reptielen uit de rode lijstcategorieën zeldzaam, kwetsbaar, bedreigd en 
met uitsterven bedreigd (Naamgeving etc. naar BAUWENS & CLAUS, 1996).   

Soort Categorie 
Rode Lijst

Habitat 

Hazelworm  Zeldzaam Overgangszones (broek-)bos en open vegetaties 
Levendbarende hagedis Zeldzaam Vochtige heidevelden, heischrale graslanden, duinen 
Vinpootsalamander Zeldzaam  Allerhande stilstaande en stromende wateren 
Heikikker  Zeldzaam  Vochtige veen- en moerasgebieden 

 

Bij de amfibieën werden land- en waterbiotopen vastgesteld van zowel kikkers als salamanders. Concreet 

zijn gewone pad, bruine kikker en groene kikker -complex Rana esculenta synklepton (zowel gewone groene 

kikker als poelkikker) aangetroffen.  Alpenwatersalamander is vrij algemeen in het gebied.   

Vinpootsalamander werd onder meer in blusputten t.h.v. Duivendonken aangetroffen, alsook in open water 

33b3.  Ook van de kleine watersalamander, die in principe zure milieus mijdt en in de Kempen een eerder 

versnipperde verspreiding kent, zijn waarnemingen bekend.  Van heikikker zijn recent bevestigingen van 

voorkomen binnen het militair domein bekend, zowel in Tielenheide als in Tielenkamp.  De soort werd 

aangetroffen in het centrale vennencomplex, nabij Veedijks Heiken en nabij De Waal (33b4), Diepgoor en 

Gemeenteheideven. Deze soort, met habitatvoorkeur in onder meer vochtige veen-, moeras- en heidegebieden 

is ook bekend van het aansluitende gebied Zevendonk.  

 

Levendbarende hagedis heeft verschillende gezonde populaties verspreid over het militair domein,  zowel 

in Tielenkamp I als II, als in Tielenheide. De soort koloniseert ondermeer de recente opengekapte 

stukken, onder meer nabij De Waal. De gedeeltelijk verharde omgeving van de talrijke loodsen vormt 

eveneens een geschikt leefgebied voor deze soort, die zich tevens ook in meer vochtige terreingedeelten 

kan ophouden. Zo werd de soort ook aangetroffen in het Diepgoor en het Gemeenteheideven. 

Van hazelworm zijn recente waarnemingen geregistreerd voor de omgeving van Tielenheide. Deze soort 

heeft een habitatvoorkeur meer gesloten, zowel droge als vochtige terreingedeelten.  

Een laatste -niet bevestigde- melding van adder in het nabijgelegen gebied Zevendonk dateert van ca. 

1980.   De dichtstbijzijnde adderpopulatie situeert zich ca. 10km zuidwestwaarts, nabij Berzegem-Kaulil en 

Diepte-Schrieken (Lille-Beerse). 
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 Vogels 

Er zijn nauwelijks historische broedvogelgegevens bekend over het domein.  Er zijn wel bronnen die in de 

jaren 1950 nog watersnippen in het Diepgoor hebben weten broeden.  Het Diepgoor en het Gemeenteheideven 

waren destijds belangrijke jachtterreinen voor waterwild (wilde eend, wintertaling, watersnip, …) (Gustaaf 

Gevers, 2006: mond. med.).  In de laagte 11k1 broedde in de jaren ’50 zomertaling  (Tony Paulussen, 

2008: mond.med.). 

 

In de periode 2000-2002 inventariseerden Paul Prinsen en Jef Mangelschots (Natuurpunt vzw) het militair 

domein (BIJLAGE 2.11).  De broedvogelsoorten die als kenmerkend voor grove dennenbestanden, 

vochtige loofhoutbestanden, heide- en venmilieus kunnen worden beschouwd, omvatten 

vertegenwoordigers van verschillende ecologische vogelgroepen SIERDSEMA (1995). 

 

Tot de best ontwikkelde vogelgroepen in het militair domein kunnen de Kruisbek-groep, de Vink-groep, 

de Winterkoning-groep en de Kleine bonte specht-groep gerekend worden.  

In de overheersende grove dennenbestanden van Tielenkamp I, nabij Gemeenteheide-Noord, De Waal, 

Kraanschot en van Tielenheide komt vooral de eerste groep nadrukkelijk voor, met onder meer kuifmees, 

zwarte mees en goudhaantje en kruisbek als onregelmatige broedvogel (3 broedparen in 2000).  

 

De gemengde loofhoutbestanden, voor Tielenkamp I ten westen van Octrooipaal en overheersend in 

Tielenkamp II, nabij Duivendonken zijn eerder geschikt voor de tweede, derde en vierde groep. Daar komen 

onder meer houtduif, ransuil (1 broedpaar), koolmees, Vlaamse gaai, winterkoning, roodborst, 

matkopmees (8 broedparen), vink, pimpelmees en kleine bonte specht (2 tot 3 broedparen) voor.  Een 

aantal soorten, waaronder grote bonte specht, zwarte specht (3 broedparen) en boomkruiper -soorten uit 

de Grote bonte specht-groep- vinden geschikte foerageermogelijkheden in beide biotooptypes. Door het 

ontbreken van relevante oppervlaktes aan jonge bosstadia ontbreken tot op zekere hoogte de broedvogels 

van struwelen, opslag en bosranden, waartoe onder meer nachtegaal (slechts 1 broedpaar), bosrietzanger, 

spotvogel, braamsluiper en grasmus moeten worden gerekend. Een aantal minder kritische soorten 

waaronder tuinfluiter en fitis komen wel voor. Deze soorten behoren tot de Grasmus-groep. In de 

vochtige loofhoutbossen nabij Duivendonken, aansluitend op de vallei van de Grote Kaliebeek komen 

fragmentair ook enkele soorten uit de Appelvink-groep voor, met naast tjiftjaf ook houtsnip als 

belangrijkste vertegenwoordiger. Deze laatste soort werd in het late voorjaar gezien en kan als 

onregelmatige broedvogel worden beschouwd. 
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Als overige goed ontwikkelde vogelgroep in het militair domein Tielen kan de Geelgors-groep gerekend 

worden. In de heide- en stuifzandgebieden van Tielenheide en de omgeving van De Waal komen onder 

meer groene specht (7 broedparen), boomleeuwerik (3 broedparen), boompieper (25 broedparen), 

nachtzwaluw (2 à 3 broedparen in 2007) en gekraagde roodstaart (37 broedparen!) voor. Ontbrekende 

soorten zijn de geelgors zelf en echte zeldzaamheden als hop, draaihals alsook klapekster,  waarvoor het 

militair domein wel een geschikt overwinteringsgebied vormt.  

 

Fragmentair ontwikkelde vogelgroepen in het militair domein Tielen zijn -naast de Grasmus-groep en de 

Appelvinkgroep- ook nog de Tapuitgroep, de Roodborsttapuit-groep en de Dodaars-groep.  

 

Tot de onregelmatige broedvogels kunnen enkele soorten uit minder typische vogelgroepen worden 

aangegeven, waaronder kuifeend, boomklever, goudvink en bonte vliegenvanger (telkens max. 1 

broedpaar) en wielewaal (2 broedparen). Overige, markante broedvogels in het militair domein zijn 

boomvalk (1 broedpaar), buizerd (5 broedparen), sperwer (1 broedpaar), wespendief (1 broedpaar), havik 

(1 à 2 broedparen) en ransuil (min. 1 broedpaar).  Het korhoen verdween ongeveer 25 jaar geleden als 

broedvogel. 

 

In de wijdere omgeving van het militair domein is ook de Wulp-groep vertegenwoordigd, met wulp, 

veldleeuwerik, graspieper als kenmerkende vertegenwoordigers. Migraties van deze groep tot binnen het 

militair domein zijn echter weinig voor de hand liggend. Overige markante broedvogels uit de omgeving 

zijn bosuil en kerkuil. 

 
Tabel 2.23 :  Waargenomen broedvogels uit de rode lijstcategorieën zeldzaam, kwetsbaar, bedreigd en met 

uitsterven bedreigd (Naamgeving etc. naar VERMEERSCH E.A., 2004).   

Soort Categorie 
Rode Lijst 

Habitat 

Boomleeuwerik Kwetsbaar  Open, schaars begroeide terreinen met boomopslag 
Boompieper Bedreigd  Heiden, open bossen, e.d. 
Gekraagde roodstaart Kwetsbaar  Open tot halfopen bossen (weinig ondergroei), kapvlakten, bosranden, … 
Goudvink  Bedreigd Bossen met weelderige ondergroei 
Matkop Kwetsbaar  Jonge wilgen-, berken- en elzenbossen 
Nachtegaal Kwetsbaar  Bossen met weelderige ondergroei 
Nachtzwaluw  Kwetsbaar  Open bosgebieden, bosranden, kapvlakten, structuurrijke heiden 
Wielewaal  Bedreigd  Eikenbossen, broekbossen, populieraanplantingen, …  

 

Hieronder volgt een beschrijving van de voornaamste aandachtsgroepen: 
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Kruisbek-groep 
Tot deze groep behoren broedvogels van opgaand bos in de grove dennenbestanden van het militair domein. 

Door het duidelijk ijler worden van deze bestanden onder invloed van recente dunningsingrepen, evolueert dit 

broedbiotoop meer en meer naar een open naaldhoutscherm met afwisselende loofhout-onderbegroeiing. Door 

het nog ontbreken van een dichte kruidlaag is in deze bestanden voorlopig nog weinig beschutting aan te treffen. 

Dit gegeven leidt vermoedelijk tot de actueel geringe soortendiversiteit, waardoor nog steeds de weinig kritische 

soorten uit de Kruisbek-groep domineren, met onder meer kuifmees, zwarte mees en goudhaantje, aangevuld 

met roodborst, matkopmees en staartmees uit de Winterkoning-groep en vink uit de Vink-groep. 

 

Geelgors-groep 
Tot deze groep behoren broedvogels van boomgroepen in de open gebieden, bosranden en open bossen van het 

militair domein. Belangrijk is de aanwezigheid van kale, bij voorkeur zandige plekken op de bodem (PEETERS, 

2003). Broedgelegenheid binnen het militair domein is te zoeken in de ijle bosbestanden en kleinere kapvlakten, 

onder meer ter hoogte van Tielenheide-Noord en De Waal-West. De geelgors-populatie zelf is niet als stabiel te 

beschouwen, temeer daar de geruilverkavelde agrarische omgeving ten westen van het militair domein- nog maar 

weinig kleinschalige bosranden, houtkanten en bomenrijen biedt.  

Tapuit-groep 
Tot deze groep behoren broedvogels van recent vastgelegde stuifzandvegetaties en droge heide met zandige 

plekken en/of zeer lage vegetaties (PEETERS, 2003). De aanwezigheid van konijnenholen in het terrein heeft 

meestal een positief effect op de aanwezigheid van deze soorten. Broedgelegenheid binnen het militair domein is 

te zoeken in de open heideterreinen ter hoogte van Tielenheide-Noord en De Waal-West en in de zeer korte schrale 

vegetaties ter hoogte van De Waal-Oost. Van de tapuit zijn echter geen recente broedgevallen bevestigd. Wellicht 

omvat het huidige habitat te weinig open terrein, met een te gering aandeel open plekken. Ook de activiteit van 

het kleiduifschieten in het open heidegebied van Tielenheide-Noord is nefast voor deze soort, terwijl de 

zomerjeugdkampen ter hoogte van het droge grasland nabij De Waal-Oost ook nadelig zijn voor deze soort en 

andere mogelijke vertegenwoordigers uit deze groep. 

 

Roodborsttapuit-groep 
Tot deze groep behoren broedvogels van structuurrijke en vaak reliëfrijke heide met struiken of struwelen. De 

groep is best vertegenwoordigd op vochtige heideterreinen (SIERDSEMA, 1995). Broedgelegenheid binnen het 

militair domein is te zoeken in de strooiselruigten met boomopslag ter hoogte van Tielenheide-Zuid, De Waal-West 

en het Diepgoor.  

Door de recente natuurinrichtingsmaatregelen nabij het natuurreservaat Tielenheide, ten oosten palend aan het 

militair domein Tielenheide, kunnen verwachtbare soorten als roodborsttapuit, grasmus en kneu op korte termijn 

deze groep mogelijk uitbreiden. Het extensief begrazingsbeheer biedt alvast meer kansen voor spontane 

struweelvorming ter hoogte van de daar aanwezige graslanden.  
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Dodaars-groep 
Tot deze beperkte groep behoren broedvogels van zowel voedselarm als vrij voedselrijk water, evenwel met een 

lichte voorkeur voor voedselarm water (SIERDSEMA, 1995). Broedgelegenheid binnen het militair domein is te 

zoeken in een tweetal open vennen ter hoogte van Tielenheide-Zuid, een open, kunstmatige waterpartij ter hoogte 

van De Waal-West en een ter hoogte van De Waal-Oost en verder nog een venige poel ter hoogte van Duivendonken. 

Ook in de omgeving van de Balderij en het Rielenbroek, oostwaarts van het militair domein, worden, samen met 

waterral, blauwborst, sprinkhaanrietzanger en ijsvogel, nog meerdere territoria van dodaars en wintertaling 

gemeld. Geoorde fuut wordt vermoedelijk enkel nog als toevallige gast in de omgeving van het militair domein 

waargenomen. Zwarte stern en geoorde fuut zijn vermoedelijk nooit als broedvogel genoteerd gezien de 

oppervlakte aan grotere open vengebieden, behalve in de periodes voor de heidebebossing, steeds beperkt is 

gebleven. Het langzaam verlanden van de vennen nabij Tielenheide-Zuid, noch het verlanden van enkele kleinere 

kunstmatige waterpartijen en/of vochtige depressies in het militair domein, hebben geleid tot echt geschikte 

biotopen voor onder meer rietzanger, blauwborst of rietgors. Hiermee zijn dus zowel de Rietzanger-groep, de 

Porseleinhoen-groep als de Rietgors-groep ondervertegenwoordigd in het militair domein. Wel zijn er incidentele 

broedgevallen van waterhoen die overigens weinig specifieke biotoopeisen stelt. 

 Zoogdieren 

In het kader van de opstelling van het uitgebreid beheerplan is in de periode zomer 2003 tot winter 2004 

een gerichte inventarisatie gebeurd naar vleermuizen (via bat-detector), reeën (via sporen-onderzoek) en 

muizen (via braakbalonderzoek). Van overige zoogdiergroepen werd een minder gerichte inventarisatie 

uitgevoerd (via waarneming en sporenonderzoek, aangevuld met gegevens uit verspreidingsatlassen). De 

inventarisaties gebeurden op basis van een samenwerking met de vzw Natuurpunt Studie (waarnemer S. 

Verkem). 

 
Tabel 2.24 :  Waargenomen zoogdieren uit de rode lijstcategorieën zeldzaam, kwetsbaar, bedreigd en met 

uitsterven bedreigd (Naamgeving etc. naar CRIEL E.A., 1994).   

Soort Categorie 
Rode Lijst

Habitat 

Veldspitsmuis  zeldzaam Houtkant, bosrand 
Waterspitsmuis (?) bedreigd Beek  

 

Vleermuizen 

 

Bij terreinbezoeken op 08/08/2003 en 12/08/2003 werden slechts 4 verschillende vleermuissoorten 

waargenomen in het militair domein, met name gewone dwergvleermuis, laatvlieger, watervleermuis en 
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rosse vleermuis. Er werd ook één niet nader geregistreerde Myotis sp. waargenomen. Enkel van de gewone 

dwergvleermuis en de laatvlieger werden meerdere waarnemingen gedaan. Watervleermuis en rosse 

vleermuis werden slechts éénmalig waargenomen. 

Vliegroutes werden vooral aan de westelijke zijde van het gebied gezocht, maar werden niet gevonden. 

Langs de rand van het gebied werden wel verschillende vleermuizen gevonden en de aanwezigheid van 

een groot aantal gewone dwergvleermuizen zeer vroeg in de avond ter hoogte van Zwepenstraat wijst op de 

nabijheid van een kolonie. Ten zuiden van het gebied werden, eveneens vrij vroeg op de avond, enkele 

laatvliegers gehoord. Dit wijst er eveneens op dat de kolonie van deze dieren zich in de woonkernen ten 

zuiden van het studiegebied bevindt. Meer in het noordwesten, waar mogelijk instroom van vleermuizen 

uit het Grotenhoutbos te verwachten was, werd geen enkele aanwijzing gevonden van bestaande 

vliegroutes.2 Ook in het oostelijk gedeelte van het militair domein werden geen aanwijzingen gevonden 

voor vliegroutes in en uit het gebied.  

In Tielenkamp bevinden zich een groot aantal, meestal leegstaande loodsen. Enkele daarvan werden, bij 

wijze van steekproef, onderzocht op sporen van vleermuizen (uitwerpselen). In geen van de onderzochte 

loodsen werden sporen van vleermuizen aangetroffen. De meeste loodsen zijn voor vleermuizen perfect 

toegankelijk, maar de naakte dakstructuur (golfplaten zonder houten binnenafwerking) is niet bijzonder 

geschikt voor vleermuizen. Mogelijk worden de loodsen wel gebruikt in het najaar door baltsende 

mannetjes. Hoewel geen vliegroutes werden gevonden, bevinden de kolonies van gewone dwergvleermuis 

en laatvlieger zich naar alle waarschijnlijkheid buiten het onderzochte gebied. Het is bijvoorbeeld niet 

onwaarschijnlijk dat er zich een kolonie bevind in de militaire gebouwen in de zuidpunt van het 

studiegebied (niet onderzocht). Er werden ook geen aanwijzingen gevonden van de aanwezigheid van 

boombewonende kolonies in het studiegebied, wellicht door het ontbreken van oude bomen met holten.  

 

In het ganse militair domein werden foeragerende vleermuizen aangetroffen, maar telkens in een 

opvallend geringe soortendiversiteit. Vooral boombewonende vleermuizen komen niet of nauwelijks voor 

in het gebied. Slechts op 1 plaats, boven het open water 33b1 werd een watervleermuis waargenomen en 

ook rosse vleermuis werd maar 1 maal gehoord. De waargenomen vleermuizen lijken zich te concentreren 

in de kleine open stukjes rond de loodsen en boven de open waterpartijen in het gebied.  

 

De aantallen waargenomen vleermuizen wijzen erop dat het gebied grote potenties heeft als 

 
2 Het ontbreken van duidelijke vliegroutes is mogelijk te wijten aan het vrij late jaartijdstip van inventarisatie. Eventuele kraamkolonies 
splitsen reeds vanaf eind juli op in kleine groepjes, waardoor de dieren minder geconcentreerd zijn en eventuele vliegroutes niet meer 
zo duidelijk zijn vast te stellen.  
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foerageergebied, maar de soortendiversiteit is zeer beperkt. Als kolonieplaats is het militair domein 

momenteel niet belangrijk voor vleermuizen. De drie belangrijkste redenen hiervoor zijn de monotone 

naaldhoutbestanden met weinig of geen onderbegroeiingen, het ontbreken van grote open waterpartijen 

en het ontbreken van geschikte kolonieplaatsen voor boombewonende vleermuizen.  

 

Reeën 

 

Bij de inventarisatie van ree werden beide zijden van de Zevendonkse weg over het volledige traject 

doorheen het militair domein onderzocht op sporen van grote zoogdieren. Zowat over het volledige 

traject, met uitzondering van het gedeelte t.h.v. de stelplaats waar de draadafsluiting recent nog is 

vernieuwd, zijn er wissels van ree vastgesteld. De drukst gebruikte wissels liggen op plaatsen waar 

geleidingselementen (houtkanten of restanten van de afsluiting) dwars op de rijweg lopen. De vroegere 

prikkeldraadafsluiting is grotendeels verdwenen en zelfs waar ze nog aanwezig is, vormt ze duidelijk geen 

barrière voor de zoogdieren. De grote hoeveelheid wissels en de intensiteit in het gebruik wijzen erop dat 

de grote zoogdieren beide delen van Tielenkamp, samen met het gebied Tielenheide als één geheel 

beschouwen. De Zevendonkse weg, waarlangs over de gehele weg wildspiegels zijn geplaatst, noch de 

spoorweg Herentals-Turnhout blijken een barrière te vormen. Er zijn wel regelmatige meldingen van 

verkeersslachtoffers op de Zevendonkse weg (jaarlijks ca. 5 tot 8 gevallen). De totale reeënpopulatie in het 

militair domein wordt geschat op ca. 70 tot 80 dieren. 

 

Muizen 

 

Uit het onderzoek van resten uit ca. 25 braakballen van bosuil en kerkuil, verzameld in de verspreid 

staande loodsen binnen Tielenkamp werden in totaal 5 muizensoorten teruggevonden. Het betreffen 

bosmuis, huisspitsmuis, veldspitsmuis, gewone/tweekleurige bosspitsmuis en veldmuis. Van deze soorten 

is de veldspitsmuis als vrij zeldzaam te beschouwen, het is een soort van kleinschalige landschappen, met 

afwisseling van open gebieden met bos en houtkanten. Vermoedelijk is vooral het gebied van Tielenkamp 

II een geschikt leefgebied voor deze soort.  

Een gerichte inventarisatie naar waterspitsmuis langsheen de oostzijde van het militair domein leverde 

geen waarnemingen op. Recente meldingen uit het aanluitende gebied Zevendonk, langsheen de 

bovenloop van de Grote Kaliebeek en de Echelsgracht zijn wel bekend, zodat een toekomstige 

herkolonisatie niet uitgesloten is.  
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Op basis van recente verspreidingsgegevens (Verkem, De Maeseneer, Vandendriessche, Verbeylen en 

Yskout, 2003) kunnen voor de kilometerhokken waarin het militair domein is gelegen ook nog dwergmuis, 

huismuis en rosse woelmuis worden aangegeven. 

 

Overige zoogdieren 

 

Van vos werden een beperkt aantal burchtlocaties aangetroffen nabij Het Blok in een talud ter hoogte van 

bestand 35c en in enkele verboste schutsdammen rond aanwezige loodsen in Tielenkamp I. 

Sporenonderzoek naar onder meer steenmarter in de loodsen heeft niets opgeleverd.  Van de overige 

zoogdieren waaronder eekhoorns, konijnen, mollen, egels en ratten zijn geen gedetailleerde gegevens 

voorhanden. Tijdens de terreininventarisatie werden losse waarnemingen gedaan van rode eekhoorn, 

konijn en haas. Recente verspreidingsgegevens (Verkem, De Maeseneer, Vandendriessche, Verbeylen en 

Yskout, 2003) voor de kilometerhokken waarin het militair domein is, melden verder Westeuropese egel, 

Europese mol, wezel, hermelijn en bunzing. Van boommarter en steenmarter zijn ook voor de ruimere 

omgeving van het militair domein geen recente waarnemingen bekend. 

 

De laatste otter die gezien werd in het domein werd net na WOII gevangen in het Galgengoor (en nadien 

tegen betaling tentoongesteld op de kermis in Tielen) (Gustaaf Gevers, 2006: mond.med.). 

 

2.3.5. Zeldzame, bedreigde en beschermde soorten 

2.3.5.1. Rode-lijst soorten 

In de onderstaande tabel werden voor de soortengroepen die min of meer gebiedsdekkend werden 

geïnventariseerd de rode lijstcategorieën 1, 2, 3 en Z geselecteerd.  Tevens is voor de soorten die binnen 

deze categorieën vallen, hun algemene voorkeur  voor bos versus open plekken of overgangen hier tussen 

opgegeven.  Hieruit blijkt dat het overgrote deel van zeldzame of bedreigde soorten gebonden is aan open 

terreinen (heiden, graslanden, bermen, vennen, …) of bosranden en open plekken in bossen.   

 

De soorten die min of meer aan bossen gerelateerd zijn, zijn vooral typische soorten van vochtige tot 

natte bossen.   
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Tabel 2.24 :  Rode lijstcategorie 1, 2, 3 & Z van hogere planten, vogels, libellen, dagvlinders, sprinkhanen en 
zoogdieren met opgave van vindplaats en voorkeur voor open plek of bos († : uitgestorven in het militair domein). 

 
RODE LIJSTSTATUS SOORT VOORKEUR OPEN 

PLEK / BOS 
LOCATIE 

Dwergvlas  Open Langs spoorweg Met verdwijning bedreigd 
(Cat. 1: Critically 
endangered) 

Kleine tijm  Open Langs spoorweg  

Waterspitsmuis Bos (Duivendonken?)-Winkel Bedreigd  
(Cat. 2: Endangered) Goudvink  Bos Vlakgoor, Galgengoor & 

Duivendonken 
 Boompieper  Open / overgang Verspreid in westen Tielenkamp & 

Tielenheide 
 Wielewaal  Bos Duivendonken – Winkelsbroek 
 Bosbeekjuffer Bos Vnl. langs Grote Kaliebeek  
 Variabele waterjuffer  Open (ven) De Waal  
 † Maanwaterjuffer  Open (ven) Klein Goor; vennen Tielenheide 
 Dwergzegge  Open (ven) Diepgoor, Gemeenteheideven, 

Galgengoor 
 Klein blaasjeskruid  Open (ven) Klein Goor; Gemeenteheideven 
 Witte waterranonkel Open (ven) Gemeenteheideven, tot eind jaren ’90 in 

poel ten zo van Vlakgoor; tot medio 
jaren ’80 in  11k1 
 

Kwetsbaar 
(Cat. 3: Vulnerable) 

Boomleeuwerik  Open Langs spoor; De Waal; Veedijks heiken 

 Gekraagde roodstaart  Overgang Verspreid  
 Matkop  Bos Vlakgoor, Galgengoor & 

Duivendonken 
 Nachtegaal Bos Duivendonken 
 Nachtzwaluw Overgang Langs spoor; De Waal; Veedijks heiken 
 Beekoeverlibel  Open (ven) De Waal 
 Glassnijder  Open (ven) Diepgoor  
 Noordse witsnuitlibel  Open (ven) Klein Goor 
 Tangpantserjuffer Open (ven) Duivendonken, De Waal, Diepgoor, 

Gemeenteheideven 
 Venglazenmaker  Open (ven) De Waal; Gemeenteheideven 
 Snortikker  Open De Waal, langs spoor, Tielenheide 
 Bont dikkopje  Overgang Verspreid  
 Bruine eikenpage  Overgang Tielenheide, De Waal, Kraanschot-

Noord 
 † Gentiaanblauwtje Open Tielenheide (tot 1994) 
 Groentje  Open / overgang De Waal, Diepgoor, Gemeenteheideven 
 †? Heideblauwtje  Open Langs spoor (tot ± 2004); Tielenheide 

tot ±2000 
 †? Heivlinder  Open Langs spoor (tot ± 2005) 
 Kleine ijsvogelvlinder  Bos / overgang Duivendonken – Winkelsbroek 
 Dwergviltkruid  Open De Waal, Tielenheide & bermen in 

westen 
 Gevlekte orchis  Open Duivendonken, Vlakgoor 
 Grote ratelaar  Open Duivendonken 
 † Heidekartelblad  Open Tielenheide  
 Hondsviooltje Open Bermen in centraal en westelijk deel 
 Kikkerbeet  Open (ven) Nabij Kluizemans 
 Klein tasjeskruid Open Langs spoor, De Waal 
 Klokjesgentiaan  Open Tielenheide; Klein Goor & Galgengoor 

tot ± 1980 
 Kruipbrem  Open Veedijks Heiken, De Waal 
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 Liggende 
vleugeltjesbloem  

Open Bermen ten O van Diepgoor 

 Moerashertshooi  Open (ven) De Waal, Diepgoor, Gemeenteheideven 
 Ogentroost  Open Bermen nabij Diepgoor-Galgengoor 
 Ronde zonnedauw  Open (ven) Galgengoor, Klein Goor 
 Veenpluis  Open (ven) Klein Goor, centrale vennenzone, 

Duivendonken 
 Witte snavelbies Open Klein Goor 
 † Waterdrieblad 

 
Open (ven) Diepgoor (tot ± 1960) 

Veldspitsmuis Bos ? Zeldzaam  
(Cat. Z: Rare) Vinpootsalamander  Open (ven) De Waal, Duivendonken 
 Levendbarende hagedis Open / overgang Tielenheide; De Waal; Diepgoor; 

Gemeenteheideven; spoorwegberm 
 Hazelworm  Overgang Tielenheide 
 Heikikker  Open (ven) Tielenheide, Klein Goor, Diepgoor, 

Gemeenteheideven 
 Koraaljuffer  Open (ven) Diepgoor, Gemeenteheideven 
 Tengere pantserjuffer  Open (ven) De Waal, Diepgoor, Gemeenteheideven 
 Venwitsnuitlibel  Open (ven) De Waal, Diepgoor 
 Heidesabelsprinkhaan  Open De Waal;  
 Negertje  Open Veedijks Heiken 
 Veldkrekel  Open De Waal, langs spoor, Veedijks Heiken 
 Gladde vrouwenmantel  Open Vlakgoor 
 Kleine veenbes  Open (ven) Klein Goor 
 † Steenanjer  Open Wegberm ten O van Vlakgoor 

 
 

KAART 23b geeft een idee van de ruimtelijke spreiding van concentraties aan rode lijstsoorten.   Hiermee 

worden de hot-spots voor zeldzame of bedreigde soorten cartografisch gesitueerd.  Enkel de 

soortengroepen waarvoor een vrij goede gebiedsdekkende inventaris beschikbaar is, zijn hierbij in 

beschouwing genomen.  BIJLAGE 2.13 lijst de soorten op die binnen verschillende deelgebieden –

ecologisch min of meer homogene zones- geïnventariseerd werden.   

