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0 Inleiding en leeswijzer 
Dit uitgebreid bosbeheerplan voor het domeinbos van Pietersembos wordt op initiatief van het 
Agentschap voor Natuur en Bos opgesteld. Binnen dit beheerplan is het beheer van zowel het 
domeinbos als het bosreservaat geïntegreerd. Bij het bepalen van de beheerdoelstelingen en – 
maatregelen met betrekking tot het bosreservaatsgedeelte was er begeleiding van de 
adviescommissie bosreservaten met volgende leden: 
 

Naam Organisatie 
Lily Gora ANB, gebiedsgericht beleid 
Hugo Pluymers Extern deskundige 
Patrick Hermans Extern deskundige 
Ilse Plessers Extern deskundige 
Dries Gorissen ANB, celverantwoordelijke beheer 
Ghislain Mees ANB, regiobeheerder 
Gui Winters ANB, regiobeheerder 
Tom Hoebrechts ANB, regiobeheerder 
Bernard Van Elegem ANB, bosreservatencommissie 
Kris Vandekerkhove INBO, bosreservatencommissie 
Kris Van Looy INBO, bosreservatencommissie 

 
Leeswijzer 
De indeling van dit beheerplan volgt de Bijlage I van het besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 
2003 betreffende de beheerplannen van bossen. Hoofdstukken 1 en 2 behandelen de actuele, 
juridische en feitelijke toestand op het terrein. In hoofdstuk 3 wordt de beheervisie voor het betrokken 
bos weergegeven aan de hand van de bosfuncties in het Bosdecreet. In hoofdstuk 4 worden de 
concrete beheermaatregelen in thematische orde behandeld.  
 
Voor bosreservaten geldt normaliter een indeling van het beheerplan die licht afwijkt van dat voor een 
uitgebreid bosbeheerplan. De inhoudstafel voor het bosreservaat werd daarom in die van het 
domeinbos verwerkt. Om de onderdelen voor het bosreservaat eenvoudig terug te vinden, wordt bij 
elke paragraaf weergegeven welk het overeenkomstig nummer is uit de inhoudstafel voor een 
beheerplan voor bosreservaten. Dit gebeurt door het betreffende nummer tussen vierkante haken te 
plaatsen, vb: [3.2.1] . 
In hoofdstukken 3 en 4 wordt het onderscheid tussen algemene doelstellingen en maatregelen en 
specifieke zaken voor het bosreservaat gemaakt door deze specifieke gegevens in een kader weer te 
geven. 
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1 Identificatie 

1.1 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 

1.1.1 Eigendomssituatie en bosbeheerder 
[2.1]  
Het domeinbos Pietersembos is eigendom van het Vlaams Gewest. Het beheer is in handen van het 
Agentschap voor Natuur en Bos van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). 
 
Alle percelen zijn gelegen binnen de provincie Limburg, gemeente Lanaken, deelgemeentes Lanaken 
en Rekem.  
 
De totale kadastrale oppervlakte bedraagt 532 ha 36 a 45 ca.  
 
Voor de verdere berekeningen wordt gemakshalve rekening gehouden met de oppervlakte van de 
GIS-laag van de bestandsindeling, die lichtjes afwijkt van de kadastrale oppervlakte (543 ha 77 a). 

1.1.1.1 Statuut bosreservaat 

[1.1] 
Binnen het domeinbos werd 165 ha 01 a 21 ca op 4 februari 2009 bij ministerieel besluit aangewezen 
als bosreservaat (zie bijlage 2a). Het voorliggende beheerplan omhelst zowel het bosreservaat als de 
rest van het domeinbos. 
 
In bijlage 2b is de Synthesenota toegevoegd met betrekking tot de oprichting van het bosreservaat.  

1.1.2 Jachtverpachting 
De jacht is niet verpacht in het domeinbos. 
 
Er is echter wel nog een lopend jachtplan actief van een voorgaande grondeigenaar (de heer Jean 
Christoffels), tengevolge van clausules opgenomen in de aankoopaktes. Dit jachtrecht/gebruiksrecht 
kan als “uitdovend” beschouwd worden, en loopt nog door zolang Jean Christoffels zélf actief is als 
jager. Het betreft een oppervlakte van ca. 11 ha, volledig gelegen binnen het domeinbosgedeelte. 
 
Daarnaast werd bij de recente aankoop van de bossen rondom het ziekenhuis St. Barbara in de 
aankoopakte opgenomen dat de bestaande jacht er voor 9 jaar behouden wordt, zijnde tot 10/12/2011 
(jachtgebied Henri Claessens). Het betreft een oppervakte van ca. 30 ha, volledig gelegen binnen het 
domeinbosgedeelte.  

1.1.3 Erfdienstbaarheden 
[2.6]  
Een eerste erfdienstbaarheid betreft de weg die het bestand 25a in het westen en noorden begrenst. 
Deze staat op het kadaster aangeduid met het nummer 140 en verleent toegang tot de woonst 
gelegen in het perceel met kadasternummer 140e. De erfdienstbaarheid werd verleend “als doorgang 
met alle gerij voor de heren verkoper en aankoper, hun erven en rechtverkrijgers”. 
 
Daarnaast zijn er ook nog enkele boswegen met een algemeen openbaar karakter. Het betreft wegen 
die reeds in de Atlas der Buurtwegen uit 1850 vermeld stonden. Het gaat om enkele boswegen in het 
uiterste westen en het zuidoosten van het bos. Ze staan op kaart 1.4 (Statuut van de wegen, zie 
bijlage) aangeduid als ‘Overige wegen met openbaar karakter’.  
 
Tenslotte dient ook nog vermeld dat de afwateringsgracht die het water van de vijvers afvoert en de 
noordgrens van het bosdomein volgt, steeds water moet blijven leveren aan de stroomafwaarts 
gelegen percelen.  
 
De hierboven vermelde rechten zijn de enige die gelden op het bosdomein. 
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1.2 Kadastraal overzicht 
[2.2]  
In bijlage 3a vindt u het volledige kadastraal overzicht terug, meer bepaald de opsomming van alle 
kadasterpercelen behorend tot het bosdomein Pietersem.  
 
Het deel van het Pietersembos dat als bosreservaat werd aangewezen, omvat de volgende percelen 
(zie bijlage 2): Lanaken, 2de afdeling, sectie A, nrs. 90B, 90C, 90L/deel, 140W, 142, 143A, 143B, 144, 
145, 146, 147, 148A, 149A, 149B, 149C, 150, 151, 152A, 153A, 154A, 155A, 155B, 156, 157A, 158A, 
159B, 159H, 159R, 159S, 159V, 159W, 168A, 168C, 170A, 171A/deel, 171A2, 171B, 171B2, 171C, 
171C2, 171D, 171D2, 171E, 171E2, 171F, 171F2, 171G2, 171H, 171K, 171K2, 171L, 171L2, 171M, 
171M2, 171N, 171N2, 171P, 171P2, 171R, 171R2, 171S, 171T, 171V, 171W, 171X, 171Y, 171Z, 
172A, 172B, 172D, 172E, 172F, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179G, 179H, 179K, 179L, 179M, 
180C2, 180F2, 180G2, 180K, 180K2, 180L, 180L2, 180M, 180M2, 180N2, 180P2, 180R, 180R2/deel, 
180V2/deel, 180W, 180X, 180Y, 182A/deel, 204G, 206A/deel. 
 
De link met de bestandsindeling is te zien op kaart 1.1 (Kadastraal overzicht, 6 deelkaarten) in bijlage.  
 
In bijlage 3b wordt een opsomming gegeven van de voormalige eigenaars van Pietersembos. 
 

1.3 Situatieplan 
[2.7]  
Kaarten 1.2 en 1.3 geven een globaal overzicht van het bosdomein en de omgeving. 
Op kaart 1.2 wordt de afbakening van de zones met integraal en gericht beheer van het bosreservaat 
weergegeven.  
 

1.4 Situering 

1.4.1 Algemeen - administratief 
[2.3]  
De bosbestanden binnen dit beheerplan zijn gespreid over Lanaken zelf en de deelgemeente Rekem.  
Het centrale boscomplex is gelegen in het noorden van Lanaken. De bosplaatsen Molenberg en 
Heidemolen bevinden zich ten noorden hiervan, in de deelgemeente Rekem.  
De bossen vallen onder de bevoegdheid van de Regio Hoge Kempen met als verantwoordelijke 
regiobeheerder: 
 

ir. Ghislain Mees, ad interim 
Agentschap voor Natuur en Bos 
Regio Hoge Kempen  
Koningin Astridlaan 50 bus 5 
3500 Hasselt 
Tel. 011/74.25.03 
Fax 011/74.25.39 

 
Verantwoordelijke wachter: 
 

Marc Stouten 
Heirstraat 527a 
3630 Maasmechelen 
GSM: 0479/67.95.28 

1.4.2 Relatie met andere groene domeinen 
[2.5.3]  
De relatie met de omliggende groene domeinen wordt weergegeven op kaart 1.2 (Situatieplan 
1/20.000) en kaart 1.3 (Situatieplan 1/40.000) in bijlage.  
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Het bosdomein ligt ingebed in een enorm boscomplex, dat grotendeels uit openbaar bos bestaat. Het 
bos in de directe omgeving is allemaal in eigendom van de gemeente Lanaken.  
 
Ten noorden van Pietersembos en ten zuiden van de bosplaatsen Molenberg en Heidemolen bevindt 
zich het Vlaams reservaat ‘Neerharerheide’ (40 ha groot), bestaande uit een open ruimte die volledig 
omsloten is door bos. Dit Vlaams reservaat grenst aan volgende bosbestanden van het domeinbos: 
21a-b, 22, 55a-b, 56a-b-c en 57c. 
Aansluitend bij de bosplaatsen Molenberg en Heidemolen bevindt zich het Vlaams reservaat ‘Vallei 
van de Zijpbeek’, dat zich uitstrekt over een oppervlakte van 170 ha.  
 
Ten oosten van het bosdomein liggen de paardenweiden van het Domein Zangersheide. 
 
Nog vermeldenswaard is dat het domeinbos Pietersem integraal deel uitmaakt van het Nationaal Park 
Hoge Kempen (NPHK). De bedoeling van het NPHK is om een groot aaneengesloten natuurgebied 
van bossen en heide te creëren op de rand van het Kempens plateau. Het Nationaal Park Hoge 
Kempen, opgericht 23 maart 2006, is ruim 5.700 ha groot en gespreid over het grondgebied van de 
gemeenten As, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Lanaken, Zutendaal en Genk.  
Ten oosten van het domeinbos ligt het domein ‘Pietersheim’ (met kasteelpark, burchtruïne, 
sportcentrum, kinderboerderij,…), dat geselecteerd werd als zuidelijke ‘toegangspoort’ voor het 
nationaal park. Dit was reeds een vertrekpunt voor een wandelgebied van het Regionaal Landschap 
Kempen en Maasland, en wordt nu verder uitgebouwd met (nieuwe) wandelwegen in het zuidelijk deel 
van het nationaal park. 
 
We mogen dus stellen dat het bos weinig hinder ondervindt van externe milieu-invloeden en de 
bescherming geniet van een beboste omgeving. Recreanten vinden in de nabijgelegen 
gemeentebossen reeds zeer veel wandelruimte en infrastructuur, waardoor de recreatiedruk op het 
gebied beperkt is. 
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1.5 Statuut van de wegen en waterlopen 

1.5.1 Wegen 
Kaart 1.4: Statuut van de wegen. 
Kaart 1.5: Namen van de beangrijkste boswegen. 
 
Door het domeinbos loopt slechts één gemeenteweg met een zekere verbindingsfunctie, nl. de 
Molenbergstraat die de woonkern van Rekem verbindt met de N77 ten zuiden van het domeinbos. 
 
De meeste boswegen die in het domeinbos liggen, zijn niet terug te vinden op de kaart van de Atlas 
der Buurtwegen uit 1850, Commune de Reckheim en Commune de Lanaeken. Enkel in het uiterste 
westen en het zuidoosten van het bos kwamen toen buurtwegen voor. Deze wegen bestaan nog 
steeds en staan, voor zoverre het nu geen gemeentewegen zijn, op kaart 1.4 aangeduid als ‘Andere 
wegen met openbaar karakter’.  
 
De hoofdtransportwegen voor bosexploitatie werden aangeduid op kaart, aangezien deze na de 
exploitatie mogelijks zullen moeten worden hersteld. Deze wegen zijn echter niet verplicht vastgelegd 
in het lastenboek. De houtkoopmannen weten zelf de kortste weg naar een verharde weg. De 
asfaltwegen zijn alle gewest- of gemeentewegen. 
 
Er zijn enkele wegen met een bareel afgesloten die vroeger vaak als sluipweg dienst deden voor 
ruiters (zie kaart 1.4). Dit om te verhinderen dat de paarden er schade zouden veroorzaken aan de 
oevers van de Asbeek. In het verleden werden reeds enkele ‘dijkbreuken’ veroorzaakt (de Asbeek 
volgt immers niet haar natuurlijke loop) met overstroming van nabijgelegen bestanden tot gevolg. 
Momenteel is deze zone verboden voor ruiters. 

1.5.2 Waterlopen 
Kaart 1.6: Statuut van de waterlopen. 
 
Door het bosdomein lopen drie waterlopen van derde categorie (Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas), 
alledrie behorend tot het Maasbekken. Ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan waterlopen 
van derde categorie dienen normaliter uitgevoerd door de gemeente.  
Het gaat om volgende waterlopen: 
- de Asbeek, die in een U-vorm het Pietersembos doorkruist;  
- de ‘afloop van de Molenbeek’ die de Asbeek kruist op haar meest zuidelijke punt en pas samenvloeit 
met de Asbeek ter hoogte van perceel 173a; 
- de Ziepbeek, die de bosplaats Heidemolen in het noorden snijdt. 
 
Een deel van de Asbeek (in één van de twee brongebieden) staat gekarteerd als niet-geklasseerde 
waterloop.  
 
Daarnaast is er nog een vierde, naamloze waterloop, die niet vermeld staat in de Vlaamse 
Hydrografische Atlas. Deze vertrekt aan de vijvers en loopt langsheen de noordgrens van het 
domeinbos richting Droogmeervijver. 
 
Het is vooral de Asbeek die aspectbepalend is voor het bos. Deze beek bevloeit Pietersembos over 
een afstand van circa 5500 m. Ze ontspringt in het Asbroek tussen de 70 en 80 m boven de 
zeespiegel. Het brongebied wordt gevormd door een aantal bronnen in een vochtig weidegebied. De 
bovenloop wordt, samen met een aantal vijvers, voor het publiek afgesloten door een omheining.  
 
De natuurlijke loop van de beek werd reeds lang geleden gewijzigd, om zo de Heidemolen aan de 
rand van het dorp permanent van water te voorzien. Dit gebeurde door het aanleggen van dijkjes, 
zodat de beek nu de hoogtelijnen volgt, langsheen de plateaurand, in plaats van verder 
hellingafwaarts te stromen.  
Daartoe werd ook de ‘Lepelvorm’ uitgegraven, een vijver die dienst deed als buffer voor de droge 
zomermaanden. Nu is de ‘Lepelvorm’ bijna volledig verland en geëvolueerd naar een waardevol 
Elzenbroekbos.  
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Om de Asbeek deze gewijzigde loop te laten volgen, dienen de dijken regelmatig gecontroleerd en 
hersteld, en dient de beek in het najaar vrijgemaakt te worden van takhout en opgehoopte bladeren. 
Gebeurt dit niet, dan valt de ‘Lepelvorm’ met zijn Elzenbroek droog en verdwijnt een toch wel 
waardevol biotoop. 
Ook de (vroegere) visvijvers van het Asbroek worden door de Asbeek van water voorzien.  
 
De afvoer van de vijvers gebeurt echter niet via de Asbeek, maar via een naamloze waterloop die 
verder hellingafwaarts stroomt, langsheen de noordgrens van het bosdomein richting 
Droogmeervijver, en ter hoogte van deze vijver samenvloeit met de Ziepbeek. De beek was 
gedurende de afgelopen 20 jaar volledig dichtgeslibt (zand, takken, bladeren, …), en werd pas in 2004 
weer open gemaakt. Het water dat voordien wegstroomde over het bospad, heeft nu terug zijn weg 
gevonden naar de Droogmeervijver. De beek benadert wellicht de natuurlijke loop van de Asbeek en 
vormt tevens de natuurlijke verbinding naar de Ziepbeek. 

1.5.3 Grachten 
In de percelen gelegen op de plateaurand komen er meerdere, kleine grachten voor (gemiddeld 1 m 
breed en 0.5 m diep), oorspronkelijk uitgegraven om de vochtige hellingen af te wateren en zo de 
bebossing met naaldhout mogelijk te maken. Deze grachten worden nu niet meer onderhouden en 
liggen vol takhout en bladeren.  
 

1.6 Bestemming volgens het geldende plan van aanleg  of ruimtelijk 
uitvoeringsplan 

[2.4]  
Kaart 1.7: Gewestplan. 
 
De twee voornaamste bestemmingszones volgens het gewestplan zijn: 
- natuurgebied (395 ha) 
- natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat (141 ha) 
 
Daarnaast komen ook in beperkte mate volgende bestemmingszones voor: 
- landschappelijk waardevol agrarisch gebied: bestanden 156a, 157a, 161a, 161b, 172a (4.3 ha) 
- zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut: gedeeltelijk bestand 183a (0.2 ha) 
- recreatiegebied: gedeeltelijk bestand 184a (0.2 ha) 
- agrarisch gebied: gedeeltelijk bestand 173a (0.7 ha) 
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1.7 Ligging in speciale beschermingszones 

1.7.1 Internationale beschermingszones 
[2.5.2]  
Kaart 1.8: Ligging in internationale beschermingszones. 
 
Een groot deel van het bosdomein - bijna het volledige bosreservaat - ligt in het Habitatrichtlijngebied 
BE2200035, ‘Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek’, dat zich verder noordwaarts uitstrekt tot in 
Lanklaarderbos. Het zuidelijke deel van dit HRL-gebied omvat volledig het centrale deel van het 
bosdomein (met ondermeer de vallei van de Asbeek), de bosplaatsen Molenveld en Heidemolen, en 
het meest zuidelijke deel van het bosdomein, de bosplaats ‘Lepelvorm’. Dit habitatrichtlijngebied 
overlapt voor een groot deel met het gelijknamige Vogelrichtlijngebied (volgnummer 7), dat zich naar 
het noorden uitstrekt tot net voorbij de Mechelse Heide. 

1.7.1.1 Habitatrichtlijngebied 

Onderstaande tabel geeft de lijst van habitats en soorten waarvoor het habitatrichtlijngebied ‘Mechelse 
Heide en vallei van de Ziepbeek’ (BE2200035) werd aangeduid (bron: Besluit van de Vlaamse 
Regering van 24 mei 2002): 
 

Habitats 
 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 
 3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- 

of Isoëtes-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers 
(Nanocyperetalia) 

 4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetr alix 
 4030 Droge heide (alle subtypen) 
 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems 
 7140 Overgangs- en trilveen 
 7150 Slenken in veengronden (Rhynchosporion) 
 9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op  zandvlakten 
 91E0 * Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fra xinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
   
Vissen 
 1096 Lampetra planeri Beekprik  
   
Invertebraten 
 1042 Leucorrhinia pectoralis Gevlekte witsnuitlibel 
 1083 Lucanus cervus Vliegend hert 
   

(*: geeft aan dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn) 
 
Van deze habitats en richtlijnsoorten komen de hierboven in vet gedrukte voor in het domeinbos 
Pietersem. De twee insectensoorten van de habitatrichtlijn (Vliegend hert en Gevlekte witsnuitlibel) 
werden volgens de beschikbare informatie nog niet met zekerheid waargenomen in het domeinbos 
Pietersem. De Gevlekte witsnuitlibel werd wel reeds waargenomen in het nabijgelegen Vlaams 
natuurreservaat Neerharerheide. 
 
Relatie met de gewestelijke instandhoudingsdoelstel lingen 
 
De habitatrichtlijn stelt dat de habitats waarvoor het gebied werd afgebakend in een gunstige staat van 
instandhouding moeten worden gehouden of gebracht, in de eerste plaats binnen het gebied, maar 
ook erbuiten. De gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen geven voor alle in Vlaanderen 
voorkomende Natura2000-soorten van de Habitat- en Vogelrichtlijn aan wat vereist is om deze 
gunstige staat van instandhouding te bereiken. Hiervoor werden op Vlaams niveau concrete 
oppervlaktedoelen en kwaliteitsvereisten opgesteld. (Paelinckx, D. et  al (red), 2009). 
 
Daarnaast werd voor elke SBZ berekend hoeveel % van de totale oppervlakte habitat of populatie van 
een soort aanwezig is ten opzichte van de totale oppervlakte of populatie in Vlaanderen. De bepaling 
van dit relatief belang gebeurde op basis van de actuele verspreiding van habitats en soorten in 
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Vlaanderen. Daardoor kunnen er ook soorten voorkomen waarvoor het gebied niet aangemeld werd of 
kunnen een aantal soorten inmiddels uit het gebied verdwenen zijn. Om op Vlaams niveau een 
gunstige staat van instandhouding te realiseren moeten behouds- en herstelopgaven vooral gebeuren 
in gebieden waar actueel belangrijke concentraties van habitats of soorten voorkomen.  
 
Onderstaande tabel geeft weer welke habitats en soorten van de Habitatrichtlijn van belang zijn voor 
Pietersembos en het relatief belang van deze SBZ-H  voor Vlaanderen. 
 

Tabel 1: Relatief belang van SBZ-H BE2200035 Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek voor de soorten en 
habitats van de Habitatrichtlijn volgens de Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen 

Habitat Aangemeld  Relatief belang 
van SBZ-H t.o.v. 
Vlaanderen 

Actueel voorkomen binnen Pietersembos 

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

1 Belangrijk Komt actueel niet voor volgens de habitatkkaart. In het 
heidegebiedje in bestand 15a komen lokaal enkele open 
zandplekjes met pioniersvegetaties voor. 

3130 Oligotrofe wateren van het 
Middeneuropese en peri-alpiene gebied 
met Littorella- of Isoëtes-vegetatie of 
met eenjarige vegetatie op 
drooggevallen oevers (Nanocyperetalia) 

1 Zeer belangrijk Enkele vijvers in het Asbroek bevatten een aantal kensoorten 
en werden gekarteerd als habitat. Ook de aangrenzende 
vijvers hebben grote herstelmogelijkheden door goede 
waterkwaliteit. 

3260 Submontane en laaglandrivieren 
met vegetatie behorend tot Ranunculion 
fluitans en Callitricho-Batrachion 

0 Belangrijk Asbeek en Ziepbeek zijn goed ontwikkelde bronbeken met 
goede waterkwaliteit. Beide beken zijn tevens leefgebied van 
beekprik 

4010 Noordatlantische vochtige heide 
met Erica tetralix 

1 Zeer belangrijk Eén goed ontwikkelde vegetatie ten noorden van vijvertje in 
Asbroek (bestand 21a & 23c). Daarnaast komen zwak 
ontwikkelde natte heiderelicten voor in de gagelstruwelen in 
zuidelijke zijtak van de Asbeek (bestand 31a) en ten noorden 
en ten westen van de vijvers (bestand 21b & 22a) 

4030 Droge heide (alle subtypen) 1 Essentieel Goed ontwikkelde heidevegetaties in bestand 15a, 20a en 
29a. Daarnaast komen kleinere heiderelicten voor op tijdelijke 
kapvlakten en in de ondergroei van open bosbestanden. 

6230 Soortenrijke heischrale 
graslanden 

1 Belangrijk Komt actueel niet voor volgens de habitatkaart. Het Asbroek 
heeft wel grote potenties. Daarnaast zijn ook een aantal 
kensoorten aanwezig  (blauwe zegge, sterzegge, tormentil, 
gewone en rode  dophei, struikhei, liggend walstro,… ) 

6430 Voedselrijke zoomvormende 
rujigten  

0 Belangrijk Enkele natte ruigtes met holpijp, grote wederik, liesgras, 
melkeppe en pluimzegge komen voor in het Asbroek  

7140 Zuur laagveen 1 Zeer belangrijk In de meest stroomopwaartse vijver in bestand 23c ligt een 
verlandingsvegetatie van waterdrieblad, drijvend fonteinkruid, 
veenpluis, die verder kan ontwikkelen naar laagveen. De 
Lepelvorm werd  tevens gekarteerd als complex van 
laagveen en oligotroof veenbos (sm). Dit is een berken-
wilgenbroek met veenpluis en snavelzegge in de ondergroei. 

9190 Oude zuurminnende eikenbossen 1 Essentieel Actueel domineren vooral naaldhoutbestanden: het betreft 
vaak structuurrijke naaldbossen met ondergroei en 
bijmenging van habitattypische boomsoorten. Binnen veel 
bosbestanden komt een natuurlijke kruid- en struiklaag tot 
ontwikkeling. Daarnaast komen enkele waardevolle 
loofbosjes voor in het groter naaldhoutcomplex. Op 
middelllange termijn kunnen veel bosbestanden spontaan tot 
habitat ontwikkelen r. 

91EO Alluviaal broekbos 1 Belangrijk Het zeer zeldzaam subtype voedselarme berkenbroek komt 
algemeen voor in kwelzones van het Asbroek en in de 
Lepelvorm 

Bijlage II-Soorten Aangemeld  Relatief belang 
van SBZ-H t.o.v. 
Vlaanderen 

Actueel voorkomen binnen Pietersembos 

Drijvende waterweegbree 0 Zeer belangrijk Actueel een groeiplaats net buiten domeinbos in 
droogmeervijver langs de Ziepbeek. Potenties voor de soort 
in vijvers van het Asbroek 

Gevlekte witsnuitlibel 1 Essentieel Komt zeker voor in aangrenzende Neerharerheide. De vijvers 
in Asbroek hebben zeker potenties gezien goede 
waterkwaliteit en waterplantenvegetaties. 
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Vliegend hert 1 Essentieel In de verspreidingsgegevens van INBO zijn geen 
waarnemingen van dit gebied bekend. De soort is wel al 
waargenomen in de de directe omgeving (pers. Med. Marc 
Stouten). 

Beekprik 1 Zeer belangrijk Actueel 2 belangrijke populaties in de Asbeek en in 
aangrenzend gebied van de Ziepbeekvallei 

Bijlage IV-soorten    

Ruige dwergvleermuis/gewone 
dwergvleermuis/Kleine dwergvleermuis 

 Kennislacune 43 waarnemingen van gewone dwervleermuis tijdens 
Vleermuizenonderzoek van Willems, et al, 2003 

Laatvlieger  Kennislacune 4 waarnemingen tijdens Vleermuizenonderzoek van Willems, 
et al, 2003 

Franjestaart  Belangrijk 4 waarnemingen tijdens Vleermuizenonderzoek van Willems, 
et al, 2003 

Rosse vleermuis  Kennislacune Onbekend 

Gladde slang  Zeer belangrijk Komt voor in het Asbroek en net buiten het gebied in 
Neerharerheide 

Heikikker  Zeer belangrijk Komt voor in Asbroek, Neerharerheide en vallie van de 
Ziepbeek  

Rugstreeppad  Zeer belangrijk Niet bekend in gebied, wel in de Mechelse heide en 
Kikbeekbron (enkele km ten noorden) 

Poelkikker  Zeer belangrijk Niet bekend in gebied, wel in de omgeving (zandgroeven 
Mechelse heide, omgeving Aspermansvijver)  

 
 
Dit betekent dat bij het beheer in sterke mate rekening gehouden moet worden met de habitats en 
soorten die hierboven zijn opgesomd: 

• Vennen en laagveen (habitat 3130 en 7140): het Asbroek heeft zeer grote potenties gezien de 
ligging in een voedselarm kwelgebied: alle vijvers hebben hoge potenties voor ontwikkelijk van 
voedselarme vennen en overgangsveen: belangrijk hiervoor is een stabiel waterpeil en 
afvissen van karpers: hierdoor kunnen water- en oevervegetaties sterk toenemen wat positief 
is voor zeldzame libellen (doelsloort gevlekte witsnuitlibel) en alle amfibiëen (heikikker, 
rugstreeppad, poelkikker); 

• Natte heide (habitat 4010): de actuele heiderelicten zijn binnen het Pïetersembos zeer klein 
en vaak gedegradeerd door natuurlijke verbossing: oppervlakteuitbreiding is aangewezen, 
zowel voor goede ontwikkeling van de vegetatie als voor heidefauna. De 
uitbreidingsmogelijkheden moeten wel afgewogen worden aan het behoud van zeer 
waardevolle oligotrofe elzenbroeken (habitat 91EO), 

• Droge heide (habitat 4030): de twee grootste heidevegetaties zijn goed ontwikkeld maar wel 
onderhevig aan verbossing, die moet teruggezet worden. Daarnaast moeten de sterk 
versnipperde heidehabitats  opnieuw met elkaar verbonden worden, zodat er terug een 
samenhangend geheel ontstaat van de heidegebieden in het Asbroek, die aansluiten op 
Neerharerheide.  

• Droge loofbossen (habitat 9190/9120): het gebied is op Vlaams niveau een toplocatie voor 
herstel van aaneegesloten eiken-berkenbos door de grote oppervlakten oud-boslocaties op 
arme zandgronden en de ligging  in goed gebufferd bos- en heidegebied: hierdoor zijn er op 
Vlaams niveau unieke mogelijkheden om één compacte natuurlijke boskern van meer dan 100 
ha  habitat 9190 te creëren, die zelf ingebed is in een veel groter boscomplex; 

• Alluviale bossen (hab91EO): de intensieve kwelzones aan de voet van de steilrand bieden 
uitzonderlijke herstelmogelijkheden voor oligotrofe elzen-berkenbroekbossen: alle 
naaldbossen in kwelzones moeten maximaal omgevormd worden naar dit habitat en lokale 
ontwateringsgreppels moet men zoveel mogelijk opheffen; 

• Voor Vleermuizen is het gebied vooral van belang voor zomerverblijfplaatsen (vooral holten in 
oude bomen). Er zijn geen winterverblijfplaatsen bekend. Daarom is het belangrijk om 
geschikte nestbomen maximaal te vrijwaren en het aandeel dikke oude bomen op termijn te 
laten stijgen; 

• Voor Gladde slang is het cruciaal probleem in Vlaanderen dat de actuele populaties 
versnipperd zijn: daarom is het dit gebied cruciaal om de populatie in het Asbroek te 
verbinden met de populatie van Neerharerheide via een voldoende open corridor en om de 
kwaliteit van het leefgebied in het Asbroek te optimaliseren. 
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1.7.1.2 Vogelrichtlijngebied 

 
Volgnummer 7        Gebiedscode: BE2200727 
 
Mechelse Heide en Vallei van de Zijpbeek – integraa l beschermd 
 
Oppervlakte: 2.345 ha 
 
Aangemelde broedvogels zijn: Wespendief (Pernis apivorus: 3-4); Korhoen (Tetrao tetrix tetrix: 
5-8); Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus: 10-15); Boomleeuwerik (Lullula arborea: 20); 
Blauwborst (Luscinia svecica: 15). Het gebied speelt ook een rol als foerageergebied voor 
doortrekkende kraanvogels (>30)  
 
Onderstaande tabel geeft weer welke broedvogels van de Vogelrichlijn van belang zijn voor 
Pietersembos en het relatief belang van deze SBZ-V voor Vlaanderen conform de G-IHD. 
 

Tabel 2: Relatief belang van SBZ-V 2200727 Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek voor de soorten van de 
Vogelrichtlijn volgens de Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen 

Soort Aangemeld 
voor deze 
SBZ 

Relatief belang van 
SBZ t.o.v. 
Vlaanderen 

Actueel voorkomen binnen 
Pietersembos 

IJsvogel 1 Belangrijk Foerageert op vijvers 
Blauwborst 1 Belangrijk Neen, wel in aangrenzende zones 

Neerharerheide en vallei van de 
Ziepebeek 

Zwarte specht 1 Belangrijk Ja 
Wespendief 1 Zeer belangrijk Ja 
Boomleeuwerik 1 Zeer belangrijk Niet bekend 
Korhoen 1 niet relevant Zat vroeger in de Mechelse heide en is 

er uitgestorven, zoals in de rest van 
Vlaanderen 

Nachtzwaluw 1 Essentieel Ja 
Grauwe klauwier 0 Essentieel Neen, wel noordwaarts in de Mechelse 

heide 
Porseleinhoen  0 Zeer belangrijk Neen, wel in aangrenzend moeras van 

de Slaapvijvers 
 
De vogelrichtlijn stelt dat in de VRL-gebieden maatregelen dienen getroffen te worden voor de 
bescherming van de vogelsoorten en van hun leefgebieden. Dit betekent dat bij het beheer in sterke 
mate rekening gehouden moet worden met de vogelsoorten die hierboven zijn opgesomd. 
 
Volgens de gegevens van de broedvogelinventarisatie (INBO & Likona, geraadpleegd in mei 2004) 
komen van bovenstaande lijst enkel met zekerheid zwarte specht, nachtzwaluw en wespendief voor in 
het domeinbos. De Asbeek en de vijvers van het Asbroek vormen tevens een geschikt jachtgebied 
voor IJsvogel. Een aantal soorten komen actueel niet voor in Pietersembos maar wel in de omgeving 
en kunnen relevant zijn voor dit beheerplan: 

• Blauwborst: enkele broedkoppels in de vallei van de Ziepbeek. Voor deze soort kan men ook 
in het Asbroek geschikte leefgebied herstellen via periodiek terugzetten van opslag in de natte 
kwelzones en het herstel van structuurrijke verlandingszones langs de vijvers.  