KAART 23c localiseert de vindplaatsen van (met uitsterven) bedreigde hogere planten. 
 

2.3.5.2. Beschermde soorten (voor zover waargenomen en/of met zekerheid recent verdwenen) 

Hogere planten 
Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata)   Beschermd 
Brede wespenorchis (Epipactis helleborine)   Beschermd 
Echt duizendguldenkruid (Centaurea erythraea)   Beschermd 
Gewone dophei (Erica tetralix)    Beschermd 
Kleine zonnedauw (Drosera intermedia)   Beschermd 
Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe)   Beschermd 
Koningsvaren (Osmunda regalis)    Beschermd 
Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundata)    Beschermd 
Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia)   Beschermd 
Steenanjer (†) (Dianthus deltoides)    Beschermd 
Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata)    Beschermd 
Witte waterlelie (Nymphaea alba)    Beschermd 
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Mossen en Korstmossen 
Genus veenmossen (Sphagnum sp.)    Beschermd 
Subgenus rendiermossen (Cladonia subgenus Cladina)  Beschermd 
 

Ongewervelden 
Libellen (alle soorten)     Beschermd 

Zandloopkevers (alle soorten)    Beschermd 

Loopkevers (alle soorten)     Beschermd 

Grote groene sabelsprinkaan (Tettigonia viridissima)  Beschermd 
Gentiaanblauwtje (Maculinea alcon)    Beschermd 
Bont dikkopje (Carterocephalus palaemon)   Beschermd 
Bruine eikepage (Satyrium ilicis)    Beschermd 
Groentje (Callophrys rubi)     Beschermd 
Eikepage (Neozephyrus quercus)    Beschermd 
 

Reptielen en Amfibieën 
Heikikker (Rana arvalis)     Beschermd 

 

Broedvogels 
Bonte vliegenvanger (Fidecula hypoleuca)   Beschermd 
Boomklever (Sitta europaea)     Beschermd 
Boomkruiper (Certhia brachydactyla)    Beschermd 
Boomleeuwerik (Lullula arborea)    Beschermd 
Boompieper (Anthus trivialis)    Beschermd 
Boomvalk (Falco subbuteo)     Beschermd 
Bosuil (Strix aluco)      Beschermd 
Buizerd (Buteo buteo)     Beschermd 
Dodaars (Tachybaptus ruficollis)    Beschermd 
Fitis (Phylloscopus trochilus)     Beschermd 
Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)   Beschermd 
Goudhaantje (Regulus regulus)    Beschermd 
Groene specht (Picus viridis)     Beschermd 
Grote bonte specht (Dendrocopos major)   Beschermd 
Heggemus (Prunella modularis)    Beschermd 
Houtsnip (Scolopax rusticola)     Beschermd 
Kleine bonte specht (Dendrocopos minor)   Beschermd 
Koolmees (Parus major)     Beschermd 
Kruisbek (Loxia curvirostra)     Beschermd 
Kuifmees (Parus cristatus)     Beschermd 
Matkopmees (Parus montanus)    Beschermd 
Nachtegaal (Luscinia megarhynchos)    Beschermd 
Pimpelmees (Parus caerulus)     Beschermd 
Ransuil (Asio otus)      Beschermd 
Roodborst (Erithacus rubecula)    Beschermd 
Sperwer (Accipiter nissus)     Beschermd 
Staartmees (Aegithalos caudatus)    Beschermd 
Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)     Beschermd 
Tuinfluiter (Sylvia borin)     Beschermd 
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Wielewaal (Oriolus oriulus)     Beschermd 
Winterkoning (Troglodytes troglodytes)    Beschermd 
Witte kwikstaart (Motacilla alba)    Beschermd 
Zwartkop (Sylvia atricapilla)     Beschermd 
Havik (Accipiter gentillis)     Beschermd 
Wespendief (Pernis apivorus)     Beschermd 
 
 

Zoogdieren 
Vleermuizen (alle soorten)     Beschermd 

Gewone bosspitsmuis (Sorex araneus)    Beschermd 
Huisspitsmuis (Crocidura russula)     Beschermd 
Veldspitsmuis (Crocidura leucodon)     Beschermd 
Waterspitsmuis (Neomys fodiens)     Beschermd 
Rode eekhoorn (Sciurus vulgaris)     Beschermd 
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2.4. OPBRENGSTEN EN DIENSTEN 

Sinds de uitvoering van het bosbeheer door AMINAL Afdeling Bos & Groen in 1989 zijn verscheidene 

dunningskappingen doorgevoerd.  Enkel in bestand 13a werd een eindkap (Amerikaanse eik) uitgevoerd.  

Windval leidde in 1984, 1985 en 1987 tot bijkomende houtverkopingen.  Voor een overzicht van het 

gekapt volume wordt verwezen naar de gegevens van voormalig boswachter J. Diels. De in de Tabel 2.25 

weergegeven percelen 16 (Hoge Blokken-sportpark) en een deel van perceel 27 (Nieuwkopen-MT) zijn in dit 

bosbeheerplan niet weergegeven op de bestandskaart.   
 

Tabel 2.25: Overzicht van gekapt volume (periode 1989-2007). 

Jaar Percelen Soort # stuks Volume (m³) Opbrengst 
32, 33, 34, 35 Ps 12040 763 8924 EUR 1989 

30, 36 Ps 2768 584 9420 EUR 
1990 15, 16 Ps 2928 468 4958 EUR 

10, 11, 12, 13, 14 Ps 952 368 992 EUR 
15,16, 31 (deel) Ps 509 169 1047 EUR 

20, 21 Ps 1065 400 2286 EUR 
22, 23, 24, 25 Ps 1682 563 5336 EUR 

26, 27 Ps 1254 387 3674 EUR 
30, 31 (deel), 32, 33 Ps 1790 479 2760 EUR 

34, 35, 36, 37 Ps 1668 491 3895 EUR 
24 Ps 37 23 eigen gebruik kazerne 

1991 

12, 16, 22 LH 7 6 eigen gebruik kazerne 
1996 10, 11, 12, 13, 14, 16, 27 Ps 1983 486 5181 EUR 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Ps 9480 1963 16361 EUR 
15, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 

33, 34, 35, 36, 37 
Ps, Be, E 1355 91 188 EUR 

(brandhout personeel) 

1997 

10, 15, 22, 26 E, Po, Ps 6 5 eigen gebruik kazerne 
1998 30, 31, 32, 34, 35 Ps 11684 1819 15865 EUR 
1999 15, 16 Ps 2523 643 6321 EUR 
2000 21, 24, 26 Ps 7506 2039 26773 EUR 

10, 11, 12, 13, 14, 27 Ps 1916 665 9172 EUR 2002 
ten noorden van Tielenkamp  zE 210 66 607 EUR 

20, 22, 23, 25, 27 Ps 4531 1397 14000 EUR 
(Houthandel Ras) 

2003 

16, 26, 27, 33 Ps+LH ? 78,41 124 EUR 
(brandhout personeel) 

21, 30; 32, 33, 36  
 

Ps 
 

11.364 2572 
 

25.500 EUR 
(Houthandel Ras) 

2004 

Verspreide kleine loten Ps+ LH ? 150 155 EUR 
(brandhout personeel) 

31; 34; 35; 37 Ps 
 

6872 
 

1940 17.000 EUR 
(Houthandel Ras) 

2005 

Verspeide kleine loten Ps; Be; avK ? 220 270 EUR  
(brandhout personeel) 

13a; 15 Ps 1705 873 15.500 EUR 
(Vamecohout) 

2006 

Verspeide kleine loten Ps; Be; avK ? 290 305 EUR 
(brandhout personeel) 

20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; MT; 
sportpark 

Ps 
 

10.585 4295 138.000 EUR 
(Norbord) 

2007 

20m; 20l; 22c; 24b; MT Ps; Be; avK ? 240 ? (brandhout personeel) 
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2.5. SPECIFIEKE KRACHTLIJNEN, KNELPUNTEN EN BEHEERCONSEQUENTIES 

Het militair domein Tielen is een overwegend vlak tot licht golvend gebied dat zwak afhelt naar het 

zuiden.  Het militair domein Tielen is gesitueerd op het interfluvium van de Grote Kaliebeek en de Aa.  

Het gebied kan grotendeels beschouwd worden als een infiltratiegebied met (zeer) lage grondwaterstanden 

in de nazomer, de kweldruk is enkel beduidend aan de oostrand van het domein, in de vallei van de Grote 

Kaliebeek.  Het grondwaterniveau wordt mogelijk lokaal beïnvloed door een reeks van diepe en enkele 

ondiepe vergunde grondwaterwinningen, waaronder enkele grootschalige, industriële exploitaties. Het 

grondwater zelf is overwegend van goede kwaliteit. De bodems bestaan hoofdzakelijk uit droge tot natte 

zandgronden met podzolprofiel. Zowel het natuurlijke drainagesysteem als de bodems zijn (oppervlakkig) 

verstoord door menselijke ingrepen, plaatselijk komt een onverstoord (stuif)duin-microreliëf voor.   De 

vennen in Tielenkamp zijn nagenoeg allemaal sterk vergraven.  Ze werden medio 19de eeuw ontgonnen 

met als doelstelling bebossing mogelijk te maken.   

 

Het gebied omvat een hoofdzakelijk beboste zandrug, afgewisseld met gedeeltelijk vergraste heiden, 

venrelicten en gegraven plassen, grote laagten met venige slenken, akkers en in de vallei van de Grote 

Kaliebeek moerasbossen en enkele soortenrijke graslanden.  Samengevat zijn de natuurwaarden van de 

hogere gronden en beekdalen gebonden aan voedselarme omstandigheden. De kwetsbaarheid of 

gevoeligheid van dit fysisch milieu voor verstoring/verontreiniging (water, bodem, lucht) is in het 

algemeen groot.  Verder is het militair domein kwetsbaar tot zeer kwetsbaar voor verzuring (hogere 

zandgronden), verdroging (beekdalen en venrelicten), vermesting (grond- en oppervlaktewater) en 

ecotoopverlies in het algemeen. 

 

De bestandsopbouw in het domein is gekenmerkt door uitgestrekte oppervlaktes van vrij ijle, homogene 

bestanden. Het naaldhout (grove den) heeft hierin een sterke dominantie. In de onderetage van deze 

bestanden vestigen zich wel meerdere waardevolle loofhoutsoorten. De natuurlijke verjonging is plaatselijk 

beperkt en wordt gehypothekeerd door een aanzienlijke wilddruk en door de verspreiding van 

Amerikaanse vogelkers. Tevens is de structuur, zowel de verticale als horizontale structuur, behoorlijk 

monotoon.  De weinig variabele leeftijdsverdeling (overwicht aan de categorie 41-80 jaar) en de eenduidige 

standplaats leiden tot gelijkvormige bestanden met slechts 1 of 2 etages. Op het horizontale vlak is de 

menging van de bestanden voor het overgrote deel homogeen en is het voorkomen van kleinere open 

ruimten en open water aan de lage kant. Verder is het aandeel oude bomen en dood hout (alle 

sortimenten) klein tot zeer klein. 
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Ook voor de loofhoutbestanden (berk, zomereik & zwarte els) gelden dezelfde opmerkingen in verband 

met natuurlijke verjonging, bestandsopbouw en het beperkte aandeel oude bomen en dood hout. In deze 

bestanden is wel een zekere invloed van een historisch hakhoutbeheer aanwezig. Ondanks het voorkomen 

van een behoorlijke soortenrijkdom aan bomen en struiken, vormt vooral het gebrek aan 

structuurdiversiteit een actueel knelpunt in de bestandsopbouw.  

 

Binnen het militair domein is er sprake van uitgesproken fysische gradiënten -van zeer droge profielloze 

zandafzettingen tot zeer natte veenbodems- waardoor de ecologische waarden van de bossen op 

middellange termijn zeer hoog moeten worden ingeschat.  Actueel zijn vooral de vochtige tot natte bossen 

van belang voor verscheidene bedreigde of zeldzame plant- en diersoorten.   

 

Ook buiten bosverband zijn de potenties hoog in te schatten. Vooral de venrelicten en droge tot vochtige 

heidegebieden en heischrale bermen alsook een beperkt aantal (matig) soortenrijke graslanden vertonen 

actueel reeds een opmerkelijke biodiversiteit met zeldzame en/of kwetsbare soorten.  Meerdere soorten 

zijn ofwel door hun voorkomen binnen een Europees beschermd habitattype ofwel als zeldzame, 

kwetsbare of bedreigde rode-lijstsoort van groot belang.  De rode lijstsoorten zijn vooral te vinden in de 

droge en vochtige heischrale graslanden en natte heiden.   Van de onderzochte groepen zijn de meest 

bijzondere en bedreigde soorten m.a.w. vooral gebonden aan heischrale milieus.  Dit geldt zowel voor de 

flora als voor de fauna.   Ook onder de soorten van voedselarme wateren en de periodiek droogvallende 

oevers ervan bevinden zich nogal wat rode lijstsoorten.  

 

Wat betreft de huidige landbouwconcessies kan de vraag gesteld worden of het voorkomen van intensief 

landbouwgebruik gehandhaafd kan blijven binnen het ecologisch waardevol bos- en heidecomplex.  In het 

militair domein kan immers vastgesteld worden dat dit gebruik leidt tot vermesting en verdroging. Ook 

met betrekking tot de nabijgelegen grondwateronttrekkingen is een verscherpt beleid aangewezen. 

 

Tenslotte wijzen we erop dat er in de wijdere ruimtelijke context, vooral met betrekking tot de omgevende 

beekdalen, een sterkere verweving tussen landbouw, bosbouw en natuur gewenst is, met natuurgerichte 

normen voor gebruik van bemestings- en bestrijdingsmiddelen, met uitbreiding van de actuele 

bosoppervlakte en met meer aandacht voor kleinschalige landschapselementen. Belangrijk hierbij zijn de 

na te streven verbindingen met omliggende bos- en natuurgebieden tot een functioneel ecologisch 

netwerk.  Dit teneinde isolatie en uitsterven van lokale populaties te voorkomen. 
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3. BEHEERDOELSTELLINGEN 

 
Vooraleer de beheerdoelstellingen in detail te behandelen wordt als inleiding een overzicht geboden van 

de verschillende interacties op het vlak van het wettelijk kader en de beleidsrandvoorwaarden. Hierin 

wordt een onderscheid aangehouden tussen beleidsmaatregelen enerzijds en beschermings- en 

beheermaatregelen anderzijds. 

 

!Belangrijke opmerking!  De definitieve bestandsnummering wijkt af van deze in de voorgaande hoofdstukken 

(1 & 2).  Reden hiervan zijn de grootschalige heide- en venherstelwerken die maken dat op deze plaatsen 

nieuwe/ andere beheerentiteiten ontstaan waarvoor een specifiek beheer gepland is. 
 

 

• Beleidsmaatregelen 

 

De aanduiding als EU-Habitatrichtlijngebied is, naast het Natuurdecreet en Bosdecreet, het belangrijkste 

wettelijke besluit dat ingrijpt op het beheer in het militair domein. 

 

In het kader van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) zal, overeenkomstig de door het Decreet van 19 juli 

2002 gewijzigde artikels 18 en 19 van het Bosdecreet: 'een beheer gevoerd worden ten behoeve van het behoud, de 

ontwikkeling of herstel van de biologische diversiteit, van populaties van zeldzame soorten of ondersoorten en ten behoeve van 

de instandhouding, de ontwikkeling of het hertel van habitats of deels natuurlijke ecosystemen'. In het militair domein zal 

dus gestreefd worden naar het behoud en -waar mogelijk- naar de verdere ontwikkeling van de aanwezige 

habitattypes. Het specifiek karakter van de militaire functie dient echter steeds als eerste prioriteit in acht 

genomen te worden. 

 

Het Decreet op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (1997) berust enerzijds op het zorgprincipe en 

anderzijds op de afbakening van het VEN en IVON. Hierbij wordt gesteld dat natuur niet mag 

achteruitgaan, dat schade aan natuur dient voorkomen te worden en dat de bescherming van natuur 

voorop dient te staan. 

 

Het Bosdecreet (1990 en latere wijzigingen en aanvullingen) gaat uit van de verschillende hedendaagse 

functies van het bos: economische, sociale, educatieve, ecologische en schermfunctie. Het bos kan 

gelijktijdig verschillende functies vervullen. Het toekomstig beheer binnen het militair domein zal 
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gebaseerd worden op de ‘Beheervisie openbare bossen’ (ANONYMUS, 2001). Deze beheervisie is de Vlaamse 

operationalisering van de ideeën rond duurzaam en natuurgetrouw bosbeheer en geldt als raamwerk voor 

het opstellen van een beheerplan en het uitvoeren van geplande ingrepen. Binnen dit raamwerk zijn er 

echter keuzemogelijkheden om het beheer te voeren aangepast aan de lokale situatie. 

 

De overeenkomst tussen de Belgische Staat (Ministerie van Defensie) en het Vlaams Gewest (1991) 

beoogt 'de instandhouding, het herstel en de natuurlijke ontwikkeling van de natuurlijke habitats, ecosystemen en 

landschappen met ecologische waarde die van internationaal belang zijn, evenals het behoud van wilde soorten, in het 

bijzonder van die welke bedreigd, kwetsbaar en/of zeldzaam zijn, en houdt rekening met de hoofdfunctie van militair 

gebruik en voorgeschreven bestemming van de terreinen'. In deze overeenkomst wordt ook aangegeven dat -indien 

er omwille van operationele behoeften, infrastructuurwerken of manoeuvres moeten gebeuren- het 

Ministerie van Defensie alle maatregelen neemt om schade aan natuur te voorkomen, te beperken of te 

herstellen. 

 

Het militair domein wordt tenslotte volgens de Landschapsatlas (AROHM, 2001) ook aangewezen als 

landschappelijke relictzone 'Bosgebied Leiseinde en De Waal' (R10093) omwille van historische en esthetische 

waarden. Ingevolge de wijziging van 21 december 2001 van het Decreet betreffende de landschapszorg 

van 1996 zijn aanvullende subsidiemogelijkheden voorhanden en zijn tevens nadere uitvoeringsbepalingen 

in voorbereiding (evenwel niet voor de Vlaamse Overheid).   

 

 

• Beschermings- en beheermaatregelen 

 

De bijzonderste vegetaties in het militair domein worden gekenmerkt door droge heiden, droge en 

vochtige heischrale graslanden, natte heiden, venvegetaties en venige bossen.  In gevolge het 

Natuurdecreet is het wijzigen van 'vennen en heiden' en ook de activiteit die deze vegetaties 

onrechtstreeks wijzigt, verboden (Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van 

nadere regels ter uitvoering van het Natuurdecreet, artikel 7). 

 

De aanduiding van de vallei van de Grote Kaliebeek als VEN 1ste fase-gebied (aangrenzend aan het militair 

domein) brengt evenzeer enkele specifieke verplichtingen met zich mee. Volgende algemene regels kunnen 

een invloed hebben op het beheer: 
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• Het is verboden om niet-inheemse planten, struiken of bomen te introduceren in het VEN, behalve 

als dat opgenomen is in een goedgekeurd bosbeheerplan. De beheervisie openbare bossen 

(Anonymus, 2001) stelt daaromtrent dat op termijn gestreefd moet worden naar 100 % inheemse 

soorten in het VEN. 

• Bemesting en het gebruik van bestrijdingsmiddelen is verboden binnen bossen, behalve als dat 

opgenomen is in een goedgekeurd bosbeheerplan. 

• Zonder vergunning mag het huidige waterpeil binnen het VEN niet worden veranderd (zie echter ook 

Art. 18 Decreet Natuurbehoud). 

• Zonder vergunning mag de structuur van waterlopen niet worden gewijzigd (zie echter ook Art. 18 

Decreet Natuurbehoud) 

• De verandering van de structuur van het landschap, zoals grondwerken en de verwijdering van kleine 

landschapselementen, worden zonder vergunning niet toegelaten binnen het VEN. 

 

Op basis van de opgedane kennis over het ecosysteem van het militair domein en de huidige 

functievervulling zullen hieronder beheerdoelstellingen worden geformuleerd binnen de grenzen van het 

aangehaalde wettelijk en beleidskader. Het groot aantal actuele en potentiële natuurwaarden van het 

militair domein Tielen, onder meer bevestigd door het uitgebreide wettelijk kader van toepassing op het 

gebied, doen besluiten dat de ecologische functie in het gehele domein (uitgezonderd kazerne, stelplaats en 

sportpark) voorrang moet krijgen op andere bosfuncties, rekening houdend met de beperkingen eigen aan 

de militaire functie van het domein. Daarnaast is, vanuit beleids- en maatschappelijk standpunt, ook een 

economische, sociaal-educatieve en wetenschappelijke invulling wenselijk. Deze mogen echter niet in 

tegenspraak zijn met de ecologische functievervulling. 
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3.1.  BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T.  DE ECOLOGISCHE FUNCTIE 
 

Het Bosdecreet omschrijft de zorg voor het behoud, de ontwikkeling of het herstel van de ecologische 

functie van de bossen. Voor de openbare bossen zijn de doelstellingen geconcretiseerd in de 'Beheervisie 

openbare bossen' (ANONYMUS, 2001) als leidraad voor duurzaam bosbeheer.  Deze vraagt aandacht voor 

onder meer:  

 

• het bevorderen van een gevarieerde bosstructuur door onder meer ongelijkjarigheid en 

ongelijkvormigheid na te streven; 

• het stimuleren van natuurlijke processen door een voldoende aanwezigheid van oude bomen, dood 

hout, autochtone soorten, licht in het bos en bijzondere bosplekken als bronnen, poeltjes, een 

natuurlijke mantel/zoomvegetatie; 

• een gepast beheer van zeldzame soorten, (deels) natuurlijke habitats of ecosystemen, natuurelementen 

en landschapsecologisch en cultuurhistorisch waardevolle elementen; 

• een beheer gericht op het tegengaan van alle nadelige externe beïnvloeding. 

 

Het militair domein kent belangrijke actuele en potentiële natuurwaarden. Door haar relatieve rust zijn er 

behoorlijk stabiele biotopen tot ontwikkeling kunnen komen.  De oude stuifduinenstructuur is nog steeds 

terug te vinden in het landschap. Deze is hoofdzakelijk met naaldhout bebost. Verspreid komen 

waardevolle oppervlakten droge en vochtige heidevegetaties, heischrale en droge graslandvegetaties, 

moeras- en waterplantenvegetaties voor. Deze herbergen zeldzame of bedreigde soorten uit diverse 

taxonomische groepen (mossen, vaatplanten, waterwantsen, libellen, dagvlinders, amfibieën, reptielen, 

vogels, zoogdieren,...).  De omgeving van De Waal, het Diepgoor en het Veedijks Heiken zijn wat dit betreft 

de belangrijkste locaties.  De biologisch meest waardevolle bosbestanden situeren zich in de lager gelegen 

gebieden aansluitend op de vallei van de Grote Kaliebeek (Duivendonken) en de centrale venige laagten 

(Galgengoor, Vlakgoor & Diepgoor) met elzenbroekbossen, berken-elzenbos, eiken-berkenbossen, eiken-

elzenbossen, wilgenstruwelen en plaatselijk gagelstruweel.  

 

De omvorming van de naaldhoutbestanden naar structuurrijke, gemengde bosbestanden en het 

gedeeltenlijk herstel van een aanzienlijke oppervlakte open heide-terreinen vormen een uitdaging voor de 

toekomst. Uit recent ecohydrologisch (LAURIJSSENS e.a., 2007) en historisch-ecologisch (ROMBOUTS K., 

2006) onderzoek blijkt namelijk dat er centraal in het militair domein grote potenties zijn voor ven- en 

heideherstel.  Ook de adviezen van deskundigen van het Nederlands project ‘Overlevingsplan Bos en 

Natuur” (VAN KLEEF & BROUWER, 2006) en het INBO (DE BECKER P., DE BLUST G. & LAURIJSSENS G.,  
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2006: mond. med.) zijn overtuigend.  Piet De Becker wijst ondermeer op grote abiotische gelijkenissen 

met een succesvol herstelproject in erkend natuurreservaat Langdonken (Herselt).   

 

Ten slotte vormt het militair domein een belangrijke schakel in de groene corridor tussen de 

natuurgebieden in de Centrale en Noordelijke Kempen. 

 

Om de ecologische waarde van het militair domein te optimaliseren, moeten de bijzondere fauna- en flora-

elementen behouden en -bij voorkeur- versterkt worden. Op gemeenschaps- en ecosysteemniveau moeten 

natuurlijke processen maximaal kunnen spelen. Concreet zullen voornoemde doelstellingen gerealiseerd 

worden door het verder behoud, het herstel of de ontwikkeling van volgende Habitatrichtlijntypes: 

  

• Types 2310 + 4010 + 4030 (psammofiele, vochtige en droge heide) wordt nagestreefd en type 

2330 (open grasland). 

• Types 3110 + 3130 (mineraalarme oligotrofe waters en oligotrofe tot mesotrofe stilstaande 

waters). 

• Types 7140 + 7150 (overgangs- en trilveen en slenken in veengronden). 

• Het prioritaire type 91E0* (alluviale bossen). 

• Op lange termijn wordt er gestreefd naar een aanzienlijke toename van het type 9190 (oude 

zuurminnende Eikenbossen) 

Al deze habitats bevinden zich momenteel in een zeer ongunstige staat van instandhouding in Vlaanderen 

(DUMORTIER e.a., 2007). 

 

Belangrijk is verder dat er binnen het domein gestreefd wordt naar een goede connectiviteit tussen de 

open ruimten met heiden, vennen en (heischrale) graslanden.  

 

Dit alles resulteert in een habitat-streefbeeld met ca. 110.7 ha bijkomende oppervlakte aan habitattypes die 

op middellange termijn zullen ontwikkeld worden.   

Benadrukt wordt dat de cijfers in tabel 3.1 benaderend zijn en dat de juiste afbakening van de types niet 

altijd eenduidig kan gebeuren.  Dit heeft ondermeer te maken met moeilijkheden met betrekking tot het 

inschatten van potenties maar ook met de vaststelling dat bepaalde types onderling zeer sterk verweven 

aanwezig zijn.  Daarom is in een aantal gevallen geopteerd om in de tabel een aantal types bij elkaar te 

nemen.  De te herstellen vennen bijvoorbeeld zijn opgenomen onder één noemer: “type 3110 en 3130”.  

Daarnaast is te verwachten dat er een zekere oppervlakte natte heide (type 4010) zal ontwikkelen langs de 
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oevers van deze vennen maar ook deze oppervlakte is in de tabel vervat onder de noemer “type 3110 en 

3130”.   Een gelijkaardige problematiek stelt zich voor de heide- en graslandtypes in de droge sfeer.     

Wat het type oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten (type 9190) betreft, wordt aangenomen dat grosso 

modo de helft van de oppervlakte van de grove dennenbestanden op profielloze stuifzandafzettingen (cfr. 

KAART 11) binnen de planperiode naar een habitatwaardige situatie kunnen evolueren.  Gestreefd wordt 

naar een voldoende gunstige staat van instandhouding volgens de beoordelingscriteria opgenomen in HEUTZ & 

PAELINCKX (2005).    

 
Tabel nr.3.1: Ingeschatte actuele (cfr. KAART 13) en nagestreefde oppervlakte aan habitattypes (periode 2003-2025) 

 
HABITATRICHTLIJNTYPE ACTUELE

Opp. (ha) 
NAGESTREEFDE 

Bijkomende Opp. (ha) 
TOTALE  Opp. 
(ha) op termijn 

(2025) 
Psammofiele heide met struikhei en brem (Calluna- en 
Genista-soorten) (2310)  
(cg, cgb op profielloze zandafzettingen) 

6,4 

Droge heide (alle subtypen) (4030) 
(cd, cdb, cm, cmb, en cg, cgb op niet-profielloze 
zandafzettingen zie 2310) 

19,1 

 
 

12.3 
 

 
 

37.8 
 (deels 2330) 

 

Open grasland met bunt- en struisgrassen 
(Corynephorus- en Agrostis-soorten) op landduinen 
(2330) (ha, hab, had) 

5,4 18.7 24.1 
(deels 2310-4030)

Nardus graslanden (6230)* 
(hn, hmo) 

<0,1 Max. 0,3 
(mozaïek met 4010 en 

2330) 

max. 0,4 
(mozaïek met 
4010 en 2330) 

Mineraalarme oligotrofe waters van de Atlantische 
zandvlakten (3110) (ao) 

0,2 

Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande waters met 
vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflora en/of 
de Isoëtes-Nanojunctea (3130) (aom°) 

1,6 

 
 

 14.3 
 
 

 
 

16.1 

Noord-Atlantische vochtige heide met gewone 
dophei (Erica tetralix) (4010) (ce en qb/ceb buiten 
locaties met slenken in veengronden zie 7150) 

0,3 

Overgangs- en trilveen (7140) 
(ces, cm) 

<0,1 

 
 

> 1.7  

 
 

> 2 

Slenken in veengronden met soorten van het 
snavelbiezenverbond (Rynchosporion) (7150) (ce en 
qb/ceb binnen slenken in veengronden) 

<0,3 0,3 max. 0,6 

Overblijvende of relictbossen op alluviale grond 
(Alnion-glutinoso-incanea) (91E0)* (vm, vo, vn) 

 
23.8 

 
3.6 

 
27.4 

Oude zuurminnende Eikenbossen met Quercus robur 
op zandvlakten (9190) (qb op zeer droge of 
profielloze zandafzettingen) 

/ Ca. 60 Ca. 60 

Totalen:
 

57,3 110.7 
 

168 
 

* prioritair habitat 
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Het minimum structuur areaal voor eiken-berkenbos bedraagt ca. 50 ha.  Het minimum structuur areaal is 

een mimimumoppervlakte waarbij een bostype als een zelfstandige ecologische eenheid kan functioneren 

(HERMY & VANDEKERKHOVE, 2004).  Voor een voldoende gunstige staat van instandhouding van een open 

heidelandschap met afwisseling van voldoende tot goed ontwikkelde droge heide, natte heide, 

duinvegetaties of vennen is er al vlug 15 à 200 ha nodig.  Voor veenbossen (type 91EO) bedraagt deze 

oppervlakte ruim 30 ha (HEUTZ & PAELINCKX (2005).   