• Grauwe klauwier komt momtenteel niet voor binnen Pietersembos maar wel in de 
aangrenzende heidegebieden van het Nationaal Park Hoge Kempen: door de rustige ligging 
van het Asbroek en de kleinschalige afwisseling van heide, graslandbiotopen, oude 
houtkanten en bosjes kan deze valleizone mogelijk geschikt broedgebied worden in 
samenhang met een kleine broedpopulatie binnen de hoge Kempen.  

• Voor de overige Annex-I-soorten zijn er binnen Pietersembos minder mogelijkheden. 

1.7.1.3 Ramsargebied 

Het domeinbos Pietersem ligt niet in, of in de buurt van, Ramsargebieden. 
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1.7.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 

1.7.2.1 Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 

[2.5.4]  
Kaart 1.9: Vlaams Ecologisch Netwerk, toestand 17/10/2003. 
 
De afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) steunt op het art. 17 van het Decreet 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997. Hoofddoelstelling is de 
natuur en de open ruimte in Vlaanderen beter te beschermen en te ontwikkelen, via het uitbouwen van 
een netwerk van waardevolle natuurgebieden.  
 
Bijna het volledige bosdomein is gelegen binnen het VEN 1ste fase (zie kaart 1.9), behalve de 
bestanden 1a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 10a, 11a-b, 191a, 192a, 193a en 194a in het noordwesten en de 
bestanden 183a, 184a, 185a, 186a, 187a, 188a, 189a, 190a, 156a, 172a, 161a-b en 157a in het 
zuiden. Het gaat om het VEN-gebied ‘De Hoge Kempen’, dat een totale oppervlakte van 5.123 ha 
beslaat. Dit VEN-gebied werd opgenomen als GEN (Grote Eenheid Natuur) met als gebiedsnummer 
401. 
 
Een visie voor dit VEN-gebied werd uitgewerkt in kader van het Natuurrichtplan Hoge Kempen en 
komt in een volgende paragraaf aan bod.  
 
• Consequenties voor het beheer in Pietersembos 
 
Alle openbare bossen en bossen die in het VEN gelegen zijn dienen te voldoen aan de Criteria 
Duurzaam Bosbeheer (CDB, 2003). Voor de domeinbossen (die volgens de beheervisie beheerd 
worden), heeft dit geen gevolgen aangezien de CDB op alle vlakken minder streng is dan de 
beheervisie (Thomaes & Vandekerkhove, 2004). 
 
Er zijn ook nog een aantal meer algemene beperkingen binnen het VEN die in zekere mate ook een 
invloed kunnen hebben op de bossen en die niet of slechts gedeeltelijk zijn opgenomen in de CDB en 
ook niet in de beheervisie (Maatregelenbesluit, 2003): 
- Administratieve overheden moeten de instandhouding realiseren door het instellen van een 

geschikt beheer van historisch permanente graslanden, vennen en heiden, moerassen en 
waterrijke gebieden, duinvegetaties en struwelen en KLE, die voorkomen op gronden waarover zij 
enig recht van beheer uitoefenen. 

- In het VEN is het kunstmatig zaaien, aanplanten of op elke ander wijze introduceren van niet-
inheemse planten, inclusief bomen en struiken, verboden, uitgezonderd: 

a) indien voorzien in een goedgekeurd beheersplan; 
b) indien het laanbeplantingen met populieren betreft; 
c) omwille van specifieke cultuurhistorische redenen. 

- In het VEN is het verboden permanent grasland te scheuren 
- In het VEN is het verboden te draineren. Bestaande ont- en afwateringen, die reeds bestaan op 

het ogenblik van afbakening, kunnen behouden blijven en onderhouden worden. Het is verboden 
bronnen, beken en grachten in te buizen en natuurlijke oevers te beschoeien. 

 
Daarnaast geldt ook nog de noodzakelijke afstelling van het beheerplan op de natuurrichtplannen voor 
gebieden van het VEN en Natuurverwevingsgebieden. Dit komt in de volgende paragraaf aan bod. 
 

1.7.2.2 Het Natuurrichtplan voor de Hoge Kempen 

[2.5.4]  
 
Het Natuurrichtplan voor de Hoge Kempen werd goedgekeurd via een Ministrieel besluit van 12 
november 2008 (Publicatie BS 12/01/2009 - Ministrieel besluit tot definitieve goedkeuring van het 
natuurrichtplan voor het Vlaams ecologisch Netwerk (VEN), de Speciale beschermingszones (SBZ) en 
de groene bestemmingen van de Hoge Kempen). De achterliggende motivatie en inhoudelijke 
beschrijving van dit natuurrichtplan staan beschreven in het achtergronddocument van dit 
natuurrichtplan (ANB, 2005a) en de toelichting bij Natuurrichtplan (ANB, 2005b). Relevante 
bepalingen uit dit Natuurrichtplan voor Pietersembos zijn: 
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• Uitbreiding van het areaal natte en venige heide in de Ziepbeek, Asbeek en Neerharerheide 

waardoor de hoogveen- en laagveenstukken en de aanwezige vennen opnieuw aansluiting 
vinden bij elkaar. In combinatie met droge en open struweelrijke heide, heischrale graslanden 
en halfopen bossen bekomt men zo een waardevolle mozaiëk van droog-natgradiënten, open-
struweelrijke gradiënten, hetgeen noodzakelijk is voor doelsoorten zoals gentiaanblauwtje, 
watersnip, bruine en grauwe kiekendief, groentje, heikikker, hoogveenglanslibel, 
speerwaterjuffer en andere; 

• Streven naar gunstige instandhouding van de veenbossen en de omliggende zuurminnende 
eikenbossen met wintereikenrelicten en een bijzondere aandacht voor de beekprik die nog 
voorkomt op de Asbeek en Ziepbeek 

 
De gebiedsvisie van het Natuurrichtplan wordt weergegeven in onderstaande figuur.  
 

 
 
De visie van het natuurrichtplan geeft voor de verschillende deelgebieden een meer uitgewerkte visie. 
Specifiek voor Pietersembos gelden de volgende streefbeelden: 
 
Gebied 6.1 Droog bos: van toepassing op grootste de el van Pietersembos .  
 
Het streefbeeld bestaat uit bos met een gevarieerde structuur, een ongelijkjarige opbouw en gemengd 
samengesteld naast kernen die bestaan uit oud loofhoutbos. Het bos wordt beheerd volgens Criteria 
Duurzaam bosbeheer: minstens 20% van de oppervlakte van het bos bestaat uit of is in omvorming 
naar gemengde bestanden van zomer-eiken-berkenbos met grove den. Bestanden worden bij 
voorkeur omgevormd rondom bestaande kernen loofhoutbos. Er wordt getracht om tot 
aaneengesloten kernen van minstens 50 ha te komen en deze met elkaar te verbinden. Het bos is 
plaatselijk vrij licht tot gesloten (kroonbedekking 50-100%). Bestaande open plekken met goed 
ontwikkelde vegetatie moeten behouden blijven. Vennetjes dienen vrijgesteld te worden. Bovendien 
zijn mantelzoomvegetaties gewenst naar het open landschap. Invasieve soorten zoals Amerikaanse 
vogelkers en Amerikaanse eik worden bestreden. Minstens 4% van het totale bestandsvolume bestaat 
uit staand en liggend dood hout. Er wordt gestreefd naar een hoog aandeel dood hout in de 
loofhoutkernen i.f.v. Vliegend hert. Staand dood loofhout is belangrijk voor Middelste bonte specht.  
 
Gebied 6.2. Droog bos met open heide: van toepassin g op Molenberg en op bestanden 21b en 
21a binnen het Asbroek 
 
Gemengd droog bos op droge zandgrond, beheerd volgens Criteria Duurzaam Bosbeheer met een 
maximum aan open plekken met droge heide of schraal grasland. Bij voorkeur wordt een zo groot 
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mogelijk aandeel loofhout omgevormd naar inheems loofhout zodat de hoeveelheid gebufferd 
kwelwater toeneemt. 
 
Gebied 6.4. Natte heide met vennen en moerassen, dr oge heide en nat grasland: van 
toepassing op open vegetaties binnen het Asbroek en  de tussenliggende zones 
 
Streefbeeld is het bekomen van een open landschap hoofdzakelijk bestaande uit natte 
heidevegetaties in mozaiëk met goed ontwikkelde venen, vochtige heischrale graslanden. Op de rand 
van deze natte gebieden streeft men naar structuurrijke droge heide. Doel is ook de gunstige staat 
van instandhouding van voedselarme wateren met vegetaties van de oeverkruidklasse of het 
dwergbiezenverbond. De oppervlakte natte heide of laagveen moet toenemen en zich in een gunstige 
toestand bevinden. Dit moet gebeuren door ontbossingen op plaatsen met hoge potenties voor natte 
heide, behouden van gebiedseigen water door dempen opstuwen van grachten, omvorming van 
naaldbos naar structuurrijke droge heide op de flanken en omvorming naar loofhout op het plateau. 
Het visstandsbeheer dient aangepast te worden aan de beoogde natuurdoelen. De oppervlakte 
gagelstruwelen dient behouden te blijven maar vrijstelling van bijzondere soorten als veenorchis is 
prioritair. Uitvoeren soortenbeschermingsplan beekprik (opheffen migratieknelpunten). In deze zone 
worden best geen werken uitgevoerd tijdens het broedseizoen. Er wordt best een schoontijd opgelegd 
die rekening houdt met verstoringsgevoeligheid van nachtzwaluw. 
 
Gebied 6.7. Nat bos: van toepassing op alluviale gr onden in het  Asbroek en op de kwelzone 
langs de naar het zuiden afgeleid Asbeek 
 
Streefbeeld is een goed ontwikkeld elzen- of berkenbroek ter hoogte van de Asbeekvallei en 
Lepelvorm door herstel van watertafel, dempen van grachten en kappen van naaldbos op of nabij 
venige lenzen en broekbossen. Ook de omvorming van naaldbossen naar loofbos op heide op het 
plateau. Actieve omvorming van exoten op plaatsen met potenties van broekbos of ongewenste 
boomsoorten laten afsterven door vernatting. 
 
Om deze visie te realiseren worden binnen het Natuurrichtplangebied een aantal zones aangeduid 
waar naast de algemene maatregelen van VEN-IVON een aantal extra maatregelen nodig zijn: 
Slechts één ervan is relevant voor Pietersembos: 
 

Mo4: verbod op bebossing - omvorming naar beoogd ha bitat:  dit verbod is van 
toepassing op het centraal deel van het Asbroek, waar verbinding gemaakt wordt tussen de 
verschillende heidegebieden in en buiten de omheining. 

 
 
De beheerdoelen en –maatregelen in dit beheerplan zijn volledig in overeenstemming met de 
bepalingen uit het Natuurrichtplan. 
 

1.7.2.3 Beschermde monumenten en landschappen 

[2.5.1]  
Er zijn geen beschermde monumenten of landschappen binnen de perimeter van voorliggend 
beheerplan gelegen.  
 

1.7.2.4 Landschapsatlas 

De Landschapsatlas (kaart 1.10) leert ons dat het grootste deel van Pietersembos gelegen is binnen 
twee relictzones: ‘Mechelse heide-Heiwijk’ in het westen en ‘Onder de Berg’ in het oosten. Relictzones 
werden afgebakend waar waardevolle landschapselementen voorkomen in relatief gave, herkenbare 
onderlinge samenhang. Het zijn gebieden met een grote dichtheid aan punt- en lijnrelicten, zichten en 
ankerplaatsen en zones waarin de samenhang tussen de waardevolle landschapselementen 
belangrijk is voor de gehele landschappelijke waardering. 
 
Ten noorden van het domeinbos ligt de ankerplaats ‘Van Mechelse heide tot vallei van de Zijpbeek’. 
Ankerplaatsen zijn de landschappelijk meest waardevolle gebieden voor Vlaanderen. Ze vormen een 
geheel van verschillende, maar samen voorkomende erfgoedelementen. Ze zijn binnen de relictzones 
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uitzonderlijk inzake gaafheid of representativiteit, nemen ruimtelijk een plaats in die belangrijk is voor 
de zorg of het herstel van de landschappelijke omgeving, of zijn uniek. Deze ankerplaats omvat enkel 
de bosplaatsen Molenberg en Heidemolen. 
 
Tenslotte komen er ook nog twee lijnrelicten voor. De ‘Steilrand van het Kempisch plateau’ doorkruist 
het domeinbos (en het bosreservaat) van noord naar zuid. De ‘Zijpbeek’ kruist het domeinbos ter 
hoogte van de bosplaats Heidemolen.  
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2 Algemene beschrijving 

2.1 Cultuurhistorische beschrijving 

2.1.1 Historisch overzicht 
[2.8]  

2.1.1.1 Algemeen 

De uitgestrekte bosbestanden die het Pietersembos vormen, hebben steeds toebehoord aan de 
adellijke eigenaars van het kasteel Pietersem, dat even buiten de dorpskern van Lanaken ligt. Op die 
plek bevond zich in de vroege middeleeuwen reeds een burcht, die in 1378 grotendeels werd 
verwoest. De laatste adellijke eigenaar van het kasteeldomein was de familie de Merode, die het in 
1971 verkocht aan de gemeente Lanaken. De bossen en landgoederen in Lanaken werden toen over 
talrijke privé-eigenaars versnipperd, maar het Agentschap voor Natuur en Bos slaagde erin, via een 
groot aantal aankopen in de periode van 1971 tot nu, een groot bosdomein te verwerven.  

2.1.1.2 Aan de hand van historische kaarten 

Om een beeld te verkrijgen van de boshistoriek werden eerst de digitale kaartlagen geraadpleegd die 
werden uitgewerkt in het kader van het VLINA-project 'Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen' (De 
Keersmaeker et al. , 2001). Deze werden afgeleid van drie historische kaarten (Ferrariskaart, 
Vandermaelenkaart en topokaart van begin 20ste eeuw) en bevatten informatie over waar er toen bos 
voorkwam. Wegens topografische onnauwkeurigheden van vooral de Ferrariskaart en de 
Vandermaelenkaart worden deze kaartlagen echter optimaal gebruikt op schaal 1/50.000 en zijn ze 
minder geschikt voor detailstudies op perceelsniveau. Ze geven wel steeds een vrij goede, globale 
indruk van de boshistoriek.  
Een overzicht hiervan wordt weergegeven op de kaarten 2.1 (Evolutie van het bosdomein), 2.2 (Kaart 
van Ferraris), 2.3 (Kaart van Vandermaelen) en 2.4 (Topokaart 1910-1940).  
 
Voor onderstaande bespreking werd telkens teruggegrepen naar de originele, historische kaarten. Er 
blijken soms vrij grote verschuivingen op te treden tussen de originelen en de afgeleide kaartlagen die 
gebruikt werden voor de aanmaak van hogervermelde kaarten. Er werd een poging ondernomen de 
ingescande versie van de originelen te georefereren (behalve voor de Ferrariskaart, wegens de te 
grote topografische onnauwkeurigheid), wat te zien is op de afgedrukte ‘historische kaarten' in bijlage 
(kaarten 2.5 t.e.m. 2.10). Bij de Vandermaelenkaart werd enkel de perimeter zonder de 
bestandsindeling weergegeven om geen vals gevoel van nauwkeurigheid te creëren. Bij de overige 
kaarten blijkt de bestandsindeling vrij goed overeen te komen.  
 
Frickxkaart (ca 1700) en Franse militaire kaart (ca  1750) 
 
Uit de Fricxkaart (zie Figuur 1) blijkt dat het gedeelte van Pietersembos dat gelegen is op het 
Kempens plateau en de steilrand, begin 18de E grotendeels bestond uit een soort boomheide of 
gedegradeerd bos.  
In het noordoosten van het domeinbos (op het Middenterras) treedt er mogelijks overlap op met een 
boscomplex dat op de historische kaarten als Pietersembos aangeduid staat. Dit wordt ook bevestigd 
door een oude Franse militaire kaart van rond 1750 (Figuur 2).  
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Figuur 1: Kaart van Eugene Henri Frickx (gepubliceerd in de periode 1706 – 1712) 

 

 

Figuur 2: Franse militaire kaart uit 1750 

 
Ferrariskaart (1771-1778)  
Zie kaart 2.2 en 2.5 in bijlage. 
 
Ten tijde van Ferraris is het gedegradeerd bos van het Kempens plateau grotendeels geëvolueerd 
naar heide met plaatselijk mogelijks wat boomopslag, en doorsneden door wegen. Het deel van het 
domeinbos gelegen op het Middenterras is er (tijdelijk) ontbost. 
Het boscomplex ten noordoosten van het domeinbos is nog steeds aanwezig (cfr. kaart van Frickx).  
 
In het noorden, ter hoogte van Bessemer, en in het zuidoosten kwamen velden met hagen voor. 
Het Asbroek (als het ware een instulping van het Kempisch plateau) bestond uit venig moeras 
(donkergroen op kaart 2.5), mogelijks met wat struik- of boomopslag, en twee vijvers. Ook in het 
zuidoosten vinden we enkele kleinere zones met venig moeras terug. 
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Het ‘Vierheerenpunt’ (het uiterste noordwestelijke puntje van Pietersembos, waar de vier 
comtés/seigneuries samenkwamen) is er ook duidelijk te herkennen en bestond uit heide. 
De N77 van Zutendaal naar Lanaken is reeds zichtbaar en ook het gehucht Bessemer wordt 
aangeduid. 
De Asbeek is er nog niet te herkennen.  
 
Gereduceerd kadaster (1849 –weergave van landgebrui k van ca. 1830)  
Zie kaart 2.6 in bijlage. 
 
Het gereduceerd kadaster (gebaseerd op het zgn. primitief kadaster van ca. 1830) is een vrij 
gedetailleerde kaart waar informatie op bestandsniveau kan uit afgeleid worden. Op deze kaart is 
Pietersembos bijna volledig als bos gekarteerd.  
 
Het huidige Asbroek was ten tijde van Ferraris nog gekarteerd als venig moeras, maar is nu een 
afwisseling van bos, weiland, moeras en heide geworden. Op de kaart is te zien dat de bestanden 
23a, b en d bijna volledig open zijn.  
 
Enkele bestanden aan de rand van het bos zijn nog steeds heide, zoals de bestanden 184 tot en met 
187. De bestanden 190 en 188 zijn geëvolueerd naar bos. De bestanden 191 tot en met 194 zijn nog 
steeds akkers. 
 
Er zijn ín het bos ook nog verspreid enkele open plekken terug te vinden (ongeveer ter hoogte van de 
bestanden 126a en 82a).  
 
De Asbeek volgt reeds haar huidige loop. De beek stroomt van het Asbroek, langsheen de helling van 
het Kempisch plateau, naar de ‘Lepelvorm’ (= bestand 150a), toen nog een vijver. De beek stroomt 
vervolgens, net zoals nu, verder door naar het zuiden om daar aan enkele toenmalige vijvers 
(ongeveer ter hoogte van de bestanden 155, 161, 160, 157, 163, 164, 165) een bocht te maken en 
verder door te stromen naar de Heidemolen in het oosten, om zo aan bestand 173a het domeinbos in 
oostelijke richting te verlaten. Het bestand 173a bestaat ook uit meerdere vijvers, net zoals de zone 
ten noordwesten ervan. 
 
Kaart van Vandermaelen (1846-1854)  
Zie kaart 2.3 en 2.7 in bijlage. 
 
Het grootste deel van het domeinbos is ten tijde van Vandermaelen bebost met naaldhout. 
 
Net zoals op het gereduceerd kadaster is te zien dat het huidige Asbroek een afwisseling van 
loofhout, weiland, moeras, heide en woeste grond geworden is. Uit de originele kaart van 
Vandermaelen blijkt dat de bestanden 23a en 23b bijna volledig open zijn, wat echter moeilijk te zien 
is op de gedigitaliseerde versie.  
Ook de bosplaats Heidemolen in het noorden (bestanden 117a en 118a) blijkt halverwege de 19de 
eeuw geen bos meer te zijn maar landbouwgrond. 
 
De heide in de bestanden 184 tot en met 187 en in 190a aan de rand van het bos werd behouden. 
Extra heide wordt gekarteerd in de bestanden 183 en 188, alsook langsheen de vijvers in bosplaats 
Molekamp.  
De bestanden 191 tot en met 194 staan nog steeds als akker ingekleurd. 
 
Zoals te zien is op kaart 2.3 zijn er ín het bos ook nog verspreid enkele open plekken terug te vinden 
(ongeveer ter hoogte van de bestanden 126a en 88a). Doordat op de Vandermaelenkaart geen 
bospaden aangegeven werden, is het echter onmogelijk met zekerheid te zeggen over welke 
bestanden het exact gaat.  
 
De Asbeek wordt hier aangeduid met de naam ‘Molenbeek’.  
 
Een vrij grote zone ten oosten van de vijvers langsheen de Asbeek (ongeveer ter hoogte van de 
bestanden 137, 140, 141) is ontbost om plaats te maken voor akker. Enkele vijvers zijn gedicht: één 
grote vijver ter hoogte van de bestanden 97 en 101 (omgezet naar bos), en twee kleinere vijvers ter 
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hoogte van de bestanden 103b en 104b (omgezet naar akker), en ter hoogte van de bestanden 170a, 
170c en 167a (geëvolueerd naar heide). 
 
Militaire stafkaart (1886 - 1890)  
Zie kaart 2.8 in bijlage. 
 
Deze kaart werd niet veel later opgemaakt dan de Vandermaelenkaart en de kaart van het 
Gereduceerd kadaster, maar is in het algemeen veel gedetailleerder. Doordat er ook wegen in het bos 
aangegeven zijn, is het mogelijk om met vrij grote zekerheid te zeggen welke bestanden er heide 
bevatten en welke bos.  
De twee open plekken die ook op de Vandermaelenkaart terug te vinden waren, liggen ter hoogte van 
de bestanden 126a en 87a-88a, en staan nog steeds ingekleurd als heide. 
Daarnaast zijn er nog extra open plekken ontstaan in de bestanden 44a, 68a, 180a en 181a. Ook in 
de bestanden 11a, 11b, 12a en 13a, die aan de rand van het bos gelegen zijn, is het naaldhout 
verdwenen. Al deze bestanden staan ingekleurd als heide, maar hoogstwaarschijnlijk gaat het over 
tijdelijke kapvlaktes, aangezien ze op de topokaart van begin twintigste eeuw (zie verder) opnieuw 
ingekleurd staan als naaldhout. 
De rest van het bos bestaat nog steeds volledig uit naaldhout. 
 
De bosplaats Heidemolen blijkt ondertussen ook bebost te zijn (naaldhout), terwijl het rond 1850 nog 
aangeduid stond als landbouwgrond. 
 
De weilanden en de moerassige stukken van het Asbroek zijn nog steeds terug te vinden, en 
benaderen reeds meer (dan de Vandermaelenkaart) de huidige toestand. Toch zijn er nog stukken die 
toen uit naaldhout bestonden en nu open zijn. Er werd geen heide meer gekarteerd ter hoogte van het 
Asbroek.  
 
De naam van de Asbeek is geëvolueerd tot ‘Malebeek’. De beek volgt echter nog steeds dezelfde loop 
als in 1850. De vijvers in het zuiden en het zuidoosten, waarvan sprake op de Vandermaelenkaart, 
zijn gedempt en bestaan nu ook uit bos, net zoals de er rond liggende heide en landbouwgrond. Het 
merendeel ervan is naaldhout, behalve het oostelijke deel van 173a dat loofhout is. 
De visvijvers in het Asbroek zijn nog niet aangelegd en de ‘Lepelvorm’ is nog steeds een vijver. 
 
Topografische kaart 1933 - 1935  
Zie kaart 2.4 en 2.9 in bijlage. 
 
Op de topografische kaarten uit de eerste helft van de twintigste eeuw staat bijna het volledige bos 
gekarteerd als naaldhout, ook de beboste zones van het Asbroek. Uitzondering hierop zijn de 
bestanden 169a, 173a, 134a en een deel van 127a die als loofhout gekarteerd staan en de bestanden 
96a (deel), 96b, 95a, 88a (deel), 52a, 62a (deel), 64a (deel), 66a, 76a, 61a (helft), 99a+b, 99c (deel) 
die als een menging van naald- en loofhout gekarteerd staan. 
 
Er zijn meerdere open plekken bijgekomen ten opzichte van eind negentiende eeuw, wat mooi te zien 
is op kaart 2.4.  
De meeste ervan zijn tijdelijke kapvlaktes (opnieuw bos op de volgende topokaart), die ingekleurd 
staan als heide of heide met verspreid voorkomen van naaldhout of loofhout. Het betreft zowel 
verspreide bestanden (96a, 93a, 111b, 119a, 103a+b, 55a+b), als één grote centrale open plek 
(bestanden 90a, 91a, 92a, 93a). 
Daarnaast zijn er ook enkele open plekken die ook op de volgende topokaart nog als open plek 
ingetekend zijn (110c, 61a, 97a). 
De open heideplekken van eind negentiende eeuw, zijn nu bebost. 
 
Ook de bestanden 192a, 193a en een deelvan 194a aan de rand van het domeinbos zijn nu bebost 
(naaldhout), terwijl 191a nog steeds weiland is en westelijke helft van bestand 194a deels weiland en 
deels akker. 
Het bestand 185a is nu weiland in plaats van heide en de bestanden 183a, 184a, 186a, 187a en 188a 
zijn omgezet naar naaldhout. 
 
De vijvers met de heide er rond in het zuiden, die volledig dichtgeplant waren eind 19de eeuw, zijn 
grotendeels terug opengemaakt en bestaan nu uit weiland: 156a, 157a, 158a, 159a+b, 160a, 161a, 
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162a, 163a+b, 164a+b, 165a, deel van 166a. Bestand 171a bestaat voor een groot deel uit heide met 
verspreid nog wat naaldhout. 
 
De Asbeek wordt hier terug Molenbeek genoemd, met als alternatief ‘Aschbeek’. Ook de ‘Lepelvorm’ 
wordt er bij naam genoemd en is nog steeds een vijver. Het is de eerste kaart waar de beken volledig 
dezelfde loop volgen als in de huidige situatie.  
Ten opzichte van de kaarten van eind 19de eeuw is er niet veel gewijzigd in het Asbroek. Enkel de 
meest oostelijke zijde (bestanden 21a, 22a, noorden van 23d) bestaat nu uit heide met struikopslag in 
plaats van gesloten bos. 
 
Topografische kaart 1953 - 1960  
Zie kaart 2.10 in bijlage. 
 
De topokaart van halverwege de twintigste eeuw is opnieuw een stuk gedetailleerder dan de 
voorgaande kaarten. Naast het naaldhout wordt nu ook het al dan niet voorkomen van kreupelhout of 
struiklaag weergegeven (door middel van kleine puntjes, zie kaart 2.10). Zo blijken de bestanden 63a, 
143a, 89a, 85a, 86a en een deel van 53a geen naaldhout meer te bevatten maar enkel kreupelhout. 
Het bestand 134a dat toen als loofhout gekarteerd stond, bestaat nu uit heide met struikopslag. 
Daarnaast komen ook enkele naaldhoutbestanden voor met een duidelijke struiklaag: 55a+b, 56a-e, 
120a, 128a en 52a+b. 
 
De loofhoutbestanden van begin twintigste eeuw hebben alle een andere bestemming gekregen.  
Het loofhout uit de bestanden 173a en 169a is vervangen door vijvers (zoals ten tijde van 
Vandermaelen), kreupelhout en moeras. Deze vijvers werden door de Prins de Mérode gebruikt voor 
de kweek van beverratten. In de jaren ’60 werden deze vjivers uitgegraven voor grindwinning en na 
afloop (jaren ’70) opgevuld met zware leemgrond van het Maasland. Pas in 1996 werden deze 
herbebost met gemengd loofhout. 
Het loofhoutgedeelte van 127a is nu heide en het loofhout van 134a heide met struikopslag. 
De mengingen van naaldhout en loofhout zijn vervangen door hetzij pure heide (88a, 96a+b, 99a-c), 
heide met struikopslag (62a), puur kreupelhout (76a, 95a) of puur naaldhout (64a, 66a). Het bestand 
61a blijkt gekapt en 52a is het enige dat nog steeds een combinatie is van naaldhout met loofhout in 
de struiklaag.  
 
Op de topokaarten van halverwege de twintigste eeuw zijn ook enkele vrij grote open plekken te zien, 
grotendeels ingekleurd als heide. Aangezien de meeste daarvan momenteel geen open plek meer 
zijn, gaat het waarschijnlijk om tijdelijke kapvlaktes. 
De meest oostelijke open plek bestaat uit de bestanden 99a-d, 100a, 98a (vijver; is er nog steeds), 
101b-d, 102a, 110a-c, 111a+c, 109a, 97a, 96b, 96a (deel). 
De meest westelijke heideplek bevat verspreid kreupelhout/struiken en bestaat uit de bestanden 53a 
(deel), 62a, 60a, 58a, 83a+b, 91a. Het bestand 54a blijkt weiland te zijn. 
Ten zuiden van de huidige omheining rond het Asbroek ligt er nog een iets kleiner stuk heide 
bestaande uit de bestanden 36a+b en 35a. 
Eén vrij grote open plek (61a, 59a, 82a, 81a) staat gekarteerd als landbouwgrond. 
Hoogstwaarschijnlijk was daar net een bodembewerking uitgevoerd ter voorbereiding van een 
aanplanting. Het jaar van aanplant van deze bestanden blijkt inderdaad overeen te stemmen (1960).  
 
Verspreid in het bos komen ook nog kleinere heideplekken voor, waarschijnlijk eveneens tijdelijke 
kapvlaktes: 140a en 141a, een deel van 127a, 88a, 147a (naast de Lepelvorm, met kreupelhout), 11b, 
179a (heide met verspreid naaldhout), 16b (met verspreid naaldhout). 
 
De huidige open plekken (bestanden 15a, 20a, 29a, 95a, 122c) waren halverwege de twintigste eeuw 
nog steeds bebost met naaldhout. Enkel de bestanden in de Asbroekvallei (23a en 23b) en de 
moerassige bestanden ten zuiden van de Lepelvorm (158a, 160a en 164a) waren reeds open terrein. 
 
Voor wat betreft de rand van het bos blijkt het bestand 185a nog steeds weiland te zijn. 
Het westelijke deel van bestand 194a is nu beplant met naaldhout, daar waar het oostelijke deel ervan 
ontbost is en nu akker is, net zoals 191a. 
 
De zuidelijke vijverzone ten tijde van Vandermaelen, staat nu gekarteerd als moerasgebied met er 
rond heide. Het bestand 155a is grotendeels ontbost en omgevormd tot weiland, net als 156a. 
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De Lepelvorm is nog steeds een vijver. 
 
Het Asbroek is niet veel veranderd. De vallei is wel nog iets meer open gemaakt. Zo zijn de 
naaldhoutbestanden in 21a en 23c verdwenen en vervangen door resp. heide en moeras. Het weiland 
heeft nog steeds ongeveer dezelfde vorm, maar de heide met struikopslag in de bestanden 21a en 
22a (noordoosten van Asbroek) is verschoven naar bestand 21b. Waarschijnlijk ging het daar om 
tijdelijke kapvlaktes. De vijvers in het Asbroek staan nog steeds niet gekarteerd en werden dus 
blijkbaar pas na 1960 uitgegraven.  
 
Besluit  
Het deel van Pietersembos dat gelegen is op het Kempens plateau en op de steilrand (met ondermeer 
het bosreservaat) is geëvolueerd van een soort boomheide ten tijde van Frickx (ca 1700) over een 
meer open heide ten tijde van Ferraris (ca 1775), naar bos begin negentiende eeuw (ca 1830). 
 
De noordoostelijke punt van het domeinbos, gelegen op het Middenterras, behoorde rond 1700 
waarschijnlijk tot een groter boscomplex dat zich uitstrekte ten noordoosten van het huidige 
Pietersembos. Ten tijde van Ferraris was ook dit deel van Peitersembos echter ontbost, met behoud 
van enkele restanten oud bos.  
De ontbossing van deze noordoostelijke punt van het domeinbos bleek echter slechts tijdelijk; want 
begin negentiende eeuw (ca 1830) staat Pietersembos grotendeels gekarteerd als bos, ook de delen 
op het Kempens plateau en de steilrand (met uitzondering van de vallei).  
 
Dit betekent dat we in Pietersembos te maken hebben met een derde of vierde generatie naaldhout. 
Sindsdien kwamen er verspreid in het bos steeds tijdelijke open plekken (kapvlaktes) voor, vaak 
begroeid met heide.  
 
De huidige (half)open heideterreinen (bestanden 15a, 20a, 29a, 122c) waren halverwege de twintigste 
eeuw (1953-1960) nog steeds bebost en zijn dus geen historische heides. Enkel de bestanden in de 
Asbroekvallei (23a en 23b) en de moerassige bestanden ten zuiden van de Lepelvorm (158a, 160a en 
164a) zijn reeds langere tijd open ruimte. 
 

2.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer 
[2.9] 

2.1.2.1 Eigendomsgeschiedenis 

Het huidige domeinbos “Pietersembos” –de noordelijk gelegen bosplaatsen Heidemolen en Molenberg 
inbegrepen – behoorde vroeger volledig tot de uitgestrekte eigendommen van de prins de Mérode, 
kasteelheer te Lanaken.  
De laatste eigenaar van  het geslacht de Mérode was Prins Xavier de Mérode. De eigendommen van 
de Mérode werden aan het einde van WO I nog geschat op ongeveer 4.000 ha. Keerpunt kwam toen 
Xavier de Mérode al zijn bezittingen in het Belgish-Congo verbeurd verklaard zag bij de 
onafhankelijkheid van dat land. Dit noodzaakte hem uiteindelijk alle gronden en eigendommen in 
Lanaken te verkopen.  
In de jaren ’60 kwam Pietersembos bijgevolg in handen van verschillende eigenaars, vooral 
“nijveraars’, industriëlen, aannemers, (oud-)notarissen, kapitaalbeleggers, immobiliënmaatschappijen, 
… die vooral uit waren op grondspeculatie. 
Dit vormde een bron van ongerustheid voor de toenmalige houtvester ir. Marc Roskams, die door 
verwerving van het gebied het bos wou beschermen. Een eerste aankoop door Waters en Bossen 
dateert van 1971. Over een periode van meer dan 30 jaar (1971-2004) werd vervolgens de rest van 
het domeinbos (in totaal 532 ha) aangekocht van zowat 35 verschillende privé-eigenaars. 
De grootste aankopen gebeurden in de jaren ’70, toen werd ongeveer 360 ha aangekocht. In de 
volgende 15 jaar werd nog eens 120 ha aangekocht, wat het totaal eind 1994 op 480 ha bracht. De 
laatste aankopen dateren van 2002 (bossen rondom het Medisch Instituut St. Barbara) en 2004. 
 
Voor een uitvoerige beschrijving van de eigendomsgeschiedenis wordt verwezen naar bijlage 4. 
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2.1.2.2 Historische beheersaspecten 

2.1.2.2.1 De bosbestanden 

 
� Bosbeheer voor 1970 
Er is maar weinig geweten over het beheer van voor 1970. Uit de historische kaarten kunnen we 
echter wel afleiden dat er reeds ongeveer tweehonderd jaar bosbeheer op basis van naaldhout 
voorkomt, wellicht allemaal Grove den op met kaalslagsysteem. 
 
De oudste actuele bosbestanden dateren van ongeveer 1910.  
 
In 1923 trof een verwoestende rupsenplaag (wellicht de Non-vlinder) alle dennenbossen van het 
Pietersembos. Dit verklaart waarom het merendeel van de huidige oudere herbebossingen dateert 
van na 1924 (periode ca 1925-1927). 
 
In 1940-1945 brandde vervolgens een deel van de bossen af, toen Engelse bommenwerpers – 
wanneer ze ’s nachts belaagd werden door Duitse jagers en rechtsomkeer moesten maken – hun 
bommen dienden af te gooien boven de bossen (uiteraard niet de dorpen) om tijdig weg te geraken 
richting Engeland.  
Er zijn na 1945 dan ook veel bossen heraangeplant door privé-eigenaars (mondelinge overlevering 
Hendrik, Jan en Marc Stouten). 
 
In 1957 is er in de sector van bestand 15a (alle Grove dennenbestanden van 1928) een grote 
bosbrand geweest. In 1962 werden deze bestanden (bestanden 14, 13, 12, 16, 11b) herbebost met 
Corsicaanse den, met uitzondering van bestand 15a. 
 
Vanaf 1960 werden nog meer percelen met Corsikaanse den aangeplant, voor productiehout. 
Corsikaanse den gedijt goed op het Kempisch plateau, maar heeft in de valleigronden last van 
langzaam afwaterend regenwater. Ook werden als proef Larix, Douglas en Weymouthpercelen 
aangelegd in kleinere oppervlaktes. In het Asbroek werden ook enkele Zeedennen aangeplant.  
 
In bijlage 5 wordt per bestand het plantjaar weergegeven (indien gekend). Dit plantjaar is echter 
slechts een schatting, die bij aankoop van de percelen gebeurde aan de hand van gekende diameter-
leeftijd-verhoudingen. 
 
Bij de bebossing van de percelen gelegen op de plateaurand werden vaak vooraf grachten 
uitgegraven van ongeveer 0.5 m diep en 1 m breed. Deze zorgden voor afwatering van de vrij 
vochtige percelen, zodat het naaldhout beter groeide. Deze rabatten worden nu niet meer 
onderhouden en liggen vol met takhout en bladeren. Op kaart 2.11 in bijlage wordt aangegeven in 
welke bestanden zich ontwateringsgreppels bevinden (gebaseerd op de perceelsbeschrijving van de 
dendrometrische opnames uitgevoerd door medewerkers van Agentschap voor Natuur en Bos). 
 
 
� Bosbeheer na aankoop door het Agentschap voor Natuu r en Bos 
Het beheer door het Agentschap voor Natuur en Bos moest vertrekken vanuit een bestaande situatie: 
vaak dunningsachterstand of nog geen dunning uitgevoerd en massaal Amerikaanse vogelkers. 
 
Gezien de grote oppervlaktes bos in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (de 
domeinbossen Pietersem en Isaekshoef en de gemeentebossen te Lanaken) werden de dunningen in 
schema geplaatst. 
Voor wat betreft de laatste jaren: in het domeinbos Pietersem werd er gedund in 1998, in 2001 en in 
2004. 
In 2004 werd er een vrij zware dunning uitgevoerd, terwijl het de voorgaande jaren eerder een matige 
tot lichte dunning betrof.  
 
Bij de dunningen werden meestal loten gemaakt van elk ongeveer 50 ha, voor ongeveer twee derde 
bestaande uit commercieel waardevol hout en ongeveer één derde bestaande uit minder commercieel 
hout (ongesleund, ongedund) of hout uit moeilijk bereikbare delen van het bos. Deze combinatie 
was/is noodzakelijk om ook het minder commerciële hout verkocht en gedund te krijgen. 
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In theorie: 
- 0-20 jaar: nog geen dunning 
- 20-40 jaar: om de 3 jaar dunnen 
- 40-60 jaar: om de 6 jaar dunnen 
- meer dan 60 jaar: om de 9 jaar dunnen 
 
In het hoofdstuk 2.4 Opbrengsten en diensten wordt een overzicht gegeven van alle dunningen 
uitgevoerd sinds 1974, met hun respectievelijke houtopbrengsten. 
 
Sinds de aankopen van 1971 zijn er nog geen omvormingen naar inheems naaldhout en/of loofhout 
uitgevoerd, met uitzondering van bestand 82a. 
Bestand 82a (Corsikaanse den) werd bij de dunning van 2004 kaalgekapt en in 2005 herbebost met 
tweejarig plantsoen van Wintereik, Zwarte els, Beuk en Haagbeuk. Spontane verjonging van Grove 
den zorgt voor extra bijmenging. 
Ook bestand 53a (Larix) werd kaalgekapt, echter met behoud van groepjes spontaan opgeschoten 
berken. Dit bestand wordt als tijdelijke open ruimte behouden, en wordt momenteel vooral ingenomen 
door Adelaarsvaren. 
 
De laatste jaren zijn reeds grote inspanningen geleverd om de Amerikaanse vogelkers onder controle 
te krijgen.  
In een eerste fase (2008-2009) werd de Amerikaanse vogelkers rond een aantal zones verwijderd, 
zijnde o.a. het Asbroek, het Taarvijverke en de Lepelvorm (150a).  
Na de kaalkap in de bestanden 53a en 82a werd de Amerikaanse vogelkers er dood gesproeid. Ook 
in het vrij jonge bestand 122a (aangeplant in 1983) werd de Amerikaanse vogelkers bestreden om zo 
de jonge Corsicaanse dennen meer groeikansen te geven.  
 
Een laatste feit, weliswaar niet echt een beheersaspect, betreffen de branden van 1976. Het voorjaar 
van 1976 was uitzonderlijk droog. De branden situeerden zich ten oosten van de vijvers van het 
Asbroek (percelen 53, 55, 56 en 57) en ten zuiden ervan (in de percelen van de toenmalige eigenaar 
Hermans), nader beschouwd goed gekozen plaatsen om een grote bosbrand te veroorzaken. De 
branden situeerden zich ook in de Neerharerheide ten noorden van Pietersembos.  
Het vuur brandde in de humuslaag verder, waardoor het vuur de volgende dagen ineens elders kon 
opflakkeren.  
 

2.1.2.2.2 De omheinde zone 

 
• De heide en de gagelstruwelen 
De huidige heidebestanden (20a en 29a) waren halverwege de twintigste eeuw (topokaart 1933-1935) 
nog bebost met naaldhout. Bij de aankoop in 1972 bleek bestand 20a opgeschoten bos van 
vliegdennen en berk te zijn (waarschijnlijk ontstaan na de grote brand van eind jaren ‘50). Bestand 
29a was bij aankoop een Grove dennenbestand. Beide werden kort na de aankoop gekapt (29a 
mogelijks gebrand) en omgezet naar heide. In 20a werden overstaanders behouden zodat een 
halfopen vegetatie ontstond. 
Deze bestanden werden sindsdien regelmatig opengemaakt, zodat ze niet zouden evolueren naar bos 
(jaarlijks ontkiemen immers tientallen zaailingen van Grove den en berk). De droge heide werd de 
laatste keer gemaaid in 1985 (vlakke stukken met tractor, hellingen met maaibalk en bosmaaier). 
Opslag van berken, dennen en Amerikaanse vogelkers werd om de drie à vijf jaar verwijderd.  
 
Langsheen de vijvers werden in 2000 de gagelstruwelen afgezet, tegelijkertijd met het afzagen van de 
berken. Er werd nog geen beheer uitgevoerd in de overige gagelstruwelen.  
 
In het heideperceel 20a werden in 1974 een 100-tal jeneverbesstruiken (Juniperus communis L.) 
aangeplant. Ook in bestand 29a werden er enkele aangeplant. Deze struiken waren afkomstig van het 
Natuurreservaat Heiderbos (autochtone herkomst), ook gekend als het Jeneverbessenbos te As. 
Momenteel zijn er nog een 30- à 40-tal van in leven, die nu 20 jaar oud zijn en zichzelf verjongen. 
Rond de meeste van deze jeneverbessen werd een fijne draad geplaatst, om ze te beschermen tegen 
vraat of veegschade van ree. 
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• De weide 
Zoals hoger reeds vermeld was het Asbroek ten tijde van Ferraris bebost en werd het pas later 
gradueel opengemaakt.  
 
Volgens Traets (Vegetatiekaart van België, 1964) werd de wilde wei of vroente pas in de loop van de 
negentiende eeuw geleidelijk ontgonnen, toen de wetenschap betere bemestingsmogelijkheden bood. 
Ze waren echter te drassig door het venig substraat en leverden een hooi dat door het vee niet erg 
gelust werd. Vandaar dat ze door doelmatige afwatering of zelfs aanaarding geleidelijk plaats ruimde 
voor de natte tot vochtige graasweide. In een niet te nat najaar begraasde het vee het nagras na twee 
sneden in de hooiwei en alvorens de graaswei begraasd werd, werd er vaak eerst een snede gehooid.  
 
Het Asbroek zelf is als graasweide (door koeien) zeker gekend vanaf het begin van de twintigste 
eeuw. Een deel elzenbroeken werd er omgevormd tot hooiland met nabegrazing. Om erosie te 
voorkomen werden evenwijdig aan de Asbeek “sauwen” of kleine met de hand uitgegraven 
waterloopjes onderhouden, die tevens de hooilandjes indeelden. Vanaf het voorjaar 1974 tot juli 1979 
was het permanent graasweide met een normale begrazingsintensiteit van gemiddeld 10 stuks vee 
per jaar. Het vee bestond uit ezels, pony’s en paarden met veulens.  
Momenteel worden op een oppervlakte van een tiental hectare zeven Shetlandpony’s gehouden die 
het jaar rond zorgen voor extensieve begrazing. In de bovenloop komen er zeldzame planten voor die 
door middel van een afrastering afgeschermd worden en enkel kunnen begraasd worden vanaf einde 
juli tot begin maart. Zodoende krijgen de planten de tijd om tot bloei te komen.  
 
• De vijvers 
Op ongeveer 500 m van de bron werden in de tweede helft van de twintigste eeuw zes vijvers 
uitgegraven voor karperkweek. Twee daarvan waren tot recent nog karpervijvers, maar de karpers 
werden er in 2007 afgevist (zie verder). Tussen deze twee voormalige karpervijvers ligt een verlande 
en beboste vijver die periodiek (bij onweer of bij langdurige regenval) water krijgt van de Asbeek. 
Twee vijvers bevatten snoek – voorn als visbestand. En tenslotte zijn er nog twee kleinere vijvertjes 
met een amfibieënpopulatie. 
 
Sinds het beheer in handen is van het Agentschap voor Natuur en Bos (de vijvers en het Asbroek 
werden aangekocht in 1972), worden de dijken van de vijvers regelmatig open gekapt, gemaaid en 
indien nodig hersteld. 
 
Slechts één van de vijvers geeft het water terug aan de Asbeek. De overige vijf stroomafwaarts 
liggende vijvers vloeien niet terug naar de Asbeek, maar verzamelen hun water in een bosgracht en 
vloeien zo noordwaarts, langsheen Neerharenheide, naar de vijver van Schoenmakers en zo verder 
naar de Ziepbeek (zie Figuur 3 bij 2.2.1 Reliëf en hydrografie). Het waterpeil wordt doorheen het jaar 
geregeld: bij felle regenval ’s winters iets minder water naar de vijvers omdat de dijken anders 
verzadigd geraken met water en er dan stukken dijk kunnen uitspoelen, en ’s zomers alle water naar 
de vijvers om er het water op peil te houden. Dit gebeurd door middel van haakse buizen (Figuur 3: 
nrs. 1, 2 en 3) die aangesloten zijn op de aanvoerbuizen. Bij teveel water worden deze naar boven 
gekanteld zodat er geen wateraanvoer meer is naar de vijvers. In drogere periodes worden de haakse 
buizen opzij gekanteld zodat de vijvers water kunnen opnemen van de Asbeek. De eerste vijver 
stroomopwaarts krijgt water uit het ‘moeras’ en de aanvoer ervan kan niet geregeld worden. De 
afvoeren van de vijvers worden regelmatig ontstopt (bladeren, dichtgroeien van waterplanten). 
 
In 2000 werd langsheen de vijvers een groot deel van de berken afgezet, omdat deze voor teveel 
bladval in de vijver zorgden. Tegelijkertijd werd de onderstaande gagel afgezet. 
 
Aan de vijver gelegen in bestand 23c wordt een stukje natte heidevegetatie met o.a. zonnedauw en 
Moeraswolfsklauw onderhouden door regelmatig in de winterperiode te plaggen aangrenzend aan 
bestaande plagplekken, zodat deze pioniervegetaties de plagstukjes ter grootte van enkele vierkante 
meter kunnen innemen. 
 
In november 2007 werden de vijvers afgelaten en de karpers weggevist. Na de winter werden de 
vijvers terug gevuld. Zo een drooglegging heeft naast de voordelen van een verwijdering van het 
visbestand, ook verschillende andere heel belangrijke positieve effecten, doordat het verlanding 
tegengaat (bodemverdichting, verhoogde zuurstoftoevoer naar en compostering van de sliblaag), de 
kieming van plantenzaden bevordert en bijdraagt tot een natuurlijke verwijdering van nutriënten. Dit 
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alles zou ook een positieve invloed hebben op dichtheid en diversiteit van de macro-
invertebratengemeenschap (libellen, waterwantsen, waterkevers,…) (Declerck et al., 200). 
Doel is om de vijvers zo visvrij mogelijk te houden. 
 
• De bosbestanden 
De bosbestanden werden aangekocht begin jaren ’70.  
De meeste van de huidige loofhoutbestanden bleken toen ook reeds loofhout te zijn, ontstaan uit 
natuurlijke opslag: 21a en 21b bestaan uit berk en Zomereik, 21c en 22a uit Zwarte els met 
bijmenging van berk, 31a is nog steeds een elzenbroek. 
Het bestand 31b werd bij aankoop ingeschreven als een gagelstruweel, maar was waarschijnlijk reeds 
gedeeltelijk verbost. Nu bestaat het uit verbossende gagel afgewisseld met stukken elzenbroek. 
Bestand 32a bestaat enerzijds uit Grove den (ingeplant in 1975) en spontaan gezaaide berk en 
Zomereik.  
In de loofhoutbestanden werden geen (grote) werken uitgevoerd. 
 
In de naaldhoutbestanden (19a, 20b, 27a, 30a, 33a, 39a: allemaal Grove den) werden net als buiten 
de omheining regelmatig dunningen uitgevoerd. 
 

2.1.2.2.3 Bijzonder beheer buiten de omheining 

 
• Heide 
Ook buiten de omheining komen nog twee heidepercelen voor: bestand 15a en 122c.  
Deze bestanden waren halverwege de twintigste eeuw (topokaart 1933-1935) nog bebost met 
naaldhout. Bij de aankoop in 1977 bleken het echter reeds open plekken te zijn, die in de werkboeken 
omschreven werden als ‘kaal’. Hoogstwaarschijnlijk was er reeds (eventueel in beperkte mate) heide 
aanwezig.  
 
Van bestand 15a is geweten dat er een grote bosbrand geweest is in 1957 (mond. med. van Jean 
Christoffels), en nog eens in 1978 (notities M. Roskams). Voorheen was dit een bestand van Grove 
den. Begin jaren ‘60 werden de naastgelegen bestanden herbebost met Corsicaanse den, bestand 
15a echter niet. Na de aankoop door het toenmalige Waters en Bossen werden de spontaan 
opgeschoten berken in bestand 15a uitgekapt om de heide terug ontwikkelingskansen te geven (1987-
1988). In 1989 werd de heide gemaaid met behulp van een bosmaaier. 
 
Om de heide in het moeilijk maaibare perceel 15a te behouden, werd in 1992 en in 2002 een 
gecontroleerde beheersbrand uitgevoerd. Afbranden heeft echter het nadeel dat de eventueel 
gevormde korstmossen tijdelijk uit het heideveld verdwijnen.  
De heide in bestand 122c werd de afgelopen jaren niet opengehouden en begint stilaan te verbossen. 
 
In het heideperceel 122c werden rond 1980 enkele jeneverbesstruiken (Juniperus communis L.) 
aangeplant, afkomstig van het Natuurreservaat Heiderbos (autochtone herkomst), ook gekend als het 
Jeneverbessenbos te As. Rond de meeste van deze jeneverbessen werd een fijne draad geplaatst, 
om ze te beschermen tegen vraat of veegschade van ree. 
 
• De Asbeek en de Lepelvorm 
De Asbeek volgt niet volledig haar natuurlijke loop en werd waarschijnlijk reeds in de dertiende eeuw 
omgeleid om de slotgracht van de burcht van Pietersem van water te voorzien en later ook om de 
Heideweyer (vijver aan de zuidoostelijk gelegen Heidemolen) te bevoorraden.  
 
Om deze watermolen ook ’s zomers bij grote droogte van voldoende water te voorzien werd de 
Lepelvorm uitgegraven, een vijver met een omtrek van 650 m. Tot dertig jaar geleden was de 
Lepelvorm nog open water. Deze vijver is nu volledig verland en geëvolueerd naar een waardevol 
elzenbroekbos, dat voor zijn voortbestaan afhankelijk is van het water van de Asbeek.  
 
De Asbeek buiten de omheining wordt in het najaar manueel van takhout en van opgehoopte bladeren 
gezuiverd, zodat de Lepelvorm steeds voorzien blijft van water en de Asbeek zijn huidige loop blijft 
volgen.  
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• De afvoer van de vijvers 
Zoals hoger reeds vermeld (zie 1.5 Statuut van de wegen en waterlopen), gebeurt de waterafvoer van 
de vijvers via een naamloze waterloop die langsheen de noordgrens van het bosdomein naar het 
oosten stroomt, richting Droogmeervijver.  
De beek was gedurende de afgelopen 20 jaar volledig dichtgeslibt (zand, takken, bladeren, …), 
waardoor het water wegstroomde over het bospad. In 2004 werd de beek machinaal gezuiverd en het 
water heeft nu terug zijn weg gevonden naar de Droogmeervijver. 
 

• Ven ter hoogte van bestand 98a 
Het “Taarvijverke” is een ven dat bijna volledig bestand 98a beslaat. Het ven werd recent voor de helft 
uitgebaggerd (in eigen regie) om de verlanding tegen te gaan. Bij een positief resultaat zal ook de 
andere helft uitgebaggerd worden.  
 

• Bosplaats Keisersveldje 
Bosplaats Keisersveldje (bestand 173a) werd vroeger grotendeels ingenomen door een historisch 
vijvercomplex, ook soms “de Vlasvijvers” genoemd. Prins de Mérode liet dit vijvercomplex echter in de 
jaren ’60 uitgraven voor grindwinning. In de jaren ’70 werd deze grindwinning voleindigd en  bleven er 
diepe grindkuilen achter. Deze werden circa 1985-1988 opgevuld met zware leemgrond van het 
Maasland (uitgehaald bij uitbreiding van KNP-fabrieken, nu papierfabriek SAPPI). Deze gronden 
kwamen in 1994 in eigendom van ANB en werden vervolgens in 1996 bebost met verschillende 
loofhoutsoorten. 
 

2.1.2.3 Elementen met belangrijke culturele, geschi edkundige, religieuze of landschappelijke waarde 

Kaart 2.12: Bijzondere elementen. 
 
Het domeinbos bevat nog enkele oude beuken- en eikendreven. De langste ervan staat bekend als 
“de grote lei” en loopt van de noordgrens van het domein zuidoostwaarts in de richting van het 
kasteel. Twee andere (gedeeltelijk vrij jonge) dreven staan er loodrecht op.  
Iets ten oosten van de Lepelvorm, zijn er nog enkele kortere dreven te zien, waarschijnlijk restanten 
van vroegere langere dreven.  
 
In het uiterste noordwestelijke punt ligt het Vierheerenpunt of 
Vierlandsherenpunt. Hier grensden in vroegere eeuwen, midden in 
de heide (nu bossen), vier heerlijkheden aan mekaar. Vandaar de 
naam “de vier landsheren”. Het waren de heerlijkheden “Zuetendael” 
(Loon), “Reckheym”, “Pietersheym” en “Mechelen”. De grenssteen 
was één van de vaste referentiepunten bij de grensafbakeningen en 
bij grensbetwistingen die vroeger regelmatig voorkwamen. In de 
buurt zie je nog de resten van grachten die eertijds als duidelijke 
grensafbakening werden gegraven. In 1979 liet het gemeentebestuur 
van Zutendaal hier een klein monument oprichten (Foto: Leen 
Govaere). 
 

 

 
 
In het domeinbos zijn ook twee oude grenspalen terug te vinden: één in het noorden op de grens van 
bestand 45a met 176a (vormde vroeger de grens tussen de bossen van het Medisch Instituut St. 
Barbara en de aangrenzende privé-bossen) en één in het zuiden ter hoogte van bestand 85 a (vormde 
vroeger de grens tussen de gemeentes Lanaken en Neerharen). 
 
In het oosten van het domein is er een oud (doorgeschoten) hakhoutbestand van wintereik terug te 
vinden (bestand 134a). 
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2.2 Beschrijving van de standplaats 

2.2.1 Reliëf en hydrografie 
[3.1.1] 

2.2.1.1 Reliëf 

Het reliëf is duidelijk te zien, zowel op de topokaart van 1/10.000, als op het digitaal hoogtemodel 
(kaarten 1.2 en 2.13 in bijlage).  
Het Pietersembos is gelegen op de grens van het Kempisch plateau met het lagergelegen Zandig 
Maasterrassendistrict. Het wordt als het ware door midden gesneden door de steilrand van het 
Kempisch plateau. Deze zorgt voor een abrupte overgang van 90 à 100 m naar ongeveer 70 m 
hoogte. 
 
Het westelijke en zuidwestelijke deel van het bos is gelegen op het Kempisch plateau en is vrij vlak. 
De hoogte varieert er tussen de 90 en de 100 m.  
 
Het deel ten (noord)oosten van de steilrand helt verder af naar de Maasvallei toe en wordt het 
Middenterras genoemd. De hoogte varieert er van ongeveer 70 m naar 50 m in de uiterste 
noordoostelijke punt van het domeinbos, en dit over een afstand van 1600 m. 
 
Centraal in het bos wordt het plateau sterk ingesneden door de Asbeek. Er is een vrij sterke daling tot 
ongeveer 80 m hoogte, waarna de helling minder steil wordt. De Asbeek bereikt enkele vijvers op een 
hoogte van ongeveer 65 m en blijft deze hoogtelijn min of meer volgen, tot een eind voorbij de 
Lepelvorm (bestand 150a). De Asbeek verlaat het domeinbos op een hoogte van ongeveer 60 m en 
stroomt nog even door bestand 173a op een hoogte van ongeveer 55 m. 

2.2.1.2 Hydrografie 

Kaart 1.5: Statuut van de waterlopen. 
Kaart 2.14: Hydrografie. 
 
Door het bosdomein lopen drie waterlopen van 3de categorie (volgens de Vlaamse Hydrografische 
Atlas), die alledrie behoren tot het Maasbekken:  
- de Asbeek, die in een U-vorm het Pietersembos doorkruist;  
- de ‘afloop van de Molenbeek’ die de Asbeek kruist op haar meest zuidelijke punt en pas samenvloeit 
met de Asbeek ter hoogte van perceel 173a; 
- de Ziepbeek, die de bosplaats Heidemolen in het noorden snijdt. 
 
Een deel van de Asbeek (in één van de twee brongebieden) staat gekarteerd als niet-geklasseerde 
waterloop.  
 
Daarnaast is er nog een vierde, naamloze waterloop, die niet vermeld staat in de Vlaamse 
Hydrografische Atlas. Deze vertrekt aan de vijvers en loopt langsheen de noordgrens van het 
domeinbos richting Droogmeervijver. 
 
Het is vooral de Asbeek die aspectbepalend is voor het bos. Deze beek bevloeit Pietersembos over 
een afstand van circa 5 km. Ze ontspringt in het Asbroek, op de oostelijke rand van het Kempisch 
plateau, op 87 m boven de zeespiegel (Baeyens, 1977). Het brongebied wordt gevormd door een 
aantal bronnen in een vochtig weidegebied en wordt begrensd door twee flanken die 15 à 20 m boven 
de vallei uitsteken. 
 
Op ongeveer 500 m van de bron werden in de tweede helft van de 20ste eeuw zes vijvers uitgegraven 
voor karperkweek. In onderstaande figuur (Figuur 3) wordt schematisch de aan- en afvoer van deze 
vijvers weergegeven. Het waterpeil wordt doorheen het jaar geregeld: bij felle regenval ’s winters iets 
minder water naar de vijvers omdat de dijken anders verzadigd geraken met water en er dan stukken 
dijk kunnen uitspoelen, en ’s zomers alle water naar de vijvers om er het water op peil te houden. Dit 
gebeurt door middel van haakse buizen (nrs. 1, 2 en 3 op kaart) die aangesloten zijn op de 
aanvoerbuizen. Bij teveel water worden deze naar boven gekanteld zodat er geen wateraanvoer meer 
is naar de vijvers. In drogere periodes worden de haakse buizen opzij gekanteld zodat de vijvers water 
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kunnen opnemen van de Asbeek. De eerste vijver stroomopwaarts krijgt water uit het ‘moeras’ en de 
aanvoer ervan kan niet geregeld worden. De afvoeren van de vijvers moeten regelmatig ontstopt 
worden (bladeren, dichtgroeien van waterplanten). 
 
Slechts één van de vijvers geeft het water terug aan de Asbeek. De overige vijf stroomafwaarts 
liggende vijvers vloeien niet terug naar de Asbeek, maar verzamelen hun water in een naamloze 
waterloop die verder hellingafwaarts stroomt, langsheen de noordgrens van het bosdomein richting 
Droogmeervijver waar hij samenvloeit met de Ziepbeek. De beek was gedurende de afgelopen 20 jaar 
volledig dichtgeslibt (zand, takken, bladeren, …), en werd pas in 2004 opnieuw open gemaakt. Het 
water dat voordien wegstroomde over het bospad, heeft nu terug zijn weg gevonden naar de 
Droogmeervijver. Deze beek benadert wellicht de natuurlijke loop van de Asbeek. 
 

 

Figuur 3: Schematisch overzicht van aan- en afvoer van de vijvers ter hoogte van het Asbroek 

 
Voorbij de vijvers volgt de Asbeek, in plaats van verder hellingafwaarts te stromen, min of meer de 
hoogtelijnen, om zo met een grote bocht uit te komen aan de ‘Lepelvorm’. De Asbeek volgt hier dus 
niet haar natuurlijke loop en werd waarschijnlijk voor het eerst omgeleid om de slotgracht van de 
burcht van Pietersem (1292, 13de eeuw) van water te voorzien en later ook om de Heideweyer (vijver 
aan de zuidoostelijk gelegen Heidemolen) te bevoorraden. Om deze watermolen ook ’s zomers bij 
grote droogte van voldoende water te voorzien werd de ‘Lepelvorm’ uitgegraven, een vijver met een 
omtrek van 650 m. Tot dertig jaar geleden was deze vijver nog open water. Nu is hij volledig verland 
en geëvolueerd naar een waardevol elzenbroekbos, dat voor zijn voortbestaan afhankelijk is van het 
water van de Asbeek.  
Het niveau waarop de Asbeek geleid is (65 m) is blijkbaar niet toevallig gekozen. Precies daar ligt een 
kwelniveau. Ook ter hoogte van de Lepelvorm neemt de Asbeek kwelwater op (Burny J., 1999). 
 
Een 200-tal meter ten zuiden van de Lepelvorm maakt ze een haakse bocht naar het westen en nog 
eens 100 m verder opnieuw een haakse bocht naar het zuiden en daarna volgt ze een meer 
oostwaarts verloop, tot aan de inloop van de Heideweyer. Op haar meest zuidelijke punt wordt ze 
gekruist door de ‘Afloop van de Molenbeek’, die echter pas een kilometer verder, een stuk voorbij de 
Heideweyer, met de Asbeek samenvloeit. 
 
Vanaf de Heidemolen loopt de Asbeek verder noordoostwaarts, om vervolgens met een wijde bocht 
het Pietersembos nogmaals aan te doen en verderop de gracht van het Kasteel van Pietersheim van 
water te voorzien.  
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De Zijpbeek, ook wel Ziepbeek genoemd, ontspringt net zoals de Asbeek in een valleitje in de 
oostelijke rand van het Kempisch plateau, ten oosten van de Molenberg. Deze beek stroomt voor een 
groot deel doorheen het Vlaams natuurreservaat ‘Vallei van de Zijpbeek’ (zie kaart 1.2). Ter hoogte 
van de bosplaats Heidemolen verlaat de Zijpbeek even het natuurreservaat en stroomt ongeveer 200 
m doorheen het bosdomein en 150 m erlangs. Ter hoogte van bestand 118a stroomt de Heiwickbeek 
vanuit het noorden in de Zijpbeek.  
 
De ‘afloop van de Molenbeek’ stroomt over een afstand van 900 m doorheen de bosplaats 
‘Lepelvorm’. Ze kruist de Asbeek op haar meest zuidelijke punt (ter hoogte van de bestanden 161a en 
163a), maar vloeit er pas 850 m verder mee samen ter hoogte van perceel 173a. 
 
De afvoer van de vijvers gebeurt echter niet via de Asbeek, maar via een naamloze beek die verder 
hellingafwaarts stroomt, langsheen de noordgrens van het bosdomein richting Droogmeervijver, en die 
ter hoogte van deze vijver samenvloeit met de Ziepbeek. De beek was de afgelopen 20 jaar volledig 
dichtgeslibt en werd pas in 2004 weer open gemaakt. Het water dat voordien wegstroomde over het 
bospad, heeft nu terug zijn weg gevonden naar de Droogmeervijver. Deze beek benadert wellicht vrij 
goed de natuurlijke loop van de Asbeek. 
 

2.2.2 Bodem en geologie 
[3.1.2] 

2.2.2.1 Geologie 

Kaart 2.15: Tertiaire geologische kaart. 
 