 

Hieronder worden de bijzonderste principes en aspecten van deze beheerdoelstellingen die betrekking 

hebben op de ecologische functie, beargumenteerd. In Deel 4 worden vervolgens de technische 

beheermaatregelen om deze doelstellingen te realiseren verder toegelicht.  Een streefbeeldvisie voor de 

toekomstige ontwikkeling binnen het militair domein wordt weergegeven in KAART 24. 
 

3.1.1. Sterke reductie aandeel homogeen naaldhout 

Het merendeel van de homogene naaldhoutbestanden zal op termijn een omvorming naar structuurrijke, 

ongelijkjarige, gemengde bestanden ondergaan waarbij minstens 30 % van het grondvlak wordt 

ingenomen door inheemse loofbomen. Deze omvorming wordt gerealiseerd onder het bestaande 

hooghoutscherm door middel van progressieve dunningen. Verhoogde lichtinval schept daarbij kansen 

voor spontane vestiging van loofhoutsoorten waaronder wilde lijsterbes, sporkehout, zomereik, ruwe berk 

en lokaal ook blauwe bosbes. Grove den kan evenwel als standplaatsgeschikte, inheemse naaldhoutsoort 

deel blijven uitmaken van de gevarieerde bestandsopbouw. De voornaamste beheermaatregel hierbij 

betreft de variabele kappingen in een omlooptijd van 8 jaar (met facultatieve omloop van 4 jaar). 
  

3.1.2. Reductie aandeel uitheemse houtsoorten 

Overeenkomstig de doelstelling om op lange termijn te streven naar een toename van streekeigen loofhout  

in openbare bossen, zullen de soorten zomereik, ruwe berk en zwarte els zowel bij dunningen als bij 

verjonging van bestanden bevoordeeld worden en zal het aandeel exoten, waaronder Amerikaanse eik en 

Amerikaanse vogelkers, systematisch teruggebracht worden.  

De werkwijze verschilt echter in functie van de betreffende soorten en bestandstypes. De voornaamste 

beheermaatregel hierbij betreft de verderzetting van de integrale bestrijding van Amerikaanse vogelkers in 

de struik- en kruidlaag door middel van een stobbe- en/of bladbehandeling. Voor Amerikaanse eik wordt 

voorzien in het ringen of in het lokaal verwijderen van bomen om grote zaadbronnen te reduceren.  
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3.1.3. Verhoging aandeel structuurrijke, ongelijkjarige gemengde loofhoutbestanden 

Dit principe volgt rechtstreeks uit de visie tot omvorming van de homogene naaldhoutbestanden en uit de 

doelstelling rond het maximaal behoud en de verdere spontane ontwikkeling van de broekbossen. Ook het 

behoud, herstel en verdere ontwikkeling van een gevarieerd, inheems Eiken-Berkenbostype met zowel 

droge, zuurminnende varianten en meer vochtige varianten draagt daar toe bij. De voornaamste 

beheermaatregel, naast de vooropgestelde reductie van het aandeel homogeen naaldhout betreft de lokale 

gestuurde vernatting van het Galgegoor, Vlakgoor en Diepgoor en van de omgeving Duivendonken.  Het betreft 

een maatregel tegen de algemene verdroging van het gebied sinds de tweede helft van de negentiende 

eeuw.  De fijnregeling van de vernattingsmaatregelen gebeurt volgens de richtlijnen in LAURIJSSENS e.a. 

(2007) met als belangrijkste randvoorwaarde dat bijkomende wateroverlast buiten het militair domein 

absoluut vermeden dient te worden.   

 

Bronnen van diffuse verontreiniging, in essentie door intensief landbouwgebruik, zullen in de mate van 

het mogelijke weggewerkt worden. Hiertoe wordt er een consequent uitdovingsbeleid m.b.t. de 

landbouwconcessies gevoerd;  de huidige concessies zijn in geen geval overdraagbaar, evenmin aan 

familieleden.  Gronden die middels dit proces vrijkomen, worden in beheer gegeven bij het ANB die de 

gronden conform het beheerplan inricht en beheert. 

 

3.1.4. Heideherstel- en ontwikkeling 

De permanente open ruimten met heidebegroeiingen vormen in het militair domein een belangrijke 

component van het ecosysteem. Ze vormen het geschikte habitat voor heel wat planten en dieren die 

gebonden zijn aan lichtrijke omstandigheden. Deze habitats zijn –zeker ten opzichte van de recente 

historische evolutie- relatief schaars en geïsoleerd en dienen versterkt en/of bijkomend gecreëerd te 

worden.  

 

De voornaamste beheermaatregel hierbij betreft de plaatselijke integrale of gedeeltelijke kapping van 

bosbestanden met een gunstige uitgangspositie voor heideherstel, gevolgd door plaggen.  

 

Binnen de huidige planperiode is voorzien in de ontwikkeling van ca. 32.7 ha heide s.l., dit is de som van 

droge heide, droge schraalgraslanden en natte heide.  Hier is de ontwikkeling van natte heide op venoevers 

niet inbegrepen.  Evenmin zijn hierin de ca. 10 meter brede bermen temidden van bosbestanden ten 

westen van de spoorweg verrekend; door deze gericht te beheren zal nog eens 2.5 ha heide s.l. kunnen 

gecreëerd worden.   
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De maatregel zal grotendeels ten koste gaan van bos maar wordt bijvoorbeeld ook gerealiseerd door het 

gericht beheer van brandgangen en het creëren van enkele permanente open plekken.  Op de ruimtebalans 

tussen beboste en niet beboste terreinen wordt onder punt 3.1.7 verder ingegaan.   

 

De heideterreinen ter hoogte van De Waal (Tielenkamp) en Veedijks Heiken (Tielenheide) zijn vooral 

belangrijk voor droge heidevegetaties, heischrale en droge graslandvegetaties, stuifduinvegetaties, mos- en 

korstmosvegetaties en in mindere mate ook voor vochtige heidevegetaties. In de omringende 

bosbestanden, langsheen het spoorwegemplacement, rondom de loodsen en blusvijvers en langsheen de 

wegen en brandgangen en in beperkte mate ook nabij de Balderij komen nog kleinere heiderelicten en 

heischrale of droge graslanden voor.  De bestaande en gedeeltelijk gedegradeerde droge heide dient 

behouden en verder ontwikkeld te worden, met aandacht voor brede overgangszones naar de randen van 

de bosbestanden toe.  

De heide zal vanuit de bestaande open ruimte-kernen hersteld worden waarbij onder meer ten behoeve 

van de structuurdiversiteit berken, eiken en vliegdennen groepsgewijs behouden kunnen blijven. Relevante 

ruimtelijke verbindingen op korte termijn worden voorzien tussen De Waal en het Diepgoor, tussen De Waal 

en bestand 22g en tussen Tielenheide en het Veedijks Heiken.  Verder  is er via een corridor langsheen de 

spoorweg ook een verbinding voorzien tussen Tielenheide en Tielenkamp.  Deze corridor zal, vertrekkend 

vanuit de aanwezige brede brandgangen, aangevuld worden met de ontwikkeling van golvende of 

rafelende bosranden met mantel- en zoomvegetaties.   

 

De voornaamste beheermaatregelen na heideherstel betreffen het periodiek verjongen van heide door 

kneuzen, maaien, chopperen, vegen en/of plaggen, telkens met afvoer van de biomassa en het geregeld 

kappen van allerlei houtige opslag.  Het ruime aandeel vergraste heide kan in de nazomer machinaal 

gemaaid te worden.  Voor de omgeving van de munitieloodsen dienen sterk gedifferentieerde maaibeurten 

aangehouden te worden, alsook een periodieke kapping van de boomopslag ingepast indien de 

heidebegroeiingen door spontane bosontwikkeling worden bedreigd.  

 

Specifiek voor wat betreft Tielenheide is voorzien in een gerichte begrazing (met Koniks-paarden, 

eventueel aangevuld door schapenbegrazing) van het integrale gebied met volledige aansluiting op het 

huidige begrazingsblok ten oosten ervan. Grote grazers zullen daarbij nieuwe processen (begrazing en 

betreding) introduceren en zorgen voor een grotere structuur- en soortendiversiteit.  Inzet van grazers kan 

gebeuren na voorafgaandelijke, aanvullende of herstellende beheerwerken in functie van bosomvorming, 

heide- en venherstel.  Ook voor Tielenkamp wordt de mogelijkheid open gehouden om de effecten van 

een extensieve begrazing in de open ruimten te evalueren. 
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3.1.5. Venherstel en herinrichting kunstmatig gegraven open waters 

Om de typische venflora en -fauna nieuwe ontwikkelingskansen te bieden, worden de venlocaties met 

hoge kansrijkdom op herstel van venplantengemeenschappen ter hoogte van Diepgoor, Gemeenteheideven, 

Veedijks Heiken en het duinengebied ten zuiden van Veedijks Heiken actief hersteld. De streefdoelen 

omvatten vochtige heidevegetaties uit het Gewone Dopheide-verbond en moeras- en 

waterplantenvegetaties uit het Snavelbies- en Oeverkruid-verbond. In het Galgengoor wordt plaatselijk 

ruimte geboden voor de uitbreiding van het aanwezige gagelstruweel.  

 

Een eerste voorname beheermaatregel betreft het ontbossen van oeverzones waarbij de windwerking op 

de oevers wordt vergroot, de eutrofiëring door bladval wordt gereduceerd en de verdamping wordt 

verlaagd.  Verder herstel gebeurt middels  plaggen en weghalen van organische slib- en sapropeliumlagen, 

in het Diepgoor en het Gemeenteheideven gevolgd door ontpanden.   

Later in de planperiode zal geëvalueerd worden of het zinvol is een aantal andere vennen –o.a. een deel 

van het Vlakgoor- op te schonen.  Een en ander zal afhangen van bijkomend onderzoek en de resultaten 

van het venherstel in het begin van de planperiode.  

 

Ook in een aantal kunstmatig gegraven open wateren (onder meer nabij De Waal en verder verspreid over 

het domein) kunnen water-, oever- en moerasplantengemeenschappen actief hersteld worden. In de 

verlandingsstadia dient plaatselijk ruimte geboden te worden voor de ontwikkeling van vegetaties op 

drijvende veenmoskussens en zeggenvegetaties.  De voornaamste beheermaatregelen betreffen hier het 

volledig verwijderen van houtige opslag uit de oeverzone en het éénmalig en plaatselijk machinaal 

afvlakken van oevergedeelten.  Desgevallend dient de sliblaag éénmalig of met ruime tussenperiodes 

machinaal weggehaald te worden.  Bepotingen of herbepotingen met vis zijn stellig te vermijden gezien de 

natuurlijke vengebonden fauna aangepast is aan een visloos milieu.   

 

3.1.6. Behoud & ontwikkeling graslanden, ruigtes, berm- en mantel- zoomvegetaties 

Deze biotopen zijn van groot belang voor heel wat planten en dieren die gebonden zijn aan 

overgangssituaties (bos-open ruimte). Ze zijn tegenwoordig nauwelijks aanwezig en verdienen dan ook de 

nodige aandacht.  De voornaamste maatregelen betreffen het opzetten van gebruiksovereenkomsten voor 

botanisch graslandbeheer met aangepaste maaidata of begrazingsdichtheid en zonder mestgift en het 

periodiek uitvoeren van een zoombeheer door maaien en kappen en –specifiek voor de brandgangen- het 
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grotendeels achterwege laten van het periodiek frezen. Voor de te maaien gedeelten (bermen, open 

ruimten rond loodsen en blusvijvers,…) dient een afzonderlijk maaischema te worden gevolgd. 
  

3.1.7. Verantwoorde boscompensatie 

3.1.7.1. Bosbalans 

Afgaande op tabel 2.2. (ecotoopkartering) bedraagt de actuele beboste oppervlakte (anno 2007) 394.4 ha.  

Dit is inclusief de bossen in de omgeving van de militaire infrastructuur (garage) en het sportpark (samen 

ca. 30 ha).  Het streefbeeld 2025 (KAART 24) voorziet een totale bosoppervlakte van ca. 405 ha.  Dit is 

tevens inclusief de bossen in de omgeving van de MT en het sportpark.  Ook zomen, bermen en niet-

permanente open plekken in de bossfeer zitten hierin vervat.   

 

Zoals reeds aangehaald in tabel 3.1 is binnen de huidige planperiode voorzien in de ontwikkeling van ca. 

32.7 ha heide (som van droge heide, droge schraalgraslanden en natte heide) en ca. 14.3 ha vennen en 

venoevers (= deels natte heide).   Volgens de vigerende stedenbouwkundige wetgeving dient hiertoe 

25ha53a effectief ontbost te worden.  De resterende oppervlakte wordt overwegend gerealiseerd door het 

gericht beheren en/of uitbreiden van brandgangen en reeds bestaande permanente open plekken (Diepgoor, 

Gemeenteheideven, Duivendonken, …) in de bossfeer (< 3ha).  Plaatselijk worden ook nieuwe open plekken in 

de bossfeer gecreëerd (Galgengoor en Duivendonken).  

 

Omdat het doorgaans kleine, eerder geïsoleerde wateren betreft met een relatief kleine oeverzone of 

althans een oeverzone zonder noemenswaardige natte heidevegetatie van enige omvang is geopteerd de 

meso- en oligotrofe wateren in een aparte kategorie te steken.   

De oppervlakte van 2 militaire woningen nabij Prijsheiden (ca. 0.7 ha) en de loskade (ca. 1.2 ha) worden in 

verdere analyses niet in beschouwing genomen. 

 

Indien we rekening houden met de beboste oppervlakte rond de MT, het sportpark en de loodsen komen 

we tot een totale nagestreefde oppervlakte aan bosvegetaties van 405 ha.  De oppervlakte aan niet beboste 

terreinen, i.c. de grotere heide- en venhabitats ter hoogte van De Waal, Diepgoor en Veedijks Heiken bedraagt 

52.1 ha (10.4%).  Andere niet-bosvegetaties liggen verspreid tussen bosbestanden en worden beschouwd 

als open plekken in de bossfeer.  Juridisch worden ze als bos beschouwd.  Ze zijn goed voor ruim 43.3 ha 

wat een totale juridisch bosoppervlakte van 448.6 ha geeft.  
 

 



Tabel nr.3.2: Ingeschatte oppervlakte streefbeeld 2025 (KAART 24). 

 

 

Streefbeeld Ha 

Eutrofe wateren 0.7 

Oligo- tot mesotrofe wateren met plaatselijk natte heide in oeverzone 16.1 

Natte heide 2.1 

Droge heide 37.8 

Droge schrale graslanden 24.1 

Vochtige tot natte schrale graslanden 13.7 

Akker 0.9 

Totaal 95.4 

Droog zomereiken-berkenbos 118.3 

Matig droog tot nat zomereiken-berkenbos 239.6 

Zeer nat zomereiken-berkenbos 18.5 

Gagelstruweel  1.6 

Eiken-elzenbos en elzenbroekbos 27.4 

Totaal 

Waarvan  

 Bosranden (ca. 12 km x 15m) 

Brede heischrale bermen binnen bos (2.5km x 10m) 

MT en Sportpark

405.3 

 

18 

2.5 

30 

Totale oppervlakte 500.7 

 
Tabel nr.3.3: Juridische bosbalans bij realisatie van het streefbeeld (KAART 24). 

 
Terreintype Aantal hectaren % (incl. MT & 

sportpark) 
% (excl. MT & 

sportpark) 
BEBOST 

- bosvegetaties 
- open plekken in de 

bossfeer 
 

 
383.2 
65.4 

 
85.4 
14.6 

 
84.4 
15.6 

NIET BEBOST 52.1   
TOTAAL 500.7   

 

Samen met de boszomen (ca. 3.6% of 18 ha), de brede, heischrale bermen binnen bosbestanden in het 

westen van Tielenkamp (ca. 0.5% of 2.5 ha) en het gagelstruweel in het Galgengoor (1.6ha) bedraagt de 

totale oppervlakte aan open plekken binnen de bossfeer 65.4 ha.   
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3.1.7.2. Boscompensatie & bosuitbreiding 

Boscompensatie en bosuitbreiding zal plaatsvinden op uit concessie vrijkomende cultuurgronden binnen 

het militair domein.  De totale oppervlakte die hiervoor weerhouden wordt, is 44 ha.   

 

In het kader van het Lifeproject DANAH wordt het merendeel van de te compenseren oppervlakte (25.5ha) 

in andere militaire domeinen in Vlaanderen gerealiseerd.  Slechts 3 ha wordt binnen Tielenkamp bebost.   

 

Teneinde de resterende 41 ha effectief te bebossen, zal een consequent uitdoofbeleid van de 

landbouwconcessies gevoerd worden.  Dit houdt in dat enkel landbouwers in hoofdberoep in aanmerking 

komen en dat de concessies niet overdraagbaar zijn aan derden, evenmin aan familieleden.  Bebossing is 

noodzakelijk om binnen de planperiode in de domeinen Tielenkamp en Tielenheide tot een positieve 

bosbalans te komen. 

 

De bebossing van de cultuurgronden gebeurt gefusioneerd (aanplanting van groepen zomereik & overige 

oppervlakte natuurlijke verjonging).  Bij de spontane bosontwikkeling dient een tijdelijke distelbestrijding 

te worden toegepast. 

Voorafgaand aan bebossingen zal nagegaan worden of er maatregelen kunnen genomen worden om het 

oorspronkelijke reliëf te herstellen.  

 

3.1.8. Verhoging van de hoeveelheden oud en dood hout 

Het aandeel dood hout, zowel staand als liggend, wordt in openbare bossen systematisch opgevoerd tot 

minimum 4 % van het totale volume. Door een gericht beheer zal gezorgd worden voor een continu 

aanbod van dood hout van verschillende diktes en verschillende boomsoorten.  De voornaamste 

beheermaatregel betreft het laten liggen van een voldoende aandeel dunningshout en het op stam houden 

van oude en/of kwijnende hoogstammige bomen (bos- en parkbomen). Voor enkele unieke bomen met 

erfgoedbelang (onder meer fruitbomen en linde-exemplaren bij voormalige hoeve-sites) wordt een 

aangepast behoud vooropgesteld. Ook in het kader van de exotenbestrijding kan een versneld aanbod van 

staand dood hout worden bekomen, onder meer door het ringen van Amerikaanse eiken. 

 

3.1.9. Globaal versterken van verbindende natuurwaarden  

Langs of tussen grote landbouwgebruikspercelen kunnen nieuwe houtkanten en/of bomenrijen worden 

aangeplant. Op geschikte locaties (onder meer oorspronkelijke depressies) kunnen permanent of tijdelijk 
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waterhoudende poelen worden aangelegd. Bestaande houtkanten, bomenrijen, poelen en depressies 

verdienen een afzonderlijk en aangepast beheer. 
 

3.1.10. Aangepast en gedifferentieerd beheer van infrastructuur (wegen, gebouwen,...) 

Enerzijds zorgt de wegennetwerk in het militair domein voor een interne versnippering en verstoring.  

Anderzijds is het wegennetwerk gunstig voor de biodiversiteit door de creatie van milieuvariaties en -

gradiënten en door de corridorfunctie voor onder meer vleermuizen.  Bovendien is een gedeeltelijke 

opbraak van het wegennetwerk vanuit cultuurhistorisch en beheertechnisch oogpunt niet wenselijk.   

Het met behulp van herbiciden vrijhouden van boswegen, bospaden en draadafsluitingen binnen het 

militair domein zal tegen 2008, met uitzondering van de stelplaatsen, volledig afgebouwd worden. 

Verspreid over het domein komen tal van vervallen constructies, garages, wachtlokalen en oefenterreinen 

(trainingstoestellen en hindernissen) voor. Een aantal structuren werken landschapsverstorend. Tevens 

zijn enkele verontreinigingen vastgesteld. Opruiming van niet-functionele structuren en omzichtige 

(bodem)sanering van vervuilde toestanden dringt zich op.  Mogelijke sanering kan gekoppeld worden aan 

maatregelen rond natuurtechnische milieubouw.  Ook het gebruik van het vroegere oefenplein en de 

omgeving van de Schietstandlaan voor het kleiduifschieten brengt heel wat verstoring (geluidsoverlast) en 

vervuiling (loodhagel, stuk geschoten kleiduiven) met zich mee.  De activiteit laat zich overigens ook niet 

passen in de opties rond begrazing.  Snelle stopzetting, verplaatsing en opruiming worden daarom 

voorgesteld.  

 

Voor specifieke en vaak kunstmatige biotopen waaronder blusvijvers, loodsen en spoorwegemplacement 

dienen specifieke beheermaatregelen vooropgesteld te worden onder meer in functie van fauna-elementen. 

Bepaalde aanvullende beheermaatregelen kunnen worden genomen (onder meer plaatsen van bijkomende 

wildspiegels langsheen de Zevendonkseweg, inpassen van kleine fauna-uitstapplaatsen bij blusvijvers, 

behoud van spoorstaven als micro-habitat voor hagedissen, behoud van permanente invliegopeningen in 

loodsen als schuilgelegenheid voor holenbroeders en evt. vleermuizen). 

 

Bij een eventueel herstel van de grotendeels vervallen afsluiting rond het domein zal gebruik gemaakt 

worden van faunavriendelijke gladde draad i.p.v. prikkeldraad.   
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3.2. BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE ECONOMISCHE FUNCTIE 

Het Bosdecreet omschrijft de economische functie als de voortbrenging van hout en van andere 

bosproducten, waarvan de winning het voortbestaan van het bos niet bedreigt. Het bos dient te worden 

beschouwd en behandeld als een hernieuwbare natuurlijke hulpbron die belangrijke grondstoffen levert.  

Aldus wordt voldaan aan de beginselen van multifunctionaliteit en de criteria duurzaam bosbeheer. 

 

Concreet wordt gestreefd naar stamhout van grove den in grotere diameterklassen. Dit impliceert een 

langere bedrijfstijd voor de naaldhoutbestanden in omvorming naar gemengde bestanden.  Het beheer zal 

zich daarbij vooral richten op de productie en oogst van kwaliteitshout voor duurzame toepassingen.  

Door kleinschalig groepen zomereik in nauw plantverband aan te planten –ook binnen bestaande 

bestanden- kan op termijn naar kwaliteitshout van eik gestreefd worden.  De grootte van deze groepen 

bedraagt maximaal 0.5 ha. 

 

De gemiddelde jaarlijkse volume-aanwas in de min of meer exploiteerbare bosbestanden (ca. 310 ha)3 

wordt geschat op 5 m³/ha/jaar (bron: BUYSSE e.a., 2001) of ± 1550 m³/jaar.  Op basis van het gemiddelde 

bestandsvolume en de oppervlakte van de bestanden kan berekend worden hoeveel hout zal gekapt 

worden bij het uitvoeren van de omvormingen door kaalkap en het creëren van open plekken: 
- bestand 11n1: creëren van open plek: (0.41 ha): 46 m³ 

- bestand 13a: kaalkap van Amerikaanse eik (1.16ha): 230 m³ 

- bestand 11k1: creëren van open plek: (0.10 ha): 15 m³ 

- bestand 11f: creëren van open plek: (0.10 ha): 15 m³ 

- bestand 15e:  creëren van open plek: (0.15 ha): 10 m³ 

- bestand 20g: creëren van open plek: (0.35 ha): 35 m³ 

- bestand 20m: creëren van open plek: (0.30 ha): 25 m³ 

- bestand 20l: creëren van open plek: (1.25ha): 120 m³ 

- bestand 23g1: creëren van open plek: (0.16ha): 10 m³ 

- bestand 25b (25g): creëren van open plek: (1.48 ha): 150  m³ 

- bestand 25c (25g): creëren van open plek: (0.74 ha): 75 m³ 

- bestand 37a: creëren van open plek: (0.10 ha): 20 m³ 

In totaal zal ± 750 m³ gekapt worden in het kader van omvormingen door kaalkap en het creëren van 

open plekken of gemiddeld ± 37.5 m³/jaar. 

 

 
3 Schatting exploiteerbare oppervlakte= Totale bosoppervlakte min natte bosdelen (ca. 30 ha) en te bebossen 
terreinen (ca.41ha) 
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Tijdens de reguliere kappingen (dunning, hakhoutkap, …) zal in de bosbestanden maximum een volume 

ongeveer gelijk aan de jaarlijkse aanwas min het volume van de zgn. omvormingskap worden weggehaald, 

wat neerkomt op een maximum jaarlijks kapkwantum van (1550 m³/jaar - 37 m³/jaar) = ± 1500 m³/jaar 

(= 4,8 m³/ha/jaar).    

  

3.3. BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE SOCIALE & EDUCATIEVE FUNCTIE 

Het Bosdecreet stelt dat de sociale en educatieve functie onder meer bestaat in de toegankelijkheid van het 

bos voor het publiek met het oog op recreatie of vorming. Gelet op de militaire aanwezigheid is de 

sociaal-educatieve functie-invulling van het domein eerder beperkt. Naar doelstellingen toe worden de 

bestaande recreatieve faciliteiten voor (verenigingen van) militairen of politiediensten en/of aanleunende 

sportverenigingen bestendigd. Voor Tielenheide wordt wel voorzien in het afbouwen van de activiteiten 

van het kleiduifschieten. 

Op termijn kunnen mogelijk meer faciliteiten worden geboden aan gedeeltelijke en tijdelijke openstelling 

van het domein. De definitieve doelstellingen hierrond moeten nog worden afgewogen. Concrete 

mogelijkheden zijn -steeds onder strikte voorwaarden- het organiseren van natuurexcursies buiten de 

voornaamste broedperiodes en het toelaten van tentenkampen voor jongeren tijdens de zomerperiode. 

Ook een regelmatige openstelling van de overige delen van het militair domein (cfr. Slagveldwandeling 

26/01/97), onder meer voor buurtbewoners, moet mogelijk zijn. Een dergelijke beperkte toegang voor 

zachte recreatievormen tot het domein, in overleg met de militaire overheid, wordt als positief ervaren en 

aangemoedigd.  

Specifiek voor occasionele sportevenementen dient een aangepast parcours opgebouwd te worden, 

waarbij kwetsbare vegetaties en verstoringsgevoelige zones worden vermeden. Procedures in verband met 

toegankelijkheid worden vastgelegd door de Territoriale Directie van de Defensiestaf voor wat betreft de 

prestaties door derden en door de Algemene Directie Material Resources-Divisie Infrastructuur van 

Defensie voor wat betreft het opstellen van concessies. Bij de toestemmingsfase kunnen steeds 

randvoorwaarden worden opgelegd naar onder meer tijdstip, frequentie en deelnemersaantal van de 

aangevraagde activiteit. 

 

Buiten het afgesloten deel van Tielenkamp II, nabij de openbare Balderij-weg tenslotte kunnen betere 

faciliteiten geboden worden voor parkeergelegenheid voor recreanten (wandelaars, fietsers, hengelaars,…). 
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3.4. BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE SCHERMFUNCTIE 

De schermfunctie van het militair domein is eerder beperkt, behalve de grondwaterconservering die 

vervuld wordt als infiltratiegebied, vnl. ten aanzien van het valleisysteem van de Grote Kaliebeek en 

Echelsgracht. Erosie vormt geen probleem op de vlakke zandgronden en kwantiteit en kwaliteit van het 

afgevoerde oppervlaktewater worden slechts lokaal beïnvloed. Het temperen van temperatuurextremen, de 

hogere luchtvochtigheid en het afremmen van de windsnelheid hebben wel een positief effect op de 

groeiomstandigheden in de omliggende landbouwgebieden. Stikstofdepositie (verkeer, landbouw, 

industrie) bevordert verzuring en vermesting van de arme zandgronden. De netto-koolstofopslag is matig 

tot beperkt door de leeftijd van het bos, de geïmmobiliseerde koolstofhoeveelheden over de ganse 

bosoppervlakte zijn echter niet te verwaarlozen. Het bos zorgt verder voor depositie van stofdeeltjes en de 

dispersie van gassen van de luchtvervuilingsbronnen (verkeer, industrie, landbouw, woonkernen) in de 

omgeving. In het noorden van het domein werkt het bos geluidsdempend en als visueel scherm voor de 

E34 en het industriegebied Veedijk. 