Het Pietersembos is gedeeltelijk gelegen op het Kempisch plateau en gedeeltelijk in de Maasvallei (op 
een Maasterras). Het Kempisch plateau is gelegen helemaal in het noordoosten van het land (zie 
Figuur 4). Het is een gebied dat beduidend hoger gelegen is dan zijn omgeving. De oostelijke grens 
ervan (die samenvalt met de rand van de Maasvallei) wordt gevormd door een zeer steile helling die 
duidelijk waarneembaar is in het landschap. Deze wordt de steilrand van het Kempisch plateau 
genoemd en wordt versneden door een aantal valleitjes die afwateren naar de Maas, die een vijftal 
kilometer verderop stroomt. Op het plateau zelf zijn er geen al te grote reliëfverschillen.  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4: Ligging van het Kempisch plateau (oranje) 
in de provincie Limburg, met aanduiding van de 
belangrijkste rivieren en het Pietersembos (rood) 

 
Wat de ondergrond  betreft zijn er in het Kempisch plateau  twee delen te onderscheiden: een deel 
ten zuidoosten van de lijn Genk-Bree en een deel ten noordwesten van deze lijn. Wij bespreken hier 
enkel het zuidoostelijk deel dat betrekking heeft op Pietersembos. Het Tertiair bestaat er uit het 
Bolderiaan (Lid van Genk en Lid van Houthalen, beide bestaande uit zand, zie kaart 2.15). Daarboven 
rusten rechtstreeks de zanden van Lommel met erop de zanden van Winterslag. Deze laatste zijn dan 
weer bedekt met een dik (soms meer dan 15 m) grintpakket: de grinten van Zutendaal.  
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Het Maasterras  kent min of meer dezelfde opeenvolging van lagen. Het Tertiair bestaat er echter uit 
het Rupeliaan, dat opgebouwd is uit, van west naar oost, de Formatie van Eigenbilzen, de Formatie 
van Boom en de Formatie van Bilzen (resp. bestaande uit zand, klei, zand/klei/zand). Dit Rupeliaan 
wordt niet binnen boorbereik gevonden. Op deze tertiaire formaties werden vervolgens, net zoals op 
het Kempisch plateau, de zanden van Lommel, de zanden van Winterslag en de grinten van 
Zutendaal afgezet. 
 
Zowel het Kempisch plateau  als het Maasterras  werden in het Pleistoceen bedekt met een 
dekzandlaag van niveo-eolische oorsprong. Dit dekzand bestaat hoofdzakelijk uit zand en in mindere 
mate uit lemig zand. De dekmantel op het Kempisch plateau is in het algemeen weinig dik (minder 
dan 1 m). Het dekzand is vermengd met de grintlagen; het werd tijdens recente perioden (Boreaal) 
verstoven of is opgenomen geweest door het neerslagwater. Op veel plaatsen in het domeinbos bevat 
de bodem een duidelijke grintbijmenging (zie verder bij de bespreking van de bodem). 
 
De plateaurand  is sterk ingesneden door depressies, die in het zuiden door beken bevloeid zijn (bv. 
het Asbroek).  
Tijdens het Holoceen werd in deze beekvalleien alluvium afgezet. De oppervlakte ingenomen door het 
alluvium is gering omdat het hoofdzakelijk de bovenloop van de waterlopen betreft. De Asbeek heeft 
een groter sedimentatiegebied. Uitzonderlijk komen venige afzettingen voor, zoals in de Asbeek en de 
Zijpbeek het geval is. 
 
 
Verklaring ontstaan Kempisch plateau  
In de ontstaansgeschiedenis van het Kempisch plateau zijn er een drietal duidelijke fasen te 
onderscheiden (zie Figuur 5): 
a) In het Laat Plioceen-Vroeg Pleistoceen (Tertiair-Kwartair) boog de Maas bij Luik niet, zoals nu het 

geval is, af naar het noorden, maar stroomde ze gewoon verder naar het oosten en mondde in de 
Rijn uit. De Rijn zelf stroomde iets meer westwaarts dan nu en zorgde voor een systeem van 
Rijnafzettingen in Belgisch Limburg, de zanden van Lommel .  

b) In de Elster-ijstijd veranderde deze toestand volledig. Door de grote hoeveelheden puin die tijdens 
deze ijstijd in de Ardennen door de vorstwerking werden losgemaakt, kreeg de Maas een enorme 
hoeveelheid materiaal te vervoeren. Hierdoor geraakte haar benedenloop grotendeels verstopt. 
Waarschijnlijk geholpen door de tektonische zakking van de meest westelijke belangrijke slenk 
van het Rijnslenkensysteem, brak de Maas doorheen haar noordelijke waterscheidingsrug en 
stortte zich in de noordelijke laagvlakte. Doordat het verval van de rivier, eenmaal dat ze in de 
laagvlakte was terecht gekomen, enorm afnam, kon ze de grote hoeveelheid puin niet meer 
vervoeren. Hierdoor werd al dit puin afgezet in een grote puinkegel. Het Kempisch plateau is dus 
een grote puinkegel van de Maas gevormd tijdens de Elster-ijstijd. 
Aanvankelijk, bij het eerste doorbreken van de Maas, stroomde bijna enkel zuiver water over. Dit 
water stortte zich in de laagvlakte en sleurde hierbij het daar ter plaatse aanwezige tertiaire 
materiaal (Bolderiaan en Diestiaan) mee. Iets meer stroomafwaarts van de doorbraakplaats werd 
dit materiaal dan afgezet: het zijn de zanden van Winterslag , die dus in feite gewoon losgesleurd 
en elders opnieuw afgezet tertiair materiaal zijn. Naarmate het doorbraakgat groter werd kon ook 
het grove puin (grint) de laagvlakte worden ingevoerd; het zette zich af op de zanden van 
Winterslag en vormde het grint van Zutendaal . Vooral het oostelijk deel van het Kempisch 
plateau werd erdoor bedekt.  
De Maas stroomde nu dus niet meer in de Rijn in Aken, maar wel in Belgisch Limburg. Er 
ontstonden een stelsel van afzettingen, die zowel Rijn- als Maasmateriaal bevatten. Deze 
afzettingen worden de zanden van Bocholt genoemd. Door de naar het noorden aangroeiende 
puinkegel werd de Rijn voortdurend opgeduwd in noordwaartse richting.  

c) Na de Elster-ijstijd heeft de Maas zich dan in verschillende fasen in haar eigen puinkegel 
ingesneden. Hierbij werden een groot aantal terrasniveaus gevormd, waaronder het terras van 
Lanaken .  
De oorspronkelijke puinkegel was bijgevolg ook heel wat groter dan het huidige Kempisch plateau. 
Het Kempisch plateau is in feite de westelijke helft ervan. Van de oostelijke helft is niet heel veel 
meer overgebleven: deze is zeer sterk aangetast door de Maas en haar bijrivieren, die zich diep in 
de puinkegel hebben ingesneden en hem zeer sterk hebben verbrokkeld.  

 
Het zou echter verkeerd zijn te stellen dat het Kempisch plateau altijd boven de omgeving heeft 
uitgestoken. Het is inderdaad zo dat de Maasafzettingen van het huidige Kempisch plateau ooit heel 
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wat lager dan hun omgeving hebben gelegen. De erosie die sinds de Elster-ijstijd op het land heeft 
ingewerkt heeft er echter voor gezorgd dat de puinkegel er nu boven uitsteekt. Het grove 
puinmateriaal, en vooral het grint, wordt immers veel minder gemakkelijk door stromend water 
weggeërodeerd dan bij de zeer fijnkorrelige tertiaire Bolderiaan-zanden het geval is. Het gevolg is dat 
de topografie in de gebieden rond de puinkegel aanzienlijk is verlaagd terwijl de puinafzettingen van 
de Maas bijna op hun oorspronkelijk niveau zijn gebleven.  
 

 

Figuur 5: Ontstaan en evolutie van het Kempisch plateau (Bron: Goossens, 1984) 

Tabel 3: Overzicht van de geologische formaties 

KWARTAIR  
Holoceen alluviale afzettingen 
Pleistoceen  
Volglaciaal of Laatglaciaal dekzand 
Elster-ijstijd Grinten van Zutendaal  

zanden van Winterslag 
Laat Plioceen- 
Vroeg Pleistoceen 

zanden van Lommel 

  
TERTIAIR  
Mioceen Bolderiaan1 (Kempisch plateau – rand) 
Oligoceen Rupeliaan2 (Maasterras) 
  
SEKUNDAIR Maastrichtiaan (Krijt) 
  
1: Bolderiaan = Lid van Genk en lid van Houthalen 
2: Rupeliaan = Formaties van Eigenbilzen, Boom en Bilzen 
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2.2.2.2 Bodem (bodemkaarten 78 E, 93 E en 94 W) 

Een overzicht van de bodemtypes en profielontwikkeling is te zien op kaart 2.16 (Vereenvoudigde 
bodemkaart).  
Tabel 4 geeft de link weer tussen de bodemseries en de legende gebruikt bij de aanmaak van de 
vereenvoudigde bodemkaart.  
 
Textuur  
In Pietersembos vinden we bijna uitsluitend zandbodems (Z..) en lemige zandbodems (S..) terug, op 
een kleine zone aan de bron van de Asbeek na, waar we veen (V) terugvinden.. De Z- en S-bodems 
worden op de vereenvoudigde bodemkaart gegroepeerd onder ‘zand’ (blauwe tinten). Zandleem 
(geel-oranje tinten) komt enkel buiten het domeinbos voor (omvat de texturen P en L, resp. licht 
zandleem en zandleem).  
 
Vochttrap  
Zoals duidelijk te zien is op de vereenvoudigde bodemkaart, overheersen droog (vochttrappen a en b) 
en vochtig zand (vochttrappen c en d) het bosdomein.  
Het vochtig zand is voornamelijk geconcentreerd ter hoogte van de plateaurand en vormt een brede 
strook die van noord naar zuid het bos doorsnijdt. 
Droog zand vinden we zowel op het plateau terug als helemaal in het oosten, ter hoogte van het 
Maasterras.  
Nat zand (vochttrappen e, f, g en h) komt voor ter hoogte van het Asbroek (Zep, zonder 
profielontwikkeling), en helemaal in het zuiden, ter hoogte van de Heidemolen (Sep en Sfp). 
 
Profielontwikkeling  
Rond de Asbeek vinden we alluviale afzettingen terug. Ze zijn te herkennen aan het feit dat er geen 
profielontwikkeling heeft plaatsgehad (bodems zonder profielontwikkeling: ..p). Het alluvium is het 
breedste aan de bovenloop en wordt alsmaar smaller. In bestand 107a en verder wordt er geen 
alluvium meer afgezet. Ter hoogte van de meest zuidelijke bestanden duikt het alluvium echter weer 
op.  
Het alluvium gaat van natte zandgrond met veensubstraat op gematigde diepte ((v)Zep) aan de 
bovenloop, over naar matig natte zandgrond (Zdp) in het middengedeelte. Verderop voorbij de 
Lepelvorm wordt de textuur van het alluvium wat fijner en vinden we natte en zeer natte gronden op 
lemig zand met een matig dikke humeuze bovengrond terug (Sep2 en Sfp2).  
 
De rest van het bos bestaat hoofdzakelijk uit podzolbodems (..g: gronden met duidelijke humus en/of 
ijzer B-horizont) en bruine podzolachtige bodems (..f: gronden met zwakke humus en/of ijzer B-
horizont). De eerste zijn iets meer geconcentreerd op het Maasterras en de laatste iets meer op het 
plateau. 
Voor wat betreft de podzols, varieert de drainageklasse er van a (zeer droog) tot e (nat). 
De bruine podzolachtige bodems zijn nooit erg nat en de drainageklasse varieert er van a tot c (matig 
droog). 
 
In het uiterste westen, onder de bestanden 193a, 194a en 195a, vinden we droge zandgronden terug 
met een diepe antropogene humus A horizont, plaggengronden (Zbm). Deze bestanden liggen vrij 
dicht bij de dorpskom van Bessemer en zijn lang door de landbouw in gebruik geweest (pas 
halverwege de 20ste eeuw bebost). 
 
Fase (dikte van de humeuze bovenlaag)  
Het merendeel van de podzols en podzolachtige bodems wordt gekenmerkt door een humeuze 
bovengrond gaande van dun (fase1; < 20 cm; merendeel van de bodems;) tot matig dik (fase2; 20-40 
cm; enkel in het uiterste zuiden van Pietersembos, aan de bocht in de Asbeek). Uitzondering hierop 
vormt het zandig alluvium, een zone ten noordoosten van de Lepelvorm en de bosplaats Heidemolen. 
 
Variante op het moedermateriaal  
Zo goed als alle bodems op het plateau blijken een duidelijke grintbijmenging te bevatten, gaande van 
15-25 % (…t: matige grintbijmenging) tot meer dan 25 % (…n: sterke grintbijmenging). Op het 
Maasterras is de grintbijmenging maximaal 25 % en beperkt tot enkele zones in het noorden en het 
noordwesten van het domeinbos. Deze grintbijmenging heeft voor gevolg dat de bodems meer 
doorlatend worden en zodoende meer onderhevig zijn aan uitdroging.  
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Uitzondering: Bestand 169a en 173a  
Zoals hoger reeds vermeld (zie 2.1.1.22.1.1 Historisch overzicht), bevond zich in het uiterste oosten 
van het bosdomein (bestanden 169a en 173a) tot halverwege de 20ste eeuw nog een grindgroeve die 
15 m diep geëxploiteerd werd. Daarom staan deze bestanden op de bodemkaart nog gekarteerd als 
bebouwde zone (OB) (opnamejaren van de kartering variëren tussen 1947 tot en met 1973). Deze 
groeve werd nadien weer opgevuld met uitgegraven specie van het Albert-kanaal, maar 
textuurgegevens van deze aangevoerde grond zijn niet voor handen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het 
om een eerder kleiige textuur, in een bodem zonder profielontwikkeling. 
 

Tabel 4: Overzicht van de bodemseries die voorkomen in Pietersembos, met link naar de vereenvoudigde legende 
van de bodemkaart (AGIV, 2001)  

Vereenvoudigde 
legende bodemkaart 

Bodemseries     

Antropogeen OB (voormalige vijvers)   
Nat zand Zegt Zeg Sfp2 Sep2 Seg2 (v)Zep 
Vochtig zand Sdg Scm Scg2t Scg2 Scg1t Scg1 
 Zcgt Zcg2 Zcg1t Zcg1 Zcg Zcft 
 Zdp Zdgt Zdg1 Zdg Sdg2t Sdg2 
 Scf2t Scf2 Scf1 Scf Sdg1  
Droog zand Zbgt Zbg1t Zbg1 Zbf1t Zbf1 Sbg1t 
 Zag1t Zag1 Zaf1t Zaf1n Zaf1 Sbg1 
 Sbft Sbf2t Sbf1t Sbf1n Sbf1 Sag1 
 Saft gSbg2 gSbf2    
Vochtig zand met 
antropogene humus A 
horizont 

Scm      

Droog zand met 
antropogene humus A 
horizont 

Zbm      

Veen V      
 

2.2.2.3 Systeembeschrijving van de vallei van de As beek 

De ecosysteemvisie “Zuidelijke bron- en bovenloopgebieden van het Kempens plateau” geeft een 
ecohydrologische systeemanalyse van de vallei van de Asbeek, in relatie tot de omliggende hogere 
plateaugronden (Jalink en Grijpstra, 2003; p 19-29). Onderstaande tekst geeft een korte samenvatting 
van de belangrijkste conclusies en een aanzet naar knelpunten en maatregelen. 
 
Het domeinbos Pietersem en het bosreservaat situeren zich in het brongebied van de Asbeek. Door 
de ligging op de steilrand van het Kempens plateau heeft de Asbeek zich hier sterk ingesneden in het 
plateau. Door de drainerende werking van de diepe erosiedalen  zal in de goed doorlaatbare kwartaire 
dekzand/grindpaketten een aanzienlijk deel van het grondwater zijdelings afstromen naar deze 
erosiedalen. Dit grondwater is mineraalarm en aëroob, waardoor het tevens weinig ijzer bevat. 
 
Een deel van het grondwater stroomt door naar de dieperliggende tertiaire pakketten: deze lagen 
dagzomen langs de steile plateauranden en in de depressie van het Asbroek. Het lid van Genk 
bestaat uit mica-houdende, fijne zanden met onderaan wat klei. Door oplossing van mica’s en 
aanrijking in kleiige lagen zal dit grondwater veel mineraalrijker zijn. Waarschijnlijk is deze laag ook rijk 
aan organische stof, waardoor grondwater gereduceerd en dus ijzerrijk kan worden. Het lid van 
Houthalen bestaat uit zeer glauconietrijke zanden met veel schelpen. Hierdoor zal de samenstelling 
van het grondwater sterk veranderen naar een kalkverzadigd, basenrijk water. Onder invloed van het 
glauconiet zal het water ionenrijk worden met toegenomen concentraties van K+ en Mg++. Dit 
kwelwater komt aan de oppervlakte aan de voet van de plateauflanken en in de laagste delen van de 
beekdalen. Aangezien er veenlagen voorkomen, kan ook opkwellend aeroob grondwater in laatste 
instantie nog gereduceerd worden en als anaeroob grondwater aan de oppervlakte komen. 
 
Als gevolg van de hierboven beschreven processen zijn er doorheen het gebied sterke 
vochtgradiënten en overgangen van voedselarme, ongebufferde naar meer voedselrijke, gebufferde 
standplaatsen. In onderstaande tekst worden de belangrijkste kenmerken per deelzone toegelicht: 
 
 



 39 

Oorsprong Asbeek, ten westen van de omheining  
 
Dit betreft het bronhoofd in bestand 23a, ten westen van de omheining. Dit is een diep ingesneden 
beekdal met steile zuidhelling en minder steile noordhelling. De beekdalbodem bestaat uit venig 
materiaal en staat onder invloed van aeroob, licht aangerijkt grondwater, wat zorgt voor zwak tot matig 
zure, licht voedselrijke standplaatsen. Veldrus en snavelzegge duiden op lokale kwel van basenarm 
water uit het hoogplateau. Op de hellingen zelf liggen naaldhoutaanplanten op droge, voedselarme 
zandbodems, die onderaan de helling overgaan in vochtige standplaatsen (subassociatie van 
Pijpenstrootje). 
  
Asbroek 
Het Asbroek is een relatief brede, komvormige laagte die circa 25 m onder het Kempens plateau ligt. 
De bovenstrooms hierop aantakkende erosiedalen zijn smal en 10-15 m diep in het hoogplateau 
ingesneden. In het Asbroek komen verschillende beekjes samen tot één hoofdbeek, die door de mens 
langs de zuidelijke dalrand is geleid. Het gehele dal wordt gevoed door licht aangerijkt, aeroob 
grondwater dat vanuit de omliggende plateaugronden aangevoerd wordt. De grondwateraanvoer was 
blijkbaar voldoende hoog en constant zodat het grootste deel van de dalbodem met veen opgevuld 
werd. Kwelzones die wat hoger op de plateauflank liggen staan onder invloed van ongebufferd, 
voedselarm water, en worden gekenmerkt door o.a. gagelstruwelen en berkenbroekbos. Lager in het 
beekdal komt meer gebufferd, licht aangerijkt grondwater voor, lokaal aangerijkt met ijzer. De 
vegetatie duidt erop dat er nog steeds veel kwel optreedt, maar dat de grondwaterstanden op veel 
plekken toch wat te diep wegzakken. Redenen hiervoor zijn de te diepe ligging van de Asbeek en het 
voorkomen van greppelstructuren in de bossen aan de voet van de plateaurand. Hierdoor kan 
oppervlakkige verzuring en eutrofiëring optreden.  
 
Ter hoogte van de vijvers van het Asbroek is de invloed van kwel alleen aan de hogere valleiranden 
merkbaar. Aangezien het waterpeil van deze vijvers tot 1 m boven het maaiveld van de aanpalende 
valleigronden ligt, zorgt dit voor het lokaal wegdrukken van het grondwater.  
 
De zuidelijke zijtak van de Asbeek (bestand 31b, 32a) daarentegen is hydrologisch intact. Door het 
relatief geringe verval van de beek en de geringe diepte, wordt de dalbodem nauwelijks gedraineerd, 
zodat onder invloed van kwel permanent hoge grondwaterstanden optreden en ook een goede 
basenvoorziening in de laagste zones. 
 
Zone ten noordoosten van het Asbroek 
De zone ten noordoosten van de vijvers (ter hoogte van bestanden 22a, 34a,  53a, 55b en omgeving) 
vormt het natuurlijke beekdal van de Asbeek en bestaat van nature uit natte standplaatsen voor 
berken- en blzen-berkenbroekbossen. Op niet ontwaterde zones (net buiten omheining) en in greppels 
komen veel  veenmossen voor. Op de meeste plaatsen zijn de bossen echter op rabatten gelegd en is 
er nauwelijks voeding door grondwater. Alleen ter hoogte van de vijver treedt lokaal peilgestuurde 
kwel op. Ook tegen de steile helling boven de beek liggen bronnen. Het hoger gelegen deel van het 
dal is dus natter dan het lager gelegen deel. 
 
Plateaurand ten zuiden van Asbroek met ingedijkte A sbeek 
De Asbeek is hier ingedijkt en stroomt parallel met de steilrand van het Kempens plateau. Op de 
hellingen liggen vooral standplaatsen voor droge eiken-berkenbossen, vooral ingeplant met 
naaldbomen. Aan de voet van de hellingen kunnen lokale kwelzones voorkomen, wat actueel te 
merken is aan het voorkomen van veenmossen en snavelzegge in de greppels. Dit heeft waarschijnlijk 
te maken met overgangen naar minder doorlaatbare tertaire lagen. De zone net ten westen van de 
beek lijkt wat natter dan de lagere zone ten oosten van de beek. Dit komt waarschijnlijk door het 
omleggen van de beek waardoor wat lokale stuwing en kwel in de beek optreedt. Daarnaast treedt 
hier en daar wat kwel vanuit de beek naar lager gelegen delen. De zone ten oosten van de beek is 
van nature vochtig eikenberkenbos, wat erop duidt dat de grondwaterstanden korte tijd hoog kunnen 
zijn, maar daarna weer diep wegzakken. Actueel liggen hier voornamelijk aanplanten met in de 
ondergroei alleen pijpenstrootje als vochtindicator. 
 
Het Taarvijverke is een uitgegraven ven en lijkt een zeer lokaal, mogelijk op een schijnspiegel gelegen 
systeem, dat gevoed wordt door regenwater. Dit geldt tevens voor de Lepelvorm, waar mogelijk nog 
voeding optreedt door lokaal toestromend grondwater en de Asbeek, die er net langs loopt. 
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2.3 Beschrijving van het biotisch milieu 
De inventarisatie van bestands- en bosbouwkenmerken enerzijds en van vegetatie anderzijds werd 
uitgevoerd volgens de methode beschreven in 'De bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest' 
(Afdeling Bos & Groen, 2001a).  De inventarisaties werden grotendeels uitgevoerd in 2001. In recenter 
aangekochte percelen werden de opnames in 2004 uitgevoerd. 

2.3.1 Bestandskaart 
[3.2.5] 
Het Pietersembos bestaat uit 11 bosplaatsen: Molenberg, Heidemolen, Vier Heren, Bessemer, 
Asbroek, Buielsberg, Pietersembos, Lanaken Heide, Lepelvorm, Molekamp en Keisersveldje (zie kaart 
1.2). Het bosreservaat omvat een groot deel van de bosplaatsen Asbroek en Buielsberg, en het 
westelijke deel van de bosplaats Pietersembos. 
De bosplaatsen zijn verder onderverdeeld in 252 bosbestanden, genummerd van 1a t.e.m. 208a.  
De bestandsindeling is te zien op de ‘Bestandskaart’ met opgave van de bestandstypen (kaart 2.17). 
Bestanden met een sluitingsgraad van minder dan 1/3de werden op de kaart ingekleurd als open 
ruimte. 

2.3.2 Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens 
[3.2.3], [3.2.4], [3.3.1]  
De bestandskenmerken, boomsoortensamenstelling en dendrometrische gegevens die hierna 
beschreven worden, werden afgeleid van de dendrometrische opnames uitgevoerd door de 
terreinploegen van het Agentschap voor Natuur en Bos. Aangezien deze opnames grotendeels in 
2001 plaats vonden (in 2004 aangevuld met opnames in meer recente aankopen), beschrijven ze dus 
ook de toestand van 2001. De recent uitgevoerde dunningen zijn in onderstaande statistieken dus niet 
in rekening gebracht, de recente kaalkappen in bestanden 82a en 53a (2004) wel.  

2.3.2.1 Bestandskenmerken 

Een overzichtstabel met informatie, per bestand, over bestandstype, hoofdboomsoort, leeftijdsklasse 
en het al dan niet homogeen zijn, wordt weergegeven in bijlage 4. 
 
A. Bestandstypes 
 
De verschillende bestandstypes (LH, NH, LH+NH, NH+LH) komen voor (zie kaart 2.17). Het grote 
aandeel naaldhout vertaalt zich duidelijk in een dominantie van de bestandstypes NH en NH+LH, 
samen goed voor iets meer dan 80 % van de volledige oppervlakte. 
 
In vergelijking met Vlaanderen ligt het aandeel naaldhout hoog, zowel voor wat betreft het puur 
naaldhout (66 % tegenover 36 % gemiddeld in Vlaanderen) als voor het naaldhout met bijmenging van 
loofhout (14 % tegenover 7 % gemiddeld in Vlaanderen). De helft van de bosoppervlakte in 
Vlaanderen wordt ingenomen door loofhout, terwijl het puur loofhout in Pietersembos slechts 13 % 
uitmaakt. 
 

Tabel 5: Bestandstypes 

Bestandstype Oppervlakte (ha) Aandeel (%) 

Naaldhout (NH) 358,1 66 % 
Naaldhout + loofhout (NH+LH) 77,2 14 % 
Loofhout (LH) 68,5 13 % 
Loofhout + naaldhout (LH+NH) 7,6 1 % 
Open ruimte 28,9 5 % 
Water 3,6 1 % 
Totaal 543,8 100 % 
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Figuur 6: Oppervlakteverdeling van de bosbestanden (%) volgens bestandstype (zonder de open ruimte-
categorieën) 

 
B. Leeftijdsopbouw 
 
De leeftijdsopbouw van Pietersembos is vergelijkbaar met die van het gemiddelde Vlaamse bos. 
Ongeveer 75% van de bestanden is jonger dan 80 jaar en amper 2 % van de bosbestanden is ouder 
dan 80 jaar. Ook de 19 % ongelijkjarig bos sluit aan bij het Vlaams gemiddelde. 
 
De bestanden van 41-80 jaar oud zijn bijna allemaal naaldhoutaanplanten. In de bestanden jonger 
dan 20 jaar vinden we in verhouding al wat meer aanplanten van zomereik en natuurlijke opslag van 
loofhout, voornamelijk berk, terug. 
Het is vooral in de ongelijkjarige bestanden dat er loofhout voorkomt, al dan niet gemengd met 
naaldhout. 
 

Tabel 6: Leeftijdsverdeling 

Leeftijdsklasse Oppervlakte (ha) Aandeel (%) 

   1-20 35,3 6 % 
  21-40 83,1 15 % 
  41-60 129,1 24 % 
  61-80 151,5 28 % 
  81-100 9,7 2 % 
Ongelijkjarig 102,7 19 % 
Niet van toepassing 32,5 6 % 
Totaal 543,8 100 % 
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Figuur 7: Oppervlakteverdeling van de bosbestanden (%) volgens leeftijdsklasse (zonder categorie ‘Niet van 
toepassing’ = open ruimte) 

 
C. Sluitingsgraad, mengingsvorm en bedrijfsvorm 
 
Pietersembos kent een vrij hoge sluitingsgraad, voor 80 % van de oppervlakte is deze meer dan 2/3de 
en voor nog eens 5 % meer dan 75 % (zie Tabel 7). Een sluitingsgraad van minder dan 1/3de komt 
slechts over een kleine 13 ha voor. Op Vlaams niveau heeft slechts 66% een sluitingsgraad meer dan 
2/3de. 
 
Voor wat betreft de mengingsvorm, bestaat het merendeel van het bos (65 %) uit homogene 
aanplanten (zie bijlage 4). Ongeveer een kwart van de oppervlakte is stamsgewijs gemengd, terwijl 
groepsgewijze menging slechts over 26 ha voorkomt. 
 
In het volledige bos (uitgezonderd de open plekken) is de bedrijfsvorm hooghout, wat ook de meest 
voorkomende bedrijfsvorm is in Vlaanderen (95 %).  
 

Tabel 7: Sluitingsgraad, mengingsvorm en bedrijfsvorm 

Sluitingsgraad Oppervlakte (ha) Aandeel (%) 

Minder dan 1/3 13,0 2% 
Van 1/3 tot 2/3 47,1 9% 
Meer dan 2/3 426,1 78% 
50 % - 75 % 33,4 6% 
> 75 % 4,6 1% 
Niet van toepassing 19,5 4% 
Totaal 543,8 100% 
   

Mengingsvorm Oppervlakte (ha) Aandeel (%) 

Homogeen 348,2 64% 
Stamsgewijs 141,7 26% 
Groepsgewijs 26,1 5% 
Niet van toepassing 27,7 5% 
Totaal 543,8 100% 
   

Bedrijfsvorm Oppervlakte (ha) Aandeel (%) 

Hooghout 516,2 95 
Niet van toepassing 27,7 5 
Totaal 543,8 100 
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Figuur 8: Oppervlakteverdeling van de bosbestanden (%) volgens sluitingsgraad (zonder categorie ‘Niet van 
toepassing’ = open ruimte) 
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Figuur 9: Oppervlakteverdeling van de bosbestanden (%) volgens mengingsvorm (zonder categorie ‘Niet van 
toepassing’ = open ruimte) 

2.3.2.2 Boomsoortensamenstelling 

Onderstaand overzicht houdt enkel rekening met de eigenlijke bosbestanden (= 507 ha). Open 
terreinen en recente bebossingen (37 ha) zijn niet mee opgenomen. 

2.3.2.2.1 Zaailingen 

Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte kleiner dan 2 m. In Pietersembos 
werden zaailingen aangetroffen van volgende boomsoorten, gerangschikt in afnemende mate van 
voorkomen: Amerikaanse vogelkers, Wilde lijsterbes, Corsikaanse den, Zomereik, Sporkehout, 
Amerikaanse eik, Grove den, Fijnspar, berk (meer dan 100/ha), Weymouth den, Witte els, Zwarte els, 
Krentenboompje, Tamme kastanje (meer dan 20/ha), Hulst, Gewone vlier, Gagel, Ratelpopulier en 
Douglasspar. 
In onderstaande tabel is per hoogteklasse en per boomsoort het gemiddeld aantal zaailingen per ha 
weergegeven.  
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Tabel 8: Stamtal zaailingen per hoogteklasse en per boomsoort 

Gemiddelde hoogte (cm)  Boomsoort Stamtal (/ha) 
0-49 Amerikaanse vogelkers 1514 
 Corsikaanse den 900 
 Wilde lijsterbes 592 
 Zomereik 348 
 Grove den 223 
 Fijnspar 194 
 Amerikaanse eik 206 
 Sporkehout 187 
 Weymouth den 94 
 Zwarte els 57 
 berk 23 
 Tamme kastanje 22 
 Krentenboompje 24 
 Ruwe berk 18 
 Hulst 13 
 Gewone vlier 7 
 Zachte berk 5 
 Douglasspar 1 
50 –  99 Amerikaanse vogelkers 627 
 Wilde lijsterbes 438 
 Sporkehout 84 
 berk 70 
 Witte els 59 
 Zomereik 40 
 Krentenboompje 15 
 Hulst 6 
 Gagel 5 
 Ratelpopulier 4 
 Ruwe berk 2 
 Gewone vlier 1 
 Grove den 1 
100 – 149 Amerikaanse vogelkers  111 
 Sporkehout  70 
 berk  38 
 Wilde lijsterbes  20 
 Amerikaanse eik 9 
150 – 199  Wilde lijsterbes  71 
 Amerikaanse vogelkers  49 
 Ruwe berk  6 
 Sporkehout  6 
 Zomereik  3 
 Amerikaanse eik  2 
 berk  2 
 Totaal 6166 
 
Uit de stamtallen van de zaailingen kleiner dan 1 m kunnen we afleiden dat er vrij veel 
loofhoutverjonging is (meer dan 4.300 zaailingen/ha). Het gaat echter hoofdzakelijk om Amerikaanse 
vogelkers, maar ook Wilde lijsterbes, eik, berk, els en Spork komen in vrij hoge aantallen voor. 
Naaldhoutverjonging komt enkel voor in de klasse kleiner dan 49 cm. 
 
Het beeld van de gevestigde verjonging (groter dan 1 m) is duidelijk anders: daar blijken vooral 
Amerikaanse vogelkers en Wilde lijsterbes zich te handhaven. De rest (enkel nog berk, eik en 
Sporkehout) blijkt eerder beperkt door te groeien, hoogstwaarschijnlijk wegens overscherming door de 
twee voornoemde soorten.  
 
Hieruit kunnen we besluiten dat er duidelijk potenties  zijn voor omvorming  via natuurlijke 
verjonging, echter pas ná bestrijding van Amerikaanse vogelkers . 
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2.3.2.2.2 Struiklaag 

Tot de struiklaag behoren alle bomen en struiken met een hoogte groter dan 2 m en een omtrek 
kleiner dan 20 cm. In de struiklaag komen volgende boomsoorten voor, gerangschikt volgens 
afnemende mate van voorkomen: Amerikaanse vogelkers, Wilde lijsterbes, Sporkehout, berk (meer 
dan 100/ha), Zomereik, Amerikaanse eik (meer dan 20/ha), Corsikaanse den, Hazelaar, Gewone vlier, 
Witte els, Krentenboompje, Tamme kastanje, Zwarte els, Ratelpopulier, Lork (G), Hulst, Geoorde wilg 
en Fijnspar. Daarnaast komen ook nog sporadisch (minder dan 1/ha) Wilg (o.a. Schietwilg en 
Boswilg), Weymouth den en Grove den voor. 
In onderstaande tabel is per hoogteklasse en per boomsoort het gemiddeld aantal individuen per ha 
weergegeven.  
 