 

De hoger vermelde omvorming van homogene naaldhoutbestanden tot structuurrijke, ongelijkjarige, 

gemengde loofhoutbestanden zal algemeen bijdragen tot een bestendiging en verbetering van de 

schermfuncties van het militair domein. De belangrijkste knelpunten met een oorsprong buiten het 

bosgebied zijn evenwel de geluidshinder afkomstig van de E34 en het industriegebied Veedijk en de 

intensieve landbouwgebruiken in de vallei van de Aa en de Vallei van de Kleine en Grote Kaliebeek en in 

de intensief gebruikte landbouwpercelen binnen het militair domein, telkens met hun invloed op bodem 

en grond- en oppervlaktewater. Daarnaast wordt ook een ecologische barrière naar het domein 

Grotenhout vastgesteld. Deze knelpunten beperken zich niet tot het militair domein en vragen om een 

integrale benadering. 

Een realistische oplossing met betrekking tot de geluidshinder, waar naast het ilitair domein ook het 

domein Grotenhout en de woonwijken ten noorden van de E34 hinder van ondervinden, wordt 

voorgesteld in het beheerplan domeinbos Grotenhout. Daar wordt een vervanging van het huidige 

wegdek door een meer geluidsdempend dek bepleit. De AWV Afd. Wegen en Verkeer werd hiervan al op 

de hoogte gebracht. 

 

Verder onderzoek is noodzakelijk om de precieze invloed na te gaan van de nabijgelegen 

landbouwgebruiken en industriële vestigingen. Zowel het gebruik van meststoffen en 

gewasbeschermingsmiddelen als de grondwateronttrekkingen in de omgeving blijken van invloed te zijn 

op de algemene bodem-, water- en milieukwaliteit en op de verdroging in het militair domein. 
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3.5. BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE 

De wetenschappelijke functie is tot op heden en als gevolg van de militaire functie van het domein eerder 

gering aan bod gekomen. Ze beperkt zich tot opnames van fauna- en florakenmerken op 

kwartier/uurhokniveau door het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (INBO), het ANB, Natuurpunt 

vzw en enkele specifieke werkgroepen.  Het militair domein heeft echter nog een groot potentieel voor 

wetenschappelijk onderzoek naar onder meer bodemkundige, hydrografische en (eco-)hydrologische 

karakteristieken. Via overleg tussen de militaire overheid, onderzoeksinstellingen en geïnteresseerde 

milieuwerkgroepen zullen deze leemten in kennis verder moeten worden opgevuld. 

Deze doelstelling kan in het licht van de beheeropties evenwel best verruimd worden, onder meer voor 

wat betreft de monitoring bij de experimenten rond heideherstel op kansrijke locaties. Een consequente 

evaluatie van de beheeringrepen om de 10 jaar wordt vooropgesteld. 
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4. BEHEERMAATREGELEN 

Onder dit hoofdstuk worden de praktische en technische modaliteiten rond het beheer uitgeschreven.   

KAART 24 visualiseert het streefbeeld op het einde van de planperiode.   

 

4.1. BOSVERJONGING 

Natuurlijke verjonging wordt vooropgesteld. Voorwaarden zijn het bestrijden van agressieve exoten (hfdst 

4.4.3) en het voeren van progressieve dunningen (hfdst 4.4.2).  Hierdoor komt op de bosbodem ruimte 

vrij voor spontane verjonging van inheemse boomsoorten.  Bij de voorgestelde variabele kappingen voor 

de naaldhoutbestanden treedt natuurlijke verjonging van inheemse loofboomsoorten op: sporkehout, 

wilde lijsterbes, ruwe berk en later ook zomereik.  Een bepalende factor hierbij is de aanwezigheid van 

verspreid voorkomende loofbomen als zaadbron.   

De dunningskappingen worden uitgevoerd met een omlooptijd van 8 jaar.  Om de vier jaar (halve 

omloop) kan er een facultatieve dunningskap plaatsvinden.   

 

Kunstmatige of gefusioneerde verjonging kunnen aanvullend toegepast worden. 

 

Concrete beheermaatregelen ten aanzien van bosverjonging zijn: 

• vrijstelling van (potentiële) zaadbomen, in essentie zomereik 

• eventueel plaatselijk uitrasteren of omheinen van bestanden met een maasdraadafsluiting van 2 m 

hoog;  lokaal gecombineerd met aanplantingen van zomereik in nauw plantverband in kleine groepen 

(max. 0.5 ha) 

• al naargelang de noodwendigheden afschot van overtollig of ziek reewild, enkel via een officiële 

verpachting van het wildbeheer met aangepaste jachtvoorwaarden 

 

4.2. BOSOMVORMING 

Het bosomvormingsprogramma is volledig opgenomen in de kapregeling (hfdst 4.5).  De omvorming van 

de homogene naaldhoutbestanden (ca. 239,1 ha of 65,2 % van het beschouwde bosareaal) wordt gestuurd 
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door middel van variabele kappingen (selectieve hoogdunning en omvormings- en verjongingskappingen), 

gevolgd door spontane verjonging. 

Bij de vooropgestelde bosomvorming blijft het voorafgaand verwijderen van Amerikaanse vogelkers 

belangrijk, net als het schenken van bijzondere aandacht aan het voorkomen van zaadbomen en het 

voeren van een aangepast wildbeheer. De dunningskappingen worden uitgevoerd met een omlooptijd van 

8 jaar.  Er wordt gewerkt in 4 reeksen waarbij alle bestanden om de 4 jaar doorlopen worden (KAART 

25b).   

Een vijfde reeks omvat het beheer in (extreem) natte bosbestanden.   

 

Concrete maatregelen ten aanzien van bosomvorming zijn: 

• Variabele kappingen met een omlooptijd van 8 jaar in homogene naaldhoutbestanden die evolueren 

naar structuurrijke, ongelijkjarige, gemengde bestanden 

• Integrale bestrijding van exoten 

• Eventueel plaatselijk uitrasteren of omheinen van bestanden met maasdraadafsluiting van 2 m hoog;  

lokaal gecombineerd met aanplantingen van zomereik in nauw plantverband in kleine groepen (max. 

0.5 ha) 

 

4.3. BEBOSSINGSWERKEN 

Het is de bedoeling dat op het einde van de planperiode in totaal een bijkomende oppervlakte van ca. 44 

ha bebost zal zijn (zie hfdstk 3.1.7). Deze bebossingswerken zijn noodzakelijk om binnen het militair 

domein tot een positieve bosbelans te komen. Hiervoor komen de uit concessie vrijkomende 

cultuurgronden in aanmerking, alsook enkele kleinere percelen die aansluiten bij bestaande bosbestanden 

en/of brede houtkanten.   

Er dient opgemerkt te worden dat het verschil tussen bebossing en spontane bosontwikkeling eerder 

gradueel is.  Als inleiding op de spontane bosontwikkeling zullen er immers slechts brede houtkanten, 

smalle bosstroken of kleine bosstructuren worden aangeplant in de randen van de te bebossen bestanden. 

Voor de percelen langsheen de Zevendonkseweg wordt evenwel omwille van het bufferend effect een 

voldoende ruime bosstrook van 50 à 100 m breed voorzien. 

 

Concrete maatregelen ten aanzien van bebossingswerken zijn: 

• Bij de boomsoortenkeuze wordt exclusief gewerkt met zomereik bosplantsoen maat 80/120  
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• Minimaal 1/3 van de te bebossen oppervlakte zal effectief aangeplant worden.  De individuele 

bosstructuren zijn max. 0.5 ha groot.  Er wordt gewerkt met een nauw plantverband (maximaal 2 m x 

2 m).   

• Voor de spontaan te bebossen oppervlakte (2/3) dient 5 jaar na het verlenen van de bouwvergunning 

de bebossing zich duidelijk ingezet te hebben, zoniet wordt er aangeplant. 

• In geval van de spontane bosontwikkeling wordt een jaarlijkse distelbestrijding toegepast.   Indien 

deze distelbestrijding na enkele jaren geen of weinig resultaat boekt, zal op betreffende locaties 

overgegaan worden tot aanplantingen in nauw plantverband. 

• Er worden geen begreppelingen of andere bodembewerkingen voorzien.  Daarentegen dient het 

oorspronkelijke reliëf in de mate van het mogelijke hersteld worden (bv. laagten in bestand 20z2).  

Facultatief kan heideplagsel op de te bebossen terreinen ondergewerkt worden. 

 
Tabel 4.1: Overzicht van bebossing van bestanden (periode 2006-2025) 

 
Bestanden Oppervlakte (ha) Boomsoortenkeuze Periode verbossing 

10z3; 10z4; 12z5; 14z7; 31z2; 
34z1; 34z2 

 

 
3.7 

 
Spontaan/ zomereik 

 
2006-2008 

10z2; 10z5; 10z6; 10z7; 12z1; 
12z6; 13z1; 13z2; 13z4; 14z1; 
14z2; 14z3; 14z4; 14z5; 14z6; 
14z8; 15z4; 15z6; 20z1; 20z2; 
20z3; 31z1; 34z3; 35z1; 35z2  

 
40.3 

 

 
Spontaan / zomereik 

 
2008-2025 

 

 

4.4. BOSBEHANDELINGS- EN VERPLEGINGSWERKEN 

De bedrijfsvorm voor alle bosbestanden in het militair domein betreft hooghout voor de om te vormen 

naaldhoutbestanden en de te behouden loofhoutbestanden, met uitzondering van de broekbossen in de 

vallei van de Kaliebeek en de grote laagte van het Galgegoor-Vlakgoor-Diepgoor, waar een niet-actief 

middelhoutbeheer wordt vooropgesteld.  Structuur en mengingsvorm kunnen wel in alle te behouden 

bosbestanden veranderen.  

 

In alle huidige bestanden, met uitzondering van deze die evolueren naar permanente open ruimten, wordt 

dus gestreefd naar structuurrijke, ongelijkjarige, gemengde bestanden gedomineerd door loofhout. 
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4.4.1. Zuiveringen 

In de recent gekapte en in de te bebossen bestanden of percelen kunnen zuiveringen nodig zijn op het 

einde van de planperiode. 

 

4.4.2. Dunningen 

De voorziene dunningskappingen zijn opgenomen in de kapregeling (hfdst 4.5).  De bosbehandeling in de 

op termijn om te vormen naaldhoutbestanden van het militair domein is gebaseerd op variabele en 

selectieve hoogdunningen. Deze moeten leiden tot het gewenste streefdoel van een structuurrijk en 

gediversifieerd bos met een belangrijk aandeel inheemse loofbomen en met een hoog volume aan 

kwaliteitshout.  De selectiecriteria die gehanteerd worden zijn: 

• De bomen moeten van goede kwaliteit zijn (liefst zo recht mogelijk en met een zekere takvrije 

stamlengte) en een dominante of co-dominante positie hebben.  De bomen moeten gezond zijn, geen 

afwijkingen hebben op de centrale as beneden de 8 m en geen belangrijke fouten op de stam. Een 

fijne betakking is een pluspunt en de boom moet een evenwichtige en voldoende diepe kroon hebben. 

• Voorrang voor inheemse soorten en loofhoutsoorten (vnl. berk en zomereik), ook al is de kwaliteit 

van de boom minder. 

• Voor de bescherming van natuurwaarden kunnen oude bomen met holtes en lage takken toch 

geselecteerd worden, ook al gaat dit ten koste van exemplaren met een betere kwaliteit. 

 

De omlooptijd voor de naaldhoutbestanden is 8 jaar.   

Bij de facultatieve dunningen die om 4 jaar voorzien zijn, wordt maximaal ingespeeld op verschillen in 

standplaats en bezetting door de dunning te variëren per groep of bestand.  Op bepaalde locaties in het 

bos zullen de dunningen daardoor sterker zijn dan in de omliggende bospercelen. 

 

Tenslotte zal het ganse militair domein, inclusief de bosgedeelten in de uitgesloten gebieden, regelmatig 

gecontroleerd worden op het voorkomen van Amerikaanse vogelkers. 

 

Op basis van de voorkomende bodem- en bostypes en op basis van de vooropgestelde doelstellingen met 
betrekking tot de verhoging van het aandeel structuurrijke, ongelijkjarige, gemengde bestanden en in 
verband met de ontwikkeling van tijdelijke, semi-permanente of permanente open ruimten en mantel-
zoomvegetaties wordt voor deze planperiode de boomsoortenkeuze voorgesteld in  
Tabel 4.2. 
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In de bosdelen waar omvorming van de homogene naaldhoutbestanden de beheerdoelstelling is, wordt 

een menging van grove den, zomereik en berk voorgesteld. Naargelang het voorgestelde kapregime, i.e. 

omvormings- of verjongingskappingen, is deze menging eerder stamsgewijs of eerder groepsgewijs.  In 

tegenstelling tot de huidige situatie, waar grove den in het overgrote deel van de bestanden tot meer dan 

90 % van het grondvlak bezet, wordt gestreefd naar een situatie waarbij zomereik en ruwe berk samen 

minstens 30 % van het grondvlak uitmaken. Op langere termijn wordt gestreefd naar een evenwichtige 

menging grove den – zomereik -  berk waarbij zomereik de hoofdboomsoort wordt.  Hoger vernoemde 

soorten kunnen ondermeer begeleid worden door ratelpopulier, wilde lijsterbes en sporkehout. In de 

bosdelen waar het loofhout al dominant aanwezig en een verdere ontwikkeling de beheerdoelstelling is, 

blijven zomereik en berk de hoofdboomsoorten. Wilde lijsterbes, sporkehout en hazelaar kunnen 

voorkomen als nevenboomsoort of in de struiklaag.  Ook gewone esdoorn, linde spec. en zoete kers zijn 

lokaal mogelijke nevenboomsoorten, al zal erop toegezien worden dat gewone esdoorn zich niet als 

pestsoort manifesteert.  
 

Tabel 4.2: Boomsoortenkeuze in verband met bosbehandeling en -verpleging (periode 2006-2025) 

Bodemtype Huidig bostype Maatregel Streefdoel (menging) 2025 Percelen 
Droge en vochtige 
zandbodems en 
stuifduinlocaties 

Gelijkjarige, 
homogene 
bestanden grove 
den 

Omvorming 30 % zomereik - ruwe berk 
(min.) 
70 % grove den (max.) 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 40, 41, 
42  
 

Vochtige en natte 
zandbodems en natte 
lemige zandbodems 
 

Eiken-berkenbos 
(varianten) 

Verdere 
ontwikkeling, 
lokaal na 
vernatting 

zomereik en ruwe en zachte 
berk 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 
20, 21; 22, 23, 24 

Natte lemige zand- 
en licht 
zandleembodems en 
venige bodems 
 

Elzenbroekbos Verdere 
ontwikkeling 
(niets doen) 

zwarte els, zomereik, gewone 
es, zachte en ruwe berk 

10, 11, 12 

 

Zwarte els, zomereik en gewone es zijn samen met zachte en ruwe berk en wilgensoorten de doelsoorten 

in het elzenbroekbos, waar gelderse roos, zwarte bes en gewone vogelkers bijzondere aandachtssoorten 

zijn in de struiklaag. 

 

In de struiklaag over gans het domein en in de (nog te ontwikkelen) bosranden, mantel- en 

zoomvegetaties en houtkanten wordt verder spontane vestiging van volgende soorten verwacht: 

sporkehout, wilde lijsterbes, hulst, Gelderse roos, gewone brem, blauwe bosbes, wilde gagel, hazelaar en 

eventueel ook éénstijlige meidoorn en gewone vogelkers.  
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4.4.3. Exotenbestrijding 

Overeenkomstig de beheervisie wordt het aandeel exoten systematisch teruggebracht.  

 

Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik zijn uitheemse soorten die zich natuurlijk verjongen en zeer 

abundant kunnen worden. Amerikaanse vogelkers komt over een geschatte oppervlakte van ca. 112,9 ha 

of ca. 32,6 % van het huidige bosareaal zeer abundant voor. In lagere bedekkingen komt de soort 

verspreid voor over het ganse domein. Amerikaanse vogelkers kent de hoogste verwijderingsprioriteit en 

dient binnen de planperiode volledig te verdwijnen uit het bosgebied. Via een startbeheer dient het 

volledige domein systematisch doorlopen te worden. In een groot deel van de bestanden is het 

Agentschap voor Natuur en Bos reeds gestart met de verwijdering.  De gevolgde werkwijze met een hak- 

en spuitmethode kan hierbij voortgezet worden. Grote exemplaren in de struiklaag worden gekapt en 

krijgen nadien een stobbebehandeling met glyfosaat. Kleine exemplaren in de struiklaag worden ofwel 

handmatig uitgetrokken of mechanisch verwijderd met stobbebehandeling. Indien ze zeer abundant 

voorkomen kunnen de kleinere exemplaren ook een bladbehandeling krijgen met glyfosaat. Nazorg zal 

nodig zijn. Tegen 2020 moet Amerikaanse vogelkers in het gehele militair domein bestreden zijn. 

 

Amerikaanse eik is slechts in een 2-tal bestanden de hoofdboomsoort.  In bestand 13a is de soort middels 

kaalkap verwijderd in 2006.  In bestand 10n wordt geopteerd Amerikaans eik geleidelijk te verwijderen 

door ringen zodat tevens een verhoogd aanbod staand dood hout wordt verkregen.   Verder komen in het 

militair domein verscheidene bestanden voor met zaai- en jonglingen. Deze worden handmatig 

uitgetrokken of krijgen, indien ze zeer abundant zouden voorkomen, een bladbehandeling met glyfosaat. 

Nazorg zal noodzakelijk zijn. Op het einde van de planperiode dient Amerikaanse eik in het ganse militair 

domein bestreden te zijn, althans in bosverband. 

 

Zolang tamme kastanje en Amerikaans krentenboompje zich slechts in beperkte mate verjongen, wordt 

geen aandacht geschonken aan de verwijdering van deze soorten. 

Cultuurpopulier, zwarte den en zeeden verjongen zich slechts in beperkte mate en komen ofwel 

individueel ofwel in kleine groep voor in een beperkt aantal bestanden. Ze kunnen bij dunningen 

verwijderd worden door selectieve kappingen of door ringen. 

Gewone robinia en Pontische rododendron zijn uitheemse soorten die zich natuurlijk verjongen en zeer 

abundant kunnen worden. Ze komen echter ofwel enkel beperkt voor langs wegen (gewone robinia) ofwel 

in zeer beperkte mate in enkele bestanden (rododendron). Gewone robinia blijft omwille van zijn 

landschappelijk karakter behouden langs wegen en in houtkanten langs akkerland en grasland. 

Rododendron wordt integraal verwijderd uit het bos. 
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Concrete maatregelen ten aanzien van bosbehandelings- en verplegingsingrepen zijn: 

• Positieve selectie t.o.v. inheems loofhout 

• Verwijdering exoten  

 

4.5. KAPREGELING 

Alvorens tot een formele kapregeling te komen, worden de verschillende behandelingstypes in de 

bestanden van het militair domein toegelicht. Tabel 4.3 geeft een overzicht.  Op bestandsniveau worden 

slechts in uitzonderlijke gevallen eindkappingen voorzien.  Elders wordt de eindkap bekeken op niveau 

van boomgroepen of individuele bomen.  Bij het moment van het kappen van de bomen wordt rekening 

gehouden met de individuele boomkwaliteit (diameter, aanwas, houtkwaliteit) en de te verwachten invloed 

van exploitatie op neven- of onderstaande exemplaren. Per bestand worden individuele bomen of 

boomgroepen aangeduid die hun natuurlijke leeftijdsgrens kunnen bereiken. Volgende richtwaarden 

worden hierbij vooropgesteld: zomereik 150-200 jaar, grove den 80-120 jaar, berk 60-80 jaar. Er dient 

opgemerkt dat in bestanden meerdere behandelingstypes kunnen voorkomen. 

 
Tabel 4.3: Overzicht bosbehandelingstypes (periode 2003-2025) 

Bosbehandelingstype  # (deel-) bestanden   Totale opp. (ha) 
Variabele kappingen (V) 
 

106 209.2 

Versnelde omvorming homogene bestanden (S) 
 

32 57.6 

Eindkap (E) 
 

1 1.2 

Facultatieve, kleinschalige hak- of middelhoutkap / dunning (H)   
 

150 79,1 

Niets doen  
 

10 14.7 

Kappingen i.f.v. bijkomende permanente open ruimten in de 
bossfeer < 3ha (pO) 
 

10 ca. 5 

Ontbossingen (O); open ruimte >3ha 
 

11 25.5 

Zoombeheer (Z) 
 

48 18 

 

Er wordt gewerkt in 4 reeksen waarbij dus elk bestand om de 4 jaar doorlopen wordt (zie KAART 25b).  

Een vijfde reeks behandelt de (extreem) natte bosbestanden. 
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4.5.1. Variabele kappingen (209.2 ha) 

Het betreft het voortzetten van de variabele kappingen in door grove den gedomineerde bosbestanden die 

binnen de planperiode door middel van selectieve hoogdunning verder omgevormd worden tot 

structuurrijke, ongelijkjarige, gemengde bestanden met  -op langere termijn- zomereik als 

hoofdboomsoort.  Kappingen vinden plaats op boom- of boomgroepniveau afhankelijk van de gewenste 

boomsoortensamenstelling. Het op stam houden van kwalitatief goede overstaanders zorgt voor een 

zekere bescherming, een permanente zaadbron, dikke bomen met een grote economische waarde of een 

toename van het aandeel oude bomen.  De kappingen zullen niet overal dezelfde intensiteit hebben; op 

sommige plaatsen zal er zeer sterk gedund worden terwijl er elders nauwelijks bomen zullen gekapt 

worden.   

 

Tenslotte valt ook het inpassen van tijdelijke open ruimten of kapvlakte-situaties onder deze maatregel.   

Een grotere structuurvariatie binnen de homogene bosbestanden en een betere connectiviteit tussen de 

permanente open ruimten tot stand te brengen zijn hiervan de doelstellingen.   Bij het bepalen van de 

locaties van de tijdelijke open ruimten zal ingespeeld worden op specifieke opportuniteiten zoals 

windworpruimten, verjongingsgroepen, opmerkelijke landduinen, de slagveldlocatie, … .   

Bij elke omloop van de variabele kappingen zal over de volledige oppervlakte beoordeeld worden waar het 

zinvol is tijdelijke open ruimten te creëren. 

 

4.5.2. Versnelde omvorming (57.1ha) 

In de bestanden 20 t.e.m. 25 is een versnelde omvorming van homogene naaldhoutbestanden naar 

gemengde of loofhoutbestanden voorzien.  Doelstelling is om binnen de periode van dit beheerplan de 

omvorming gerealiseerd te hebben.  De achterliggende motivering is de evapotranspiratie in dit deelgebied 

te verminderen -de evapotranspiratie is groter in homogeen naaldhout dan in loofbos- opdat er meer 

water naar de centrale vennenzone zou afstromen.  Deze maatregel is dus gelinkt aan het venherstel. 

 

In eerste instantie (eerste volle omloop in 2008) zal er het sterkst ingegrepen worden op zeer natte 

standplaatsen en zones waar er actueel reeds veel natuurlijke verjonging van streekeigen loofhout aanwezig 

is.  Op de zeer natte standplaatsen (oorspronkelijke vensite) gaat het concreet om ca. 6 ha waar er een 

eindkap van grove den zal doorgevoerd worden.  Op deze locaties heeft het geen zin de omvorming meer 

te faseren aangezien er op deze standplaatsen steeds ernstige exploitatieschade te verwachten valt.  

Bovendien is het net de bedoeling hier de afstroming van water naar de vennen te verhogen.    Het betreft 

overigens geen aaneengesloten oppervlakte van 6 ha maar verspreid gelegen delen over de bestanden 21a 
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(noord), 22c, 23f, 23h, 24a, 24b en 24f.   In de meeste gevallen is er reeds veel natuurlijke verjonging 

aanwezig.  

Buiten de natte laagten zal de versnelde omvorming zich toespitsen op het vrijstellen van plekken met een 

abundante verjonging van streekeigen loofhout.  

Het is de intentie om bij de laatste volle omloop binnen deze planperiode nagenoeg over de volledige 

oppervlakte te komen tot een eindkap (met overstaanders van grove den), tenzij natuurlijke verjonging op 

bepaalde locaties zou uitblijven.    

  

4.5.3. Eindkap (1.2 ha) 

Eindkap is beperkt tot bestand 13a.  Dit bestand Amerikaanse eik werd in 2006 kaal gekapt. 

 

4.5.4. Kappingen in functie van bijkomende permanente open ruimten < 3ha (ca. 5 ha)   

Op een achttal locaties worden open ruimten in het bos tot maximum 3 ha gecreëerd.  Het gaat hier om 

(deel-) bestanden nabij Vlakgoor (23g1), Galgegoor (20g), Gemeenteheideven (25g), Duivendonken (11k1 en 11n1),  

Verbrande Hoeven (15e) en Zwepenstraat (37a).  Meestal gaat het om het vergroten van reeds bestaande open 

plekken in het bos en zijn de plekken niet groter dan 25 à 50are.  Enkel nabij het Gemeenteheideven is de 

open plek groter opgevat, nl. zo’n 3ha.   Bij het precies bepalen van de locaties van de open ruimten 

werden dezelfde parameters gebruikt als deze die bepalend waren voor de afbakening van de te ontbossen 

zones (cfr. 4.5.6.).  Er wordt in belangrijke mate gebruik gemaakt van gunstige uitgangsposities voor 

heide-, grasland- of venherstel.   

 
Tabel 4.4: Locaties met creatie van nieuwe of uitbreiding van bestaande permanente open plekken. 

Bestand Opp. (ha) 
uitbreiding 

Totale opp. (ha) 
open plek 

Streefdoel 

11n1 0.41 0.41 Vochtig tot nat heischraal grasland 
11k1 0.10 Oligo- tot mesotroof water 
11f 0.10 

 
0.50  

15e 0.15 0.25 Droge heide 
20g 0.35 0.42 Natte en droge heide  
20m 0.30 Gagelstruweel / vochtige heide 
20l 1.25 

 
1.55 Gagelstruweel / vochtige heide 

23g1 0.16 0.16 Oligo- tot mesotroof water 
25b (25g) 1.48 Oligo- tot mesotroof ven 
25c (25g) 0.74 

 
2.90 Oligo- tot mesotroof ven 

37a 0.10 0.47 Oligo- tot mesotroof water & droge 
heide 
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4.5.5. Ontbossingen (open ruimte > 3ha) (25.5 ha) 

In zijn totaliteit zal er 25.5 ha effectief ontbost worden binnen het militair domein.  14.5 ha hiervan wordt 

gerealiseerd in Tielenheide, de rest in Tielenkamp.  De ontbossingen hebben tot doel heide- en 

venhabitats te herstellen, enerzijds omwille van natuurbehoudsredenen (o.a. biodiversiteit) maar anderzijds 

ook omwille van cultuurhistorische argumenten.  Bij het selecteren van de locaties kregen terreinen die het 

best voldeden aan volgende parameters de voorkeur: 

• locaties met een recent heideverleden (cfr. historische kaarten & bevraging bevoorrechte getuigen) 

• locaties met relictpopulaties van rode lijstsoorten 

• locaties met historische vermeldingen van rode lijstsoorten 

• locaties die onmiddellijk aansluiten bij bestaande heiden en vennen 

• locaties met hoopvolle resultaten na plagexperimenten4 

• locaties met een geschikte abiotiek; met name m.b.t. natte heiden en vennen is groot belang 

gehecht aan de ecohydrologische aspecten.  De adviezen in LAURIJSSENS e.a. (2007) en VAN 

KLEEF & BROUWER (2006) waren wat dit betreft cruciaal zodanig dat voldoende gebufferde en 

nutriëntenarme plaatsen konden worden geselecteerd.   

• locaties waar ontbossing leidt tot een beter functioneren van natuurlijke processen zoals 

afstroming van water naar vennen, windwerking, … . 

• locaties waar ontbossing leidt tot een betere connectiviteit van de verschillende heide- en 

venhabitats 

 

KAART 24 visualiseert het streefbeeld op langere termijn waarbij opvalt dat er 2 middelgrote 

heideterreinen zullen gecreëerd worden;  de eerste centraal in Tielenheide en de tweede –

spoorwegoverschrijdend- ter hoogte van De Waal – Diepgoor – Gemeenteheideven.   Langs de spoorweg zorgt 

een corridor bestaande uit heide en droog heischraal grasland voor een verbinding tussen beide terreinen.   