Tabel 9: Stamtal struiken per hoogteklasse en per boomsoort 

Gemiddelde hoogte (cm) Boomsoort Stamtal (/ha) 
200 – 400 Amerikaanse vogelkers  187 
 Wilde lijsterbes 175 
 Sporkehout 70 
 Zomereik 60 
 berk 31 
 Ruwe berk 15 
 Amerikaanse eik 13 
 Gewone vlier 5 
 Krentenboompje 5 
 Zachte berk 3 
 Hazelaar 3 
 Tamme kastanje 2 
 Geoorde wilg 1 
 Ratelpopulier 1 
 Zwarte els 1 
 Hulst 1 
 Boswilg < 0.5 
 Grove den < 0.5 
 Schietwilg < 0.5 
400 – 600 Amerikaanse vogelkers 319 
 Wilde lijsterbes 119 
 Sporkehout 51 
 berk 39 
 Zomereik 15 
 Corsikaanse den 15 
 Witte els 3 
 Amerikaanse eik 3 
 Zachte berk 2 
 Hazelaar 2 
 Fijnspar 1 
 Ruwe berk 1 
 Wilg < 0.5 
 Weymouth den < 0.5 
 Amerikaanse eik < 0.5 
600 – 800 berk 32 
 Amerikaanse vogelkers 22 
 Wilde lijsterbes 7 
 Ruwe berk 4 
 Zomereik 4 
 Amerikaanse eik 4 
 Lork (G) 2 
 Zwarte els < 0.5 
 Ratelpopulier < 0.5 
 Grove den < 0.5 
 Fijnspar < 0.5 
 Totaal 1221 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat, net zoals bij de zaailingen, Wilde lijsterbes en Amerikaanse 
vogelkers zich het beste handhaven. Ook berk en Zomereik komen vrij veel voor. Bij de hoogteklasse 
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tussen 6 en 8 m komt er zelfs meer berk dan Amerikaanse vogelkers voor. Toch lijkt Amerikaanse 
vogelkers het doorgroeien van de andere soorten te onderdrukken. 
Dit alles wijst op vrij goede potenties voor omvorming, zeker ná bestrijding van Amerikaanse 
vogelkers.  

2.3.2.2.3 Boomlaag 

De hoofdboomsoort(en) per bestand worden weergegeven op kaart (kaart 2.18) en in een 
overzichtstabel (bijlage 4).  
Een samenvatting wordt weergegeven in Tabel 10.  
 
De naaldboomsoorten overwegen duidelijk met een aandeel van 77 %, wat vrij veel is in vergelijking 
met het Vlaamse gemiddelde dat slechts 42 % bedraagt.  
Deze oppervlakte wordt nagenoeg volledig ingenomen door Grove den en Corsicaanse den. De berk 
is de voornaamste loofboomsoort (zowel Ruwe als Zachte berk komt voor), gevolgd door Zomereik en 
Zwarte els. Daarnaast komen Fijnspar, lork, Douglasspar, Weymouth den, Amerikaanse eik, 
Amerikaanse vogelkers en Schietwilg (in dalende orde van voorkomen) voor als hoofdboomsoort.  
Uit de dendrometrische gegevens (zie verder, Tabel 12) blijkt dat er daarnaast ook nog Wintereik, 
Beuk, Wilde lijsterbes, wilg, Sporkehout, Tamme kastanje, Ratelpopulier, Schietwilg, Hazelaar, 
Boswilg, Japanse larix en Zeeden voorkomen in de boomlaag. Veel van deze laatste soorten komen 
slechts plaatselijk voor als bijmenging. 
 
Ongeveer 25 % van de bestanden heeft een exoot als hoofdboomsoort. Het grootste deel hiervan 
wordt ingenomen door Corsikaanse den (18 %), gevolgd door Fijnspar, lork en Douglas.  
Ongeveer 70 % van de bestandsoppervlakte wordt gekenmerkt door een inheemse hoofdboomsoort, 
waarvan de grootste oppervlakte wordt ingenomen door zuivere Grove dennenbestanden1 (52 %), 
gevolgd door berk, Zomereik en Zwarte els. Inheems loofhout neemt slechts 10 % van de oppervlakte 
in als hoofdboomsoort.  
 

Tabel 10: Hoofdboomsoorten 

Hoofdboomsoort oppervlakte 
(ha) 

Opp.-aandeel 
(%) 

Grove den 285,0 52% 
Corsikaanse den 92,1 17% 
Berk/Zomereik 19,8 3,6% 
Berk 18,7 3,4% 
Grove den/Corsikaanse den 15,9 2,9% 
Grove den/berk 10,2 1,9% 
Fijnspar 10,0 1,8% 
Zwarte els 9,6 1,8% 
Lork (G) 4,0 0,7% 
Zomereik 3,9 0,7% 
Douglasspar 2,3 0,4% 
Weymouth den 0,8 0,1% 
Amerikaanse eik 0,7 0,1% 
Andere (hoofdzakelijk mengingen van 
bovenstaande) 27,2 5,0% 
Open ruimte of water 43,5 8,0% 
Totaal 543,8 100% 
 
In bijlage 4 wordt voor de verschillende bestanden bestandstype, hoofdboomsoort, leeftijdsklasse, 
(geschat) plantjaar, aandeel aan inheemse boomsoorten en inheems loofhout, en mengvorm 
weergegeven.  
De actuele mengvorm is ook te zien op kaart 2.19. 
De gedetailleerde boomsoortensamenstelling per bestand is terug te vinden op de bestandsfiches in 
bijlage 20. 

                                                      
1 Grove den wordt in de beheervisie van het Agentschap voor Natuur en Bos niet beschouwd als een echte exoot, 
maar bossen waarin deze soort domineert, zijn evenwel weinig natuurlijk (Afdeling Bos & Groen, 2001b). 
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Een hoofdboomsoort wordt gedefinieerd als een boomsoort die minstens 20% van het 
bestandsgrondvlak inneemt. 
Bij de mengvorm wordt enerzijds rekening gehouden met het aandeel inheemse boomsoorten in het 
bestandsgrondvlak en anderzijds met het aantal waargenomen boomsoorten. Hierbij worden volgende 
definities gehanteerd: 

− inheems: een bestand is inheems wanneer de inheemse boomsoorten minstens 90% van het 
bestandsgrondvlak innemen, 

− exoot: een bestand is exoot wanneer de exoten meer dan 70% van het bestandsgrondvlak 
innemen, 

− inheems/exoot: 50% < aandeel inheemse boomsoorten in het bestandsgrondvlak < 90%, 
− exoot/inheems: 50% < aandeel exoten in het bestandsgrondvlak < 70%, 
 
− homogeen: een bestand is homogeen wanneer 1 boomsoort meer dan 80% van het 

bestandsgrondvlak inneemt, 
− gemengd: een bestand is gemengd zodra er minstens 2 verschillende boomsoorten 

aanwezig zijn en 1 boomsoort 80% of minder van het bestandsgrondvlak inneemt, of 80% 
van het totale stamtal bij bestanden jonger dan 30 jaar. 

 

Tabel 11: Procentueel voorkomen van de verschillende mengvormen in Pietersembos  

Inheems/exoot Gemengd/homogeen Opp. (ha) Opp. (%) 

Inheems gemengd 52,5 10% 
 homogeen 260,5 52% 

Inheems/exoot gemengd 32,6 7% 
 homogeen 37,8 8% 

Exoot/inheems gemengd 4,2 1% 
 homogeen 0,0 0% 

Exoot gemengd 14,3 3% 
 homogeen 98,5 20% 

 
Uit bovenstaande samenvattende tabel kan afgeleid worden dat het Pietersembos voor slechts 10 % 
uit inheemse, gemengde bestanden bestaat en voor 52 % uit inheemse, homogene bestanden 
(voornamelijk Grove den). De inheemse bestanden met 10 à 50 % bijmenging van exoten nemen 15% 
van de bosoppervlakte in, en de pure exotenbestanden 23 %, waarvan slechts 3 % gemengd. 

2.3.2.3 Dendrometrische gegevens 

Met de open terreinen en de bestanden 82a en 53a waar in 2004 een kaalslag gebeurde, werd bij het 
berekenen van de dendrometrische gegevens op bosniveau geen rekening gehouden (Tabel 12).  
Bij de berekening van de dendrometrische gegevens werd enkel rekening gehouden met de 
boomlaag, zijnde alle exemplaren met een omtrek groter dan 20 cm. 
 
Pietersembos wordt gekenmerkt door een gemiddeld stamtal van 844 bomen/ha (min. 177 en max. 
3.635 bomen/ha), een gemiddeld bestandsgrondvlak van 30 m2/ha (min. 9 en max. 71 m2/ha) en een 
gemiddeld bestandsvolume van 245 m³/ha (min. 45 en max. 624 m³/ha). Het naaldhout heeft 
overduidelijk de overhand. Daar waar het oppervlakte-aandeel van naaldhout reeds 77 % bedroeg (zie 
hoger onder 2.3.2.2) heeft naaldhout afgerond zelfs een aandeel van ongeveer 85 % in het totaal 
houtvolume.  
 
Uitgesplitst naar boomsoort is de Grove den in volumetermen het sterkst vertegenwoordigd met een 
aandeel van 60 %. De Corsicaanse den vertegenwoordigt een volume-aandeel van 21 %. Dit ligt in 
dezelfde lijn als de oppervlaktegegevens uit Tabel 10. De berk en Zomereik die samen goed zijn voor 
10 % van de totale bosoppervlakte bevatten 9 % van de staande levende houtvoorraad (wat dus 
betekent dat deze soorten zich in de gemiddelde diameterklassen situeren). 
Naast Grove den en Corsikaanse den maken de overige boomsoorten alle minder dan 10 % van de 
boomlaag uit op basis van stamtal, grondvlak en volume: berk (6 % van het staand houtvolume), 
Zomereik (3 %), Fijnspar (3 %), Zwarte els (2 %), Amerikaanse eik, Lork, Douglasspar en 
Amerikaanse vogelkers (alle 1 %).  
Slechts 12 % van het staand houtvolume (29 m³/ha) wordt ingenomen door inheems loofhout, 59 % 
door inheems naaldhout en 28 % door exoten. 
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Het totale staande volume aan dood hout bedraagt slechts 1,8 m³/ha.  Het gaat overwegend om kleine 
sortimenten. Op bosniveau beloopt het aanbod aan staand dood hout aldus niet meer dan 1 %. 
 
Een vergelijking met de gemiddelde waarden voor Vlaanderen (Bosinventarisatie, 2001), leert dat het 
stamtal in Pietersembos (844 bomen/ha) iets hoger ligt dan het gemiddelde stamtal in Vlaamse 
bossen (758 bomen/ha). Ook het grondvlak en het totaal volume liggen hoger dan in het gemiddelde 
Vlaamse bos (resp. 25 m2/ha en 204 m3/ha).  
Dit heeft hoofdzakelijk te maken met het grote aandeel naaldhout. De bestandsparameters van 
Pietersembos liggen duidelijk meer in de lijn van het gemiddelde Vlaamse naaldbos, zeker voor wat 
betreft het grondvlak en het totaal volume. Het gemiddelde stamtal in een Vlaams naaldbos ligt met 
916 bomen/ha iets hoger dan in Pietersembos, wat er op wijst dat we in Pietersembos met iets 
zwaardere sortimenten te maken hebben. Dit blijkt voor de meeste openbare naaldbossen het geval te 
zijn (861 bomen/ha). 
 
Er komt minder staand dood hout in Pietersembos voor dan in het gemiddelde Vlaamse bos: slechts 
23 bomen/ha versus een gemiddelde van 37 bomen/ha voor een gemiddeld naaldbos tot 39 
bomen/ha voor een gemiddeld gemengd bos. 
Ook het grondvlak en het volume staand dood hout liggen lager dan in een gemiddeld Vlaams 
naaldbos: 0.3 m2/ha versus 0.6 m2/ha en 1.8 m3/ha versus 3.5 m3/ha. Opvallend is dat dit geldt voor 
de meeste naaldbossen van het Vlaamse gewest: daar bedragen het grondvlak en het totaal volume 
gemiddeld ook slechts 0.3 m2/ha en 1.8 m3/ha. 
 
De verhouding van het volume staand dood hout over staand levend hout is bijgevolg ook lager dan in 
een gemiddeld Vlaamse naaldbos: 0.8 % versus 1.5 %.  
 

Tabel 12: Dendrometrische gegevens op bosniveau 

Boomsoort Stamtal Grondvlak Volume 
 (/ha) % (m 2/ha) % (m 3/ha) % 

Grove den  312 36% 17,11 57% 146,2 59% 
Berk  70 8% 1,19 4% 8,6 3% 
Zomereik  50 6% 0,98 3% 7,5 3% 
Zwarte els  27 3% 0,65 2% 4,9 2% 
Ruwe berk  30 3% 0,54 2% 4,1 2% 
Zachte berk  24 3% 0,38 1% 2,6 1% 
Wintereik  1 0,1% 0,13 0,4% 1,4 0,6% 
Beuk  5 1% 0,03 0,1% 0,1 0,0% 
Lijsterbes  5 0,6% 0,02 0,1% 0,0 0,0% 
Wilg  2 0,2% 0,01 0,0% 0,1 0,0% 
Sporkehout  2 0,2% 0,01 0,0% 0,0 0,0% 
Ratelpopulier  0 0,0% 0,01 0,0% 0,0 0,0% 
Schietwilg  1 0,1% 0,00 0,0% 0,0 0,0% 
Boswilg  0 0,0% 0,00 0,0% 0,0 0,0% 
Hazelaar  0 0,0% 0,00 0,0% 0,0 0,0% 
Totaal inheems naaldhout 312 36% 17,11 57% 146,2 59% 
Totaal inheems loofhout 217 25% 3,95 13% 29,3 12% 
Totaal inheems hout 529 61% 21,06 70% 175,5 71% 
Corsikaanse den  205 24% 6,67 22% 52,3 21% 
Fijnspar  17 2% 0,75 2% 7,0 3% 
Amerikaanse eik  25 3% 0,48 2% 3,4 1% 
Amerikaanse vogelk  53 6% 0,35 1% 1,3 1% 
Lork (G)  9 1% 0,22 1% 1,9 1% 
Douglasspar  2 0,2% 0,17 1% 2,0 1% 
Weymouth den  2 0,2% 0,08 0,3% 0,8 0,3% 
Tamme kastanje  2 0,2% 0,05 0,2% 0,3 0,1% 
Japanse larix  0 0,0% 0,02 0,1% 0,3 0,1% 
Zeeden  0 0,0% 0,00 0,0% 0,0 0,0% 
Den  0 0,0% 0,00 0,0% 0,0 0,0% 
Totaal exoten 315 36% 8,79 29% 69,3 28% 
Totaal levend staand hout 844 97% 29,85 99% 244,8 9 9% 
Dood staand hout 24 3% 0,27 1% 1,9 1% 
 
De dendrometrische gegevens per bestand zijn opgenomen in bijlage 5.  
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Proefvlakken met lage grondvlakken (≤ 15 m2/ha) en lage volumes (≤ 100 m3/ha) zijn alle gebonden 
aan vrij jonge bestanden, al dan niet ongelijkjarig, en het gaat hoofdzakelijk om loofhoutbestanden. 
Het betreft volgende bestanden: 35b, 37b, 56d, 56e, 73a, 79a, 155a, 156a, 161a, 161b, 163b, 166a, 
166c, 170b, 174b (loofhout) en 96b, 122a, 122d (naaldhout).  
Uitschieters hier zijn de berkenbestanden 35b, 37b en 56e met een grondvlak van 11 m2/ha en een 
totaal volume van ca 60 m3/ha, en het wilgenbestand 161b (leeftijdsklasse 1-20) met een grondvlak 
van 9 m2/ha en een totaal volume van 51 m3/ha.  
 
Proefvlakken met extreem hoge grondvlakken (≥ 60 m2/ha) vinden we slechts in twee bestanden 
terug: 162a (Zomereik/Grove den; leeftijdsklasse 41-60) en 174a (Corsikaanse den; leeftijdsklasse 21-
40). Beide bestanden hebben een totaal volume hoger dan 500 m3/ha, net zoals bestand 171a (Grove 
den; leeftijdsklasse 41-60). De bestanden 162a en 171a werden ondertussen reeds gedund.  
 
Slechts 43 bestanden bevatten staand dood hout, waarbij het merendeel onder de 10 m3/ha blijft.  
Het Corsicaanse dennenbestand 174a, dat reeds vermeld werd wegens zijn zeer hoog levend volume 
(zie hoger), bevat 47 m3/ha staand dood hout. De verhouding van het volume staand dood hout over 
staand levend hout bedraagt er 7.5 %.  
In de bestanden 118a, 131a (beide Grove den; leeftijdsklasse 61-80), 133a (Zomereik/Grove den; 
ongelijkjarig) en 169a (Berk/Zomereik; ongelijkjarig) vinden we tussen de 20 en 25 m3/ha staand dood 
hout terug. Het bestand 169a valt ook op door de hoge verhouding van het volume staand dood hout 
over staand levend hout (14 %), wat ondermeer te maken heeft met het vrij laag levend volume (164 
m3/ha). 
Acht bestanden bevatten tussen de 10 en 20 m3/ha staand dood hout: 18a, 21a, 22a, 27a, 30a, 78a, 
106a en 143a. 
 
Noot: bovenstaande cijfergegevens zijn het resultaat van een steekproefcirkel, wat een vertekend 
beeld tot gevolg kan hebben. 
 
Zes bestanden vallen op door de hoeveelheid en dikte van het liggend dood hout. Het zijn allemaal 
naaldhoutbestanden (Grove den of Fijnspar). De bestanden 1a, 30a en 117a bevatten elk 1-3 stuks/ha 
zeer dik liggend dood hout (omtrek groter dan 120 cm) en 1-10 stuks/ha dik liggend dood hout (omtrek 
tussen de 60 en 120 cm). De bestanden 33a, 159a en 159b bevatten 11-30 stuks/ha dik liggend dood 
hout (omtrek tussen de 60 en 120 cm). Dit zijn schattingen op bestandsniveau. 
 

2.3.2.4 Verspreiding Amerikaanse vogelkers 

Kaart 2.20: Verspreiding Amerikaanse vogelkers (gebaseerd op bestandsopnames uitgevoerd in 2001 
en in beperkte mate in 2004) 
 
Vooral in het noordoosten van het bosdomein blijkt de Amerikaanse vogelkers zeer dominant 
aanwezig, met een bedekkking van meer dan 50 % in de boom- en/of struiklaag. Een groot deel van 
deze bestanden bestaat uit Corsicaanse den en is jonger dan 60 jaar.  
In het bestand 82a werd dadelijk na de kaalkap in 2004 de Amerikaanse vogelkers chemisch 
bestreden (met Glyfosaat).  
 
Ook in de noordwestelijke punt van het domeinbos, ter hoogte van het Vierheerenpunt, blijkt een grote 
concentratie aan Amerikaanse vogelkers voor te komen. Daar gaat het om Grove dennenbestanden 
van 60 à 80 jaar oud.  
 
Binnen het bosreservaat blijken vooral de bestanden 19a en 27a en in mindere mate 20a een 
probleem te vormen. 
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2.3.3 Flora 
[3.2.1], [3.3.2]  

2.3.3.1 Vegetatietypologie van de bosbestanden  

2.3.3.1.1 Actuele en potentiële vegetatie 

Kaart 2.21: Actuele vegetatie. 
Kaart 2.22: Potentiële bosvegetatie. 
 
Voor het opmaken van de actuele vegetatiekaart werden voor het domeinbos 258 vegetatieopnames 
volgens Braun-Blanquet uitgevoerd. Ze zijn gelokaliseerd centraal in de opnamecirkels van de 
bosbouwmetingen. In vijf bosbestanden (sluitingsgraad lager dan 1/3) werden Tansley-opnames 
uitgevoerd (20a, 158a, 160a, 164a en 173a).  
 
 
Voor het op naam brengen van de vegetaties werd gebruik gemaakt van de typologie ontwikkeld op 
basis van de resultaten van de bosinventarisatie van het Vlaams Gewest (Afdeling Bos & Groen, 
2001a). Met behulp van Tropres-identificatiespectra (Roelandt, 2004) werden sterdiagrammen 
opgesteld voor elke vegetatie-opname. Hierin wordt de verwantschap nagegaan met elk van de 32 
bostypen uit de gewestelijke bosinventarisatie. 
 
Vervolgens werden alle opnamen, die tot één vegetatietype gerekend worden, samengenomen om 
een lokale vegetatietypologie op te stellen. Met behulp van een ecogram kan dan de standplaats van 
deze vegetatietypes worden gevisualiseerd. De verkregen typologie samen met de ruimtelijke 
situering van de proefvlakken werd gebruikt om een vegetatiekaart op te stellen van de actuele 
bosvegetatie. 
 
De vegetatietypes in het Pietersembos zijn op te delen in 5 grote klassen: 
� twee hoofd-bostypes die het grootste deel van Pietersembos beslaan 

− het Bosbesrijk Berken-Eikenbos (195 opnames) 
− het Bosbesrijk Berken-Eikenbos / Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos (41 opnames) 

� drie eerder fragmentair voorkomende bostypes 
− het Amerikaanse vogelkers Berken-eikenbos / Witbol Eiken-Beukenbos (9 opnames) 
− het Elzen-Eikenbos / Elzenbroekbos (8 opnames) 
− het Elzen-Eikenbos / Elzenbroek / ruigt-Elzenbos (10 opnames) 

 
Een uitzondering is het proefvlak ter hoogte van bestand 172a: daar werd enkel Grote brandnetel in 
de kruidlaag en Zomereik in de boomlaag waargenomen, wat volgens de Tropres-identificatiespectra 
wijst op een Brandnetel-Vlierenbos.  
 
Om een beter beeld te krijgen van de soortensamenstelling van elk van deze vijf lokale bostypes werd 
een synoptische tabel aangemaakt met daarin voor elke soort wat zijn presentie (P) en zijn 
gemiddelde bedekking (GB) is voor elk bostype. Voor deze synoptische tabel: zie bijlage 6. 
 
1. Bosbesrijk Berken-Eikenbos (195 opnames)  
 
Het domeinbos Pietersem wordt grotendeels gedomineerd door het arme Eiken-Berkenbos (Betulo-
Quercetum roboris / Querco petraeae-Betuletum). Het betreft vooral het Bosbesrijk Berken-Eikenbos 
(zie Figuur 10), maar er is ook soms een duidelijke verwantschap met het typisch Berken-Eikenbos te 
zien.  
Dit bostype vinden we in Pietersem zowel op de droge als op de meer vochtige zandgronden terug 
(vochttrap a, b, c en d).  
We treffen er in de boomlaag Zomereik en Ruwe en Zachte berk aan en in mindere mate ook Wilde 
lijsterbes, maar het type wordt toch vooral overheerst door aanplantingen van Grove den of 
Corsikaanse den (ca 370 ha). Amper een vijfde van deze naaldhoutaanplanten heeft meer dan 20 % 
loofhout in de boomlaag.  
Daarnaast zijn er nog enkele bestanden (21a, 21b, 37b, 107a, 143a, 169a) die volledig uit loofhout 
bestaan (ca 20 ha). Dit zijn dan ook de beter ontwikkelde Berken-Eikenbossen in het domeinbos.  
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De struiklaag in het Berken-Eikenbos bestaat vnl. uit Amerikaanse vogelkers, Wilde lijsterbes, 
Sporkehout, Zomereik en Zachte en Ruwe berk. In enkele bestanden verschijnt ook Hulst en 
krenteboompje, zij het in lage bedekkingen. Zeldzamer zijn wilg, Ratelpopulier, Gewone vlier, Brem en 
Gelderse roos. 
 
Blauwe bosbes, Bochtige smele, Pijpenstrootje, Smalle en Brede stekelvaren, en braam zijn 
nagenoeg constanten in de kruidlaag. Ook struikhei komt vrij vaak voor. In de meeste bestanden is er 
een duidelijke verjonging van Wilde lijsterbes, Zomereik, Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en 
berk te zien, en in iets mindere mate ook van Grove den. 
 
Dit Eiken-Berkenbos zal op termijn evolueren naar een arm Eiken-Beukenbos (potentiële vegetatie).  
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Bostypenspectrum met tropresscore voor 
kruidlaag opgebouwd uit 195 
vegetatieproefvlakken (zie kaart 2.21): 
verwantschap van deze opnamen met het 
Bosbesrijk Berken-Eikenbos. 

Figuur 10: Bostypenspectrum voor het Bosbesrijk Berken-Eikenbos 

 
2. Bosbesrijk Berken-Eikenbos / Adelaarsvarenrijk W intereiken-Beukenbos (41 opnames)  
 
Een tweede grote groep van opnames kunnen we bestempelen als een arm Eiken-Berkenbos met 
overgang naar het Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos. De nadruk ligt hier nog steeds op het 
arme Eiken-Berkenbos.  
Het Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos is te beschouwen als een rompgemeenschap van het 
Wintereiken-Beukenbos, waar Adelaarsvaren de vegetatie dermate domineert dat veel soorten 
weggeconcurreerd worden door deze alles overwoekerende varensoort (Roelandt, 2001). Dit wijst er 
reeds op dat we hier geen differentiërende soorten van het Wintereiken-Beukenbos aantreffen.  
 
Dit bostype beslaat ongeveer 75 ha, en ook hier betreft het vooral aanplanten van Grove den of 
Corsicaanse den (ca 60 ha), de meeste zonder veel bijmenging van loofhout. Een zesde daarvan 
bevat meer dan 20 % loofhout in de boomlaag.  
Daarnaast zijn er ook enkele pure loofhoutbestanden (62a, 79a, 73a, 134a) waar dit bostype voorkomt 
(ca 13 ha). 
 
De soortensamenstelling in de boom- en struiklaag is vergelijkbaar met deze van het vorige bostype. 
De presentie van Wilde lijsterbes ligt er echter iets lager en ook Zomereik vinden we er in mindere 
mate terug in de struiklaag. 
 
Voor wat betreft de kruidlaag, is het grootste verschilpunt met het Bosbesrijk Eiken-Berkenbos het 
voorkomen van Adelaarsvaren (in alle opnames aanwezig).  
Blauwe bosbes, Bochtige smele, Pijpenstrootje, Smalle en Brede stekelvaren, en braam zijn ook hier 
nagenoeg constanten in de kruidlaag. Ook Struikhei komt vrij vaak voor. In de meeste bestanden is er, 
net zoals in het vorige bostype, een duidelijke verjonging van Wilde lijsterbes, Zomereik, Amerikaanse 
vogelkers, Amerikaanse eik en berk te zien, en in iets mindere mate ook van Grove den.  
We zien hier wel al meer verjonging van Beuk opduiken, die echter nog net doorgegroeid is naar de 
struiklaag.  
 
Ook dit Eiken-Berkenbos zal op termijn evolueren naar een arm Eiken-Beukenbos (potentiële 
vegetatie). 
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Bostypenspectrum met tropresscore voor 
kruidlaag opgebouwd uit 41 
vegetatieproefvlakken (zie kaart 2.21): 
verwantschap van deze opnamen met het 
Bosbesrijk Berken-Eikenbos en het 
Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos. 

Figuur 11: Bostypenspectrum voor een overgang van het arme Eiken-Berkenbos naar het Adelaarsvarenrijk 
Wintereiken-Beukenbos.  

 
3. Amerikaanse vogelkers Berken-eikenbos / Witbol E iken-Beukenbos (9 opnames)  
 
Een derde, kleinere groep van opnames (9) kunnen we identificeren als een overgangssituatie van het 
Amerikaanse vogelkers Berken-eikenbos naar het Witbolrijk Eiken-Beukenbos. 
Zowel het Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos als het Witbolrijk Eiken-Beukenbos komen voor 
op iets voedselrijkere bodems dan het arme Berken-Eikenbos (cfr. vorige twee lokale bostypes).  
Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos is een derivaatgemeenschap van het Berken-Eikenbos, dat 
reeds verwantschap vertoont met het Wintereiken-Beukenbos (Roelandt, 2001).  
Het Witbolrijk Eiken-Beukenbos is een rompgemeenschap van het Wintereiken-Beukenbos. Dit 
bostype bestaat in Vlaanderen vooral uit relatief jonge bossen aangeplant op voormalige akkers, en 
bevat dan ook enkele indicatoren voor voedselaanrijking zoals Gestreepte witbol, Gewone 
hennepnetel en Gewone vlier (Roelandt, 2001). Deze indicatorsoorten vinden we ook in Pietersembos 
terug. 
 
Slechts een tiental ha van Pietersembos wordt tot dit lokaal bostype gerekend. Het betreft allemaal vrij 
recente bebossingen (nog geen bos ten tijde van Vandermaelen), die alle dichtbij de bosrand 
gesitueerd zijn. De bestanden 159a, 167a, 170a, 163a waren ten tijde van Vandermaelen nog vijvers.  
 
In de boomlaag vinden we frequent Zomereik terug, naast berk en Amerikaanse eik.  
 
In de struiklaag vinden we vooral Amerikaanse vogelkers en lijsterbes terug, en in mindere mate ook 
Zomereik, Hazelaar, Gewone vlier. Sporadisch (telkens in slechts één proefvlak) werd Sporkehout, 
Ratelpopulier, Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn waargenomen. Berk komt weliswaar voor in de 
boomlaag, maar blijkbaar niet in de struiklaag (en ook niet in de kruidlaag). 
Hazelaar en Gewone vlier zijn twee soorten die het Wintereiken-Beukenbos (als eerder mesofiel 
bostype) onderscheiden van het armere Berken-Eikenbos (Roelandt, 2001). 
 
De kruidlaag wordt gekenmerkt door een hogere soortenrijkdom, maar desalniettemin blijken er geen 
duidelijke constanten te zijn, op Gewone vlier, braam en verjonging van Amerikaanse vogelkers na. 
Soorten die ook vrij frequent voorkomen zijn Bitterzoet, Kruipende boterbloem, Hulst, Grote 
brandnetel, Brede stekelvaren, Wilde kamperfoelie, Gewone hennepnetel, Wijfjesvaren, Kleefkruid en 
Klimop. Gestreepte witbol en verjonging van Gewone esdoorn en Eénstijlige meidoorn komt slechts in 
twee van de negen proefvlakken voor.  
In de kruidlaag zijn het Wijfjesvaren en Klimop die het Wintereiken-Beukenbos (als eerder mesofiel 
bostype) onderscheiden van het armere Berken-Eikenbos (Roelandt, 2001). 
 
Als potentiële vegetatie verwachten we in deze bestanden een iets rijker Eiken-Beukenbos, aangezien 
het actueel vegetatietype hier wijst op iets voedselrijkere bodems (aangerijkte of verstoorde bodems).  
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Bostypenspectrum met tropresscore voor 
kruidlaag opgebouwd uit vegetatieproefvlakken 
156a1, 159a1, 159b1, 163a1, 166c1, 170c1, 
170d1, 185a1, 191a1: verwantschap van deze 
opnamen met het Amerikaanse vogelkers 
Berken-eikenbos en het Witbolrijk Eiken-
Beukenbos. 

Figuur 12: Bostypenspectrum voor een overgang van het Amerikaanse vogelkers Berken-eikenbos naar het 
Witbolrijk Eiken-Beukenbos. 

 
4. Elzen-Eikenbos / Elzenbroekbos (8 opnames)  
 
Een vierde groep van opnames kan bestempeld worden als een overgang van het Elzen-Eikenbos 
naar het Elzenbroekbos. 
Het Elzen-Eikenbos wordt getypeerd door een combinatie van zuurminnende soorten typisch voor het 
armer Berken-Eikenbos en vochtminnende soorten uit het Elzenbroek. Het is een echt overgangstype 
tussen twee vegetaties (Roelandt, 2001).  
Het Elzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum) is het bos van moerassige (venige) depressies in de 
zand- en zandleemstreek. Waar de watertafel door ontwatering dieper komt te liggen, verschuift de 
vegetatie richting Elzen-Eikenbos, met minder typische elzenbroeksoorten en een groter aandeel 
Zomereik (Roelandt, 2001).  
 
Ook dit bostype komt slechts over een oppervlakte van 10 ha voor en vertegenwoordigt er slechts 8 
proefvlakken. Deze zijn alle gelegen op zandbodems met drainageklasse d of e.  
 
Het zijn bijna uitsluitend loofhoutbestanden, waar we in de boomlaag bijna steeds Zwarte els en 
Zachte berk aantreffen. Andere boomsoorten komen sporadisch voor (telkens slechts in één 
proefvlak).  
 
De struiklaag wordt voornamelijk ingenomen door Wilde lijsterbes, Sporkehout en Amerikaanse 
vogelkers. Ook hier komen sporadisch ander soorten voor (telkens slechts in één proefvlak).  
 
De meest constante soorten in de kruidlaag zijn Gewone braam, Pitrus (komen in alle proefvlakken 
voor), Wilde lijsterbes, Grote wederik, Mannagras, Brede en Smalle stekelvaren. Daarnaast komen 
ook Moeraswalstro, Moerasstruisgras, Pijpestrootje, Spork, Wijfjesvaren en verjonging van Zomereik 
en van Amerikaanse vogelkers regelmatig terug, net als Veenmos (in 4 of 5 van de 8 opnamecirkels). 
Blauwe bosbes duikt af en toe nog op.  
 
Differentiërende soorten t.o.v. het Berken-Eikenbos zijn Pitrus, Wijfjesvaren, Grote wederik en 
Moeraswalstro, terwijl Pijpestrootje en Spork op Berken-Eikenbos wijzen. 
 