 

4.5.6. Facultatieve, kleinschalige hakhout- of middelhoutkap / dunning  (79.1 ha) 

Het betreft beperkte of uitgestelde kappingen in bosdelen die tot het elzenbroektype of tot een variant van 

het eiken-berkenbostype op hoofdzakelijk nattere gronden behoren, eventueel met een dicht 

wilgenstruweel in de struiklaag.  In principe wordt in grote delen van deze bestanden een niets doen-

                                                           
4 In de periode 2004-2006 werden verspreid kleine plekken geplagd bij wijze van experiment.  In het Klein Goor (33b4) kiemden ondermeer 
geelgroene zegge, blauwe zegge, vlottende bies, veelstengelige waterbies, moerashertshooi, moeraswolfsklauw, kleine zonnedauw, klein 
blaasjeskruid, witte en bruine snavelbies. In het Gemeenteheideven (25g) vestigden zich moerashertshooi, bruine snavelbies, vlotttende bies, blauwe 
zegge, dwergzegge, veenpluis, ronde zonnedauw en klein blaasjeskruid, in het Diepgoor (24p) veenpluis, dwergzegge, bruine snavelbies en 
moerashertshooi terwijl in het Veedijks Heiken (42l1) frequent klokjesgentiaan kiemt (naast veel gewone dopheide, struikheide en kleine 
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beheer toegepast. Het kleinschalig uitvoeren van hakhoutkappingen om natuurbehoudsredenenen tot 

max. 0,25 ha per bestand blijft wel steeds mogelijk.  Alle betreffende bestanden worden ter controle om 

de 4 jaar doorlopen.  

 

4.5.7. Niets doen / beheer van zeer natte bosdelen (14.7 ha) 

Het betreft hier bosdelen die (potentieel) tot de bostypen elzenbroekbos, ruigt-elzenbos, elzen-eikenbos 

en de natte delen van het arme berken-eikenbos behoren.  In totaal gaat het om zo’n 15 ha, of nog 3.4% 

van de totale beboste oppervlakte.  In principe krijgen deze bosdelen een nulbeheer.  Om 

veiligheidsredenen kunnen weliswaar kappingen plaatsvinden langs wegen.  Daarnaast behoort een 

kleinschalig hakhoutbeheer tot de mogelijkheden, dit indien hiervoor een belangrijke ecologische motivatie 

zou zijn.   

 

De kapregeling voor het militair domein is opgenomen in BIJLAGE 4.1. 

 

 

4.6. BOSEXPLOITATIE 

Omwille van het goed uitgeruste wegennet in het militair domein, met vooral in Tielenkamp een in 

hoofdzaak verharde weginfrastructuur, kan een vrij eenvoudige bosexploitatie worden vooropgesteld.  De 

vaste ruimingstracés voor Tielenkamp worden dus in eerste orde bepaald door de verharde wegen en in 

tweede orde door de onverharde brandgangen. De ruimingstracés voor Tielenheide betreffen enerzijds de 

centrale onverharde weg en anderzijds de oostelijke onverharde randweg op de grens met het 

reservaatsgedeelte. 

 

Voor alle bestanden geldt een standaardschoontijd die loopt van 1 april tot 30 juni. Vermits voor deze 

planperiode in de natste bosbestanden geen ingrepen voorzien zijn, hoeft geen afwijkende schoontijd 

aangehouden te worden. 

Verlenging van de schoontijd is ondermeer mogelijk t.h.v. broedterritoria van zeldzame vogels 

(boomleeuwerik, boompieper, nachtzwaluw, wespendief, boomvalk, …) of locaties met bijzondere 

pleisteraars.   

 

                                                                                                                                                                                     
zonnedauw). 
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Betreffende de effectieve bosexploitatie worden verder de richtlijnen opgesomd in de beheervisie van de 

AMINAL Afd. Bos & Groen (ANONYMUS, 2001) integraal gevolgd.  

 

Concrete maatregelen ten aanzien van bosexploitatie zijn: 

 

• Enkel werken met erkende bosexploitanten (gepast vellen van bomen, gepast uitslepen van stammen, 

gepast gebruik van machines); 

• Een doordacht wegenbeheer met een vast netwerk van ruimingstracés; 

• Niet exploiteren in zeer kwetsbare zones (vb. natte bossen); 

• Niet exploiteren bij zeer natte weersomstandigheden, wachten op langdurig droog weer (zomer en 

nazomer) of op een lange vorstperiode bieden hier uitkomst; 

• Gebruik van milieuvriendelijke brandstoffen en oliën en minimale verspilling; 

• Controle op de werken via een lastenboek. 

 

 

4.7. BRANDPREVENTIE 

De algemene omvorming van homogene naaldhoutbestanden naar ongelijkjarige, gemengde bestanden is 

een gunstige preventiemaatregel ten aanzien van mogelijke bosbranden.  Voorts is het aangepast beheren 

van de brandgangen (maaien en op termijn eventueel begrazen) kan een goede aanvullende maatregel.   

Daar in de loodsen van het militair domein actueel geen munitie meer wordt opgeslagen, kan het courante 

beheer van het frezen van de brandgangen nagenoeg volledig worden uitgedoofd.   

 

In het kader van de brandpreventie wordt voorzien in het behoud van twee betonnen blusputten in het 

westen van het domein (meest brandgevoelige zone).  Eén blusput dient hersteld te worden (zeildoek 

aanbrengen).  De relevante blusputten en waterhoudende vijvers en plassen zijn opgenomen in een 

preventie- en bestrijdingsplan.  KAART 30 is een interventiekaart met weergave van ingangen, verharde 

wegen, brede boswegen, bruikbare blusputten, hydranten, periodiek droogvallende en permanent 

waterhoudende waterpartijen. 
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4.8. OPEN RUIMTEN  (INCL. NIET-BOSHABITATS) 

De uitbreiding van niet beboste locaties en open ruimten in het bos is één van de meest ingrijpende 

maatregelen van dit beheerplan.  De uitbreiding moet ervoor zorgen dat we komen tot een voldoende 

gunstige staat van instandhouding van het heidelandschap, wat een oppervlakte van 15 à 200 ha impliceert 

(HEUTZ e.a., 2005).   

 

Voor zowel de bestaande als de op termijn te ontwikkelen open ruimten zijn specifieke inrichtings- en 

beheermaatregelen noodzakelijk. Deze maatregelen worden hieronder toegelicht voor afzonderlijke 

vlakvormige types van open ruimten, met een onderscheid in droge heide-terreinen, vochtige heide-

terreinen en natte slenken, vennen, open waters, graslanden, ruigten en struwelen.   

De maatregelen met betrekking tot de meer lijn- of puntvormige open ruimten, waaronder bosranden 

(mantel- en zoomvegetaties), brandgangen, bermen, omgeving loodsen en houtkanten worden behandeld 

bij gradiënten en bosrandontwikkeling (hfst. 4.9). 

 

4.8.1. Droge heiden 

De beschreven maatregelen hebben vooral betrekking het grote centrale deel van Tielenheide en de 

omgeving van De Waal in Tielenkamp.  Ze beogen het behoud en de ontwikkeling van 

dwergstruikvegetaties en open kruidachtige vegetaties.  Meer specifiek gaat het om de habitattypen 2310 

(psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten) en 4030 (droge heide), in mindere mate ook om het 

type 2330 (Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen).   

 De keuze van de locaties waar naar heide s.l. gestreefd wordt, is geïnspireerd op de idee om op lange 

termijn in het visiegebied een min of meer aaneengesloten geheel van open en half open terreinen te 

realiseren.   Dit om isolatie en uitsterven van populaties te voorkomen.   Een voldoende gunstige staat van 

instandhouding van droge heideterreinen veronderstelt oppervlakten tussen 5 en 50 ha (HEUTZ e.a., 

2005).  

In het gebied komen nogal wat zeldzame soorten voor die gebonden zijn de heidehabitats (zie hfdstk 2).   

 

De bovenvermelde habitattypen zijn typische pionierbegroeiing op droog, kalkarm tot kalkloos, zuur tot 

zwak zuur, humus- en voedselarm (duin-) zand (SCHAMINÉE e.a., 1996).  Om deze standplaatscondities te 

behouden of te ontwikkelen dient men zich te wenden tot de hieronder beschreven maatregelen. 
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4.8.1.1. Herstelbeheer 

- Ontbossen & creëren van open plekken in de bossfeer 

Van de geplande ontbossingen in het militair domein beoogt het merendeel (ca. 20 ha of ruim 80%) de 

ontwikkeling van droge heidevegetaties.   Met name in Tielenheide (14.5ha) worden er vrij grootschalige 

ontbossingen in het vooruitzicht gesteld.  De rest wordt gerealiseerd rond het bestaande droge 

heideterrein De Waal en de verbinding ervan met het Diepgoor.   

Elders in het militair domein worden kleinere oppervlakten gereserveerd voor de ontwikkeling van droge 

heidevegetaties, o.a. nabij de Balderij in bestand 15e. 

 

Na het vellen van de bomen dient de nodige aandacht te gaan naar het verwijderen van het organisch 

materiaal op de bodem.  Rooien geniet de voorkeur (SCHAMINÉE e.a., 1996) maar omwille van budgettaire 

redenen zal wellicht geopteerd worden voor het uitfrezen van de stronken. 

 

- Plaggen.  

Deze maatregel is noodzakelijk op plaatsen waar de bodem volledig dichtgegroeid is, bijvoorbeeld  met 

bochtige smele, en op plaatsen met oude struikheidevegetaties.  Doelstelling is vergrassing tegen te gaan 

en verjonging van de struikheidevegetaties te bevorderen.  Kleinschalig werken is de opdracht; de 

plagplekken zijn in de regel best niet groter dan vijf aren.   Het plaggen kan gebeuren nabij bestaande 

plagplekken maar niet jaar na jaar aanliggend teneinde een eventuele barrièrewerking te voorkomen.  Het 

plaggen gebeurt bij voorkeur begin juli of eind augustus-begin september.   Naast het aandeel van de 

grassen is ook de dikte van de strooisellaag richtinggevend om te bepalen welke delen best geplagd 

worden.  Wordt de strooisellaag dikker dan 4 à 5 cm, wordt best geplagd (DE BLUST, 2004).   

Bij het plaggen dient uitzonderlijke aandacht geschonken te worden aan het vrijwaren van de 

oorspronkelijke duin-microreliëf.  Verder dienen bij het plaggen de bovenliggende humuslagen integraal 

verwijderd te worden zodat dominantie van grijs kronkelsteeltje kan vermeden worden. 

 

- Kappen natuurlijke verjonging.    

Deze maatregel dient regelmatig herhaald te worden om spontane bosvorming tegen te gaan.  Het betreft 

vooral jonge opslag van grove den, berk en zomereik.   

Grillig gevormde oude grove dennen (zogenaamde vliegdennen) en zomereiken zullen gespaard worden.   

Ook jonge eikjes en sporkehout worden locaal beter niet gekapt.  De kwetsbare bruine eikenpage zet nl. 

zijn eitjes af op de stam van eikjes van 30cm tot zo’n 1.5m (VELING, 2006).  Sporkehout is een 

geliefkoosde nectarplant.    
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4.8.1.2. Ontwikkelingsbeheer  

- Extensieve begrazing.     

In het integrale gebied TIELENHEIDE wordt voorzien in de hoofdmaatregel van gerichte begrazing. 

Concreet wordt in aansluiting met het reservaatsgedeelte uitgegaan van een extensieve jaarrond- of 

seizoensbegrazing met Konikpaarden in een veebezetting tot maximum  0,4 GVE/ha. Deze maatregel kan 

aangevuld worden met seizoens- of stootbegrazingen van schapen. Winterbegrazing en evt. bijvoedering 

van paarden zijn enkel voorzien in het reservaatsgedeelte buiten het militair domein. Bij het bepalen van 

de veedichtheid van de paarden dient in het bijzonder gelet te worden op de evolutie van het areaal 

korstmossen.  Mogelijk worden lichenenbegroeiingen op stuifzand door deze dieren reeds vertrapt vanaf 

heel geringe dichtheden.   Voor de begrazingsmaatregelen in het gebied Tielenheide werd inmiddels een 

raster aangebracht.  Nabij de terreintoegangen werden veeroosters voorzien. 

 

In de heideterreinen van TIELENKAMP (De Waal) wordt in eerste instantie geopteerd voor verjonging van 

de oude heidestruiken middels kleinschalig plaggen.  Pas na de gedeeltelijke verjonging van de heide zal 

eventueel geopteerd worden voor seizoensbegrazing, al dan niet met een zwervende schapenkudde.    

 

- Maaien 

Deze beheermaatregel heeft als doel reeds verjongde heiden in stand te houden.  

 

- Bekalken 

Uit onderzoek blijkt dat voor het herstel van verzuurde droge graslanden en voorheen soortenrijke droge 

heidevegetaties kleinschalig plaggen in combinatie met bekalking een effectieve maatregel is om de 

abiotiek te herstellen (BOBBINK e.a., 2004).  Deze maatregel zal verspreid over Tielenkamp experimenteel 

en kleinschalig toegepast worden onmiddellijk na het plaggen (à rato van 2 ton/ha).  In Tielenheide wordt 

normaliter grootschaliger gewerkt.  Het bepalen van de exacte locaties en de opvolging van de resultaten 

zullen gebeuren in nauw overleg met het INBO.      

 

Branden wordt als beheervorm niet weerhouden. 

 

- Planning 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de geplande beheermaatregelen.  Een belangrijke 

opmerking is dat de opgegeven maatregelen meestal niet voor het volledige bestand van toepassing zijn.  

Zo is het plag- en maaibeheer in de regel kleinschalig en worden slechts delen van bestanden gemaaid.  De 
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noodzaak om bijkomende (kleinschalige) maaibeurten door te voeren, zal regelmatig moeten opgevolgd 

worden, afhankelijk van de mate van vergrassing e.d.. 
 

Tabel 4.5: Overzicht beheermaatregelen droge heiden (habitattypen 2310, 4030 en deels 2330). 
(Legende:  lichte arcering: facultatieve extensieve begrazing; donkere arcering: extensieve begrazing; K: kappen; M: maaien; O: ontbossen; P: plaggen;) 

 
Nr. opp 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
15d 0.6   P-K    P-K    P-K    P-K    P-K  
15e 0.3   P    K    K  P  K    K  
22d 0.2   M M M  M  M  M  M  M  M  M  
33a 1.3   O  (M)  K (M)  (M) K (M)  (M) K (M)  (M) K (M)
33b 5.4   P-K (M) (P) (M) P-K (M) (P) (M) P-K (M) (P) (M) P-K (M) (P) (M) P-K (M)
33c 1.8   O  (M)  K (M)  (M) K (M)  (M) K (M)  (M) K (M)
40h 4.1   O  (M)  K (M)  (M) K (M)  (M) K (M)  (M) K (M)
41k 7.6   O  (M)  K (M)  (M) K (M)  (M) K (M)  (M) K (M)
41m 5.8   O  (M)  K (M)  (M) K (M)  (M) K (M)  (M) K (M)
42lN 
42lZ 

8.3   O 
P-K

 
(M) 

(M) 
(P) 

 
(M) 

K 
P-K

(M) 
(M)

 
(P) 

(M) 
(M)

K 
P-K

(M) 
(M)

 
(P) 

(M) 
(M)

K 
P-K

(M) 
(M) 

 
(P) 

(M) 
(M) 

K 
P-K

(M) 
(M)

 35.5                     
 
 

4.8.2. Vochtige heiden en natte slenken  

 

De voornaamste beheermaatregel voor de gedeeltelijk gedegradeerde vochtige heide betreft het periodiek 

verjongen van dopheidevegetaties. Ook de oeverzones van vennen waar natte heidevegetaties te 

verwachten zijn, worden onder dit punt behandeld.  In tabel 4.6 zijn de totale oppervlakten van de 

bestanden opgegeven.  De oppervlakte te beheren natte heide is weliswaar veel kleiner (ca. 4 à 5 ha).   

4.8.2.1. Herstelbeheer 

Herstelbeheer van vochtige en natte heide heeft enkel zin indien de abiotische randvoorwaarden hiertoe 

geschikt zijn (BOBBINK e.a., 2004).  Cruciaal in heel het ambitieuse herstelbeheer zijn dan ook de 

hydrologische maatregelen die genomen zullen worden.  Hierop wordt later ingegaan (zie hfst. 4.19). 

 

Er wordt voorzien in kleinschalig en experimenteel machinaal plaggen van voormalige depressies voor de 

creatie van vochtige, tijdelijk kale zandplekken, onder meer in functie van het behoud en de ontwikkeling 

van waardevolle vegetaties uit het snavelbiesverbond en in de nabije omgeving van vroegere populaties 

van klokjesgentiaan.  

Om schade te vermijden worden geen plagwerken uitgevoerd in natte winters. 

 

Teneinde ammoniumaccumulatie en zuurtepieken na plaggen te voorkomen, zullen plaatselijk plagplaatsen 

experimenteel bekalkt worden à rato van 2 ton/ha (cfr. BOBBINK e.a., 2004; LAURIJSSENS e.a., 2007).   Er 

wordt gekozen voor een experimentele bekalking op kleine schaal omdat het hydrologisch herstelbeheer 
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(zie 4.19) reeds zou moeten leiden tot een verbetering van de bodemchemie.  Het hydrologisch 

herstelbeheer ambieert de toestroom van water naar de vennen te verhogen en het vasthouden van zwak 

gebufferd lokaal (kwel) water te vergroten.  Het bepalen van de exacte bekalkingslocaties (vnl. Tielenheide) 

en de opvolging van de resultaten zullen gebeuren in nauw overleg met het INBO.      

4.8.2.2. Ontwikkelingsbeheer  

Een aanvullende beheermaatregel betreft het machinaal maaien (afmaaien tot op ca. 2 tot 5 cm hoogte). 

De voornoemde maatregelen worden 3 tot 9-jaarlijks over beperkte oppervlakten tot ca. 0,15 ha 

uitgevoerd.  

Regelmatig verwijderen van houtige opslag zal wellicht noodzakelijk zal zijn. 

 

De vochtige en natte heiden liggen vaak verspreid in een matrix van droge heide waar begrazing zal 

plaatsvinden.  Het tijdelijk uitrasteren van groeiplaatsen van zeldzame soorten zoals klokjesgentiaan kan 

nodig zijn. 
 

Tabel 4.6: Overzicht beheermaatregelen vochtige & natte heiden en natte slenken (habitattypen 4010, 7140 & 7150). 
(Legende:  lichte arcering: facultatieve extensieve begrazing; donkere arcering: extensieve begrazing; K: kappen; M: maaien; O: ontbossen; P: plaggen; 

TB: vermoedelijke te beheren oppervlakte) 
 

Nr. opp TB 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
20g 0.42 0.10   M-P  M (M) M (M) M (M) M (M) M (M) M (M) M (M) M (M)
23i 1.88 0.15   O-P  M (M) M (M) M (M) M (M) M (M) M (M) M (M) M (M)
24f 0.52 0.40   O-P  M (M) M (M) M (M) M (M) M (M) M (M) M (M) M (M)
24p 7.03 1.50   O-P  M (M) M (M) M (M) M (M) M (M) M (M) M (M) M (M)
25g 2.90 0.75   O-P  M (M) M (M) M (M) M (M) M (M) M (M) M (M) M (M)
33b 5.42 0.25   P (M) (M) M (M) (M) M (M) (M) M (M) (M) M (M) (M) M (M) (M)
33b3 0.05 0.01   K-M M  M   M   M   M   M   
33b4 0.23 0.05   P M M (M) (M) M (M) (M) M (M) (M) M (M) (M) M (M) (M) M 
37a 0.41 0.10   P  M   M   M   M   M    
41k1 0.29 0.10   P  (M) M (M) (M) M (M) (M) M (M) (M) M (M) (M) M (M) (M)
41k2 0.88 0.40   P  (M) M (M) (M) M (M) (M) M (M) (M) M (M) (M) M (M) (M)
41k3 0.50 0.20   P  (M) M (M) (M) M (M) (M) M (M) (M) M (M) (M) M (M) (M)
42f 0.59 0.40   K-M (M) M (M) M (M) M (M) M (M) M (M) M (M) M (M) M (M)
42g1 0.03 0.01   P  (M) M (M) (M) M (M) (M) M (M) (M) M (M) (M) M (M) (M)
42g2 0.03 0.01   P  (M) M (M) (M) M (M) (M) M (M) (M) M (M) (M) M (M) (M)
42l1 0.18 0.18   M (P) M (M) (P) M (M) (P) M (M) (P) M (M) (P) M (M) (P) M 
 20.8 4.2                     
 
 

4.8.3. Vennen & venvegetaties 

4.8.3.1. Herstelbeheer 

Eén van de meest ingrijpende maatregelen in dit beheerplan is venherstel op gedegradeerde venlocaties.   

De locaties hebben erg te lijden onder vergrassing en verdroging maar bieden desondanks belangrijke 
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potenties tot herstel.  Dit blijkt uit verkennend ecohydrologische onderzoek (LAURIJSSENS e.a., 2007) en 

het oordeel van deskundigen (VAN KLEEF & BROUWER, 2006).   

 

In het deelgebied Tielenheide zullen de vennen 41k1, 41k2, 41k3, 42g1 en 42g2 –samen 1.73 ha- geruimd 

worden.  De sapropeliumlagen worden tot op de minerale bodem verwijderd waarna de oeverzone 

geplagd zal worden.  Herprofilering van de oorspronkelijke venbodem dient hier stellig vermeden te 

worden.  De zone rond de vennen zal ontbost worden (cfr. 4.5.6.).   

 

In Tielenkamp spitsen de werkzaamheden zich vooral toe op het herstel van venlocaties die medio 19de 

eeuw gedraineerd werden.  Het gaat om het Diepgoor (24p & 23i) en het Gemeenteheideven (25g).  De 

ingrijpende maatregel heeft betrekking op ruim 11.8 ha en omvat volgende stappen: 
- verwijderen van bomen en struiken, inclusief stronken (deels ontbossingen: cfr. 4.5.6.) 

- verwijderen van al het organisch materiaal in grachten en slenken 

- plaggen van de rabatten 

- dichten van greppels en grachten met opgehoogd materiaal (zand, lemig zand, …) van rabatten 

Ook langs de randen van het Klein Goor (33b4) zijn werkzaamheden gepland.  Hier wordt de centrale zone 

met veenmosbulten, veenbes, klein blaasjeskruid, e.d. ongemoeid gelaten.   

Het verwijderen van de sliblagen dient droog te gebeuren.  Zwevend slib kan immers zorgen voor een 

langdurige troebelheid van het water.  Vertroebeling in combinatie met het vrijkomen van nutriënten kan 

gedurende lange tijd voor anaërobe omstandigheden zorgen, wat zowel voor flora als fauna ongunstig is 

(LAURIJSSENS e.a., 2007).  De op te schonen venlocaties dienen dus voorafgaand droog gepompt te 

worden.   

 

Verder dient in de mate van het mogelijke rekening gehouden te worden met relictpopulaties van 

bijzondere soorten.  Fasering in tijd en ruimte is aangewezen maar omwille van organisatorische en 

financiële redenen (uitvoeringsterijn LIFEproject DANAH) zal dit slechts in beperkte mate kunnen.  Er 

zullen alleszins zones ongemoeid gelaten worden om herkolonisatie van watermacrofauna te stimuleren.  

Specifieke microhabitats waarin bijzondere fauna-elementen hun levenscyclus voltooien worden 

uitgespaard.   

Het moment van uitvoeren is eveneens van groot belang.  Voor de meeste soorten is de nazomer de 

meest geschikte periode voor de uitvoering van de herstelmaatregelen.  De kans dat er ongewenst soorten 

verdwijnen blijft ook in deze periode aanzienlijk, maar is wel het kleinst (LAURIJSSENS e.a., 2007).  In de 

periode april-juni dient verstoring van vennen alleszins vermeden te worden daar de weinig mobiele 

larvenstadia van ven-organismen dan zeer kwetsbaar zijn. 
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Ook het tijdelijk opslaan van het verwijderde organisch materiaal op de oevers kan enig soelaas bieden.  

Tenminste voor een aantal faunagroepen lijkt het erop dat deze maatregel enig effect heeft op de 

overleving in het opgeschoonde ven (VAN KLEEF & ESSELINK, 2004a in LAURIJSSENS e.a., 2007). 

 

Voor de kleine populaties groentjes in Diepgoor en Gemeenteheideven zullen op gekende vindplaatsen 

restanten van dopheidevegetaties (nectar) en boomopslag gespaard worden. 

 

Ten slotte wordt er geopteerd voor een experimentele bekalking van het inzijggebied van de vennen om 

de buffercapaciteit van de vennen te verhogen.  Dit gebeurt op kleine schaal omdat het hydrologisch 

herstelbeheer (zie 4.19) reeds zou moeten leiden tot een verbetering van de bodemchemie (LAURIJSSENS 

e.a., 2007).     
Tabel 4.7: Overzicht beheermaatregelen venvegetaties (habitattypen 3110 & 3130). 

(Legende: E?: evaluatie opportuniteit opschonen; H: grootschalig herstel; K: kappen; M: maaien; O: ontbossen; P: plaggen; S: slibruiming) 
 

Nr. opp 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
11j1 0.26     E?                
11k1 0.60   K-P   (M) P (M)   (P) (M)  (M) P (M)  (M) (P)  
12i 0.36     E?                
13c1 0.02     E?                
20j1 0.05       E?              
20m 1.75   K-P    K    K P   K    K  
23i 1.88   O-H   (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M)
24a 2.48       E?              
24p 7.03   O-H   (M) (M) (M) (M) O-H (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M)
24i 0.40       E?              
25g 2.90   O-H   (M) (M) (M) (M) O-H (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M)
33b1 0.22    K (M)  K (M)  K (M)  K (M)  K (M)  K (M)
33b2 0.01    K (M)  K (M)  K (M)  K (M)  K (M)  K (M)
33b3 0.05    K (M)  K (M)  K (M)  K (M)  K (M)  K (M)
33b4 0.23   P (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) P (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) P (M)
41k1 0.29   P-S (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) P (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) P (M)
41k2 0.88   P-S (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) P (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) P (M)
41k3 0.50   P-S (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) P (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) P (M)
42f 0.59   P-S (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) P (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) P (M)
42g1 0.03   P (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) P (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) P (M)
42g2 0.03   P (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) P (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) P (M)
 20,3                     

 

4.8.3.2. Ontwikkelingsbeheer  

In een latere fase, enkele jaren na het venherstel, dient geëvalueerd te worden of het periodiek maaien van 

bepaalde oevervegetaties (pijpenstrootje, pitrus, …) zich opdringt.  Alles hangt uiteraard af van de 

resultaten van de herstelwerkzaamheden.   

 

De resultaten van het venherstel zullen ook de doorslag geven of een aantal andere vennen later in de 

planperiode zullen opgeschoond (Duivendonken: 11j1, 12i) of hersteld (Vlakgoor: ruim 1ha van 24a) worden.   
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4.8.4. Poelen en vijvers 

De voornaamste beheermaatregel voor het actief herstel van de kunstmatig gegraven open waters omvat 

het ruim vrijstellen van bosbegroeiingen langs de waterlijn, het plaggen van oevers en het plaatselijk 

machinaal afvlakken van oevergedeelten in een flauw hellend profiel met verhouding 1/3 tot 1/5.  Hierbij  

verdienen zon-geëxposeerde flauwe oevers de voorkeur. 

 

In geval van duidelijke organische aanrijking van de waterbodem wordt voorzien in het machinaal 

weghalen van sliblagen tot op de minerale bodem (23a1 & 23c1).  Deze maatregel kan periodiek en in de 

regel om de 9 jaar worden uitgevoerd in een najaarsruimingsbeurt met een kleine rupskraan met tandloze 

bak.  Het eventueel aanwezige visbestand wordt bij voorkeur door elektrische afvissing volledig 

verwijderd. Grotere vissen kunnen daarbij via de Provinciale Visserijcommissie naar een openbaar 

viswater worden gebracht. Overplaatsing van vissen in andere open waters binnen het domein is stellig te 

vermijden.  
Tabel 4.8: Overzicht beheermaatregelen poelen en vijvers. 

(Legende: -: niets doen; K: kappen; H: herprofileren; H?: evaluatie opportuniteit herstelbeheer; M: maaien; P: plaggen; S: slibruiming) 
 

Nr. opp 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
12e1 0.34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
12r1 0.01     S          S      
14k1 0.28   H   M M M M M M M M M M M M M M M 
20j1 0.05     H?                
22g1 0.27 H  K  M K  M K  M K  M K  M K  M 
22z3 0.16   H  M M M M M M M M M M M M M M M M 
23a1 0.05   H  M   M   M   M   M   M 
23c1 0.05   H  M   M   M   M   M   M 
23g1 0.15   P  M   M   M   M   M   M 
33b1 0.22    K   K   K   K   K   K  
33b2 0.01       K      K      K  
37a1 0.06   H  M   M   M   M   M   M 
37a 0.41   H  M   M   M   M   M   M 
 2.06   H  M   M   M   M   M   M 

 

Optionele verzuringsbestrijdende maatregelen kunnen bestaan in het bekalken of bemergelen van de 

onmiddellijke omgeving van de open waters (oeverzones inclusief inzijggebied). Deze maatregel dient 

beperkt te blijven tot het uitstrooien van maximaal 2 ton/ha/10jaar.  

 

De eventuele sanering van de aanliggende stortplaats van bouwpuin ter hoogte het zuidelijkste open water 

(33b3) nabij De Waal dient beperkt te blijven tot de verstoorde bovenlaag van het aangrenzende open 

heide-terrein. De kalkbeïnvloeding vanuit de aangestorte onderlaag dient preferentieel in situ bewaard te 

blijven. 

Op alle open waters zijn bepotingen of herbepotingen met vis niet wenselijk (zie hfst. 4.14).  
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Verspreid over het domein liggen oude betonnen brandputten.  In de loop van de planperiode zullen ze 

indien ze dreigen dicht te groeien éénmaal geruimd worden.  Hierbij zal steeds ca. 1/3 van de oppervlakte 

gespaard worden.   