Als potentiële vegetatie kunnen we hier een Elzenbroekbos verwachten, met op drogere 
(hogergelegen) zones elementen van het arm Eiken-Beukenbos. 
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Bostypenspectrum met tropresscore voor 
kruidlaag opgebouwd uit vegetatieproefvlakken 
21c1, 22a1, 31a1, 31b2, 150a1, 155a1, 163b1, 
170b1: verwantschap van deze opnamen met 
deels het Elzenbroekbos en deels het Elzen-
Eikenbos. 

Figuur 13: Bostypenspectrum voor een overgang van het  Elzen-Eikenbos naar het Elzenbroekbos. 

 
5. Elzen-Eikenbos / Elzenbroek / ruigt-Elzenbos (10  opnames)  
 
Een laatste groep van opnames (10 opnames, 6 ha) wordt gekarakteriseerd als een overgang van het 
het Elzen-Eikenbos en Elzenbroek naar het ruigt-Elzenbos.  
Het Ruigt-elzenbos zoals het naar voren komt uit de bosinventaris, bezit meestal allerlei overgangen 
naar andere bostypes. In dit geval neigt het dus naar het Elzenbroek.  
 
De boomlaag wordt er ingenomen door ondermeer Zwarte els, wilg (verschillende soorten), Zachte 
berk, Zomereik en Wilde lijsterbes. Ook Fijnspar en Grove den komen soms voor.  
 
Voor wat betreft de struiklaag, vinden we onder andere vlier, wilg, vogelkers, lijsterbes en Hulst terug.  
 
Soorten die het frequentst voorkomen in de kruidlaag zijn Kale jonker, Moerasbasterdwederik, Grote 
brandnetel, Pitrus, Gestreepte witbol, Kleefkruid, Bitterzoet, Moeraswalstro en Kruipende boterbloem. 
Daarnaast komen ook Brede stekelvaren, Gewone hennepnetel, Moerasmuur, Pinksterbloem, 
Mannagras, Wolfspoot in meer dan de helft van de opnames voor.  
De duidelijkste verschillen met het vorige bostype zijn het frequenter voorkomen van Kale jonker en 
Wolfspoot en het verdwijnen van Pijpestrootje en Blauwe bosbes uit de opnames. Ook Sporkehout 
komt nog maar zelden voor.  
 
Dit bostype is te vergelijken met het vorige bostype, maar het is duidelijk verruigd, mogelijks door 
verdroging of een andere verstoring. Daardoor is het moeilijk om een uitspraak te doen over de 
potentiële vegetatie. Mogelijks evolueert dit bostype naar een Elzenbroekbos, met op drogere 
(hogergelegen) zones elementen van het Elzen-Essenbos. 
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Bostypenspectrum met tropresscore voor 
kruidlaag opgebouwd uit vegetatieproefvlakken 
31b1, 157a1, 158a1, 160a1, 161a1, 161b1, 
164a1, 164a2, 164a3, 166a1, 173a1: 
verwantschap van deze opnamen met 
overgangen van het Elzen-Eikenbos en 
Elzenbroek naar het ruigt-Elzenbos. 

Figuur 14: Bostypenspectrum voor een overgang van het  Elzen-Eikenbos en Elzenbroekbos naar het Ruigt-
Elzenbos. 
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2.3.3.1.2 Vergelijking met de PNV kaart 

Kaart 2.23: Potentieel Natuurlijke Vegetatie. 
 
Volgens de Potentieel Natuurlijke Vegetatiekaart opgesteld door het INBO in het kader van VLINA-
project “Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen” (De Keersmaeker et al., 2001) wordt het domeinbos 
gedomineerd door het arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte en droge variant. Aan de voet van 
de steilrand komt plaatselijk, langsheen de Asbeek, de natte variant van het typische Eiken-
Beukenbos voor. Aan de bron van de Asbeek (nu echter open ruimte) en in de zuidoostelijke punt van 
het domeinbos wordt het Elzenbroekbos verwacht.  
 
Hierna volgt per PNV een korte bespreking van de actuele vegetatie: 
 
� Voor wat betreft de droge en natte variant van het arme Eiken-Beukenbos , komen de 

verwachtingen van de PNV-kaart grotendeels overeen met de analyse van de actuele vegetatie, 
zijnde het arme Eiken-Berkenbos (al dan niet met overgang naar het Adelaarsvarenrijk 
Wintereiken-Beukenbos). 
Het arme Eiken-Berkenbos (Betulo-Quercetum roboris) is geen climaxvegetatie, maar eerder een 
successiestadium dat evolueert in de richting van zijn PNV, het arme Eiken-Beukenbos (Fago-
Quercetum) waar - weliswaar minder dominant - ook soorten van het Betulo-Quercetum roboris te 
vinden zijn (De Keersmaeker et al., 2001).  
De diagnostische soorten voor het arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos (droge en natte variant) 
zijn Bochtige smele, Pijpenstrootje, Blauwe bosbes en Struikhei. Deze soorten komen alle zeer 
frequent en verspreid voor binnen het domeinbos. Daarnaast komt lokaal ook Adelaarsvaren voor 
die in De Keersmaeker et al. (2001) als diagnostische soort wordt aangeduid voor het arme Eiken-
Beukenbos, het typische Eiken-Beukenbos en zelfs het Beukenbos.  
In de bosplaats ‘Lepelvorm’ en ter hoogte van het Medisch Instituut St. Barbara, zien we echter 
ook een tiental ha van deze PNV (vooral de natte variant) waar een overgangssituatie van het 
Amerikaanse vogelkers Berken-eikenbos naar het Witbolrijk Eiken-Beukenbos voorkomt (oranje 
op kaart 2.21). Deze twee bostypes komen normaliter voor op iets voedselrijkere bodems dan het 
arme Berken-Eikenbos (zie hoger bij de bespreking van de actuele vegetatie). Deze actueel 
aangerijkte situatie kan verklaard worden door het feit dat het allemaal vrij recente bebossingen 
betreft (nog geen bos ten tijde van Vandermaelen), die alle dichtbij de bosrand gesitueerd zijn. 
Een deel ervan was ten tijde van Vandermaelen nog vijver. 

 
� Daar waar volgens de PNV-kaart de natte variant van het arme Eiken-Beukenbos  te 

verwachten is, zien we ook af en toe bostypes opduiken die neigen naar een Elzenbroekbos. Op 
de Tropres-identificatiespectra is er echter ook steeds een verwantschap te zien met het Elzen-
Eikenbos (zie hoger), dat getypeerd wordt door een combinatie van zuurminnende soorten typisch 
voor het armer Berken-Eikenbos (als successiestadium naar het arme Eiken-Beukenbos) en 
vochtminnende soorten uit het Elzenbroek.  
Ter hoogte van het Asbroek blijkt daarenboven dat de betreffende bodemserie ((v)Zep) er als PNV 
het arme Eiken-Beukenbos toegewezen kreeg, niettegenstaande het Elzenbroekbos (als PNV) op 
deze bodemserie met ongeveer eenzelfde frequentie voorkomt (De Keersmaeker et al., 2001). 

 
� Daar waar op basis van de PNV-kaart de natte variant van het typische Eiken-Beukenbos  

verwacht wordt, vinden we net zoals in de rest van het bos het arme Eiken-Berkenbos terug (al 
dan niet met overgang naar het Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos), dat normaliter 
evolueert naar een arm Eiken-Beukenbos. Dit valt te verklaren door het feit dat de betreffende 
bodemserie (Zdp) als PNV het typische Eiken-Beukenbos toegewezen kreeg, niettegenstaande 
het arme Eiken-Beukenbos (als PNV) er met ongeveer eenzelfde frequentie voorkomt (De 
Keersmaeker et al., 2001). 

 
� De meest westelijke locatie met potenties voor een Elzenbroekbos  wordt momenteel beheerd als 

graasweide. De andere locatie (ter hoogte van de bestanden 158 t.e.m. 161) blijkt inderdaad 
grotendeels te bestaan uit Elzenbroekbos, weliswaar met overgangen naar het Elzen-Eikenbos en 
het ruigt-Elzenbos. 
De diagnostische soorten voor het Elzenbroekbos zijn ondermeer Moeraswalstro, 
Moerasstruisgras en Pitrus (De Keersmaeker et al., 2001). 
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2.3.3.2 Biologische waarderingskaart  

Kaart 2.24: Biologische waarderingskaart 
 
De Biologisch waarderingskaart voor dit gebied is gebaseerd op verschillende karteringen tussen 
2001 en 2007. De meest recente wijzigingen werden verwerkt in habitatkaart52 van het INBO die 
gepubliceerd werd in 2009 (Paelinckx, D et al, 2009). Het grootste verschilpunt met kaart 2.21 
(Actuele vegetatie), is dat de BWK vanuit een andere invalshoek werd aangemaakt. De 
karteringseenheden zijn er niet noodzakelijk vegetatietypes, maar zijn gebaseerd op de dominante 
boomlaag. Zo zal de BWK het naaldhout als aanplant typeren, wat geen verwijzing naar vegetatietype 
inhoudt.  
 
Volgens de BWK is het grootste deel van Pietersembos ‘waardevol met zeer waardevolle elementen’. 
De ‘zeer waardevolle biotopen’ liggen vooral in de beekbegeleidende zones. Het gaat om het grootste 
deel van het Asbroek en de stroomafwaarts gelegen zone langs de Asbeek. Ook in een tweede 
valleizone, in het zuidoostelijk deel van het domeinbos, ter hoogte van de afloop van de Molenbeek 
komen enkele ‘zeer waardevolle’ percelen voor.  
 
Daarnaast bestaat een belangrijke oppervlakte van het domeinbos uit “ecologisch waardevolle 
biotopen”. Het betreft hoofdzakelijk monotone naaldhoutaanplanten ten oosten en net ten noorden van 
het bosreservaat. Een tweede cluster ligt in de vallei van de Ziepbeek in de bosplaatsen van 
Molenberg en Heidemolen. Een derde zone omvat jonge aanplanten en opslag in het zuidoostelijk 
deel van het bosdomein ter hoogte van de bosplaatsen Keiserveldje en Molekamp.  
 

2.3.3.3 Voorkomen en bespreking van bijzondere biot open en soorten 

Voor enkele open plekken in Pietersembos maakte de terreinploeg van het Agentschap voor Natuur 
en Bos een vegetatiekartering. Het betreft bestanden 15a, 122c, 95a, 98a en 164b. Hiervoor werd 
gebruik gemaakt van de Tansley-opnames. 
 
Voor de bestanden gelegen binnen de omheining (23a,bc,d en 29a) werden gegevens verzameld 
tijdens een biotoopkartering ter hoogte van het Asbroek. Dit gebeurde volgens de methodiek 
opgesteld door Govaere en Vandekerkhove (2004) in het project “Biotoopkartering – Specifiek 
biotoop- en soortenbeheer in bossen: methodologische ondersteuning”. De resultaten ervan zijn te 
zien op kaart 2.25: Biotoopkartering ter hoogte van het Asbroek. 
 
Binnen het domeinbos komen de volgende waardevolle biotopen voor. Waar relevant wordt dit ook 
vertaald naar het overeenkomstige habitattype van de habitatrichtlijn. 
 
Vennen (ao, deels habitat 3130) 
Binnen het Asbroek komen zes mesotofe vijvers en nog twee poelen voor. Drie vijvers zijn actueel te 
beschouwen als habitat 3130: 

• De meest westelijke vijver in bestand 23c bevat een goed ontwikkelde verlandingsvegetatie 
met soorten als waterdrieblad (nr. 11 op kaart 2.25), veenpluis, snavelzegge, drijvend 
fonteinkruid, moeraswalstro en grote egelskop.  

• De twee andere vijvers in bestand 23d hebben verlandingsvegetaties van holpijp. In de 
waterplantenvegetatie werden de volgende soorten aangetroffen gewoon sterrenkroos, sierlijk 
glanswier, drijvend fonteinkruid en haarfonteinkruid (Dumortiera, 83, 2004). 

 
De twee poelen bevinden zich in het uiterste oosten van bestand 23d. Ze worden beheerd als 
amfibieënpoeltjes. De meest noordelijke werd recent opengekapt. De meest zuidelijke is grotendeels 
bedekt met Drijvend fonteinkruid. Helemaal in het westen, tegen de omheining, vinden we nog een 
derde poel terug (bestand 23a).  
 
Buiten het bosreservaat komt nog een waardevol voedselarm ven voor in bestand 98a. Dit ven heeft 
een waardevolle oevervegetatie van veenmossen, gagel (langs westelijke oever) en snavelzegge 
(oostelijke oever). 
 
Natte heide (ce, habitat 4010) en gagelstruweel (sm ) 
Actueel komt natte heide slechts op een zeer beperkte oppervlakte voor. De best ontwikkelde 
dopheidevegetatie heeft slechts een oppervlakte van 0.08 ha en ligt op de grens van bestanden  21a, 
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23a en 23c. Op deze plaats komen nog veenpluis, kleine en ronde zonnedauw voor. Aan de oever 
van de vijver in bestand 23c ligt een geplagd stukje natte heide van enkele m2 met soorten als 
moeraswolfsklauw, kleine en ronde zonnedauw, struikhei, gewone dophei (allemaal Rode Lijst-
soorten, zie verder), trekrus en wateraardbei. Om deze vegetatie in stand te houden is het 
noodzakelijk periodiek enkele vierkante meter te plaggen, zoals in het verleden ook steeds gebeurd is. 
In de buurt is er immers reeds opslag van wilde gagel.  Aan de westelijke vijveroever komen eveneens 
snavelbies (G) en moeraswolfsklauw voor in kleinschalig geplagde zones (biotoopkartering Asbroek). 
 
Daarnaast komen elementen van natte heidevegetaties voor in complex met gagelstruweel of 
veenbossen. Gagelstruwelen komen voor in de bestanden 21b, 23a, 23b, 31b, 32a en 37b.  De twee 
grootste struwelen liggen in bestand 31b. Ze worden van elkaar gescheiden door een zone met Grove 
den, lijsterbes, berk en els. In alle gagelstruwelen is er opslag van berk en spork, in sommige al meer 
dan in andere. Het meest zuidelijke struweel (bestand 31b) blijkt vrij goed ontwikkeld, maar toch is er 
reeds boomopslag. Ten noorden ervan staat een zware zomereik (DBH 90 cm) (roze ster op kaart), 
die de grens aangeeft met een duidelijk meer verbost stuk gagel (berk, spork, lijsterbes, grove den). 
Daar werd gewone dophei waargenomen. Het gagelstruweel net buiten de omheining (bestand 37b) is 
sterk verbost met berk en spork, net als het struweel in bestand 21b. 
 
Droge heide (cg, cv, habitat 4030)  
In de bestanden 20a en 29a komt droge heide voor, telkens op een zuidelijk georiënteerde helling. In 
bestand 20a vinden we ook gaspeldoorn, muizeoor en zeeden terug. In beide bestanden is er 
spontane verjonging van grove den, zomereik, spork, ruwe berk en lijsterbes. Deze is echter in 
bestand 20a al verder gevorderd en dit bestand is veeleer te bestempelen als een mozaïek van eiken-
berkenbos en droge heide. In beide bestanden vinden we jeneverbes terug (in bestand 29a slechts 
enkele exemplaren), weliswaar aangeplant (zie 2.1.2.2 Historische beheersaspecten).  
 
Daarnaast komen nog enkele kleinere struikheidevegetaties voor buiten het bosreservaat: 

• Net ten noorden van het bosreservaat ligt een goed ontwikkelde droge heide in een 
droogdalletje in bestand 15a: de vegetatie bestaat vooral uit struikheide met lokaal veel opslag 
van berk, naast enkele oude eiken en grove dennen. Bijzonder is ook het voorkomen van 
kruipbrem. Lokaal komen ook wat pioniersvegetaties met korstmossen, buntgrasvegetaties 
voor. Deze heidevegetatie wordt door een smalle strook naaldbos afgescheiden van de heide 
in bosbestand 20a. 

• Bestand 55a: struikheidevegetatie met boomopslag en lokaal dominantie van adelaarsvaren 
(cgb+cp) 

• 122c en 122d: goed ontwikkelde struikheidevegetatie met Jeneverbes (aangeplant, zie % 
2.1.2.2. historische beheersaspecten): bestand 122C is echter sterk aan het verbossen. 

• Bestand 60a, 62a, 63a, 101d, 107a&b, 104a droge heidevegetaties in ondergroei van loofbos 
of naaldbos. Droge heidevegetaties op 104a en 107 werden in 2003 gekarteerd als 
vlakdekkende heide met boomopslag: dit was echter een tijdelijke situatie op een kaalkap en 
inmiddels is de vegetatie tevens verder naar loofbos ontwikkeld. 

 
Natte schraalgraslanden (hc: dottergrasland, hf: na tte ruigten, mr, rietvegetaties) 
Het centraal grasland op bestand 23a van het Asbroek is volgens de BWK gekarteerd als hf+mc 
(deels habitat 6430). De biotoopkartering van het Asbroek (Govaere en Vandekerkhove, 2004) geeft 
meer details over de vegetatie van dit grasland. Het betreft een grasland van een tiental hectare, waar 
zeven Shetlandpony’s gehouden worden die het jaar rond zorgen voor extensieve begrazing. Het 
merendeel hiervan kan bestempeld worden als vochtig, soortenrijk mesotroof grasland. In het oosten 
komen enkele koningsvarens voor, weliswaar geen Rode Lijst-soort, maar toch het vermelden waard. 
Het is immers een beschermde plantensoort. 
 
Plaatselijk is dit vochtig, soortenrijk mesotroof grasland reeds verder geëvolueerd naar een 
dotterbloemgrasland: 
- In het westen komt een goed ontwikkeld stuk dotterbloemgrasland voor, met ondermeer Echte 

koekoeksbloem, pinksterbloem en enkele tientallen exemplaren brede orchis (zie kaart nr. 3 - 
Brede orchis). De planten worden er door middel van een afrastering afgeschermd van de pony’s 
en kunnen enkel begraasd worden vanaf einde juli tot begin maart. Zodoende krijgen ze de tijd om 
tot bloei te komen en zaad te zetten. 
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- Hierbij aansluitend in het zuidoosten, dichter naar de beek toe, vinden we een zone met een 
groter aandeel grote egelskop. Deze zone gaat geleidelijk over in een kwelzone met een 
beginnend trilveen met ondermeer veenmos, grote egelskop en moerasrolklaver. 

- Nog verder naar het oosten, langsheen de beek, komt een zone voor met soorten die wijzen op 
natte schrale graslanden (sterzegge, moerasrolklaver) en zelfs op blauwgraslanden (blauwe en 
zwarte zegge) (zie kaart nr. 2 - blauwe zegge). Het verdient aanbeveling ook deze zone af te 
rasteren om vertrappeling door begrazing tegen te gaan en via maaibeheer een verdere 
verschraling mogelijk te maken. 

 
Ten zuiden van dit vochtig, soortenrijk mesotroof grasland (nog steeds binnen het begrazingsblok) ligt 
een iets rijkere en drogere zone (met o.a gewoon reukgras en scherpe en kruipende boterbloem) die 
als droog, soortenrijk mesotroof grasland gekarteerd werd.  
 
Verspreid in het Dotterbloemgrasland komen grote zeggevegetaties voor met kenmerkende soorten 
als grote lisdodde en grote egelskop, en ook wolfspoot, veenmos en kruipend zenegroen.  
 
Ten zuiden en ten oosten van de graasweide komen natte ruigtes voor (in de bestanden 23a en 23b). 
Deze zijn niet echt onder te brengen bij een specifiek biotooptype van de Biotoopkartering: de 
vegetatie wordt er nergens gedomineerd door moerasspirea (‘Natte ruigte met moerasspirea’), noch 
door riet en/of lisdodde (‘Rietland en grote zeggenvegetatie’). Waarschijnlijk is het er te schaduwrijk 
voor moerasspirea.  
Er komen soorten voor als holpijp, liesgras, melkeppe, pluimzegge, stijve zegge, wijfjesvaren, veldrus, 
wederik. In de natte ruigte ten oosten van de graasweide is er ook wilgenopslag en in de natte ruigte 
ten zuiden daarvan (in bestand 23b) is er een duidelijke dominantie van bosbies.  
 
Net buiten de omheining, aan de bovenloop van de Asbeek (westelijk deel van bestand 23a), vinden 
we nog een mesotroof grasland terug, dat zowel in de lengte als in de breedte gekenmerkt wordt door 
een vochtgradiënt. Dit grasland is gekarteerd als hc+mr. De zijkanten van het perceel zijn hoger 
gelegen, bijgevolg ook droger, en de vegetatie wordt er gedomineerd door braamstruwelen die 
overgaan in het bos (minder goed ontwikkelde mantel-zoomvegetatie). In het centrale, lagergelegen 
deel komen soorten voor als rood zwenkgras, gewoon reukgras, ruw beemdgras, veldzuring en 
gestreepte witbol die wijzen op een verruigde situatie, en ook soorten als pinksterbloem, echte 
koekoeksbloem, tweerijige zegge en moerasrolklaver die wijzen op een Dotterbloemgrasland.  
Dit grasland gaat over in een natte ruigte, die één van de bronhoofden van de Asbeek bevat en 
soorten als waternavel en zwarte zegge, twee kenmerkende soorten van natte schrale graslanden. 
 
Daarnaast komt ook nog een kleine natte ruigtevegetatie of rietvegetaties met opslag van zwarte els 
of wilg voor in het zuidoostelijke moeraszone van de afloop van de Molenbeek, meer bepaald in 
bestanden 158 a, 160a en 164a.  
 
Ecologisch zeer waardevolle naaldbossen (ppmb/hab91 90_doel, ppms): voornamelijk grove-
dennenbestanden met een ondergroei van het eiken-berkenbos (habitat 9190) zoals wilde lijsterbes, 
blauwe bosbes, berk en zomereik werden gekarteerd als habitat9190-doel: deze liggen voornamelijk 
op de steilrand ten westen van de Asbeek (Bosplaats Builesberg) en in het oostelijk deel van de 
bosplaats Pietersembos. Ze vormen tevens een belangrijk aandeel van de actuele vegetatie in de 
bosplaatsen Vier heren, Lanaken heide, Lepelvorm en Molekamp.  
 
Eiken-berkenbossen (qb) 
Hieronder vallen verschillende bosbestanden: 

• waardevolle loofbossen met zomereik en/of berk, die tevens beschouwd worden als habitat 
9190 of in ontwikkeling naar dit habitat. Deze komen voor in de bestanden 16a, 56b, 58a(nog 
in complex met grove den),  103a&b, 104a, 174a&b&c, 134a, 155a; 

• opslag of jonge aanplanten, grotendeels bestaande uit zomereik en/of ruwe berk: gekarteerd 
als Qb, gh (geen habitat): 79a, deel van 80a, 143a,169a, 170a&b, deel van 174d, 162a, 163a, 
deel van 24a, 27a en 26b (steilrand ten noorden van de zijtak Asbeek): jonge aanplanten, nog 
zonder goed ontwikkelde bosstructuur.  

 
Alluviale bossen (vo, habitat 91EO) 
Binnen het domeinbos en het bosreservaat komen zeer waardevolle oligotrofe elzenbossen met 
veenmossen (vo, habitat 91EO)  voor, vooral ter hoogte van het Asbroek.  
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In de zone net ten noorden van de vijvers (bestand 21a) en in de bovenloop van de Asbeek (bestand 
31b) komen deze veenbossen voor in complex met gagelstruweel (sm) en natte heiderelicten voor. 
Bestand 31a bevat een voedselarm elzenbroek met veenmossen met 100-jarige zwarte elzen, dat 
verder uitloopt in bestand 23b. Naast zwarte els komt er ook wilde lijsterbes en sporkehout voor. In de 
kruidlaag vinden we veenmos en zompzegge (kenmerkende soorten), sterzegge, pluimzegge, 
wijfjesvaren, brede en smalle stekelvaren, moeraswalstro, pitrus, grote wederik, witte klaverzuring, 
…In bestand 32a (en een gedeelte van 31b) komt een mesotroof elzenbroek met zeggen voor. Ook 
hier komt naast zwarte els wilde lijsterbes en spork voor, en ook nog zachte berk. In de kruidlaag 
vinden we o.a. veenmos, pijpenstrootje, grote wederik, pluimzegge en langsheen de beek (die door 
het bestand stroomt) boswederik, moeraswalstro, moerasmuur en witte klaverzuring. In bestand 23b, 
grenzend aan de natte ruigte, zijn er twee kleine oligotrofe wilgenstruwelen tot ontwikkeling gekomen. 
 
Net stroomafwaarts binnen het bosreservaat (bestand 77a) ligt nog een natte kwelzone met veenbos 
in een grove dennenaanplant.  
 
Buiten het bosreservaat komen oligotrofe elzenbroekbossen slechts op één locatie voor, ter hoogte 
van de Lepelvorm in bestand 150a. Dit is een verlandde vijver die ontwikkelde tot een berken-
wilgenbroek met veenpluis en snavelzegge in de ondergroei. 
 
Houtwallen en dreven (kh, kb) 
De oude houtwallen binnen het Asbroek die op de biotoopkaart aangegeven staan, zijn op te splitsen 
in drie types:  
- een vrij lange houtwal vormt de grens van de graasweide in het noordwesten en bestaat uit 
oude eiken. 
- de twee middelste (zuiden van graasweide) bestaan uit eik, grove den en berk, en bevatten 
zeer veel dood hout. 
- de meest oostelijke houtwallen bestaan uit zeer oud hakhout van zwarte els, met in de 
kruidlaag witte klaverzuring en boswederik (nr. 12 op de kaart). 
 
Doorheen Pietersembos loopt ook een waardevolle dreef met veel oude, dikke zomereiken en beuken 
(kb(fs)). Deze bomen hebben veel holen waardoor ze belangrijk zijn voor holenbroeders en als 
slaapplaats voor vleermuizen. 
 
Markante bomen 
Kaart 2.12 geeft een overzicht van de locaties met bijzondere bomen. 
 
Binnen de omheining van het Asbroek werden alle oude bomen gekarteerd in het kader van de 
biotoopkartering van 2004 (Govaere, L. et al). Aan de rand van bestand 29a vinden we een rij dikke 
dennen terug. Naast de reeds hoger vermelde zware bomen zijn nog te vermelden: 
- drie zware grove dennen met tapijt van witte klaverzuring, ten oosten van het gagelstruweel in 

bestand 32a; 
- iets verder langs de beek een oude grove den (DBH 70 cm) in bestand 33a 
- aan de omheining (bestand 32a) een oude grove den met DBH 70 cm en staand dood hout met 

DBH 40 cm (ook grove den) 
 
Buiten de omheining komen veel eiken en beuken voor langs de centrale dreef door Pietersembos 
naar Zangersheide en tevens langs de dreef parallel aan de Asbeek, net ten noorden van de 
Lepelvorm. 
 

2.3.3.4 Autochtone bomen en struiken: 

Zie kaart 2.12: Bijzondere elementen.  
 
In 2001 werd een onderzoek uitgevoerd naar autochtone bomen en struiken in de houtvesterij 
Hasselt, die ondermeer enkele interessante sites in en rond Pietersembos lokaliseerde (Opstaele, 
2001). Er werd gewerkt met drie klassen van autochtoniteit:  
- a = vrijwel zeker autochtoon 
- b = autochtoon met een grote mate van waarschijnlijkheid 
- c = mogelijk autochtoon (worden hier niet vermeld) 
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In Pietersembos werden drie vindplaatsen van autochtoon materiaal aangeduid: één ter hoogte van 
het Asbroek en twee in de bosplaats ‘Vier Heren’. 
 
In het Asbroek werden populaties met verschillende gradaties van autochtoniteit gevonden: 
• a: struikhei (Calluna vulgaris), gewone dophei (Erica tetralix), wilde gagel (Myrica gale) 
• a/b: witte els  (Alnus incana; mogelijkheden voor oogst), ruwe berk (Betula pendula), grauwe wilg 

(Salix cinerea), geoorde wilg (Salix aurita), spork (Frangula alnus) 
• b: zomereik (Quercus robur), gewone lijsterbes (Sorbus aucuparia) 
 
Ter hoogte van de ‘Vier Heren’, in een oude houtwal, werden volgende populaties gevonden: 
• a: brem  (Cytisus scoparius; mogelijkheden voor oogst), blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus)  
• a/b: ruwe berk (Betula pendula), mispel  (Mespilus germanica), wintereik (Quercus petraea) 
• b: zomereik (Quercus robur), gewone lijsterbes (Sorbus aucuparia) 
 
In een andere oude houtwal, niet ver daarvandaan, betreft het volgende soorten: 
• a/b: winterlinde  (Tilia cordata; mogelijkheden voor oogst) 
• b: hazelaar (Corylus avellana), zomereik (Quercus robur) 
 
 
In de omgeving van Pietersembos werden er daarnaast nog 7 vindplaatsen aangeduid.  
Twee daarvan zijn terug te vinden ter hoogte van Bessemer: één ten oosten van het gehucht met o.a. 
winterlinde (Tilia cordata; a/b met oogstmogelijkheden), en één ten zuiden van het gehucht met o.a. 
stekelbrem (Genista anglica; a) en hulst (Ilex aquifolium; a/b). 
 
Een derde locatie is gelegen ter hoogte van de Heidemolen, ten oosten van het domeinbos (voormalig 
hakhout), en bevat o.a. zwarte els (Alnus glutinosa) en winterlinde (Tilia cordata), beide 
gecategoriseerd als a/b. De populatie van zwarte els biedt mogelijkheden tot oogsten. 
 
Tenslotte zijn er nog vier vindplaatsen in de vallei van de Ziepbeek, in de buurt van de bosplaats 
Molenberg. Van noord naar zuid komen daar o.a. volgende soorten voor:  
(1) voormalig hakhout op de steilrand: ruwe en zachte berk (beide a/b), struikhei (a), wintereik (a), 

spork (a/b), blauwe bosbes (a) 
(2) heide in beekdal: lavendelhei (Andromeda polifolia; a), zachte berk (a/b), wilde gagel (a), grauwe 

wilg (a/b), kleine veenbes (Vaccinium oxycoccos; a) 
(3) voormalig hakhout in beekdal: zwarte els (a/b; oogstmogelijkheid), jeneverbes(Juniperus 

communis; a), blauwe bosbes (a), grauwe en geoorde wilg (beide a/b) 
(4) voormalig hakhout op steilrand: wintereik (a; oude stoven; oogstmogelijkheden); blauwe bosbes 

(a) 
 
Dit duidt op potenties om bij aanplanten autochtoon materiaal te gebruiken. Van belang zijn vooral de 
mogelijkheden van autochtone Wintereiken en Mispel.  
 

2.3.3.5 Beschermde soorten en Rode-lijstsoorten 

In bijlage 7 wordt een overzichtslijst gegeven van de plantensoorten waargenomen in Pietersembos. 
De locatie van enkele bijzondere soorten staat tevens aangeduid op kaart 2.25 (Biotoopkartering ter 
hoogte van het Asbroek) en kaart 2.12 (Bijzondere elementen). De gegevens zijn afkomstig van de 
vegetatie-opnames van het Agentschap voor Natuur en Bos, aangevuld met gegevens uit de 
Floradatabank (http://flora.instnat.be/flora/; geraadpleegd in mei 2004), met gegevens verzameld in 
het kader van de biotoopkartering (Govaere et al, 2004), en van een persoonlijke mededeling van J. 
Gorissen.  
 
In Pietersembos werden een 250-tal verschillende hogere plantensoorten waargenomen, verspreid 
over bos en open terrein.  
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2.3.3.5.1 Beschermde soorten  

Actueel komen twee beschermde soorten voor die niet op de Rode lijst staan maar wel beschermd 
zijn onder het het Koninklijk Besluit van 16/2/1976 houdende maatregelen ter bescherming van 
bepaalde in het wild groeiende plantensoorten (B.S.;, 24 maart 1976):  
 
Koningsvaren (Osmunda regalis): Een populatie komt voor in percelen 19 en 14. Dit is een soort van 
bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden. Deze plant is geen 
Rode-lijstsoort maar wettelijk beschermd voor wat de ondergrondse delen betreft tot en met de 
wortelhals. Uitgraven, verplanten, beschadigen, in de handel brengen of vervoeren van deze delen is 
verboden (ook in gedroogde toestand). Plukken voor commerciële doeleinden is verboden.  
 
Brede orchis (Dactylorhiza fistulosa): is een soort van gesloten korte vegetaties op natte , matig 
voedselrijke bodem. Volgens Weeda komt de soort voor op zwak zure tot zwak basische; vrij 
voedselrijke, maar niet of slechts licht bemeste grond en verdwijnt ze bij langdurig voortgezette 
verschraling. De soort is te vinden in beekdalgraslanden, hooilanden in brongebieden, in niet met 
kunstmest of gier bewerkte hooiweiden (Runhaar et al, 2004). De groeiplaats in het Asbroek is de 
enige in de Hoge Kempen. 
 
Andere beschermde planten, die tevens op de Rode lijst staan zijn gewone dophei, rode dophei en 
waterdrieblad. Zij worden hieronder besproken.  

2.3.3.5.2 Rode lijst-soorten  

Binnen Pietersembos komen 24 Rode-lijstsoorten voor (Van Landuyt et al., 2006):  
 
- Eén soort is bedreigd: grote wolfsklauw (Lycopodium clavatum). 
- twaalf soorten worden als kwetsbaar vermeld: beenbreek (Narthecium ossifragum), bevertjes 

(Briza media), jeneverbes (Juniperus communis), kruipbrem (Genista pilosa), liggende 
vleugeltjesbloem (Polygala serpyllifolia), rode dophei (Erica cinerea), ronde zonnedauw (Drosera 
rotundifolia), snavelbies (Rhynchospora sp.), veenbies (Scirpus cespitosus), veenpluis 
(Eriophorum polystachion), waterdrieblad  (Menyanthes trifoliate), witte snavelbies (Rhynchospora 
alba) 

- Eén Rode-lijstsoort is zeldzaam: rode bosbes (Vaccinium vitis-idaea)  
- Daarnaast komen ook nog 10 soorten voor die als achteruitgaand worden bestempeld: borstelgras 

(Nardus stricta), eikvaren (Polypodium vulgare), gewone dophei (Erica tetralix), kamgras 
(Cynosurus cristatus),  knolboterbloem (Ranunculus bulbosus), muizenoor (Hieracium pilosella), 
struikhei (Calluna vulgaris), tormentil (Potentilla erecta), wilde gagel (Myrica gale), wintereik 
(Quercus petraea) 

 
Een aantal van deze soorten komen verpreid in het bos voor. De groeiplaatsen van gelokaliseerde 
Rode-lijstsoorten (behalve voor het statuut ‘achteruitgaand’) zijn aangegeven op kaart 2.12 en 2.25. 
 
- Bedreigd 
Grote wolfsklauw (Lycopodium clavatum) is een soort van droge heiden en open bossen op zeer 
voedselarme grond (Govaere & Vandekerkhove, 2004). Volgens Oberdorfer komt de soort ook voor 
langs bosranden op vochthoudende tot matig droge zure leemgrond (Runhaar et al., 2004). Grote 
wolfsklauw werd in de jaren ’80 waargenomen in bestand 122d (grenzend aan heide in bestand 122c) 
en is vermoedelijk nog aanwezig (pers. med. J. Gorissen).  
 
- Kwetsbaar 
Beenbreek (Narthecium ossifragum) is een soort van hoogvenen, natte heiden en onbemeste 
graslanden op natte, zeer voedselarme, zure, humeuze grond (Govaere & Vandekerkhove, 2004). De 
soort werd in 2005 waargenomen door Jos Gorissen in het verbossende gagelstruweel in bestand 
21b. In 1995 werd de soort ook nog waargenomen in bestand 31b (kwelzone, oorsprong van de 
zuidelijke tak van de Asbeek).  
 
Bevertjes (Briza media) is een soort van graslanden op droge, voedselarme, kalkrijke of 
zinkhoudende, neutrale tot basische grond (Stieperaere & Fransen, 1982). De soort werd in 1993 nog 
waargenomen ter hoogte van het Asbroek (waarneming uit Florabank). 
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Jeneverbes (Juniperus communis) komt voor in droge heiden op matig droge, zeer voedselarme 
grond (Govaere & Vandekerkhove, 2004). De soort werd waargenomen in de bestanden 20a, 29a en 
122c (aangeplant, zie 2.1.2.2 Historische beheersaspecten). 
 
Kruipbrem (Genista pilosa) is een soort van onbemeste, heischrale graslanden op matig vochtige tot 
droge, voedselarme, zure, humeuze grond. Volgens Runhaar et al. (2004) is het een trouwe 
begeleider van Struikheide. De soort werd waargenomen in bestand 15a.  
 
De Liggende vleugeltjesbloem (Polygala serpyllifolia) is een plant van onbemeste, heischrale 
graslanden op matig vochtige tot droge, voedselarme, zure, humeuze grond (Govaere en 
Vandekerkhove, 2004). De liggende vleugeltjesbloem werd tijdens het veldwerk waargenomen ter 
hoogte van bestand 37a, op een vochtig paadje. 
 
Rode dophei (Erica cinerea) is een soort van droge heiden op zeer voedselarme grond (Govaere & 
Vandekerkhove, 2004). Weeda is specifieker en noemt als standplaats droge tot matig vochtige, 
voedselarme en tamelijk humusarme, grofkorrelige, al dan niet leemhoudende zandgrond met 
grindbanken in de ondergrond (Runhaar et al., 2004). Het is een typische Atlantische soort, die in 
Vlaanderen vooral in de Atlantische droge heiderelicten rond Brugge voorkomt, en verder zeer 
fragmentair op het Kempisch plateau. Rode dophei werd in Pietersembos enkel waargenomen in 
bestand 182a. 
 
Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia) komt voor in pioniervegetaties op natte voedselarme zure 
bodem (Runhaar et al., 2004). De soort werd waargenomen in een geplagd stukje natte heide in 
bestand 23c, aan de westelijke vijveroever. 
 
Snavelbies (G) (Rhynchospora sp.): zowel witte als bruine snavelbies zijn typisch voor 
pioniervegetaties op natte voedselarme zure bodem (Runhaar et al., 2004). De soort werd 
waargenomen ter hoogte van de vijvers (bestand 23c&d). 
 
Veenbies (Scirpus cespitosus) is een soort van grasland op vochtige tot natte, arme zure bodems 
(Runhaar et al., 2004. Veenbies werd in 1993 nog waargenomen ter hoogte van het Asbroek 
(waarneming uit Florabank). 
 
Veenpluis (Eriophorum polystachion) vindt men vaak terug in verlandingsvegetaties in voedselarm 
(zwak) zuur water (Runhaar et al., 2004). De soort werd waargenomen in bestand 98a (ven) en 
samen met Waterdrieblad in de verlandingsvegetatie ter hoogte van de vijvers (bestand 23c). 
 
Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) is een soort van matig voedselarme, kalkarme, zure 
laagveenmoerassen (Govaere en Vandekerkhove, 2004). Volgens Runhaar et al. (2004) vindt men de 
soort vaak terug in verlandingsvegetaties, wat het geval is in Pietersembos. De soort werd er 
waargenomen ter hoogte van de meest westelijke vijver. 
 
- Zeldzaam 
Rode bosbes (Vaccinium vitis-idaea) komt voor in droge heiden op zeer voedselarme grond. Het is 
een kenmerkende soort voor een mozaïek van eiken-berkenbos en heidevegetaties (Govaere & 
Vandekerkhove, 2004). De soort werd in bestand 79a waargenomen door de terreinploeg (2001) en in 
de jaren ’80 door Jos Gorissen in het naburige bestand 62a. 
 
- Achteruitgaand 
Borstelgras (Nardus stricta) is een soort van onbemeste, heischrale graslanden op matig vochtige tot 
droge, voedselarme, zure, humeuze grond (Stieperaere en Fransen, 1982). De soort werd in 1993 
nog waargenomen ter hoogte van het Asbroek (waarneming uit Florabank). 
 
Eikvaren (Polypodium vulgare). Deze soort komt voor op licht beschaduwde, droge voedselarme, 
zwakzure tot kalkhoudende zandgronden. Belangrijke groeiplaatsen zijn lichte loofbossen, houtwallen, 
jeneverbesstruwelen. Binnen Pietersembos komt de soort voor langs houtwallen en beekoevers.  
 
Gewone dophei (Erica tetralix) komt voor in gesloten korte vegetaties op vochtige tot natte 
voedselarme zure bodems, maar ook in bos en struweel op natte voedselarme zure bodem (Runhaar 
et al., 2004). Volgens Govaere en Vandekerkhove (2004) is het een kenmerkende soort van vochtige 
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en natte heide en laagveen. De soort werd waargenomen in een geplagd stukje natte heide in bestand 
23c aan de meest westelijke vijveroever (samen met Ronde zonnedauw), in het zuidelijkste 
gagelstruweel van bestand 31b en in de bosbestanden 32a en 37b. 
 
Kamgras (Cynosurus cristatus) is een soort van matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond 
(Stieperaere en Fransen, 1982). De soort werd in 1993 nog waargenomen ter hoogte van het Asbroek 
(waarneming uit Florabank). 
 
Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus) is een soort van graslanden op droge, voedselarme tot matig 
voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond (Stieperaere en Fransen, 
1982). De soort werd in 1988 nog waargenomen ter hoogte van het Asbroek (waarneming uit 
Florabank). 
 
Muizenoor (Hieracium pilosella) is een soort van gesloten korte vegetaties op droge voedselarme tot 
matig voedselrijke bodems (Runhaar et al., 2004). In Pietersembos werd de soort waargenomen in de 
bestanden 20a en 122c. 
 
Struikhei (Calluna vulgaris) is net als veel van zijn familieleden kenmerkend voor stikstof- en 
fosforarme grond en gevoelig voor bemesting. De kieming vindt het beste plaats op open, iets 
vochtige, humeuze grond. In de lommer van andere houtgewassen verdwijnt de struikhei. Deze soort 
kan eveneens niet kiemen onder eigen scherm (Weeda et al., 1999).  
Ook deze soort werd in de meeste open bestanden waargenomen (20a, 23a, 29a, 15a, 122c), en 
daarnaast ook in 68 bos-proefvlakken, daar weliswaar steeds met een kleine bedekkingsgraad. Het 
veelvuldig voorkomen van deze soort in het bos heeft mogelijks te maken met de langlevende 
zaadbank, waardoor de soort steeds weer opduikt bij tijdelijke openingen in het bladerdek.  
 
Tormentil (Potentilla erecta) is in het algemeen kenmerkend voor onbemeste en voedselarme, in het 
bijzonder fosfaatarme, licht, humeuze grond. Gewoonlijk groeit zij op zonnige plaatsen, zelden in lichte 
schaduw. Voor het overige lopen de standplaatsen nogal uiteen. Kieming vindt vooral plaats op open 
plekjes met een lichte ophoping van ruwe humus, die onder invloed van zonlicht, kalk en/of een 
wisselende waterstand versneld wordt afgebroken. Als graslandplant is Tormentil bij uitstek 
kenmerkend voor schrale vegetaties (Weeda et al., 1999). In Pietersembos werd deze soort in de 
bestanden 23a, 23c&d, 37b 159a en 163a waargenomen.  
 
Wilde gagel (Myrica gale) komt voor op natte voedselarme (zwak) zure bodems. Het is een 
kenmerkende soort van gagelstruwelen, die aan de rand van heidevennen, in slenkvormige laagten in 
de heide en op ontwaterd hoogveen groeien. Gagelstruwelen zijn doorgaans één tot twee meter hoog 
(Govaere en Vandekerkhove, 2004). De soort werd in Pietersembos steeds onder de vorm van een (al 
dan niet verbossend) gagelstruweel teruggevonden, in de bestanden 21b&c, 23a&b, 31b, 32a, 33a, 
37b, 98a en 104a.  
 
Wintereik (Quercus petraea) komt voor op droge tot vochtige voedselarme (zwak) zure bodems 
(Runhaar et al., 2004). De soort werd in vijf bestanden waargenomen: 112a, 134a, 180b, 173a en 
191a. In de bosplaats Molenberg (bestand 112a) werd Wintereik enkel waargenomen in de struiklaag, 
in bestand 180b ook in de kruidlaag (verjonging) en de boomlaag. Aan de rand van bestand 134a 
werden enkele hakhoutstoven van meer dan 4 meter omtrek gevonden. De waarneming in bestand 
191a (in een oude houtwal) is afkomstig van bovenvermeld onderzoek naar autochtone bomen en 
struiken (Opstaele, 2001). 
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2.3.3.6 Oud bosplanten 

In Pietersembos komen er 21 soorten voor die kenmerkend zijn voor oud bos (gebaseerd op de lijst 
van Hermy et al. ,1999). Dit is vrij veel en bevestigt dat de ontbossing ten tijde van Ferraris slechts 
tijdelijk was. In Tabel 13 wordt de lijst weergegeven van de oud-bosplanten die werden waargenomen 
in Pietersembos. Hierna volgt een korte beschrijving van de opvallendste onder hen. 
 
Dalkruid (Maianthemum bifolium) is een oud-bosplant die aan de bodem tamelijk nauw omschreven 
eisen stelt, evenals bijvoorbeeld witte klaverzuring (zie verder). Op de meest voedselarme bodems 
ontbreekt de soort en op voedselrijke grond al evenzeer; zijn biotoop ligt ergens daartussenin (eerder 
naar het voedselarme toe). Over het algemeen is dalkruid een plant van oudere bossen op enigszins 
vochthoudende grond. Het bostype waarvoor de soort kenmerkend is behoort tot het Wintereiken-
Beukenbos (Weeda et al., 1999). De soort werd in Pietersembos waargenomen in de bestanden 62a, 
134a, 83c, 46a en 86a. De waarnemingen in de eerste drie bestanden zijn afkomstig van de vegetatie-
opnames uitgevoerd door de terreinploegen van Het Agentschap voor Natuur en Bos. De bestanden 
werden geklasseerd als Berken-Eikenbos met overgangen naar het Adelaarsvarenrijk Wintereiken-
Beukenbos. Voor wat betreft bestanden 86c en 46a gaat om om waarnemingen van J. Gorissen en A. 
Leyman, die niet meegespeeld hebben bij de bostypologie (zie hoger). De bestanden werden 
geklasseerd als Bosbesrijk Eiken-Berkenbos.  
 
Witte klaverzuring (Oxalis acetosella) is ook een oud-bosplant die thuishoort in loofbossen op 
vochthoudende, meestal lemige grond. In Eiken-Haagbeukenbossen kan zij grote oppervlakten 
bedekken. In loofbossen op arme bodem (type Wintereiken-Beukenbos) groeit witte klaverzuring 
binnen het overstromingsbereik van beken. In Pietersembos werd klaverzuring enkel ter hoogte van 
het Asbroek waargenomen, in de bestanden 19a, 24a, 30a, 31a, 31b en 33a.  
 
Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) is een soort die alleen tot volle wasdom komt op kalk- en 
voedselarme grond, die grote hoeveelheden ruwe humus bevat. De plant vestigt zich in een vroeg 
stadium van de bodemontwikkeling en breidt zich uit naarmate de bodem ouder en zuurder wordt. In 
Eiken- en Beukenbos groeien de varenbladeren tamelijk verspreid en breidt de plant zich niet uit. In 
het volle licht overheerst de plant daarentegen op haar groeiplaats volledig, schept zij haar eigen 
milieu en sluit zij de meeste andere planten uit (Weeda et al., 1999). De soort werd in 42 van de 258 
proefvlakken waargenomen. 
 

Tabel 13: Lijst oud-bosplanten (naar Hermy et al., 1999) waargenomen in Pietersembos. 

Soort Wetenschappelijke naam 

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum 

Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus 

Bosanemoon Anemone nemorosa 

Bosgierstgras Milium effusum 

Boshavikskruid Hieracium sabaudum 

Boswederik Lysimachia nemorum 

Dalkruid Maianthemum bifolium 

Gelderse roos Viburnum opulus 

Hazelaar Corylus avellana 

Hulst Ilex aquifolium 

IJle zegge Carex remota 

Knopig helmkruid Scrophularia nodosa 

Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas 

Mispel Mespilus germanica 

Reuzenzwenkgras Festuca gigantea 

Ruige veldbies Luzula pilosa 

Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana 

Wijfjesvaren Athyrium filix-femina 

Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum 
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Witte klaverzuring Oxalis acetosella 

2.3.3.7 Mossen 

In bijlage 7 wordt een overzichtslijst gegeven van de mossen waargenomen in Pietersembos. De 
gegevens zijn afkomstig van de vegetatie-opnames (Braun-Blanquet en Tansleys) uitgevoerd door de 
terreinploegen van het Agentschap voor Natuur en Bos, aangevuld met waarnemingen van een 
bryologische excursie op 16/09/1984 o.l.v. H. Stieperaere (Arts, 1989). Uit het verslag van de excursie 
blijkt dat het Asbroek zeer gevarieerd gebied met diverse vegetaties is: Nanocyperion vegetaties in het 
beweide deel, de veenmosrijke dopheidevegetaties, alsook mosvegetaties van rottende stronken en 
stammen op luchtvochtige plaatsen. In de bijhorende mosflora zijn levermossen goed 
vertegenwoordigd. Diverse zeldzame mossoorten komen voor zoals Calypogeia neesiana, Cephalozia 
macrostachya, Cladopodiella francisci, Kurzia pauciflora, K. sylvatica en Plagiothecium latebricola. 

2.3.3.8 Mycoflora 

Uit de paddenstoelendatabank van LIKONA (geraadpleegd september 2004) blijkt dat 187 soorten 
paddestoelen bekend zijn van de kwartierhokken waarin het Pietersembos gelegen is (zie bijlage 8). 
Daarvan zijn vier soorten bedreigd: Koperrode spijkerzwam (Chroogomphus rutilus), Mijtertje (Mitrula 
paludosa), Haagbeukboleet (Leccinum carpini), Roze spijkerzwam (Gomphidius roseus), één soort 
kwetsbaar Braakrussula (Russula emetica) en één soort zeldzaam: Safraanamaniet (Amanita crocea) 
volgens de Rode Lijst van enkele groepen paddenstoelen, van Walleyn & Verbeke (2000).  
 
Volgens Walleyn (pers. med., 2004) is ook Vibrissea truncorum een belangrijke aandachtsoort Deze 
soort is samen met Mitrula paludosa gebonden aan oligotrofe bronbeekjes (Vibrissea), kwelplassen 
e.d. De aanwezigheid van zuiver water is dus belangrijk. 
Er werden niet veel andere belangrijke soorten waargenomen, en ook minder zeldzame 
mycorrhizavormende soorten van schrale naaldbossen dan verwacht, wat zowel met de intensiteit van 
de inventarisatie te maken kan hebben als met het feit dat ze er niet voorkomen.  

Tabel 14: Rode Lijst-paddestoelen waargenomen in de kwartierhokken ter hoogte van Pietersembos (Bron 
waarnemingen: LIKONA). Bron Rode Lijst-status: Walleyn & Verbeke (2000). 

Wetenschappelijke naam  Soort  Rode lijst status 

Chroogomphus rutilus Koperrode spijkerzwam Bedreigd 

Mitrula paludosa Beekmijtertje Bedreigd 

Leccinum griseum  Haagbeukboleet Bedreigd 

Gomphidius roseus Roze spijkerzwam Bedreigd 

Russula emetica Braakrussula Kwetsbaar 

Amanita crocea Saffraanamaniet Zeldzaam 

 
In 2009 voerde de werkgroep Mycolim van LIKONA een excursie uit naar de omgeving van de 
Lepelvorm. Tijdens deze excursie werden de volgende Rode-lijstsoorten gevonden (recente 
Nederlandse Rode-lijst van Arnolds & Veerkamp, 2008). Bijzonder was ook de vondst van de Bruine 
grauwkop (Lyophyllum confusum). Het betreft de eerste waarneming in Limburg. 
 
Wetenschappelijke naam  Soort  Rode-lijststatus 

Collybia tuberosa  Purperknolcollybia Kwetsbaar-15 

Macrocystidia cucumis Levertraanzwam Kwetsbaar-7 

Melanophyllum haematospermum Verkleurzwammetje Kwetsbaar-7 
 
De ecologische vereisten van deze soorten werden opgezocht in de Nederlandse soortendatabank 
(www.soortenbank.nl): 
 
- Haagbeukboleet: bij haagbeuken, soms bij hazelaar of ratelpopulier, in loofbossen, parken en 

bermen op kalkhoudende lemige bodem, ectomycorrhizavormend. 
- Roze spijkerzwam: bij dennen, gedeeltelijk parasiterend op het mycelium van de Koeienboleet, in 

naaldbossen op droge, voedsel- en strooiselarme zandgrond, ectomycorrhizavormend, parasitair. 
- Koperrode spijkerzwam: bij tweenaaldige dennen in naaldbossen op droge, strooiselarme 

zandgrond en in de duinen. Mogelijk ook parasitair op het mycelium van Boleten en Vezeltruffels. 
ectomycorrhizavormend (mogelijk parasitair). 
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- Braakrussula: bij loof- en naaldbomen (den) in berkenbroekbos en naaldbos op vochtige, zure 
bodem, ectomycorrhizavormend. 

- Mijtertje Op onder water liggende bladeren en naalden van loof- en naaldbomen in (voedselarme) 
kwel- en brongebieden, venen, moerassen en broekbossen.  

- Purperknolcollybia: in groepen op gemummificeerde plaatjeszwammen (Melkzwammen, 
Russula's), of op humus of grof strooisel op voedselarm zand of leem, saprofiet. 

- Levertraanzwam: op humus en strooisel in loofbossen, parken, plantsoenen en bermen op 
voedselrijk zand of klei, saprofiet. 

- Verkleurzwammetje: op humusrijke bodem in parken, tuinen en loofbossen op voedselrijke klei en 
zand, saprofiet 

 
Volgens Walleyn (pers. med., 2004) kan op basis van bovenvermelde, eerder fragmentaire soortenlijst 
geen specifieke uitspraak gedaan worden naar het beheer toe. Algemeen kan men wel een aantal 
richtlijnen geven om bij het bosbeheer rekening te houden met paddenstoelen. De Nederlandse 
vereniging van Mycologen heeft per biotoopgroep een aantal richtlijnen opgesteld (bron: 
http://www.mycologen.nl). De richtlijnen voor paddenstoelenbeheer in bossen worden in onderstaand 
kader gegeven en stemmen voor een groot deel overeen met de criteria voor ecologisch bosbeheer: 
 
Paddenstoelenbeheer in bossen (bron: Nederlandse My cologenvereniging) 
Meer dan de helft van de inheemse soorten paddestoelen komt in bossen voor. Er bestaan grote 
verschillen tussen de paddenstoelenflora van bossen op zandgrond en kleigrond, bossen op natte en 
droge grond en loof- en naaldbossen. Het optimale beheer voor de paddenstoelenflora is echter in de 
meeste van deze bossen ongeveer gelijk. 
 
In jonge bossen, waar nog weinig bladophoping heeft plaatsgevonden, domineren boombegeleiders 
(ectomycorrhiza-soorten). Naarmate het bos ouder wordt neemt eerst het aandeel van bladafbrekende 
soorten toe en daarna ook het aandeel van houtafbrekende soorten. Boombegeleiders blijven vooral 
aanwezig op plekken waar zich weinig strooisel ophoopt, zoals hellinkjes, padranden en bosranden. 
De aanwezigheid van een gesloten mosdek is dikwijls een goede aanwijzing voor strooiselarme en 
paddenstoelenrijke plekken. Wie wat extra's wil doen voor de paddenstoelen kan vaak volstaan met 
kleine aanpassingen van het beheer. In onderstaande tabel worden daartoe adviezen gegeven. In 
kolom ‘gunstig’ staan beheersmaatregelen die gunstig zijn voor de paddenstoelen; in de kolom 
‘ongunstig’ staan de ingrepen die een negatief effect hebben op de paddenstoelenflora.  
 

Gunstig  
 

Ongunstig  

Het bos met rust laten Met zware machines het bos in 
 

Een gevarieerde leeftijdsopbouw en spontane 
bosontwikkeling 
 

Grote oppervlakten kappen en herplanten 
 

Gevarieerde soortensamenstelling Monoculturen 
 

Kleinschalig reliëf in het terrein Egaliseren, ploegen 
 

Dode stammen en dik hout laten staan cq 
liggen 
 

Snoeiafval laten liggen op kale, mosrijke reliëfrijke 
plekken 
 

Verwijderen van strooisel op schrale, niet 
verzuurde plekken en in bermen 
(stuifzand, lemig of kalkrijk zand) 
 

Strooiselophoping 
 

Extensieve beweiding om een dichte ondergroei van 
woekerende kruiden of struiken tegen te gaan 
 

Beweiding van oude, ongestoorde of korstmosrijke 
bossen 
 

Betreding beperken tot paden Betreding buiten de paden 
Verbrand hout en brandplekken Bemesting en/of bekalking 

 
Verdroging van natte bossen voorkomen  
 

Moerasbos compleet onder water zetten of 
voedselrijk oppervlaktewater aanvoeren 

Dichte opslag van Esdoorn, Vogelkers en 
Rododendron bestrijden 
 

Kappen van (korst-)mosrijke naaldbossen 
op kalkhoudende bodem 
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2.3.4 Fauna 
[3.2.2], [3.3.3]  

2.3.4.1 Zoogdieren 

Volgens de databank zoogdieren, samenwerkingsverband JNM en Natuurpunt (geraadpleegd in april 
2004), aangevuld met gegevens uit de roofdierendatabank van het INBO (geraadpleegd september 
2004) en met gegevens van een onderzoek naar vleermuizen (Willems et al., 2003), komen er 32 
soorten zoogdieren voor in de vier UTM-hokken ter hoogte van Pietersembos (FS84A, FS84B, 
FS84C, FS84D).  
 
Recent is ook Everzwijn terug waargenomen: deze soort komt regelmatig voor binnen het Asbroek en 
de omgeving van Pietersembos (pers. mededeling marc Stouten).  
 

Tabel 15: Soortenlijst zoogdieren waargenomen in en rond Pietersembos (UTM-hokken FS84A, FS84B, FS84C, 
FS84D), met in grijs de soorten die ooit in Pietersembos waargenomen werden. Bron Rode Lijst-status: Criel et al., 
1994.  

Soort Wetenschappelijke naam Rode lijst status Vindplaats* 
Aardmuis Microtus agrestis Momenteel niet bedreigd N, Z 
Bosmuis Apodemus sylvaticus Momenteel niet bedreigd P2 
Bosspitsmuis Sorex araneus Momenteel niet bedreigd P2, N, Z 
Bruine rat Rattus norvegicus Momenteel niet bedreigd P2 
Bunzing Mustela putorius Momenteel niet bedreigd P2, N, Z 
Das Meles meles Bedreigd  
Dwergmuis Micromys minutus Momenteel niet bedreigd N, Z 
Dwergspitsmuis Sorex minutus Momenteel niet bedreigd N, Z 
Dwergvleermuis sp. Pipistrellus sp. Momenteel niet bedreigd tot 

vermoedelijk bedreigd 
P1, N, Z 

Eekhoorn Sciurus vulgaris Momenteel niet bedreigd P2, N, Z 
Egel Erinaceus europaeus Momenteel niet bedreigd P2, N, Z 
Everzwijn Sus scrofa Momenteel niet bedreigd P1 
Franjestaart Myotis nattereri Vermoedelijk bedreigd P1 
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus Momenteel niet bedreigd P1 
Grootoorvleermuis sp. Plecotus auritus Vermoedelijk bedreigd tot bedreigd  
Haas Lepus europaeus Momenteel niet bedreigd P2, N, Z 
Hermelijn Mustela erminea Momenteel niet bedreigd P2 
Huismuis Mus musculus Momenteel niet bedreigd  
Huisspitsmuis Crocidura russula Momenteel niet bedreigd  
Konijn Oryctogalus cuniculus Momenteel niet bedreigd P2, N, Z 
Laatvlieger Eptesicus serotinus Momenteel niet bedreigd P1 
Mol Talpa europaea Momenteel niet bedreigd P2 
Muskusrat Ondatra zibethicus - Z 
Ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus Momenteel niet bedreigd  
Ree Capreolus capreolus Momenteel niet bedreigd P2, N, Z 
Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus Momenteel niet bedreigd N, Z 
Steenmarter Martes fiona Momenteel niet bedreigd P2, Z 
Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus Momenteel niet bedreigd  
Veldmuis Microtus arvalis Momenteel niet bedreigd N, Z 
Veldspitsmuis Crocidura leucodon Zeldzaam  
Vos Vulpes vulpes Momenteel niet bedreigd P2, N, Z 
Waterspitsmuis Neomys fodiens Bedreigd Z 
Watervleermuis Myotis daubentonii Momenteel niet bedreigd P1, N, Z 
Wezel Mustela nivalis Momenteel niet bedreigd P2, N, Z 
Woelrat Arvicola terrestris Momenteel niet bedreigd  
*: P1 = Pietersembos, recente waarneming, P2 = Pietersembos, waarneming 1977, N = Neerharerheide, Z = 
Vallei van de Zijpbeek 
 
Het vleermuizenonderzoek  van Willems et al. in 2003 leverde in Pietersembos  waarnemingen op 
van volgende vleermuizensoorten: franjestaart (4 waarnemingen), laatvlieger (4 waarnemingen), 
watervleermuis (5 waarnemingen) en gewone dwergvleermuis (43 waarnemingen) (Willems et al., 
2003). Zie Figuur 15. 
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Figuur 15: Waarnemingen vleermuizen in Pietersembos (Bron: Willems et al., 2003) 

 
Twee daarvan zijn Rode-lijstsoorten (Criel et al., 1994):  
• De franjestaart (Myotis nattereri; RL-status vermoedelijk bedreigd) jaagt voornamelijk in open 

bossen - met een voorkeur voor waterrijke, oude of vochtige bosgebieden - parkgebieden en 
dreven. Randvegetatie en oeverplanten lijken de aantrekkingskracht voor deze soort nog te 
vergroten. In onze streken wordt de franjestaart vooral omschreven als een boombewonende 
soort. Tijdens de kraamperiode bewoont deze soort voornamelijk oude, naar boven ingerotte 
spechtenholen, terwijl ze daarna vaker in dode holle bomen zijn aan te treffen. De dieren 
overwinteren vooral in ondergrondse verblijven, zoals bunkers (Van der Wijden, 2003). 
De soort werd vier keer waargenomen door Willems et al. (2003), telkens in de redelijk vochtige 
en laag gelegen gedeelten van het bos, voornamelijk langsheen de Asbeek (zie Figuur 15). Eén 
dier werd net ten noorden van het onderzoeksgebied waargenomen (aan een bosrand).  

 
• Grootoorvleermuizen zijn typische bossoorten: een groot gedeelte van de tijd foerageren ze in bos 

(liefst loof- of gemengd bos). Afhankelijk van de lokale situatie worden ook meer open gebieden 
gebruikt als jachtterrein. 
Zomerkolonies van de gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus; RL-status vermoedelijk 
bedreigd) kunnen zowel in gebouwen als in holle bomen en nestkasten aangetroffen worden. 
Individuele dieren verblijven meer achter losse schors en in holen, scheuren en spleten in (dode) 
bomen. De soort is hierbij niet kieskeurig. Grijze grootoorvleermuizen (Plecotus austriacus; RL-
status bedreigd) zijn meer gebonden aan menselijke omgeving en gebruiken uitsluitend gebouwen 
als zomerverblijfplaats. 
Grootoorvleermuizen zijn koudetolerant en overwinteren in een breed scala aan verblijfplaatsen. 
Naast de klassieke forten, ijskelders en bunkers worden ook halfopen grotjes, gewone kelders en 
huizen gebruikt. Vermoedelijk overwinteren ze soms ook in holle bomen (Boeckx & Verkem, 
2003). 
De grootoorvleermuis (sp.) komt echter niet met zekerheid voor in Pietersembos. Deze vleermuis 
(sp.) werd waargenomen in de twee meest noordelijke UTM-hokken, maar meer specifieke 
gegevens over de locatie hebben we niet. Ook wordt geen uitsluitsel gegeven of het gaat om de 
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gewone grootoorvleermuis of de grijze grootoorvleermuis, die moeilijk van elkaar te 
onderscheiden zijn. 
De soort werd niet waargenomen tijdens het vleermuizenonderzoek van Willems et al. (2003), dat 
zich toespitste op het deel van Pietersembos gelegen in de twee meest zuidelijke UTM-hokken. 

 
De andere drie vleermuizensoorten zijn momenteel niet bedreigd in Vlaanderen (Criel et al., 1994).  
 
Voor wat betreft de andere zoogdiersoorten  zijn enkel gedetailleerde gegevens van 1977 
beschikbaar, met daarnaast meer recente gegevens op uurhokniveau. Er zijn echter wel 
gedetailleerde gegevens beschikbaar van de nabijgelegen Vlaamse natuurreservaten Neerharenheide 
en ‘Vallei van de Zijpbeek’, die biotopen bevatten die vergelijkbaar zijn met het Asbroek. 
 
In 1977 bleken volgende zoogdiersoorten voor te komen in het domeinbos : mol, bosspitsmuis, egel, 
eekhoorn, bosmuis, bruine rat, haas, konijn, vos, steenmarter, hermelijn, wezel, bunzing en ree (Bron: 
Werkgroep Leefmilieu Lanaken, 1977). Aangezien deze soorten recent nog waargenomen werden in 
één van de UTM-hokken ter hoogte van Pietersembos, mogen we veronderstellen dat deze soorten 
nog steeds voorkomen in het domeinbos. Dit werd ook bevestigd door de boswachter (mond.med. M. 
Stouten, boswachter). Daarnaast zijn er sinds twee jaar ook regelmatig waarnemingen van everzwijn 
ter hoogte van het Asbroek. 
Het zijn allemaal momenteel niet bedreigde diersoorten volgens de Rode Lijst van Criel et al. (1994). 
 