 

4.8.5. Graslanden 

4.8.5.1. Droge heischrale graslanden (habitattype 2330) 

Deze graslanden kunnen relatief extensief beheerd worden; éénmaal per jaar in de nazomer maaien met 

afvoer van het maaisel is voldoende.  Vaak volstaat zelfs een lagere maaifrequentie (éénmaal maaien/2 à 3 

jaar).  Ook extensieve begrazing is een geschikte maatregel om de vegetatie in stand te houden.  Het gaat 

in totaal om ruim 24 ha (cfr. Tabel 3.2) waarvan een aanzienlijk deel brandgangen en bermen (ca. 15 ha) 

en boomvrije ruimten rond  loodsen (max. 2.7 ha).  De grootste oppervlakte situeert zich langs de 

spoorweg, in het bijzonder tussen De Waal en Diepgoor.   Verspreid over Tielenheide situeren zich tevens 

goed ontwikkelde vormen.  De opgegeven oppervlakte rond de loodsen is wellicht een stuk kleiner 

aangezien de loods zelf in de gedigitaliseerde polygonen ligt.  Bovendien zullen de droge 

graslandvegetaties rond loodsen die liggen binnen heideterreinen (l54, l68, l69, l76 en l77 ) samen met de 

rest van de heide beheerd worden.  Een specifiek te beheren oppervlakte van max. 1.5 ha is realistischer. 

 

Bij het maaien worden bij voorkeur delen uitgespaard, bijvoorbeeld stroken met veel open zand of zones 

waar struikheide, bremsoorten of belangrijke nectarplanten zich vestigen.  Wat extensieve begrazing 

betreft, lijkt een rondtrekkende schapenkudde het meest gepast voor de bermen en zones rond loodsen. 

 
Tabel 4.9: Overzicht beheermaatregelen droge heischrale graslanden (habitattype 2330). 

(Legende: M: maaien; O: ontbossen; P: plaggen; grijze arcering: extensieve begrazing) 
 

Nr. opp 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
15m 0.91   M M M M M  M  M  M  M  M  M  
22g 1.35    M  M   M   M   M   M   
22h 0.87   O-P   M   M   M   M   M   
24q 1.84   O-P   M   M   M   M   M   
24r 1.26   M   M   M   M   M   M   
35i 0.27   M  M  M  M  M  M  M  M  M  
► Bermen                     
 15   M  M  M  M  M  M  M  M  M  
► Loodsen                     
 1.5   M  M  M  M  M  M  M  M  M  
 23                     

 

Lichte betreding door recreanten of militairen vormt geen probleem voor de vegetaties.  Ook kamperen 

tijdens de zomermaanden (22g) is niet problematisch daar kenmerkende rode lijstsoorten zoals klein 

viltkruid en klein tasjeskruid net open pionierende omstandigheden prefereren.  Betreding tijdens het 
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broedseizoen dient weliswaar vermeden te worden gezien het vaak geschikte broedterreinen zijn voor 

verscheidene rode lijstsoorten (boomleeuwerik, boompieper & nachtzwaluw). 

 

Gebruik van meststoffen en verdelgingsmiddelen is absoluut uit den boze.  

 

4.8.5.2. Vochtige tot natte heischrale graslanden 

In de praktijk is deze categorie een verzameling van verscheidene graslandvegetaties.  Een minderheid is 

(deels) reeds begroeid met heischrale vegetaties op vochtige tot natte bodem (11n1 & 24d) maar de grote 

meerderheid van de terreinen in deze categorie kende tot voor kort een landbouwgebruik (11z1, 11z2, 15a, 

15z1) of wordt ingenomen door rompgemeenschappen of grassenmixen met dominantie van gestreepte 

witbol, gewoon struisgras, e.d. (12l, 13n, 20z4, ... ).  Circa 3.3 ha valt overigens actueel nog onder gebruik 

van profesionele landbouwers (10z1 & 15z2) of een hobbylandbouwer (12z4).  Andere, voorheen 

soortenrijke graslanden (5.2 ha in Vlakgoor) werden in het voorjaar 2007 nog gescheurd en ingezaaid met 

gele mosterd.   
 

Tabel 4.10: Overzicht beheermaatregelen vochtige tot natte heischrale graslanden. 
(Legende: I: intensief maaien (2 à 3/jaar); 2x:: 2x/jaar maaien; M: regulier maaibeheer (1x/jaar in nazomer); K: kappen; P: plaggen;  grijze arcering: 

facultatieve extensieve nabegrazing) 
 

Nr. opp 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
11n1 0.41 K-M 2X K-M 2X 2X M M M M M M M M M M M M M M M 
10z1 1.03 Inzaaien & maaibeheer na stopzetting landbouwconcessie 
11z1 0.51  I I I 2X 2X 2X M M M M M M M M M M M M M 
11z2 0.93  I I I 2X 2X 2X M M M M M M M M M M M M M 
12l 0.65 2X 2X 2X 2X 2X 2X M M M M M M M M M M M M M M 
12z4 0.79 Maaibeheer na stopzetting concessie 
13n 0.16 2X 2X 2X 2X 2X 2X M M M M M M M M M M M M M M 
14z9 0.23 2X 2X 2X 2X 2X 2X M M M M M M M M M M M M M M 
15a 0.70 I I I 2X 2X 2X 2X M M M M M M M M M M M M M 
15z1 0.46 I I I 2X 2X 2X 2X M M M M M M M M M M M M M 
15z2 1.51 Maaibeheer na stopzetting concessie 
20z4 0.41 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X M M M M M M M M M M M M M 
22z1 0.98  M 2X 2X 2X 2X M M M M M M M M M M M M M M 
22z2 0.90  M 2X 2X 2X 2X M M M M M M M M M M M M M M 
23z1 1.43  M 2X 2X 2X 2X M M M M M M M M M M M M M M 
23z2 1.18  M 2X 2X 2X 2X M M M M M M M M M M M M M M 
23z3 0.71  M 2X 2X 2X 2X M M M M M M M M M M M M M M 
24d 0.64 2X 2X 2X 2X M M M M M M M M M M M M M M M M 
b12 0.15   P M M M M M M M M M M M M M M M M M 
 13.7                     

 

De diversiteit aan graslandtypes vraagt verschillende beheervormen.  Zo zullen de graslanden met een 

recent landbouwverleden of een dominantie van relatief productieve grassoorten (Engels raaigras, 

gestreepte witbol) de eerste jaren een intensiever beheer vergen. Verschralen is hier de boodschap, wat 

meerdere maaibeurten per jaar veronderstelt én vroegere maaidata (BAX & SCHIPPERS, 1997).   

Graslanden die reeds minder productief zijn, kunnen tweemaal per jaar gemaaid worden (2e helft juni & 
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september) terwijl in het geval van echt schrale terreinen een maaibeurt in de nazomer volstaat.  De 

veranderingen in de vegetatie dienen regelmatig opgevolgd te worden zodanig dat het maairegime kan 

geoptimaliseerd worden.   

 

Extensieve nabegrazing behoort tot de mogelijkheden.  Kleinschalig plaggen op oude graslandlocaties (bv. 

11n1) is eveneens een mogelijke optie.  Deze plagplekken kunnen experimenteel bekalkt worden teneinde 

zaadsterfte door zuurtepieken te verminderen. 
 

4.8.5.3. Cultuurgraslanden 

Twee graslanden (12s en 12z4, samen ca. 1.5ha) zijn actueel in concessie bij een hobbylandbouwer.   

Teneinde de actuele natuurwaarde te bestendigen, dienen -in afwachting van een uitdoving van de 

concessie- volgende bindende bepalingen in de concessie opgenomen te worden: 
- Het gebruik van mest en bestrijdingmiddelen is verboden 

- De graslanden mogen niet gescheurd en niet ontwaterd worden 

- Er zijn geen bewerkingen toegelaten tussen 1 april en 15 juni 

- Maaien of begrazen is toegelaten vanaf 15 juni, met uitzondering van graslanden die dienst kunnen 

doen als winterstandplaats voor dieren die ingezet worden bij het beheer van heiden of 

schraalgraslanden elders in het militair domein 

Na uitdoving van de landbouwconcessies op de bestanden 10z1 en 15z2 (cfr. 3.1.7.2.) is een beheer als 

schraalgrasland voorzien.  De inrichting hiertoe zal rekening moeten houden met de 

fosfaatbeschikbaarheid in de bodem om een succesvolle evolutie richting schraalgrasland mogelijk te 

maken (LAMERS e.a., 2005).    

 

4.8.6. Ruigten en struwelen 

De actuele oppervlakte aan ruigten en struwelen is zeer beperkt, althans wanneer we enkel de 

vlakdekkende oppervlakten in beschouwing nemen.  Enkel in het Galgengoor (bestand 20q, 20m en 20l) 

situeert zich ca. 4 ha wilgen- en gagelstruweel.  Elders beperken struwelen zich tot lijn- en puntvormige 

structuren onder de vorm van bos- of vijverranden (bv langs 12e), bermen, e.d. .  Een geschikt beheer is 

gefaseerd kappen (ca. om de 8 jaar).  Hier wordt verder op ingegaan onder punt 4.9. 

 

Vlakvormende ruigten zijn ronduit schaars in het militair domein.  Ook zij beperken zich vooral tot lijn- 

en puntvormige structuren langs bosranden, loodsen, graslanden, overhoekjes in de heiden, e.d..  Bij het 

regulier beheer van graslanden, bermen en heiden zal hiermee rekening gehouden worden door stroken 
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met een lagere frequentie te maaien.  Na de verschraling van bepaalde graslanden (o.a. 15a, 14z1, 20z4 & 

na uitdoving van de concessie ook 12z4) zullen aanzienlijke stroken of zones slechts om de 2 à 3 jaar 

gemaaid worden.  Anderzijds is te verwachten dat het extensieve graasbeheer ook zal zorgen voor zones 

die zullen verruigen. 

 

4.9. GRADIËNTEN EN BOSRANDONTWIKKELING 

4.9.1. Bosranden 

In principe wordt langs elke open plek gestreefd naar een geleidelijke overgang naar bos.  Daarnaast wordt 

ook binnen een aantal bestanden gestreefd naar het verhogen van de horizontale en verticale structuur.   

Vrij open (loof-) bossen en bosranden met een afwisseling van licht en schaduw vormen de habitat van 

een groot aantal soorten, waaronder enkele bedreigde zoals de kleine ijsvogelvlinder en bruine eikenpage 

(MAES & VAN DYCK, 1999).  De aanwezigheid van voldoende nectarbronnen zoals bramen en 

sporkehout op deze lichtrijke plekken binnen een bosomgeving zijn essentieel (GORISSEN & VANREUSEL, 

2002).    

 

De beheermaatregelen voor bosranden worden afgestemd op het ontwikkelen van brede mantel- en 

zoomvegetaties.  De locaties voor bosrandontwikkeling werden zodanig geselecteerd dat heide-, ven- en 

graslandhabitats verbonden worden.   Hierdoor kan een functioneel netwerk van open plekken ontstaan 

(cfr. KAART 26).  In totaal gaat het over ca. 18 ha (ca. 12 km x 15 m breedte). 

 

Voor de ontwikkeling en instandhouding wordt voorzien in periodieke 4 tot 8-jaarlijkse kapbeurten over 

een breedte van max. 15 à 20 m waarna de spontane ontwikkeling wordt afgewacht.  Hierbij worden de 

reeksen uit de kapregeling gevolgd (zie KAART 25b).  Op termijn kan opslag van onder meer zomereik, 

berk, sporkehout, wilde lijsterbes, zwarte els en wilgen in de bosranden als hakhoutelement worden 

beheerd.   

 

4.9.2. Brandgangen & zomen 

De beheermaatregelen voor de brandgangen gaan uit van het zoveel mogelijk achterwege laten van 

frequente omwoelingen. Voor de interne brandgangen tussen open heideterreinen en het merendeel van 

de rondgaande brandgangen wordt hiervoor het frezen achterwege gelaten en vervangen door gefaseerde 

maaibeurten (zie 4.8.5 en 4.9.3).  
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Het afvoeren gebeurt bij voorkeur door tractors met opraapwagen. 

 

Ten behoeve van het instandhouden van pioniersmilieus met zeldzaamheden zoals grondster, klein 

tasjeskruid, klein viltkruid, heidespurrie e.d. wordt nabij De Waal nog één segment (ca. 400m) van een 

brandgang gefreesd in 2 tot 5-jaarlijkse beurten (zie KAART 27).  Indien de pioniersmilieus zelfstandig 

standhouden, dient overgegaan te worden tot minder frequent frezen. 

 

4.9.3. Bermen & zomen 

Een deel van de bermvegetaties vertoont gelijkenissen met wat ZWAENEPOEL (1998) omschrijft als het 

liggend walstro-mannetjesereprijs-type en het gewoon biggenkruid-schapezuring-type.   Eén keer maaien per jaar 

volstaat voor deze types, bij voorkeur pas vanaf de tweede helft van september om de zaadzetting van 

bosdroogbloem, havikskruiden, e.d. af te wachten.    

Een groot deel van de bermvegetaties is momenteel echter verruigd en/of vergrast.  Er wordt dan ook 

best geopteerd voor een gedifferentieerde aanpak, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de 

hoofdzakelijk drogere en voedselarmere bermen in Tielenkamp I (1x/jaar maaien in september tot 15 

oktober) en de meer vochtige en voedselrijkere bermen in Tielenkamp II (2x/jaar maaien: 15 juni – 15 juli 

& 15 september – 15 oktober).   
 

De maaibeurten kunnen worden uitgevoerd met behulp van tractors met cirkelmaaier. Het afvoeren 

gebeurt bij voorkeur door tractors met opraapwagen.  Het vrijkomende maaisel kan op termijn –na 

uitdoving van de landbouwconcessie- geheel of gedeeltelijk worden ondergewerkt in de kruidenakkers ter 

hoogte van Tielenkamp II (bestand 12z2). 

 

Uit tabel 4.11 blijkt dat er ca. 3.15 ha wegbermen tweemaal per jaar dient gemaaid te worden.  2.19 ha 

wegberm dient éénmaal per jaar gemaaid te worden en de oppervlakte zomen die om de 2 jaar gemaaid 

dienen te worden, bedraagt ruim 13 ha.   

 

De maaibeurten van de zomen kunnen gecombineerd worden met of indien praktisch haalbaar vervangen 

door  (stoot-) begrazing door schapen.  Aanvullende maatregelen zijn kleinschalig plaggen of het beperkt 

chopperen van korte bermstroken om vervilting en vermossing tegen te gaan.  Het gebruik van herbiciden 

is in geen geval toegelaten.  
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Tabel 4.11: Overzicht beheer wegbermen en zomen.  
 

Traject 
(zie Kaart 27) 

Lengte 
(m) 

Breedte 
(m) 

Opp.  
(ha) 

Maatregel Type Begin 

1 5900 3 1.77 Maaien 15/6-15-7 & 15/9-15/10 Wegberm 2007 
2 4600 3 1.38 Maaien 15/6-15-7 & 15/9-15/10 Wegberm 2007 
3 2100 3 0.63 Maaien 15/9 – 15/10 Wegberm 2007 
4 700 3 0.21 Maaien 15/9 – 15/10 Wegberm 2007 
5 4500 3 1.35 Maaien 15/9 – 15/10 Wegberm 2007 
6 2300 10 2.30 Maaien 15/9 – 15/10 om de 2 jaar Zoom  2009 
7 900 10 0.90 Maaien 15/9 – 15/10 om de 2 jaar Zoom  “ 
8 700 10 0.70 Maaien 15/9 – 15/10 om de 2 jaar Zoom  “ 
9 400 3 0.12 Frezen / 3 jaar Zoom 2008 
10 400 4 0.16 Maaien 15/9 – 15/10 om de 2 jaar Zoom  2009 
11 2200 10 2.20 Maaien 15/9 – 15/10 om de 2 jaar Zoom  “ 
12 450 10 0.45 Maaien 15/9 – 15/10 om de 2 jaar Zoom  “ 
13 300 8 0.24 Maaien 15/9 – 15/10 om de 2 jaar Zoom  “ 
14 450 14 0.63 Maaien 15/9 – 15/10 om de 2 jaar Zoom “ 
15 650 10 0.65 Maaien 15/9 – 15/10 om de 2 jaar Zoom  “ 
16 400 8 0.32 Maaien 15/9 – 15/10 om de 2 jaar Zoom  “ 
17 1000 10 1.00 Maaien 15/9 – 15/10 om de 2 jaar Zoom  “ 
18 750 7 0.53 Maaien 15/9 – 15/10 om de 2 jaar Zoom  “ 
19 1150 9 1.04 Maaien 15/9 – 15/10 om de 2 jaar Zoom “ 
20 550 10 0.55 Maaien 15/9 – 15/10 om de 2 jaar Zoom  “ 
21 1350 10 1.35 Maaien 15/9 – 15/10 om de 2 jaar Zoom  “ 
22 600 6 0.36 Maaien 15/9 – 15/10 om de 2 jaar Zoom  “ 

 

Bovenstaande planning kan volledig ingaan vanaf 2009.  In het actueel lopende beheercontract kunnen 

reeds een aantal aanpassingen gebeuren opdat verruiging en verbossing van de bermen en zomen 

voorkomen wordt. 

De zones waar anno 2007 massaal berken en grove dennen verjongen en een maaibeurt zich opdringt, zijn 

grote delen van de brandgangen 6, 7, 11 en 13 en kleinere delen van 10 en 12  (totaal max. 4 ha).   

 

4.9.4. Omgeving loodsen 

4.9.4.1. Droog heischraal grasland 

Voor de open begroeiingen van het heischrale of droge graslandtype wordt in algemene zin een 3-jaarlijkse 

maaibeurt na 15 september vooropgesteld.  Extensieve nabeweiding behoort tot de mogelijkheden.  Een 

aantal loodsen situeren zich in heideterreinen en worden integraal hiermee beheerd (zie 4.8.5).   
 

4.9.4.2. Droge heide  

Voor het beheer van deze vegetaties verwijzen we naar de algemene richtlijnen onder 4.8.1.  Er worden 

regelmatige kap- en maaibeurten vooropgesteld.  Plaatselijk zal geplagd worden om oude heide te 

verjongen.  Sterke ontwikkeling van bramen en natuurlijke verjonging van berk, grove den, e.d. kan 
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aanvullend teruggedrongen worden door extra maaibeurten.  Verwijderen van bremstruiken wordt zoveel 

mogelijk ontzien.  

 

Een aantal loodsen situeren zich in heideterreinen en worden integraal hiermee beheerd (zie 4.8.1).   

 

4.9.4.3. Bos  

De beboste zones rond loodsen zijn goed voor ca. 4 ha.  Hiervoor worden de reeksen van de kapregeling 

gevolgd (KAART 25b).  Er geldt een facultatief vier- of achtjarig, kleinschalig hak- of middelhoutbeheer. 

 
Tabel 4.12: Overzicht beheer rond loodsen. 

(Legende: K: kappen; M: maaien; O: ontbossen; P: plaggen; grijze arcering: extensieve begrazing) 
 

Nr. opp 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
 
► DROGE HEISCHRALE VEGETATIES 
12 0.3   M-K   M   M   M   M   M   
37 0.2   M-K   M   M   M   M   M   
38 0.2   M-K   M   M   M   M   M   
41 0.2   M-K   M   M   M   M   M   
50 0.2   M-K   M   M   M   M   M   
51 0.1   M-K   M   M   M   M   M   
52 0.1   M-K   M   M   M   M   M   
62 0.3   M-K   M   M   M   M   M   
63 0.3   M-K   M   M   M   M   M   
 
►  DROGE HEIDE  
33 0.2   K-M (P)   M    M (P)   M    M (P) 
34 0.2   K-M (P)   M    M (P)   M    M (P) 
35 0.2   K-M    M    M    M    M  
36 0.1   K-M    M    M    M    M  
45 0.1   K-M (P)   M    M (P)   M    M (P) 
59 0.2   K-M (P)   M    M (P)   M    M (P) 
61 0.2   K-M (P)   M    M (P)   M    M (P) 
64 0.1   K-M (P)   M    M (P)   M    M (P) 
65 0.2   K-M (P)   M    M (P)   M    M (P) 
71 0.2   K-M (P)   M    M (P)   M    M (P) 
 
 ► BOS 
= Alle overige loodsen:  hakhoutbeheer volgens reeksen kapregeling 

 

 

4.9.5. Houtkanten, bomenrijen en dreven 

De beheermaatregelen voor de bestaande brede houtkanten komen neer op een periodieke verjonging van 

de struik- en boomlaag. Voor de ontwikkeling en instandhouding wordt voorzien in facultatieve 4 tot 8-

jaarlijkse afzetbeurten van de struiklaag en pleksgewijze kapping van de boomlaag.   Hiervoor worden de 

reeksen van de kapregeling gevolgd (KAART 25b).   
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KAART 28 situeert de belangrijkste bomenrijen en dreven in het militair domein.  Hun aantal is erg 

beperkt.  Zo bestaan er maar 2 dreven die naam waardig;  één met tamme kastanje en Amerikaanse eik in 

perceel 13 (bestandindeling: h10) en één (d1) in bestand 12v met paardenkastanje.    

De bomenrijen b1, b2 en b3 (KAART 28) bestaan vnl. uit Amerikaanse eik (b1 & b3) en robinia (b2).   

 

In 2010 wordt kaalkap van Amerikaanse eik vooropgesteld in bomenrij b1 en dreef h10.  Het betreft 

immers een uitheemse soort met een expansief karakter waarvan de verjonging de gewenste omvorming 

naar gemengd streekeigen bos sterk kan hinderen.   

Gezien de landschappelijke waarde van bomenrij b3 zal pas in 2018 geëvalueerd worden of ook hier de 

Amerikaanse eiken zullen geveld worden.  Bij deze evaluatie wordt veel belang gehecht aan het al dan niet 

massaal optreden van natuurlijke verjonging van Amerikaanse eik in aangrenzende bosbestanden.  

 

 

4.10. SPECIFIEKE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN FLORA EN FAUNA 

4.10.1. Bescherming en behoud 

Er wordt niet geopteerd voor een specifiek soortgericht beheer.  Er is gekozen voor een beheer dat 

gericht is op het scheppen van randvoorwaarden voor een reeks van soorten met min of meer 

overeenkomstige habitateisen (integraal systeembeheer).   Een bezwaar tegen het louter 

biodiversiteitsdenken is dat wordt voorbijgegaan aan een belangrijk verschil tussen landbouw en 

natuurbeheer, namelijk dat we bij natuurbeheer niet alleen zijn geïnteresseerd in de productie van soorten 

of natuurdoeltypen, maar ook in het instandhouden van de processen die aan de waargenomen patronen 

ten grondslag liggen.  Dat betekent dat bij beheerplanning niet alleen mag worden uitgegaan van 

diversiteitsdoelstellingen, maar dat juist ook natuurlijkheidsdoelstellingen hierbij moeten worden 

betrokken. 5 

 

In de praktijk houden we ons dus niet bezig met elke zeldzame verschijning maar beperken we onze 

aandacht tot een aantal zeldzame ‘vlaggenschepen’, soorten die niet alleen zeldzaam zijn maar ook 

                                                           
5 BAL e.a. (1995) maken onderscheid tussen nagenoeg natuurlijke eenheden, begeleid natuurlijke eenheden, halfnatuurlijke eenheden en 
multifunctionele eenheden.  In het geval van nagenoeg natuurlijke eenheden en begeleid natuurlijke eenheden spreekt men over naar Vlaamse 
normen erg grote gebieden, respectievelijk minimaal enkele duizenden en 500 ha.  Kleinschalig bevorderen van specifieke successiestadia en de 
daarvan afhankelijke doelsoorten staan centraal in de halfnatuurlijke eenheden.  Dit leidt tot een landschapspatroon dat tot op perceelniveau door 
de mens wordt bepaald.  Inrichting en beheer worden afgestemd op de gemeenschappelijke eisen van de doelsoorten.     
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specifiek voor een bepaald habitat en kenmerkend voor  het gebied.   Het succes van de beheerwerken kan 

op de toestand van deze soorten afgerekend worden. 

 

Bij de maatregelen voor de open heide-terreinen is het behoud van de bestaande structuurdiversiteit (lage 

open heide afgewisseld met oude heide en deels vochtige, deels vergraste en deels verboste heide) 

vooropgesteld.  De specifieke maatregelen omvatten een combinatie van begrazing in lage dichtheden en 

plaatselijk kleinschalig maaien en plaggen. Deze richtlijnen kunnen beschouwd worden als voldoende 

gevarieerd voor het instandhouden of herstellen van groeiplaatsen van specifieke flora-elementen (onder 

meer klokjesgentiaan, kruipbrem, stekelbrem, gevarieerde korstmosbegroeiingen,…) en specifieke habitats 

van boomleeuwerik, nachtzwaluw, veldkrekel, negertje, heidesabelsprinkhaan, groentje, heivlinder, 

heideblauwtje, e.d..  Het behouden van structuurbepalende solitaire bomen in de open ruimten wordt 

eveneens voorzien. 

 

Bij de maatregelen omtrent vennen, venige slenken en ander open waters gelden vooral opties naar 

vegetatieherstellende maatregelen (onder meer pilvaren, veenpluis, witte waterranonkel en 

moerashertshooi).  De verhoopte ontwikkeling van vegetatierijke situaties zal daarbij biotoopverbeterend 

kunnen werken voor specifieke fauna-elementen (onder meer noordse witsnuitlibel, venwitsnuitlibel, 

venglazenmaker, variabele waterjuffer, koraaljuffer, tangpantserjuffer, vinpootsalamander, heikikker en 

dodaars).  

 

Bij de maatregelen voor gradiëntrijke situaties (bosranden met mantel- en zoomvegetaties, brandgangen, 

bermen, omgeving van loodsen, houtkanten en ook graslanden, ruigten en struwelen,… ) zijn talrijke 

richtlijnen specifiek bedoeld voor de instandhouding of de ontwikkeling van flora- en/of faunagroepen 

(als doel- of aandachtsoorten onder meer gevlekte orchis, hondsviooltje, ogentroost, liggende 

vleugeltjesbloem, bosdroogbloem, blauwe knoop, steenanjer, dwergviltkruid, knolsteenbreek, grondster, 

groentje, bont dikkopje, bruine eikepage, snortikker, negertje, …).  

Sporkehout bijvoorbeeld kan als bijzonder waardevolle waardplant voor vlindersoorten, nectarplant voor 

zweefvliegsoorten en voedselplant voor meerdere vogelsoorten onder de vorm van spontane opslag 

selectief behouden worden in de te ontwikkelen mantel-zoomvegetaties en overgangen naar open heide-

vegetaties. 

 

Ruim 15 ha van de beboste oppervlakte krijgt een nulbeheer.  Dit moet de ontwikkeling van Alluviale 

bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior en de hiermee geassocieerde soorten elzenzegge, stijve zegge, 
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zwarte bes, waterviolier, Europese vogelkers, zompzegge, veenmossen evenals een rijke paddestoelen-, 

lichenen- en mossenflora begunstigen. 

 

De verhoging van het aandeel structuurrijke loofhoutbestanden en dood hout zal wellicht een positief 

effect hebben op specifieke broedvogels (kleine bonte specht, matkop, …).   

 

Heel specifieke maatregelen zijn het voorzien van permanente invliegopeningen in de verspreide loodsen 

als nestgelegenheid voor holenbroeders (gekraagde roodstaart), roestplaats voor uilen (ransuil, bosuil) en 

zomerverblijfplaats voor vleermuizen. Voor de blusvijvers met stereotiepe steile betonnen oevers in 

bakprofiel, wordt voorzien in plaatselijk in één hoek aanbrengen van boomstronken als uitstapvoorziening 

voor onder meer amfibieën en kleine zoogdieren (onder meer vinpootsalamander, egel, bosmuis). Indien 

de blusvijvers in functie van het militair gebruik echter geheel functioneel als open water dienen behouden 

te worden, wordt voorzien in het systematische aanbrengen van flauw oplopende betonnen richels. 

Facultatief kunnen de recenter aangebrachte draadafsluitingen daarna verwijderd worden.  

 

Soortgerichte maatregelen worden ook voorzien voor levendbarende hagedis waar de resterende 

spoorstaven ter hoogte van het spoorwegemplacement expliciet behouden dienen te worden als snel 

opwarmend micro-habitat. Voor vos wordt voorzien om de houtige opslag ter hoogte van bestaande en 

oude burchtlocaties alsook enkele potentieel nieuwe locaties niet te kappen. Deze maatregel komt neer op 

het behoud van opslag op enkele schutsdammen.  

Bij de enkele af te breken loodsen wordt aanbevolen om puinresten met waardevolle lichenenbegroeiingen 

te bewaren. 

 

Voor ree wordt voorgesteld om langsheen de Zevendonkseweg, aan beide zijden een aantal bijkomende 

wildspiegels te plaatsen en dit minstens op de locaties waar in het kader van de boscompensatie nieuwe 

beplantingen worden voorzien, met name tussen bestand 10b en 20a en tussen 13a en 20d. Door 

bermbeheer beschadigde wildspiegels dienen regelmatig vervangen te worden. Andere bijkomende 

ontsnipperingsmaatregelen worden niet nuttig geacht. 

 

Twee specifieke maatregelen tenslotte die in het algemeen voor alle fauna-elementen gunstig zijn, 

betreffen de beperking van de rustverstoring door het herstel en de plaatselijke aanpassing van de 

afsluiting (verhinderen ongewenste toegankelijkheid, stroperij, enz.), het sturen van de recreatieve 

activiteiten (4.12) en anderzijds het verplaatsen van de activiteiten van het kleiduifschieten buiten het 

gebied Tielenheide. 
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4.10.2. Herstel & herintroductie 

Nogal wat soorten waarvan de populatie de laatste decennia sterk afnam of zelfs helemaal verdween in het 

militair domein hebben een gering dispersievermogen.  Gekende voorbeelden bij de dagvlinders zijn 

gentiaanblauwtje (†1994), heideblauwtje (†2004) en heivlinder (†2004). Voor vele soorten is een 

hervestiging op een natuurlijke manier niet erg realistisch.  Geschikte corridors naar andere gebieden met 

bronpopulaties zijn er immers niet of nauwelijks en de afstanden tot de restpopulaties in de regio zijn te 

groot.  Een ander probleem vormen de kortlevende zaden van verscheidene zeldzame doelsoorten.  

Voorbeelden hiervan zijn klokjesgentiaan (†1985 in Klein Goor), heidekartelblad en blauwe knoop.   

 

Na uitvoering van het achterstallig beheer van bermen en graslanden en het herstelbeheer van heiden en 

vennen zal grondig onderzocht worden welke soorten eventueel voor herintroductie in aanmerking 

komen.   

Eenmaal een bepaalde populatie zich terug hersteld heeft, kan ze eventueel dienen als bronpopulatie voor 

andere geschikte locaties binnen het militair domein.   

 

4.10.3. Creëren natuurrijke verbinding met domeinbos Grotenhoutbos  

Een beleid van actief landschapsherstel in het geruilverkavelde deel van de vallei van de Aa, met kansen 

voor bosontwikkeling, beekherstel en herwaardering van kleine landschapselementen is wenselijk.  Met 

deze maatregel kan een waardevolle natuurverbindende functie (corridor) tussen het militair domein en 

het domeinbos Grotenhout worden uitgebouwd (overleg afdeling Ruimtelijke Planning, VLM, VMM 

afdeling Water en ANB).  Een actief aankoopbeleid door het Agentschap voor Natuur en Bos wordt 

aanbevolen maar ook andere maatregelen kunnen zinvol zijn (o.a. perceelsrandbeheer of andere vormen 

van agrarisch natuurbeheer).   

 

 

4.11. DOOD HOUT EN OUDE BOMEN  

 
De voornaamste beheermaatregel ten aanzien van dood hout betreft het laten liggen van een voldoende 

aandeel kroonhout bij het uitvoeren van de 8-jaarlijkse variabele kappingen in de homogene 

dennenbestanden.  Bij deze maatregel wordt zowel dood hout in kleine als in grotere diameters nagelaten. 

In huidige en toekomstige open ruimten daarentegen wordt omwille van de eventuele gevolgen van 
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voedselaanrijking slechts een minimaal aanbod aan dood hout nagelaten.  Dode rechtstaande exemplaren 

van grove den worden bij de dunningsbeurten eveneens behouden.   

Daarnaast wordt in het kader van de exotenbestrijding ook gezorgd voor een versneld aanbod van staand 

dood hout in functie van broed-, schuil- of foerageergelegenheid voor diverse diergroepen waaronder 

spechten en diverse groepen ongewervelden (onder meer kleine bonte specht). Beheermaatregelen 

hiervoor zijn het ringen van Amerikaanse eiken, in het bijzonder in de bestanden 10n, 10p en 20n. Voor 

geschikte verblijfsgelegenheden voor boombewonende vleermuizen (onder meer rosse vleermuis) zal 

noodzakelijkerwijze gewacht moeten worden op de verdere bestandsontwikkeling. 

 

De voornaamste beheermaatregel ten aanzien van oude bomen betreft het maximaal op stam houden van 

oude en/of kwijnende hoogstammige bos- of parkbomen.  

Enkel in uitzonderlijke gevallen zullen langsheen publiek toegankelijke paden of wegen en op geschikte 

tijdstippen bijzondere boomverzorgingsmaatregelen worden getroffen (vb. verwijdering van dood 

kroonhout, kroonverankering of andere).  

 

4.12.  MAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. TOEGANKELIJKHEID   

KAART 29 geeft een overzicht van de maatregelen en richtlijnen met betrekking tot de ontsluiting en de 

toegankelijkheid op recreatief vlak.    Onderstaande heeft m.a.w. géén betrekking op militaire activiteiten. 

 

4.12.1. Plan wegennet – opengestelde boswegen 

Gezien het behoud van de militaire functies (permanente opslag van materieel, regelmatige trainingen, 

manoeuvres,…) zal het domein in algemene zin niet opengesteld worden voor het publiek.   Er is echter 

geen bezwaar tegen een 'gecontroleerde' openstelling van bepaalde delen van het domein.  Hiermee wordt 

bedoeld dat bezoeken door het publiek mogelijk zijn indien deze vooraf aangevraagd worden en de op 

KAART 29 uitgezette routes volgen.   Uitzonderlijk kunnen andere wandellussen of trajecten gevolgd 

worden maar dit dient steeds vooraf aangevraagd en goedgekeurd te worden.   

 

De uitgezette routes zijn zodanig gekozen dat de meest verstoringsgevoelige zones zo veel mogelijk 

vermeden worden.  De routes zijn enkel toegankelijk voor wandelaars.   Grote wandelmanifestaties (>100 

personen) dienen steeds aangevraagd te worden. 
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Mountainebiken wordt beperkt tot maximaal twee doortochten per jaar.  Allerhande outdoor- en 

adventure-activiteiten zijn uitgesloten met uitzondering van deze opgesomd in tabel 4.13.  Deze tabel geeft 

verder een volledig overzicht van de recreatieve mogelijkheden in het militair domein.  De gevolgde 

filosofie hierbij is dat de meest verstoringsgevoelige locaties zo veel mogelijk gespaard blijven en dat 

sportieve activiteiten geconcentreerd worden nabij bestaande sportinfrastructuur in het zuidoosten van het 

domein. 

 

De bestaande toegankelijkheid via de Balderij-weg in het militair domein blijft behouden.  Ter hoogte van 

Verbrande hoeven wordt in het militair domein een nieuwe eenvoudige autoparkeerplaats in onverharde 

toestand voorzien. Deze parkeerplaats is te bereiken via de Balderij-weg. Ook de bezoekers van de 

visvijvers ter hoogte van Verbrande hoeven en Kluizemans zullen kunnen gebruik maken van deze 

autoparkeerplaats. Hiermee zal het actueel wild parkeren in het bosbestand 15b verholpen kunnen 

worden.  
Tabel 4.13: Overzicht van de recreatieve mogelijkheden (broedseizoen = 01/03 – 01/07). 

 
Activiteit  Toegestaan? Periode  Opmerkingen  

Wandelen op vaste routes  
 

Ja Geen grote groepen 
tijdens broedseizoen 

- Vaste routes: zie Kaart 29 
- Andere routes: aan te vragen 

Mountainbike  Max. 2 september - januari - Vaste route: zie Kaart 29  
Survival run  Max. 1 september - januari Enkel in zuiden van Tielenkamp 

(percelen 15, 26, 35, 36 & 37) 
Niet in meest gevoelige zones 

Oriëntatieloop  Max. 1 september - januari Niet in meest gevoelige zones 
Militaire activiteiten: geen beperking 

Paardrijden  Nee - - 
Hondentraining  Nee - Uitgezonderd militaire activiteiten 
Nachtelijke activiteit (dropping, BBQ, …) Nee - Uitgezonderd militaire activiteiten 
Teambuilingactiviteiten, 
adventuretochten, festiviteiten, etc.  

Nee - Uitgezonderd militaire activiteiten 

Jeugdkamp Ja  juli-augustus - kampeerterrein, 3 loodsen (geen 
nutsvoorzieningen) en tijdelijk 
speelbos is ter beschikking 
- chemische toiletten verplicht 
- kampvuur is aan te vragen 

Natuurlijke omloop (schoolkinderen) 
 

Ja Geen beperking - geen afwijkingen van de omloop  
- locatie omloop: zie Kaart 29 

 

De door poorten afgesloten wegen van het militair domein ter hoogte van Prijsheiden en Kluizemans worden 

occasioneel gebruikt door de bewoners in het domein.  Dit gebruik dient uit praktische overwegingen 

bestendigd te worden. 

 

Er wordt geopteerd om de bestaande omheining te behouden (incl. herstel en lokale aanpassing van de 

afsluiting met gladde draden) zodat er duidelijkheid blijft bestaan omtrent het 'gecontroleerd' karakter van 
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de gedeeltelijke openstelling en zodat er tevens een groot aaneengesloten rustgebied voor fauna kan 

gehandhaafd worden.  Ook ongewenst gemotoriseerd verkeer zal hiermee vermeden worden.   

 

4.12.2. Speelzones  

Er worden geen speelzones voorzien in het militair domein.  In functie van zomerkampen van 

jeugdbewegingen die doorgaan in het militair domein (bestand 22g) zal spelen weliswaar tijdelijk 

toegelaten worden in perceel 26. 

 

4.12.3. Recreatieve infrastructuur  

De recreatieve infrastructuur wordt beperkt tot een nieuw in te richten autoparkeerplaats ter hoogte van 

Verbrande hoeven (zie hfst. 4.12.1). Het aantal parkeerplaatsen blijft beperkt. De parkeerplaats wordt 

eenvoudig opgevat als een onverharde parking op gras met enkele aan te planten hoogstammige bomen 

tussen de parkeerruimte.  

 

Over de bestaande, grotendeels verharde weginfrastructuur worden in het kader van de gecontroleerde 

openstelling enkele vaste, bewegwijzerde wandellussen (verschillende afstanden) vooropgesteld (zie 

KAART 29).   

De wandellussen bieden een afwisselend landschapsbeeld. Uitgebreidere toegankelijkheid, ondermeer in 

de gevoelige zones, kan slechts in uitzonderlijke gevallen worden toegelaten. 

 

Ter hoogte van de bestanden 22g en 22f kan er voor jeugdverenigingen in de zomermaanden mogelijkheid 

blijven tot kamperen mits toelating. Spelactiviteiten in de omgevende bestanden dienen uitgesloten te 

worden.   

 

Interne voorzieningen met vast parcours voor fietsers, moutainbikers en ruiters worden niet voorzien.   

 

De zones met de actueel en potentieel meest kwetsbare en/of verstoringsgevoelige ecotopen zijn 

aangegeven op KAART 29. 
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4.13. MAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. JACHT  & WILDBEHEER 

 
In het militair domein is geen verpachting van de jacht voorzien.   

 

Reewildbeheer kan overwogen worden al naargelang de noodwendigheden.  De invloed van (ree)wild is  

ondermeer een belangrijk aspect bij de verjonging van loofhout (vraat- en veegschade).  

Het onder controle houden van de reeënpopulatie zal enkel kunnen verlopen via een officiële 

aanbesteding van het grootwildbeheer met aangepaste jachtvoorwaarden, afgestemd op de militaire 

noodwendigheden binnen het domein. Maatregelen zullen dus enkel moeten worden toegepast wanneer er 

zich overtallen of ziekten in de populatie voordoen. De noodzaak tot gedeeltelijk afschot, onder meer op 

basis van schade in het kader van de bosverjonging, zal steeds voorafgaandelijk moeten worden 

vastgesteld door het ANB. 

Een gemiddelde wildstand van ca. 8 tot 10 stuks per 100 ha wordt vooropgesteld. 

 

In samenspraak met het Bosbeheer wordt de vraatschade aan zaailingen opgevolgd en bij overmatige 

schade aan gewenste natuurlijke verjonging van loofhoutsoorten kan tot gericht bestrijden van konijnen 

worden overgegaan.  Ook belangrijke schade aan landbouwgewassen of bepaalde infrastructuur kan een 

gegronde reden vormen om tot bestrijding van konijnen over te gaan. 

Het eventueel bestrijden van konijnen valt onder een langdurige concessie omtrent schadelijk wild en 

komt actueel toe aan drie concessiehouders.  

 

Een afstemming met de jachtafspraken in de omgevende wildbeheereenheid wordt aanbevolen. 

 

 

4.14. MAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE VISSERIJ   

Rekening houdend met het beoogde venherstel en de herwaardering van, van nature uit visarm oligotroof 

open water, zijn geen specifieke richtlijnen vereist met betrekking tot de visserij.  Een natuurlijke visstand 

kan steeds behouden worden, maar eerder dient erover gewaakt te worden dat er geen onnatuurlijke 

visstand wordt ingesteld.  Bepotingen zijn dan ook voor alle open waters uitgesloten. 
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4.15. MAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. HET GEBRUIK VAN NIET-
HOUTIGE BOSPRODUCTEN   

Er zijn geen specifieke richtlijnen ten aanzien van niet-houtige bosproducten voorzien. 

 

4.16. MAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. CULTUURHISTORISCHE 

ELEMENTEN 

De hoger en verder ook nog beschreven beheermaatregelen met betrekking tot de bosomvorming, de 

open ruimten, de gradiënten, de ontsluiting en toegankelijkheid en de werken die de abiotische toestand 

wijzigen, sluiten reeds heel wat gerichte maatregelen ter vrijwaring of bescherming van cultuurhistorische 

elementen in. 

 

Afgestemd op het creëren van tijdelijke open ruimten kan gericht gezocht worden naar een dergelijke 

open ruimte in overeenstemming met de slagveldlocatie van de Slag van Tielen (1597). Net als de overige 

maatregelen gericht op het creëren van open ruimten wordt een gedetailleerde archeologische prospectie 

aanbevolen zodat eventuele bodemarchiefwaarden vooraf kunnen worden ingeschat.  Ook voor de 

beheeringrepen in verband met herstel van open waters en heide (weghalen slib- of sapropeliumlagen, 

plaggen,…) is het inschatten van natuurhistorisch relevante bodemarchiefwaarden zinvol. In 

overeenstemming met de richtlijnen omtrent de wetenschappelijke functie worden zaadbankanalyses 

aanbevolen. 

 

In de omgeving van de twee verlaten hoeve-sites (locatie tegenover bestand 15f en bestand 2Oo) en de 

voormalige villa-locatie (bestand 12u en 12v) wordt voorzien in een aangepast behoud van oude bomen 

met erfgoedwaarde. Voor enkele unieke bomen met erfgoedbelang (onder meer fruitbomen en linde-

exemplaren bij voormalige hoeves, oprijlaan met paardekastanjes) worden in voorkomend geval 

boomverzorgende maatregelen getroffen. De puinresten van de voormalige villatuin (onder meer 

grondvest en gedenkplaat) kunnen best ter plaatse geconsolideerd worden. Facultatief kan de resterende 

kapel volgens passende restauratietechnieken worden opgeknapt.  

 

Betreffende de militaire infrastructuur, die evenzeer als kenmerkend en historisch relevant kan worden 

beschouwd, wordt vooropgesteld om verharde wegenis, munitieloodsen, blusvijvers en loopgraven als 

getuigenis van de vroegere en huidige militaire functies te behouden. Voor storende landschapsbeelden 

met vervallen constructies in Tielenheide (41g, 41h, 41k en 42b) en in Tielenkamp (onder meer in 10a, 14i, 
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23a, 24o, 30b, 35h, 30b en 37b), alsook oefenterreinen met verwaarloosde hindernissen (onder meer 41d) 

en wrakken van legervoertuigen (onder meer 42a) wordt tegen 2012 voorzien in afbraak en opruiming. 

  

 

4.17. MAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE MILIEUBESCHERMENDE 

FUNCTIE 

4.17.1. Vermijden grondwaterverlaging 

Externe maatregelen betreffen het vermijden van verdere grondwaterverlaging door particuliere 

waterwinning in het industrieterrein Veedijk via nauwlettend toezicht op het betreffende 

vergunningenbeleid (overleg VMM - afd. Water en Milieu-inspectie) en het aanpassen van de 

wegdekverharding van de E34 met meer geluiddempende materialen (overleg AWV Afd. Wegen). 

 

4.17.2. Natuurgericht beheer spoorwegbermen 

Gezien de zeer grote natuurwaarde van de spoorwegbermen (zie KAART 22d) dient aangestuurd te 

worden op een ecologisch spoorwegbermbeheer langsheen de L29.   De laatste jaren verruigen de bermen 

zeer sterk (uitbreiding bramen, verbossing en vergrassing).   Middels een aangepast maaibeheer en een 

strikt verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen kunnen de populaties van tal van rode lijstsoorten 

(kleine tijm, dwergvlas, klein tasjeskruid, klein viltkruid, kruipbrem, hondsviooltje, bruine eikenpage, …) in 

stand gehouden of uitgebreid worden.   Een jaarlijks maaibeheer in de periode half september – half 

oktober lijkt optimaal.   

 

De spoorwegbermen en onmiddellijke omgeving spelen overigens een cruciale rol in het ecologisch 

netwerk tussen heischrale habitats.  Met name de oostelijke spoorwegberm (ca. 1.25ha) verdient prioritair 

aandacht.   

 

Overleg met de NMBS is noodzakelijk.  In de loop van 2008 zullen hiervoor de eerste contacten gelegd 

worden. 
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4.18. MAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE WETENSCHAPPELIJKE 

FUNCTIE  

Talrijke geplande ingrepen zijn gericht op het actief behoud en de ontwikkeling van (prioritaire) habitat-

waarden. Bovendien zijn meerdere van deze ingrepen ook als experimenteel te beschouwen en hangt het 

succes van natuurherstel af van onder meer de potentiewaarde van het terrein (biotische en abiotisch) en 

de uitvoeringswijze van de diverse ingrepen (gericht kleinschalig tot consequent grootschalig).  

Expliciet wetenschappelijk onderzoek op diverse componenten van biodiversiteit (vnl. 

multisoortengerichte benadering) en toepassing ervan in de planning en evaluatie van het beheer -ook naar 

ingezette werktuigen en dieren- is noodzakelijk. Aanbevelingen hierbij zijn het opzetten van een complete, 

éénduidige en centraal beheerde administratie van de beheermaatregelen en het gebruiken van standaard 

meetprotocollen met een doeltreffende opslag van gegevens. Als richtlijn voor de monitoring gelden 

natuurvriendelijke onderzoeksmethodes. 

 

 

4.19. WERKEN DIE DE BIOTISCHE OF ABIOTISCHE TOESTAND VAN HET BOS 

WIJZIGEN  

4.19.1. Reliëf 

In het kader van venherstel (zie 4.8.3) en het herprofileren van vijvers en poelen (zie 4.8.4) zal plaatselijk 

het reliëf gewijzigd worden.   Concreet zal het Diepgoor en Gemeenteheideven ontpand worden wat in weze 

neer komt op het herstel van het oorspronkelijke reliëf.  De werken hebben ondermeer tot doel de 

originele venbodem onder de panden terug bloot te leggen. 

Verder zullen langs een aantal poelen en vijvers zachthellende oeverzones gecreëerd worden. 

 

In het kader van het creëren van permanente open ruimten (ontbossing) en bij de opties rond machinaal 

en handmatig plaggen, wordt het expliciet behoud van het duinmicroreliëf vooropgesteld. Bij deze 

ingrepen mag dus enkel de losse en gedeeltelijk doorwortelde humeuze bovenlaag worden weggehaald. Dit 

weghalen dient zeer omzichtig te gebeuren, zodat verstoring van de aanwezige zaadbaak vermeden wordt. 

Bij de herstelingrepen van vennen en venige slenken, waarbij sapropelium- en/of sliblagen gefaseerd 

en/of periodiek worden weggehaald, mogen tevens geen reliëfwijzigingen tot stand komen. Dit betekent 

dat vrijkomende sapropelium- en/of sliblagen dienen afgevoerd te worden. Eventueel vrijkomend zandig 

materiaal kan binnen de grenzen van hetzelfde kadastraal perceel worden uitgespreid. 
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In de percelen die voorbehouden zijn voor boscompensatie door spontane bosontwikkeling of voor 

herstel van soortenrijk cultuurgrasland worden restanten van vroegere depressies (onder meer bestand 

20z1 & 20z2) of grachten (onder meer 10z1) geaccentueerd door beperkte machinale afgraving en 

verwerking van de grondspecie elders op het zelfde kadastrale perceel. 

 

4.19.2. Wegen en infrastructuur 

Er worden geen werken voorzien met betrekking tot verharde of halfverharde wegen. De bestaande 

verhardingen in beton en asfalt worden behouden. De halfverharde en onverharde wegen, brandgangen 

en bospaden worden in hun huidige toestand behouden.  Indien dit de militaire functie niet in het gedrang 

brengt, dient de mogelijkheid open gelaten te worden om het spoorwegemplacement (24o) gedeeltelijk op 

te breken (bvb. 1 betonbaan-breedte) teneinde extra droge heide- en schrale graslandvegetatietypes te 

ontwikkelen. 

 

Bepaalde infrastructuur van vervallen loodsen, garages, wachtlokalen, vooral ter hoogte van Tielenheide 

(41g, 41h en 42b) en lokaal ook in Tielenkamp (onder meer in 10a, 14i, 23a, 30b en 35h) en van een 

oefenterreinen met verwaarloosde trainingstoestellen en hindernissen (bestand 41d), worden tegen 2012 

geheel of gedeeltelijk afgebroken. Bepaalde grondvesten of opgaande puinresten met een waardevolle 

lichenenbegroeiing kunnen eventueel behouden worden. 

 

Ook wrakken van legervoertuigen (onder meer 42a) zullen worden verwijderd tegen 2012.   De restanten 

van stukgeschoten kleiduiven ter hoogte van het Veedijks Heiken (onder meer 42a en 42k) dienen max. 

twee dagen volgend op elke activiteit te zijn opgeruimd. 

 

4.19.3. Drainage en waterlopen –Hydrologisch herstelbeheer 

4.19.3.1. Algemene gewenste grondwatersituatie: richtwaterpeilen  

 
HEUTZ & PAELINCKX (2005) en AGGENBACH e.a. (1998) geven voor een aantal waterafhankelijke 

vegetatietypen een gewenste grondwatersituatie aan.  Ze worden opgelijst in onderstaande tabel.   De 

gegevens kunnen als richtinggevend beschouwd worden om gunstige of negatieve evoluties af te wegen. 
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TABEL 4.14:  Gewenste grondwatersituatie voor een aantal vegetatietypen  
(naar AGGENBACH e.a. (1998) en HEUTZ & PAELINCKX (2005); GLG: gemiddeld laagste grondwaterstand). 

 
Vegetatietype/Habitattype Waterstandregime GLG (cm) Inundatie (#dagen)
Kleine zeggenvegetatie (Carici curtae – Agrostietum 
caninae) (type 7140) 

Matig nat tot zeer nat 
+10 tot –30 

-30 10-50 

Veldrusgrasland (Crepido-Juncetum acutiflori) 
(type 6410) 

Vochtig tot nat 
0 tot -90 

-40 tot -90 0-30 (?) 

Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix  
(type 4010) 

+10 tot -50 Max. -50 Kort (winter) 

Soortenrijke heischraal grasland (type 6230) -20 (-30) tot 150 -60 tot -150 Zeer sporadisch /geen 
Snavelbiesvegetaties (Rhynchosporion) in slenken in 
veengronden (type 7150) 

0 (-25) tot -40 0 tot -40  

Alno-salicetum cinerea (type 91E0) matig nat tot zeer nat 
+10 tot –40 

-40 0-100 

Oud zuurminnend eikenbos (Betulo-Quercetum roboris 
molinietosum)  (type 9190) 

droog tot vochtig 
-40 tot –120 

-120 Geen 

Veenbossen (Betuletum pubescentis) (type 91D0) matig nat tot zeer nat 
+10 tot –40 

-40 0-50 

 
 

4.19.3.2. Centrale Gorenzone 

LAURIJSSENS e.a. (2007) pleiten voor het herstel van de natuurlijke grondwaterpeilen in de zone Diepgoor-

Gemeenteheideven en stellen dat het haalbaar is om het actuele drainagepatroon te wijzigen zodanig dat het 

hele gebied niet meer zo diep wordt gedraineerd.  Het huidige drainagestelsel zorgt er voor dat het 

grondwaterniveau van de laagte van de goren (Diepgoor, Vlakgoor, Galgengoor en Gemeenteheideven) en 

omgeving naar beneden wordt gehaald, zeker in het vroege voorjaar en de zomer.  De vooropgestelde 

ingrepen in de waterhuishouding zijn er vooral op gericht het water ’s zomers langer in de vennen te 

houden.  Door het dichten van een aantal drainagegreppels, kan het wintergrondwaterpeil veel langer 

gehandhaafd blijven, zeker tot een stuk in het voorjaar en is het eveneens te verwachten dat de 

zomerminima aanzienlijk zullen kunnen verhoogd worden.   

 

Om het herstel van grote open waterpartijen mogelijk te maken dient de stroomrichting van het 

drainagewater in de Gorengracht te worden omgekeerd.   Gelet op de detailtopografie betekent dit een 

herstel van de natuurlijke drainage naar de Grote Kaliebeek via een bestaande gracht die t.h.v. het Vlakgoor 

richting Duivendonken loopt.  Deze gracht is reeds op historische kaarten, waaronder deze van de Ferraris 

(1775), ingetekend.   

 

Concreet beperkt de ingreep zich tot het plaatsen van twee regelbare stuwen; één in de Gorengracht net 

ten noordoosten van het Gemeenteheideven en één op de alternatieve drainageroute t.h.v. het verlaten van het 

Vlakgoor (richting Duivendonken).   Er wordt gekozen voor regelbare stuwen daar het dempen of vast 

opstuwen van het drainagewater wellicht effecten zou resorteren op het agrarisch gebied net noorden van 
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het Galgengoor.  Door het permanent opvolgen van de grondwatertafel in de piëzometers –piëzometer 

TIEP012X situeert zich vlakbij de grens van het agrarisch gebied- en het gebruik van regelbare stuwen kan 

steeds bijgestuurd worden.  Bijkomende wateroverlast in agrarisch gebied dient alleszins vermeden te 

worden.  Hierbij dient opgemerkt te worden dat het laag gelegen landbouwperceel dat onmiddellijk aan 

het militair domein grenst, deel uitmaakt van het oorspronkelijke Galgengoor en als dusdanig tijdens natte 

perioden als vanouds deels onder water komt te staan6.   

 

Voor het plaatsen van de twee regelbare stuwen zal in 2007-2008 een bouwvergunning aangevraagd 

worden. 

 

Om de alternatieve drainageroute functioneel te maken, zal de oude gracht deels hersteld, deels geruimd  

worden.  Eveneens zullen de verschillende duikers gecontroleerd worden op een vlotte doorstroming.   

Dit zal gebeuren in 2008-2009. 

 

4.19.3.3. Duivendonken en omgeving (vallei van de Kaliebeek) 

Door het achterwege laten van ruimingswerken in greppels en grachten in de ruime omgeving van 

Duivendonken wordt een uitbreiding en deels herstel van het prioritair habitattype “overblijvende of 

relictbossen op alluviale grond” nagestreefd.    

Bijkomend ecohydrologisch onderzoek is nodig vooraleer overgegaan kan worden tot het plaatsen van 

stuwen of dempen van greppels.  Tevens zal er moeten op toe gezien worden dat de gracht die de goren 

ontwatert (heringebruikname van oude drainagegracht), steeds voldoende water kan afvoeren vanuit de 

gorenzone. 

Het is geenszins de bedoeling permanent water op te stuwen, dit om interne eutrofiëring te voorkomen.  

Het instellen van een natuurlijk waterpeilbeheer waarbij het water opgestuwd wordt tot beneden de 

potentiële stijghoogte van het grondwater zal onderzocht worden (cfr. LUCASSEN & ROELOFS, 2005).  

 

Een aanvullende ingreep is het herstellen van de open bedding van de centrale afvoergracht ter hoogte van 

de monding in de Grote Kaliebeek (nabij bestand 12t en 12u) door het machinaal weghalen van de 

 
6 Het Galgengoor situeert zich niet enkel in militair domein, het loopt vanouds (cfr. historische kaarten) door in agrarisch gebied waar het ven 
actueel een microreliëfrijk weiland is met permanent natte sloten.  Het zuidelijk deel van dit weiland staat tijdens natte winterperiodes steevast 
onder water.  Historische inventarisatiegegevens (Bert Vermeijen, 1983) vermelden voor dit perceel ondermeer klokjesgentiaan, wateraardbei, 
moerasstruisgras, kruipwilg en kruipganzerik terwijl een recente inventaris (Kris Rombouts, 2007) ondermeer waterpostelein, gewone waterbies, 
moerashertshooi, kleine lisdodde, moerasmuur, waternavel, pinksterbloem, egelboterbloem, zomprus, sterrekroos en vooral veel mannagras en 
waterpeper aanstipte.  De vermelde soorten zijn overwegend indicatief voor (permanent) natte standplaatsen.   
Het kleine grachtje (nauwelijks 20-30 cm breed en 20 cm diep) dat het agrarisch gebied draineert, is enkel tijdens natte periodes waterhoudend.   
 



 
 Uitgebreid bosbeheerplan Militair domein Tielen (periode 2006-2025) – Versie 01/04/2008 

-159- 
 

betonnen kokers. Deze maatregelen worden uitgevoerd in de periode oktober-november 2010. Aanleg van 

nieuwe drainage- of waterloopsystemen is niet toegestaan. 

 

4.19.4. Ingrijpende bodembewerkingen en strooiseluitbating 

De opties rond plaggen (zie ook onder 4.19.1) kunnen beschouwd worden als ingrijpende 

bodembewerkingen. Naast het expliciet behoud van het microreliëf is het hierbij tevens aangewezen om 

bodemcompactatie en/of bodemverrijking te vermijden onder meer door het inzetten van werktuigen in 

aangepaste omvang, tonnenmaat, aansturing (halfrupsbasis) en afvoersysteem (strooiselopraap). Er wordt 

gestreefd naar een maximale afvoer van alle vrijkomende biomassa.  

 

De actueel frequente ingreep van het frezen van brandgangen wordt zoveel mogelijk achterwege gelaten. 

In functie van het instandhouden van pioniersmilieus zal plaatselijk over enkele segmenten wel nog 

overgegaan worden tot periodiek frezen (zie 4.9.2.).  

 

Oppervlakkige bosbodembewerking of –verwonding wordt gezien de algemeen behoorlijke resultaten van 

de natuurlijke verjonging van loofhoutsoorten niet nodig geacht. 

 

4.19.5. Bemesting 

Overmatige bemesting kan leiden tot uitspoeling van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater.  

Regelmatige controles middels het analyseren van bodemstalen moeten ervoor zorgen dat de Vlaamse 

regelgeving gerespecteerd wordt en dat problemen met nutriënten in de omgeving van de 

landbouwgronden vermeden worden. 

 

Een aantal gronden onder landbouwconcessie situeren zich in het infiltratiegebied van voedselarme 

laagten.  Op termijn is het noodzakelijk te komen tot een nulbemesting van dergelijke percelen.  In die zin 

is het uitdoven van de concessies op de bestanden 20z1; 20z2, 10z1 en 15z2 (samen ca. 7ha) prioritair. 
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4.20. PLANNING VAN DE BEHEERWERKEN 

BIJLAGE 4.1 omvat de kapregeling voor de planperiode 2006-2025.  Er werd een onderscheid gemaakt 

tussen volgende ingrepen: 

 X variabele kapping 

 E eindkap (eventueel met overstaanders) 

 S versnelde omvorming 

 Z zoombeheer 

 H facultatieve kleinschalige hak- of middelhoutkap / dunning 

 O ontbossing 

 tO kappen in functie van tijdelijke open ruimte  

 pO kappen in functie van permanente open ruimte (max. 3ha) 

- niets doen (bosreservaatszones) 

 ( ) facultatieve maatregel 

 

Zoals reeds vermeldt, gaat het om 5 reeksen met de volgende oppervlakte: 

 

Reeks 1  ca.115 ha 

Reeks 2 ca. 45 ha 

Reeks 3 ca. 57 ha 

Reeks 4 ca. 100 ha 

Reeks 5  ca.14 ha  

 

 

BIJLAGE 4.2 geeft een overzicht van alle geplande werken per kalenderjaar terwijl BIJLAGE 4.3. een 

overzicht van de werken per bestand geeft.    
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5. OPENBAARHEID VAN HET BEHEERPLAN 

De opstelling van dit beheerplan kwam tot stand na uitgebreid overleg binnen de beheercommissie 

Natuur- en Bosbeheer met vertegenwoordiging van de Militaire overheid en het Agentschap voor Natuur 

en Bos.  

 

Om tot een bredere besluitvorming te komen en om een nauwere verbondenheid omtrent zorg en 

verantwoordelijkheid voor het militair domein tot stand te brengen, wordt nog voorzien in een 

voorlichtingsmoment naar domeingebruikers en omwonenden toe.  

 

Het uiteindelijke definitieve beheerplan dient nog aanvaard te worden door de Militaire overheid. In het 

kader van de boswetgeving zal een openbaar onderzoek doorlopen worden, waarna het Agentschap voor 

Natuur en Bos een (gunstig) advies dient te geven. Het beheerplan dient tenslotte betekend te worden 

door de bevoegde Minister. 

 

Het beheerplan heeft een looptijd van 20 jaar (2006-2025) met tussentijdse evaluaties die gepland zijn om 

de 5 jaar (2011-2016-2021). Regelmatige monitoring van (natuur)beheeringrepen zal eventuele 

bijsturingen, zowel aan de doelstellingen als aan de richtlijnen moeten kunnen toelaten. 

  

Het uitgebreid beheerplan voor het militair domein Tielen is een openbaar document dat op verzoek 

kosteloos kan worden ingezien.  

 

Het beheerplan voor het militair domein ligt ter inzage: 

 

• Gemeentehuis van Kasterlee bij de Milieudienst 

• Stadhuis van Turnhout bij de Milieudienst  

• Kazerne P. Gailly bij de interne milieucoördinator Kaliebaan 30, 2460 Tielen 

• Agentschap voor Natuur en Bos, Houtvesterij Turnhout, Parklaan 49 bus 1, 2300 Turnhout 

 



 
 Uitgebreid bosbeheerplan Militair domein Tielen (periode 2006-2025) – Versie 01/04/2008 

-162- 
 

6. LITERATUURLIJST 

Hieronder wordt een selectieve lijst opgenomen van diverse publicaties en evt. niet-gepubliceerde 

documenten die gebruikt werden bij de opmaak van dit beheerplan. 
 
- AFDELING BOS & GROEN, 2003:  Technische richtlijnen voor het opmaken van een uitgebreid bosbeheerplan. Brussel. 
 
- ANONYMUS, 1997: Slag Tielenheide 24 januari 1597-1997, brochure naar aanleiding van de slagveldwandeling.  Heemkundige 

kring Kasterlee-Lichtaart-Tielen.  
 
- ANONYMUS, 2002: Militair domein Tielen Kamp I en II (Kasterlee)  Mogelijkheden tot natuurherstel en -ontwikkeling, 

Beheervisie AMINAL Afd. Natuur en Afd. Bos & Groen 
 
- ARTS G.H.P., VAN BEERS P.W.M., BELGERS J.D.M. & WORTELBOER F.G., 2001:  Gedifferentieerde normstelling voor 

nutriënten in vennen: onderbouwing en toetsing van kritische depositieniveaus en effecten van herstelmaatregelen op het 
voorkomen van isoetiden.  Alterra-rapport 262. Alterra, Wageningen.   

 
- BAUWENS D. & CLAUS K., 1996: Verspreiding van de reptielen en amfibieën in Vlaanderen.   Uitgaver van de Wielewaal 

Natuurvereniging vzw, Turnhout. 
 
- BAX I.H.W. & SCHIPPERS W., 1997:  Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland – Veldgids.  IKC-natuurbeheer, 

Utrecht. 
 
- BOBBINK R., BROUWER E., TEN HOOPEN J. & DORLAND E., 2004:  Herstelbeheer in het heidelandschap: effectiviteit, 

knelpunten en duurzaamheid.  In:  VAN DUINEN G.-J., BOBBINK R., VAN DAM CH., ESSELINK H., HENDRIKS R., KLEIN M., 
KOOIJMAN A., ROELOFS J. & SIEBEL H., 2004: Duurzaam natuurherstel voor behoud van biodiversiteit – 15 jaar 
herstelmaatregelen in het kader van het overlevingsplan bos en natuur.  Expertisecentrum LNV, Ede.  

 
- BONTE, D., VANDOMME,V., MUYLAERT, J. 2001. Een gedocumenteerde Rode Lijst van de water- en oppervlaktewantsen van 

Vlaanderen. TWOL Onderzoeksopdracht K/IN/99/JPM/01 Gent, Universiteit Gent. 
 
- CORNELIS J., HERMY M., DE KEERSMAEKERS L. & VANDEKERKHOVE K., 2007:  Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen.  

Een typologie van bossen op basis van de kruidachtige vegetatie.  INBO.R.2007.1, Brussel.   
 
- DE BECKER P., 2004:  Graslanden, ruigten en natuurbeheer.  In:  HERMY M., DE BLUST G. & SLOOTMAEKERS M. (red.).  

Natuurbeheer. Uitg. Davidsfonds i.s.m. Argus vzw, Natuurpunt vzw en het IN, Leuven.  452p. 
 
- DE BLUST G., 2004:  Heide en heidebeheer.  In:  Hermy M., De Blust G. & Slootmakers M. (red.) 2004. Natuurbeheer.  Uitg. 

Davidsfonds i.s.m. Argus vzw, Natuurpunt vzw en het IN, Leuven.  452p. 
 
- DE CLEER K., Devriese H., Hofmans K., Lock K., Barenbrug B. & Maes D., 2000:  Voorlopige atlas en rode lijst van de 

sprinkhanen en krekels van België.  Rapport I.N. 2000/10.  
 
- DE KEERSMAEKER L., ROGIERS N., LAURIKS R. & DE VOS B., 2001:  PNV-kaart uitgewerkt voor project VLINA C97/06 

‘Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen’.  AMINAL, Brussel. 
 
- DE KNIJF G., ANSELIN A., GOFFART P. & TAILLY M. (eds.), 2006:  Libellen (Odonata) van België: verspreiding – evolutie – 

habitats.  Libellenwerkgroep Gomphus i.s.m. Instituur voor Natuur- en Bosonderzoek. Brussel.  368p. 
 
- DECLERCK S., MICHELS E., STOKS R. EN VAN DE MEUTER F. (2003) Faunistische inventarisatie van libellen, waterwantsen en 

vissen voor het Militair domein Tielen, Laboratorium voor Aquatische Ecologie K.U.Leuven in opdracht van Belconsulting 
nv 

 
- DIELS J. , 1986: Bestandskaart Tielenkamp.  Ongepubliceerd document. 
 
- DUMORTIER M., DE BRUYN L., HENS M., PEYMEN J., SCHNEIDERS A., VAN DAELE T. & VAN REETH W. (red.), 2007: 

Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid.  Mededeling van het INBO nr. 4, Brussel.  



 
 Uitgebreid bosbeheerplan Militair domein Tielen (periode 2006-2025) – Versie 01/04/2008 

-163- 
 

 
 
- GORISSEN D. & VANREUSEL W., 2002:  Vlindervriendelijk bosbeheer:  wat hebben dagvlinders nodig en wat kan de 

beheerder doen?  Bosrevue 2. 
 
- HERMY M. & VANDEKERKHOVE K., 2004:  Bosgebieden.  In:  Hermy M., De Blust G. & Slootmakers M. (red.) 2004. 

Natuurbeheer.  Uitg. Davidsfonds i.s.m. Argus vzw, Natuurpunt vzw en het IN, Leuven.  452p. 
 
- HEUTZ G. & PAELINCKX D. (red.), 2005:  Natura 2000 habitats: doelen en staat van instandhouding.  Versie 1.0 (ontwerp).  

Onderzoeksverslag Instituut voor Natuurbehoud en Afdeling Natuur, IN.O.2005.3, Brussel.  
 
- JAARSMA N.G. & VERDONKSCHOT P., 2000:  Natuurlijke levensgemeenschappen van de Nederlandse binnenwateren: deel 5 

poelen: achtergronddocument bij het “handboek natuurdoeltypen in Nederland”.  Rapport EC-LNV AS-05.  Alterra, 
Wageningen.  

 
- KOYEN A., 1980:  Tielen mijne vriend.  Uitgave van het gemeentebestuur Kasterlee.  563 p. 
 
- LAURIJSSENS G., DE BLUST G. , DE BECKER P. & HENS M., 2007: Opmaak van een standaardprotocol voor herstelbeheer van 

natte heide en vennen en toepassing ervan op Groot & Klein Schietveld, Tielenkamp en Tielenheide.  Deel II: Toepassing 
van het standaardprotocol voor herstelbeheer van natte heide en vennen en toepassing ervan op Groot & Klein Schietveld, 
Tielenkamp en Tielenheide.  INBO.R.2007.31.  Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, BRUSSEL.   

 
- LUCASSEN E.C.H.E.T. & ROELOFS J.G.M., 2005:  Vernatten met beleid: lessen uit het recente verleden.  Natuurhistorisch 

maandblad.  November 2005. 
 
- MAES D. A VAN DIJCK H., 1999: Dagvlinders in Vlaanderen – Ecologie, verspreiding en behoud.  Stichting 

Leefmilieu/Antwerpen i.s.m. Instituut voor Natuurbehoud en Vlaamse Vlinderwerkgroep, Brussel. 
 
- PAQUES E.S.J., 1882:  Catalogue des plantes plus ou moins rares observées aux environs de Turnhout.  Bul. Soc. 

Roy.Bot.Belge 19.  
 
- PRINSEN P. & MANGELSCHOTS J., 2002: Broedvogelgegevens Tielenkamp-Tielenheide 2000-2002.   Natuurpunt vzw in 

opdracht van Instituut voor Natuurbehoud. 
 
- ROELANDT B., 2003: Determineren of identificeren van bosvegetatieopnamen mbv het programma Tropres; Ministerie van 

de Vlaamse Gemeenschap afdeling Bos & Groen. 
 
- ROMBOUTS K. EN VAN ASSCHE L., 2003: Inventarisatie fauna & flora Militair kamp Tielen 2003, AMINAL Afd. Bos & 

Groen en Afd. Natuur.  Ongepubliceerd document. 
 
- ROMBOUTS K., 2006:  Goren & De Waal (Militair domein Tielenkamp).  Een historisch-ecologische verkenning in functie 

van venherstel.  Ongepubliceerde nota, ANB - houtvesterij Turnhout. 
 
- SCHAMINÉE J.H.J., STORTELDER A.H.F. & WEEDA E.J., 1996:  De vegetatie van Nederland.  Deel 3.  

Plantengemeenschappen van graslanden, zomen en droge heiden.  Opulus press, Uppsala.  Leiden. 
 
- SCHAMINÉE J.H.J., WEEDA E.J. & WESTHOFF V., 1995:  De vegetatie van Nederland.  Deel 2.  Plantengemeenschappen van 

wateren, moerassen en natte heiden.  Opulus press, Uppsala.  Leiden. 
 
- SCHILTZ M., VANDENBERGHE N. & GULLETOPS F., 1993:  Toelichtingen bij de geologische kaart van Belgie.  Kaartblad Lier.  

Ministerie van Economische zaken, Brussel. 
 
- STIEPERAERE H. & VAN HECKE L., 2003: Heiden en heischrale graslanden in het Militaire terrein te Tielen (prov. 

Antwerpen), Nationale Plantentuin in opdracht van Belconsulting nv. 
 
- STORTELDER A.H.F., HOMMEL P.W.F.M., DE WAAL R.W., VAN DORT K.W., VRIELINK J.G. &É WOLF R.J.A.M., 1998: 

Broekbossen.  KNNV Uitgeverij – Natuurhistorische bibliotheek 66, Utrecht. 
 
- STORTELDER A.H.F., SCHAMINÉE J.H.J. & HOMMEL P.W.F.M., 1999:  De Vegetatie van Nederland.  Deel 5. 

Plantengemeenschappen van ruigten, struwelen en bossen.  Opulus Press, Leiden.   
 
- STRUYVE T., 2003: Inventarisatie van dagvlinders en kevers in het Militair domein Tielen, in opdracht van Belconsulting nv. 
 



 
 Uitgebreid bosbeheerplan Militair domein Tielen (periode 2006-2025) – Versie 01/04/2008 

-164- 
 

- VAN KLEEF H. & BROUWER E., 2006: Verslag terreinbezoek 12 januari 2006 van het OBN-team “heide en vennen”.  
Nijmegen, 3p.  

 
- VAN KLEEF H. & ESSELINK H., 2004:  Analyse van de effecten van herstelmaatregelen op watermacrofauna in 

zwakgebufferde oppervlaktewateren.  Een vergelijkend onderzoek in vier vennen waar herstelmaatregelen zijn uitgevoerd.  
Expertisecentrum LNV, Ede.  

 
- VAN LANDUYT W, HOSTE I., VANHECKE L., VAN DEN BREMT P., VERCRUYSSE W. & DE BEER D., 2006:  Atlas van de Flora 

van Vlaanderen en het Brussels Gewest.  Instituut voor natuur- en bosonderzoek, Nationale Plantentuin van België & 
Flo.wer. 

 
- VAN TURNHOUT C., BROUWER E., NIJSSEN M., STUIJFZAND S., SIEPEL H., VOGELS J. & ESSELINK H., 2006: Herstel en beheer 

van heideterreinen.  Gevolgen van verzuring, vermesting en verdroging en de invloed van beheer op levensgemeenschappen 
van heide.  Een samenvattend rapport voor beheerders.  Stichting Bargerveen, B-ware & Afdeling Dierenecologie Radboud 
Universiteit Nijmegen.  

 
- VAN UYTVANCK J. & DECLEER K., 2003:  Natuurontwikkeling in Vlaanderen.  Een stand van zaken en vuistregels voor de 

praktijk.  Rapport Instituut voor Natuurbehoud 2004.03.  Brussel.  
 
- VELING K., 2006:  Bruine eikenpage knijpt er stiekem tussenuit.  Vlinders 2006-2.  De Vlinderstichting.   
 
- VERDURMEN I. & TYS D., 2005:  Heideontwikkeling in militaire gebieden.  Een onderzoek naar de archeologische rijkdom en 

mogelijkheden tot integratie in de beheerplannen.  Vrije Universiteit Brussel – vakgroep Kunstwetenschappen en 
Archeologie.  

 
- VERKEM S., 2004: Zoogdierinventarisatie in het Militair domein Tielen, Natuurpunt Studie vzw in opdracht van 

Belconsulting nv. 
 
- VERMEERSCH G., ANSELIN A., DEVOS K., HERREMANS M., STEVENS J., GABRIËLS J. & VAN DER KRIEKEN B., 2004:  Atlas 

van de Vlaamse broedvogels 2000-2002.  Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 23, Brussel.  496p. 
 
- WEEDA E.J., WESTRA R., WESTRA CH. & WESTRA T., 1988:  Nederlandse Oecologische Flora; wilde planten en hun relaties 

3.  IVN, VARA en VEWIN. 
 
- ZWAENEPOEL A., 1998:  Werk aan de berm!  Handboek botanisch bermbeheer.  Stichting Leefmilieu vzw, Antwerpen.   



 
 Uitgebreid bosbeheerplan Militair domein Tielen (periode 2006-2025) – Versie 01/04/2008 

-165- 
 

BIJLAGEN 

Bijlage 1.1: Kadastraal overzicht 
 
Bijlage 2.1: Bestandbeschrijving 
Bijlage 2.2: Referentiepunten proefvlakken 
Bijlage 2.3: Soortenlijst hogere planten  
Bijlage 2.4: Soortenlijst mossen  
Bijlage 2.5: Twinspan-analyse 
Bijlage 2.6: Soortenlijst libellen  
Bijlage 2.7: Soortenlijst dagvlinders 
Bijlage 2.8: Soortenlijst sprinkhanen en krekers 
Bijlage 2.9: Soortenlijst waterwantsen 
Bijlage 2.10: Soortenlijst amfibieën en reptielen 
Bijlage 2.11: Soortenlijst broedvogels 
Bijlage 2.12: Soortenlijst zoogdieren 
Bijlage 2.13: Rode lijstsoorten per deelgebied 
 
 
Bijlage 4.1: Kapregeling 
Bijlage 4.2: Overzicht beheermaatregelen per jaar 
Bijlage 4.3: Overzicht beheermaatregelen per perceel 
 

 

 
 
Afzonderlijke bijlagen: 
 
• Kaartenset A3-fomaat 
• Access-Databank bosbouwopnames 
• Bosbestandsfiches 
 

 

 

 


	IDENTIFICATIE VAN HET BOS
	1.1. Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten
	1.2. Kadastrale en topografische gegevens
	1.3. Administratieve en geografische situering
	1.3.1. Administratieve situering
	1.3.2. Geografische situering
	 Balderij-Rielenbroek-Winkelsbroek (invloedssfeer samenvloeiing Kleine en Grote Kaliebeek)
	 Dongen-Zevendonk (tussen de Grote Kaliebeek en de Echelsgracht)
	 Frans Segersreservaat (noordelijke aansluiting bij Tielenheide)
	 Grotenhoutbos
	 Kempense heuvelrug (ten noorden van de Kleine Nete te Herentals en Kasterlee)
	° Vallei van de Rulloop
	° Vallei van de Kleine Kaliebeek
	° Vallei van de Grote Kaliebeek
	° Vallei van de Aa (middenloop)


	1.4. Beheerders van waterlopen
	1.5. gewestplan 
	1.6. Ligging in speciale beschermingszones
	1.6.1. Internationale beschermingszones
	1.6.2. Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden
	1.6.2.1. Vlaams Ecologisch Netwerk
	1.6.2.2. Bosreservaten
	1.6.2.3. Natuurreservaten
	1.6.2.4. Gebieden met specifiek aanbod beheerovereenkomsten
	1.6.2.5. Landschapsatlas en relaties tot beschermde Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten en Landschappen


	1.7. Algemene krachtlijnen, knelpunten en beheerconsequenties
	2. ALGEMENE BESCHRIJVING 
	2.1. Cultuurhistorische beschrijving
	2.1.1. Historisch overzicht
	2.1.2. Kenmerken van het vroegere beheer

	2.2. Beschrijving van de standplaats
	2.2.1. Geologie
	2.2.2. Geomorfologie, topografie en hydrografie
	2.2.3. Hydrogeologie, hydrologie  en (grond-) waterkwaliteit
	2.2.3.1. Grondwatermeetnet (naar Laurijssens e.a., 2007)
	2.2.3.2. Grondwaterwinningen
	2.2.3.3. Grondwaterkwaliteit
	2.2.3.4. Oppervlaktewaterkwaliteit
	2.2.4. Bodem
	2.2.4.1. Bodemkaart van België
	2.2.4.2. Recent verkennend bodemonderzoek in centrale vennenzone
	 Gemeenteheideven (ca. 2.5 ha)
	 Diepgoor (Groot goor –Dorpmoer) (ca. 6-7 ha)
	 Vlakgoor (ca. 5 ha)
	 Galgegoor, Gallegoor of Gierle Goor  (ca.9 ha)
	 Klein Goor  (ca.0.7 ha)




	2.3. Beschrijving van het biotisch milieu
	2.3.1. Ecotoop- en bestandstypen
	2.3.2. Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens
	2.3.2.1. Dataverzameling en -analyse
	2.3.2.2. Bestandskenmerken
	2.3.2.3. Boomsoortensamenstelling
	2.3.2.4. Dendrometrische gegevens
	2.3.3. Flora
	2.3.3.1. Hogere planten / Socio-ecologische groepen
	2.3.3.2. Biologische Waarderingskaart (bwk)
	2.3.3.3. Actuele natuurlijke vegetatie
	 Bosvegetaties
	 Heide- en heischrale graslandvegetaties (incl. droge grasland- en stuifduinvegetaties)
	 Waterplanten- en moerasvegetaties
	 Bermvegetaties
	 Grasland- en ruigtevegetaties

	2.3.3.4. Potentieel natuurlijke vegetatie

	2.3.4. Fauna
	2.3.4.1. Ongewervelden
	 Libellen
	 Dagvlinders
	 Sprinkhanen en Krekels
	 Waterwantsen (naar Van de Meutter & Stoks, 2003)
	 Kevers

	2.3.4.2. Gewervelden
	 Vissen
	 Amfibieën en Reptielen
	 Vogels
	 Zoogdieren
	Vleermuizen
	Reeën
	Muizen
	Overige zoogdieren



	2.3.5. Zeldzame, bedreigde en beschermde soorten
	2.3.5.1. Rode-lijst soorten
	2.3.5.2. Beschermde soorten (voor zover waargenomen en/of met zekerheid recent verdwenen)



	2.4. Opbrengsten en diensten
	2.5. Specifieke krachtlijnen, knelpunten en beheerconsequenties
	3. BEHEERDOELSTELLINGEN
	3.1.1. Sterke reductie aandeel homogeen naaldhout
	3.1.2. Reductie aandeel uitheemse houtsoorten
	3.1.3. Verhoging aandeel structuurrijke, ongelijkjarige gemengde loofhoutbestanden
	3.1.4. Heideherstel- en ontwikkeling
	3.1.5. Venherstel en herinrichting kunstmatig gegraven open waters
	3.1.6. Behoud & ontwikkeling graslanden, ruigtes, berm- en mantel- zoomvegetaties
	3.1.7. Verantwoorde boscompensatie
	3.1.7.1. Bosbalans
	3.1.7.2. Boscompensatie & bosuitbreiding
	3.1.8. Verhoging van de hoeveelheden oud en dood hout
	3.1.9. Globaal versterken van verbindende natuurwaarden 
	3.1.10. Aangepast en gedifferentieerd beheer van infrastructuur (wegen, gebouwen,...)


	3.2. Beheerdoelstellingen m.b.t. de economische functie
	3.3. Beheerdoelstellingen m.b.t. de sociale & educatieve functie
	3.4. Beheerdoelstellingen m.b.t. de schermfunctie
	3.5. Beheerdoelstellingen m.b.t. de wetenschappelijke functie
	4. BEHEERMAATREGELEN
	4.1. Bosverjonging
	4.2. Bosomvorming
	4.3. Bebossingswerken
	4.4. Bosbehandelings- en verplegingswerken
	4.4.1. Zuiveringen
	4.4.2. Dunningen
	4.4.3. Exotenbestrijding

	4.5. Kapregeling
	4.5.1. Variabele kappingen (209.2 ha)
	4.5.2. Versnelde omvorming (57.1ha)
	4.5.3. Eindkap (1.2 ha)
	4.5.4. Kappingen in functie van bijkomende permanente open ruimten < 3ha (ca. 5 ha)  
	4.5.5. Ontbossingen (open ruimte > 3ha) (25.5 ha)
	4.5.6. Facultatieve, kleinschalige hakhout- of middelhoutkap / dunning  (79.1 ha)
	4.5.7. Niets doen / beheer van zeer natte bosdelen (14.7 ha)

	4.6. Bosexploitatie
	4.7. Brandpreventie
	4.8. Open ruimten  (incl. niet-boshabitats)
	4.8.1. Droge heiden
	4.8.1.1. Herstelbeheer
	4.8.1.2. Ontwikkelingsbeheer 
	4.8.2. Vochtige heiden en natte slenken 
	4.8.2.1. Herstelbeheer
	4.8.2.2. Ontwikkelingsbeheer 

	4.8.3. Vennen & venvegetaties
	4.8.3.1. Herstelbeheer
	4.8.3.2. Ontwikkelingsbeheer 

	4.8.4. Poelen en vijvers
	4.8.5. Graslanden
	4.8.5.1. Droge heischrale graslanden (habitattype 2330)
	4.8.5.2. Vochtige tot natte heischrale graslanden
	4.8.5.3. Cultuurgraslanden

	4.8.6. Ruigten en struwelen


	4.9. Gradiënten en bosrandontwikkeling
	4.9.1. Bosranden
	4.9.2. Brandgangen & zomen
	4.9.3. Bermen & zomen
	4.9.4. Omgeving loodsen
	4.9.4.1. Droog heischraal grasland
	4.9.4.2. Droge heide 
	4.9.4.3. Bos 
	4.9.5. Houtkanten, bomenrijen en dreven


	4.10. Specifieke maatregelen ter bescherming van flora en fauna
	4.10.1. Bescherming en behoud
	4.10.2. Herstel & herintroductie
	4.10.3. Creëren natuurrijke verbinding met domeinbos Grotenhoutbos 

	4.11. Dood hout en oude bomen 
	4.12.  Maatregelen en richtlijnen m.b.t. toegankelijkheid  
	4.12.1. Plan wegennet – opengestelde boswegen
	4.12.2. Speelzones 
	4.12.3. Recreatieve infrastructuur 

	4.13. Maatregelen en richtlijnen m.b.t. jacht  & wildbeheer
	4.14. Maatregelen en richtlijnen m.b.t. de visserij  
	4.15. Maatregelen en richtlijnen m.b.t. het gebruik van niet-houtige bosproducten  
	4.16. Maatregelen en richtlijnen m.b.t. cultuurhistorische elementen
	4.17. Maatregelen en richtlijnen m.b.t. de milieubeschermende functie
	4.17.1. Vermijden grondwaterverlaging
	4.17.2. Natuurgericht beheer spoorwegbermen

	4.18. Maatregelen en richtlijnen m.b.t. de wetenschappelijke functie 
	4.19. Werken die de biotische of abiotische toestand van het bos wijzigen 
	4.19.1. Reliëf
	4.19.2. Wegen en infrastructuur
	4.19.3. Drainage en waterlopen –Hydrologisch herstelbeheer
	4.19.3.1. Algemene gewenste grondwatersituatie: richtwaterpeilen 
	4.19.3.2. Centrale Gorenzone
	4.19.3.3. Duivendonken en omgeving (vallei van de Kaliebeek)
	4.19.4. Ingrijpende bodembewerkingen en strooiseluitbating
	4.19.5. Bemesting


	4.20. Planning van de beheerwerken
	5. OPENBAARHEID VAN HET BEHEERPLAN
	6. LITERATUURLIJST
	BIJLAGEN