In de nabijgelegen Vlaamse natuurreservaten Neerharerheide  en ‘Vallei van de Zijpbeek’  werden 
volgende extra soorten waargenomen: dwergspitsmuis, dwergmuis, rosse woelmuis, veldmuis, 
aardmuis (in beide natuurreservaten) en waterspitsmuis (enkel in de Vallei van de Ziepbeek). Bron: 
Beheerplan Vlaams natuurreservaat Hoge Kempen, 2003. 
Ook dit zijn allemaal momenteel niet bedreigde diersoorten volgens de Rode Lijst van Criel et al. 
(1994), met uitzondering van:  
• de waterspitsmuis (Neomys fodiens) die bedreigd is. Deze soort komt voor in waterrijke biotopen 

met een rijke oevervegetatie en structuurrijke, zacht glooiende oevers. Niet al te steile 
beekoevers, oevers van vijvers, kwelzones, moerassige gebieden en rietkragen vormen in 
Vlaanderen het biotoop bij uitstek van deze soort.  
Er zijn enkel waarnemingen van de waterspitsmuis bekend van het iets verder gelegen 
natuurreservaat ‘Vallei van de Ziepbeek’, maar aangezien het biotoop van de Asbeek 
vergelijkbaar is met dat van de Ziepbeek, is het niet denkbeeldig dat de soort ook daar voorkomt. 
De voornaamste bedreigingen zijn een achteruitgaande waterkwaliteit, het rechttrekken van beken 
en versterken van de oevers, waardoor zacht glooiende oevers en kleine overstromingsgebiedjes 
verdwijnen (Verkem, 2003). 

 
In de UTM-hokken  ter hoogte van Pietersembos werden nog twee extra Rode-lijstsoorten 
waargenomen: 
• De das (Meles meles; RL-status bedreigd) werd waargenomen in het UTM-hok FS84D, maar tot 

heden nog geen meldingen van das in het domeinbos zelf. Vermoedelijk gebruikt hij het gebied 
wel als doortrekker (pers.meded. J. Gorissen). Verwacht wordt dat de das zich in de toekomst zal 
vestigen op de drogere hellingen (pers. med. M. Stouten).  

 
• De veldspitsmuis (Crocidura leucodon; RL-status zeldzaam) verkiest vooral biotopen met een lage 

dekkingsgraad, zoals akkers, weilanden en akkerranden, met in het najaar en winter een 
verschuiving naar houtkanten en kleine bosjes (Verkem et al., 2003).  
De soort werd weliswaar in twee UTM-hokken waargenomen (FS84A en FS84D), maar gezien 
haar biotoopkeuze, lijkt het minder waarschijnlijk dat deze soort in Pietersembos zelf voorkomt.  

 
Relatie met het bosbeheer: 
 
Willems et al. (2003) raden aan om, aangezien de vleermuizen die stukken van het gebied lijken te 
verkiezen met loofbomen, de loofbosgedeelten te behouden en zo mogelijk uit te breiden. Het 
afboorden van naaldhoutpercelen met loofbomen kan helpen om vleermuizen te leiden naar geschikte 
(vochtige) maar momenteel vrij geïsoleerde stukken jachtgebied. 
 
De weg die aan de Lepelvorm begint en rondom de heuvel de loop van de Asbeek volgt, lijkt vrij goed 
benut door vleermuizen en kan dan ook best in de huidige toestand bewaard worden. Een goede 
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waterkwaliteit van de Asbeek en de vijvers impliceert onder meer een gezonde insectenpopulatie 
rondom deze beek, wat voor bijvoorbeeld foeragerende vleermuizen van belang kan zijn. 
 
Willems et al. (2003) lokaliseerden een 40-tal potentieel geschikte koloniebomen voor vleermuizen in 
het domeinbos Pietersem (zie Figuur 16). Ze situeren zich vooral in de beukendreven en het 
valleigedeelte. Aangezien 40 bomen voor een domein van meer dan 500 ha vrij weinig is, dienen deze 
bomen in de mate van het mogelijke ongemoeid gelaten te worden. Dode bomen en bomen met 
holten die een eventuele bedreiging voor wandelaars zouden vormen worden best gekandelaard. 
Naar de toekomst toe is het aangeraden dit aanbod aan holle bomen verder uit te breiden. Dit kan 
door voldoende bomen te selecteren die oud mogen worden. Bomen die al holten of aanzet tot holten 
vertonen genieten hier uiteraard de voorkeur.  
 

 

Figuur 16: Boomholten geïnventariseerd in het kader van een vleermuizenonderzoek te Pietersembos (Bron: 
Willems et al., 2003) 

2.3.4.2 Vogels 

Volgens de gegevens van de broedvogelinventarisatie (IN & Likona, geraadpleegd in mei 2004), 
komen er 75 broedvogelsoorten voor in de UTM-kilometerhokken en de IFBL-kwartierhokken ter 
hoogte van het Pietersembos (FS8345, FS8445, FS8545, FS8544, FS8644, FS8744, FS8543, 
FS8643, FS8743, FS8542, FS8642, FS8443, D754-31 en D753-42).  
 
Daarvan werden 43 soorten met zekerheid in het domeinbos zelf waargenomen, op basis van: 

- eigen waarnemingen tijdens biotoopkartering (2004) 
- waarnemingen van Vanreusel tijdens het dagvlinderproject (2002; 8 soorten) 
- waarnemingen in de vallei van de Asbeek in het kader van de broedvogelinventarisatie (1991; 

36 soorten) 
- waarnemingen ter hoogte van de Lepelvorm in het kader van de broedvogelinventarisatie 

(2002) 
 
De volledige lijst wordt weergegeven in bijlage 9. 
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Volgens de Rode Lijst van Vlaamse broedvogels  (Devos et al., 2004) zijn er van de lijst in bijlage 
drie soorten bedreigd (RL2): rietgors, boompieper en goudvink. Eerste twee voornoemde soorten zijn 
zeker broedend in de desbetreffende kilometerhokken. 
� De boompieper  (Anthus trivialis) is een bodembroeder die het overgrote deel van zijn voedsel op 

de grond weet te bemachtigen. Hij heeft een voorkeur voor open, weinig begroeide gebieden met 
verspreide bosjes en bomen die als zangpost kunnen dienen. De soort wordt aangetroffen in 
heidegebieden, licht verboste graslanden, jonge bosaanplanten en kaalkapterreinen, open bossen 
(Vermeersch et al., 2004). De soort werd tijdens de biotoopkartering waargenomen in de 
Asbeekvallei (2004) en tijdens een terreinbezoek in 2010 (waarneming Geert Sterckx).  

� De rietgors  (Emberiza schoeniclus) broedt vooral in moerasgebieden met overjarig riet of andere 
opgaande oevervegetaties, vaak met opslag van struiken. De laatste jaren heeft de soort zich ook 
aangepast aan drogere biotopen, zoals jonge, open bossen en akkergewassen. Een belangrijke 
bedreiging voor de soort is het verlies aan broedhabitat, vooral door drooglegging van 
moerasgebieden (Vermeersch et al., 2004). De soort werd in 1977 nog waargenomen in het 
domeinbos, meer recente waarnemingen zijn beperkt tot het kilometerhok FS8545, dat naast 
naald- en gemengd bos ook delen van de natte heide in de natuurreservaten Neerharenheide en 
Ziepbeekvallei omvat. 

� De goudvink  (Pyrrhula pyrrhula) werd in de zomer van 2006 waargenomen door B. Van Elegem 
ter hoogte van het Asbroek. De soort prefereert een mix van bossen en open vegetaties, vaak op 
vochtige bodems met veel mantel-zoomvegetaties met besdragende planten (o.a. vlier, gelderse 
roos, spork).  

 
 
Vijf soorten zijn kwetsbaar (RL3) volgens Devos et al. (2004): gekraagde roodstaart, huiszwaluw, 
matkop, nachtzwaluw en veldleeuwerik. Voor Pietersembos zijn de volgende soorten relevant: 
 
� Gekraagde roodstaart  (Phoenicurus phoenicurus): als broedhabitat verkiest deze soort oude 

Grove dennenbossen en gemengde bossen met veel open plaatsen of lichtrijke Eiken-
berkenbossen (Gabriëls et al., 1994). De soort werd waargenomen in de Asbeekvallei tijdens de 
biotoopkartering (2004). 

 
� De nachtzwaluw  (Caprimulgus europaeus) is een grondbroeder die structuurrijke heideterreinen 

en zandverstuivingen met gediversifieerde overgangen naar open bos verkiest als leefgebied. Bij 
gebrek aan of sterke aantasting van deze optimale habitats, vormen habitats uit de bossfeer zoals 
oude, open (naald)bossen, jonge aanplantingen, kaalkap-, brand- en stormvlakten belangrijke 
secundaire habitattypes (Beyen, 2000). De nachtzwaluw verkiest goed gedraineerde, droge en 
arme terreinen. De soort heeft verspreid staande bomen nodig als zangpost, vanwaar de 
mannetjes hun territoriumroep laten weerklinken (Gabriëls, 2001). De Nachtzwaluw is eveneens 
een vogelrichtlijnsoort. 

 
Tijdens het onderzoek van Gabriëls (2001) werden er in de hele vallei van de Ziepbeek, met 
Neerharerheide en een deel van de Asbeek 28 territoria gekarteerd. De soort werd in 
Pietersembos zelf ook waargenomen tijdens het dagvlinderproject van Vanreusel (2002). 
 
Het klassieke kaalslagsysteem biedt weliswaar telkens een tijdelijke (15 jaar) broedbiotoop, maar 
er zijn andere verjongingswijzen die globaal gezien (bosbouwkundig en ecologisch) minder 
nadelen hebben en toch ook de nachtzwaluwen de hun toekomende plaats geven. In een groot 
boscomplex op zandgrond zoals Pietersembos, waar permanent verjongingsfasen aanwezig zijn, 
stelt Van Boghout (1992) voor een gevarieerde leeftijdsopbouw van de bospercelen na te streven. 
Hierdoor ontstaat er een spreiding in tijd en ruimte van de verjongingsgroepen. In herbebossingen 
kunnen kleine gedeelten die mislukt zijn, best niet ingeboet worden, en bij kaalkappen laat men 
best enkele bomen per ha staan als rustboom en zangpost. Deze bomen dienen ook als 
herkenningspunt voor de vogels. 
Ook belangrijk zijn zones met kale bodem (zoals zandpaden en brandwegen). Creatie van open 
plekken door kappen van ‘overhoekjes’ kan hiertoe bijdragen. 
Tevens is het erg belangrijk om de open heideterreinen, waar nog stabiele populaties van 
Nachtzwaluw aanwezig zijn, te behouden en voldoende tegen de recreatiedruk te beschermen. 
Als grondbroeder is de soort immers erg verstoringsgevoelig tijdens het broedseizoen (mei-
augustus; Van Elegem, 1997).  
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De studie van Gabriëls (2001) geeft aan dat de favoriete broedhabitats zoals heide, jonge 
bosaanplanten en kaalkappen al geschikt zouden zijn vanaf een oppervlakte van 1.5 ha. 
 
Als beheersmaatregelen kunnen dus voorgesteld worden:  
- behoud van open terreinen  
- bij eventuele kaalkap enkele bomen per ha laten staan 
- niet inboeten 
- herstel van voormalige broedgebieden door o.a. plaggen (kleine open zanderige plaatsen van 

2 à 3 are zijn ideaal), kappen van struiken en bomen,...  
- afsluiten van (potentiële) broedplaatsen voor recreanten en zonodig opheffen van bestaande 

paden in en aan de randen van het broedgebied 
- zandwegen in het bos behouden en verder verbreden 
- overgang naaldbos naar open terrein minder abrupt en onregelmatiger maken (bv. bestanden 

55a, 55b, 15a) 
(Gabriels et al., 1994; Van Elegem, 1997; Gabriëls, 2001) 

 
� De matkop  (Parus montanus) benut vooral jonge wilgen-, berken- en elzenbossen met een groot 

aandeel dood hout. Ze worden ook in oudere dennenbestanden gevonden. Matkoppen zijn 
standvogels die zelfs de hardste winters kunnen overleven (Vermeersch et al., 2004). De soort 
werd tijdens de broedvogelinventaris van 1991 waargenomen in de Asbeekvallei. 

 
 
Vijf soorten zijn achteruitgaand (allemaal zeker broedend, behalve de koekoek): huismus, 
boerenzwaluw, ringmus, kneu en koekoek. Hiervan zijn de volgende soorten relevant voor 
Pietersembos: 
 
� De kneu  (Carduelis cannabina) kan men aantreffen in allerlei halfopen tot open landschappen 

zoals kleinschalig landbouwgebied, open terreinen met verspreid struikgewas, half verboste 
heideterreinen, jonge bosaanplantingen en kapvlaktes. Dichte bossen worden gemeden 
(Vermeersch et al., 2004). De soort werd tijdens de broedvogelinventaris van 1991 waargenomen 
in de Asbeekvallei en tijdens een terreinbezoek in 2010 (Geert Sterckx) 

 
� De koekoek  (Cuculus canorus) is één van de weinige broedparasitaire vogelsoorten in Europa en 

parasiteert ca. 100  vogelsoorten. Men kan de koekoek overal aantreffen op voorwaarde dat er 
voldoende potentiële gastheren in het gebied aanwezig zijn en dat de voedselvoorziening (bij 
voorkeur grote harige rupsen) gegarandeerd is. De territoriumgrootte kan sterk variëren en is 
afhankelijk van de gastheer: van 30 ha (rietvogels als gastheer) tot meer dan 300 ha (gastheer 
o.a. graspieper) (Vermeersch et al., 2004). De soort werd tijdens de broedvogelinventaris van 
1991 waargenomen in de Asbeekvallei. Tijdens een terreinbezoek in 2010 werden 2 zangposten 
genoteerd (Geert Sterckx). 

 
 
Van de volgende soort is de status in Vlaanderen onvoldoende gekend:  
 
� De kruisbek  (Loxia curvirostra) is een relatief nieuwe broedvogel in Limburg die allerlei 

naaldbossen verkiest als broedbiotoop. Hij bewoont open tot gesloten, bosrijke gebieden, en heeft 
een voorkeur voor grote bomen met een rijke kegelproductie. De nesten worden aangetroffen in 
Fijnspar en Lork (Gabriëls et al., 1994; Vermeersch et al., 2004). De soort werd in 2002 
waargenomen in Pietersembos tijdens het dagvlinderproject van Vanreusel.  

 
Naast hoger genoemde Rode-lijstsoorten komen ook nog drie vogelrichtlijnsoorten  voor (RL-status 
‘momenteel niet bedreigd’): 
 
� De zwarte specht  (Dryocopus martius) broedt in bossen van variabele leeftijd, zowel in 

naaldbossen als gemengde bossen. Om te broeden heeft de soort dikke bomen nodig, liefst 
beuken met kale stam. Foerageren doen ze meestal in dood hout (ook stronken) waar ze op zoek 
gaan naar mieren en schorskevers. Daarom zijn open gekapte plekken in het territorium 
interessant. Het is een standvogel die graag zijn oude nestholten hergebruikt (Vermeersch et al., 
2004). De soort werd in 2002 waargenomen in Pietersembos tijdens het dagvlinderproject van 
Vanreusel.  
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� De wespendief  (Pernis apivorus) is in onze streken de meest uitgesproken bosroofvogel. De 

soort vertoont een voorkeur voor vochtige, open loof- en gemengde bossen die een gevarieerde 
structuur hebben en meer dan 40 jaar oud zijn. Het hoofdvoedsel wordt gevormd door eieren, 
larven en poppen van Duitse en Gewone wesp. Kikkers, reptielen, eieren en jongen van 
middelgrote vogels, en andere insecten vormen een alternatief menu in koude en natte zomers 
met weinig wespen (Vermeersch et al., 2004). De soort werd waargenomen in de Asbeekvallei 
tijdens de biotoopkartering (2004). 

 
Relatie met het bosbeheer:  
� Voor de typische bosvogels (zoals Glanskop, Matkop, Boomklever, Boomkruiper, Kleine bonte 

specht, Gekraagde roodstaart, Zwarte specht, ...) zijn vooral de structuurrijkdom in de bestanden, 
en de loofhoutsingels, belangrijk. Om te broeden heeft de zwarte specht dikke bomen (vooral 
beuken) nodig. 

� Bij het beheer dient ook voldoende aandacht besteed te worden aan de vogels van open en 
halfopen terrein (zoals nachtzwaluw, boompieper, sprinkhaanzanger, roodborsttapuit, …). 
Aandachtspunten zijn ondermeer: verbreden van zandwegen, creatie kleine open zanderige 
plekken, behoud van open terreinen met vrijstaande bomen, … (zie hierboven bij nachtzwaluw). 

� In de potentiële foerageerzones van nachtzwaluw is het aangeraden reerasters rond nieuwe 
aanplanten beter zichtbaar te maken door het ophangen van linten. Daarnaast kan de soort ook 
profiteren van meer geleidelijke overgangen van bos naar open heidevegetaties. Zulke 
overgangen moeten niet opgevat worden als mantelzoomvegetateis, maar eerder als een gordel  
van golvende bosranden. 
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2.3.4.3 Amfibieën en reptielen 

In het gebied komen 8 soorten amfibieën voor en 3 soorten reptielen. De soortenlijst werd 
aangeleverd door L. Crevecoeur (LIKONA), aangevuld met gegevens van J. Gorissen, natuurwachter, 
(pers. med. 2004).  
Vijf soorten behoren tot de Rode Lijst: ze zijn kwetsbaar (gladde slang) of zeldzaam (hazelworm, 
heikikker, levendbarende hagedis en vinpootsalamander). Bron Rode Lijst-status: Bauwens & Claus 
(1996). 

Tabel 16: Soortenlijst amfibieën en reptielen waargenomen in Pietersembos (Bron: LIKONA + pers. meded. Jos 
Gorissen). Bron Rode Lijst-status: Bauwens & Claus (1996). 

Soort Wetenschappelijke naam Rode lijst status Vindplaats* 

alpenwatersalamander Triturus alpestris Momenteel niet bedreigd A, SB, L 

bruine kikker Rana temporaria Momenteel niet bedreigd SB, L 

gewone pad Bufo bufo Momenteel niet bedreigd SB 

groene kikker - synklepton Rana esculenta - synklepton momenteel niet bedreigd A, SB, L 

heikikker Rana arvalis Zeldzaam L 

kleine watersalamander Triturus vulgaris Momenteel niet bedreigd A 

watersalamander sp. Triturus sp. Momenteel niet bedreigd SB 

vinpootsalamander Triturus helveticus Zeldzaam A, SB, L 

gladde slang Coronella austriaca Kwetsbaar A 

hazelworm Anguis fragilis Zeldzaam A 

levendbarende hagedis Lacerta vivipara Zeldzaam A 

* Vindplaats: A = Asbroek; L = Lepelvorm; SB = Medisch Inst. St. Barbara 
 
Eén soort van deze lijst is kwetsbaar volgens de Rode Lijst van Bauwens & Claus (1996): 
• De gladde slang  (Coronella austriaca) vertoont in onze streken een duidelijke voorkeur voor 

droge, zonbeschenen terreinen. Zo wordt ze aangetroffen in droge heiden, langs bosranden, in 
droge graslanden, in open plekken in loofbossen en op grazige hellingen. Zoals de meeste 
reptielen verkiest ook de gladde slang biotopen die een kleinschalige afwisseling bieden van 
zonbeschenen en schaduwrijke plekjes. Daarom is de aanwezigheid van een dichte 
bodembegroeiing van lage dwergstruiken (bv struikheide, bosbes) of grassen, samen met 
verspreid staande struiken of bomen, belangrijk. Binnen deze biotopen kan men de gladde slang 
vaak aantreffen langs lijnvormige structuren zoals bosranden, (oude) spoorwegtaluds, landduinen 
en wegranden, die een kleinschalige variatie in microklimaat bieden. 
De gladde slang werd ondermeer in bestand 122c (verbossende open heide) waargenomen 
(mond. med. houtvester G. Mees, 2004). Daarnaast zit er ook een populatie in de aangrenzende 
Neerharerheide.  
Specifieke beheersmaatregelen bestaan, naast het garanderen van voldoende rust voor deze erg 
verstoringsgevoelige soort, vooral uit het creëren van kleinschalige ruimtelijke variatie in 
heideterreinen (Schops, 1999). Daarnaast dient ook het heidebeheer afgestemd te worden op de 
vereisten van deze soort (Van Delft, J.J.C.W & van Rijsewijk, A.C., 2006). Het grootste probleem 
voor deze soort is de versnippering van leefgebieden, waardoor populaties niet meer kunnen 
uitwisselen. Daarom voorzien de Gewestelijke Instandhoudingsdoelstellingen voor gladde slang 
extra heideuitbreidingen om de verschillende leefgebieden met elkaar te verbinden en de kwaliteit 
te verbeteren. Gezien het groot belang van dit habitatrichtlijngebied voor deze soort in 
Vlaanderen, zal het beheerplan streven naar versterking van het leefgebied in het Asbroek en de 
verbinding ervan met de Neerharerheide. 

 
Vier soorten zijn zeldzaam volgens de Rode Lijst van Bauwens & Claus (1996):  
• De vinpootsalamander  (Triturus helveticus) komt vooral voor in of nabij heideterreinen en relatief 

kleine loof- en naaldbossen op zandige en vlakke bodem. Tevens is de soort te vinden nabij grote 
boscomplexen en hellingbossen in heuvelachtige gebieden. Plassen met stilstaand water, zoals 
karrensporen, sloten, weidepoelen, vijvers, vennen, bronnen en bospoelen worden gebruikt als 
voortplantingswater. Op het land verschuilt de soort zich op vochtige plaatsen, vaak in groep, 
onder stenen of hout in de nabijheid van water. 
De vinpootsalamander werd zowel ter hoogte van het Asbroek, de Lepelvom en het Medisch 
Instituut St. Barbara waargenomen. 
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Zoals bij de meeste amfibieën vormt het verlies van voortplantingsplaatsen een belangrijke 
bedreiging. Het behoud van heide en bossen met de daarin aanwezige voortplantingsplaatsen 
verdient aanbeveling, met een bijzondere aandacht voor de aanleg van nieuwe sloten en poelen 
(Schops, 1999). 

 
• De heikikker  (Rana arvalis) is een soort van vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke 

biotopen, zoals vochtige heiden, laagveengebieden en voedselarme moerassen. Als 
voortplantingsplaatsen worden veelal vennen in uitgestrekte heideterreinen gebruikt. Tevens 
worden voedselarme tot iets voedselrijkere sloten, vennen en  vijvers aan de rand van 
heideterreinen gebruikt, en soms ook vennen temidden van dennenaanplanten. De landbiotoop 
wordt gevormd door vochtige heiden, schrale graslanden en bossen, waar ze eerder een 
zwervend bestaan leiden. Grote aantallen landactieve heikikkers worden dan ook zelden 
aangetroffen.  
De soort werd in Pietersembos tot nu toe enkel ter hoogte van de Lepelvorm waargenomen. 
Het areaal van de heikikker is erg verkleind door ondermeer de grootschalige ontginning van 
heidegebieden en de verbossing die steeds verder oprukt in heidegebieden. Het behoud en de 
bescherming van heidegebieden zijn essentieel voor het behoud van de heikikker in Limburg 
(Schops, 1999). 

 
• De hazelworm  (Anguis fragilis) wordt in onze streken vaak aangetroffen in loof- of gemengde 

bossen, dikwijls op hellingen en in broekbossen. Ook in de overgangszone tussen bos en meer 
open vegetaties (grasland, heide), langs bospaden en in kapvlakten worden frequent 
hazelwormen waargenomen. Adelaarsvaren wordt soms als overwinteringsplek gebruikt. De 
volwassen dieren lijken meer voor te komen in drogere biotopen, terwijl juvenielen vooral te 
vinden zijn in relatief vochtige biotopen (Schops, 1999). In Pietersembos werd de hazelworm tot 
nu toe enkel ter hoogte van het Asbroek waargenomen. 
Voor het behoud van de hazelworm is het van belang de halfopen biotopen te bewaren en 
voldoende structuurvariatie te verzekeren.  
 

• De levendbarende hagedis  (Lacerta vivipara ) verkiest vochtige heide- en veenvelden met 
opslag van berk en grove den. Binnen deze biotopen houden de hagedissen zich vooral op nabij 
struiken en kleine bomen. Ook in de randzones van vochtige heidevelden naar bossen worden 
dikwijls grote aantallen hagedissen aangetroffen. 
De levendbarende hagedis wordt ook gevonden in drogere biotopen zoals struikheidevelden, 
duinen, open plekken in bossen en heischrale graslanden. Ook relatief droge hellingen begroeid 
met struikheide, brem en bramen, verlaten zandgroeven en andere geaccidenteerde terreinen 
worden bewoond, hoewel in lagere densiteiten. Daarnaast bewoont de soort soms ook een breed 
gamma aan lijnvormige landschapselementen zoals bosranden, wegen en brandgangen in 
bossen, wegbermen, spoorwegtaluds, dijken, hagen, houtwallen en holle wegen. Deze dienen 
vaak ook als verbindingszone tussen meer optimale biotopen. 
De soort werd in Pietersembos tot nu toe enkel ter hoogte van het Asbroek waargenomen. 
Het behoud van de resterende vochtige heidegebieden en hun relicten is de belangrijkste 
beschermingsmaatregel voor deze soort (Schops, 1999). 

 
De overige amfibieën uit het gebied (gewone pad, groene en bruine kikker, alpenwatersalamander en 
kleine watersalamander) zijn momenteel niet bedreigd. 
 
In de nabijgelegen Vlaamse natuurreservaten Neerharerheide en ‘Vallei van de Zijpbeek’  werden 
geen extra Rode-lijstsoorten waargenomen. Bron: Beheerplan Vlaams natuurreservaat Hoge Kempen, 
2003. 
 
De rugstreeppad (Bufo calamita; RL-status: zeldzaam) werd waargenomen in de UTM-hokken FS84A 
en B (Bron: databank herpetofauna IN, geraadpleegd mei 2004). Het betreft waarschijnlijk 
waarnemingen uit het Vlaams natuurreservaat Mechelse heide , waar de soort met zekerheid 
voorkomt, ondermeer ter hoogte van de Kikbeekbron (Bron: Beheerplan Vlaams natuurreservaat Hoge 
Kempen, 2003). 
 
Relatie met het bosbeheer  
Amfibieën en reptielen zijn gezien hun levenswijze in ons land gebonden aan structuurrijke, lage en 
open vegetaties, liefst snel opwarmende en voedselarme ondergrond in combinatie met eerder 
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gesloten opgaande vegetaties. Versnippering, verontreiniging en verdwijnen/degradatie van 
heideterreinen vormen momenteel de belangrijkste bedreigingen. 
 
Het behoud en de bescherming van (droge en vochtige) heidegebieden in combinatie met opgaande 
vegetaties blijkt bijgevolg essentieel te zijn, voor de bescherming van zowel amfibieën als reptielen.  
 
Ook is het aangewezen de aanwezige voortplantingsplaatsen te behouden en eventueel nieuwe 
sloten en poelen aan te leggen. 
 
Specifiek voor de gladde slang, moet gestreefd worden naar kleinschalige ruimtelijke variatie in de 
heideterreinen en dienen recreatieluwe zones afgebakend te worden om zo voldoende rust te 
garanderen voor deze erg verstoringsgevoelige soort. Daarnaast moet werk gemaakt worden van een 
geschikte verbinding tussen het Asbroek en de Neerharerheide. 

2.3.4.4 Vissen 

Door het INBO werden in maart 2002 visbestandopnames (door middel van elektrovisserij) uitgevoerd 
in de Asbeek  (Van Thuyne & Breine, 2002). De staalname gebeurde ter hoogte van de 
Sprokkelstraat, iets ten zuiden van de Lepelvorm (bestanden 149a, 208a, 171a). Enkel de beekprik 
(Lampetra planeri) werd er aangetroffen. Deze soort wordt als kwetsbaar omschreven (Bron Rode 
Lijst-status: Vandelannoote et al., 1998) en is daarenboven een soort van Bijlage II van de 
Habitatrichtlijn. 
 
In 2009 werden de Asbeek afgevist in opdracht van de Provincie Limburg. (bron. Thierry Gaethofs, 
Provinciale visserijcommissie Limburg). Deze gegevens zijn nog niet gepubliceerd maar konden wel al 
gebruikt worden voor dit beheerplan. In 2009 werd beekprik aangetroffen op het traject ter hoogte van 
Steenselberg, waar 4 larven werden gevangen. Net stroomopwaarts van de Lepelvorm werden 
verrassend genoeg geen vissen gevangen. Verder stroompwaarts werden geen afvissingen 
uitgevoerd om het gebied niet te verstoren. Stroomafwaarts werden vooral meer algemene soorten 
gevangen met een algemene dominantie van driedoornige stekelbaars. Daarnaast kwamen snoek, 
riviergrondel, rietvoorn, blankvoorn voor. 
 
Beekprik is echter ook stroomopwaarts in de Asbeek aanwezig (pers. mededeling Marc Souten). De 
soort werd ter hoogte van het begrazingsblok aan het Asbroek waargenomen bij het terreinwerk in het 
kader van de biotoopkartering (2004). 
 
In de Ziepbeek  werden bij de visbestandopnames van maart 2002 (Van Thuyne & Breine, 2002) 
naast de beekprik ook nog volgende soorten aangetroffen: baars, zeelt, riviergrondel, Amerikaanse 
hondsvis en zonnebaars (deze laatste twee zijn exoten). Het betreft momenteel niet bedreigde soorten 
(Vandelannoote et al., 1998). 
 
Tijdens de afvissing van 2009 door de Provincie Limburg (bron. Thierry Gaethofs, Provinciale 
visserijcommissie Limburg) werden tevens zeer hoge dichtheden Beekprik vastgesteld op de 
Ziepbeek. Daarnaast kwamen ook Amerikaanse hondsvis, snoek en zonnebaars voor. Het leefgebied 
van de soort sterkt zich uit vanaf de Sluisvijver en de natte heide stroomopwaarts de Gaarvijver. 
Stroomopwaarts deze natte heide, aan de voet van de steilrand werd de soort niet aangetroffen. In de 
Ziepbeekvallei werd beekprik zowel in natte heide als in een schaduwrijk berkenbosje aangetroffen. 
Larven werden o.a. aangetroffen in het natte heidegebied in een recent gegraven bevloeiiingsgeul met 
plas-drassituatie samen met snoek, zonnebaars en vinpootsalamander. 
 
In een biotoopstudie van 1977 (Merken, 1977) wordt naast de Ziepbeek en Asbeek ook de vijvers van 
het Asbroek afgevist: Hier kwamen de volgende soorten voor: snoek, karper, zeelt en baars. Dit zijn 
alle momenteel niet bedreigde soorten (Vandelannoote et al., 1998). 
 
De ongestoorde bronbeken van Asbeek en Ziepbeek vormen belangrijke refugia voor deze soort in 
Vlaanderen. Zowel de Ziepbeek als Asbeek zijn qua beektypologie uniek in Limburg. Deze diep 
ingeschuurde, smalle beekdalen met een abrupt verval langsheen de steilrand van de Maaspuinkegel 
hebben in tegenstelling tot de Kikbeek de tand des tijds veel beter overleefd. Het behoud van deze 
sterk meanderende beektrajecten en het vrijwaren van de heterogene sedimentsamenstelling in het 
opwaartse gedeelte van beide beken is onontbeerlijk voor het voortbestaan van deze soort. In het 
actieplan van het Duurzaam Lokaal Waterplan (DULO) voor het deelbekken ‘Kikbeek en Ziepbeek’ 
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wordt een waaier aan maatregelen, voorgesteld om het huidige beperkte leefgebied van de soort te 
verbeteren door overstorten te saneren, vismigratieknelpunten op te heffen en de afwatering van 
bronnen terug naar de natuurlijke waterloop te laten lopen (Provincie Limburg Sectie waterlopen, 
2009). Op die manier kan het leefgebied van Beekprik in het Nationaal Park hoge Kempen 
ontsnipperd en vergroot worden.  
 
In het kader hiervan werd een ontsnipperingsplan voor de Asbeek opgesteld. Voor het domeinbos 
Pietersembos voorziet dit plan concreet de volgende acties (Arcadis, 2009): 
 

• Opheffen van overstort, gelegen ter hoogte van de N77. Dit overstort ter hoogte van bestand 
158a loost via een afvoergracht afvalwater in de Asbeek. Er zijn projecten gepland om dit 
overstort te saneren: er zullen maatregelen genomen worden in het opwaartse deel van de 
riolering. Deze maatregelen zullen uitgevoerd worden door Infrax en Aquafin; 

• Vervanging van 2 duikers ter hoogte van de Bosstraat (bestanden 164a en b) die actueel 
werken als migratiebarrièrre; 

• Opheffen bestaand verdeelwerk en stuw in bestand 173a: vervanging door nieuw 
natuurtechnisch verdeelwerk en hermeadering van de beek. De actuele inbuizing wordt 
grotendeels vervangen door een meanderende beekbedding en de permanente stuw wordt 
vervangen door een constructie met schotbalk die tijdelijke opstuwing toelaat. 

 
 
Relatie met het bosbeheer  
 
Daar beekprikken voorkomen in zuivere tot zeer zuivere waterlopen is het van belang de 
waterkwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Hiervoor dient het overstort ter hoogte van bosbestand 
158a gesaneerd te worden. 
 
 Vee dat de waterloop als drink- en waadplaats gebruikt, kan, vooral tijdens de zomermaanden 
wanneer de waterstanden laag zijn, door haar excrementen zorgen voor een verlaagd 
zuurstofgehalte, zodat de beek ongeschikt wordt voor larven. De huidige bezetting van vee in het 
Asbroek blijkt geen probleem te vormen. Mocht er een hogere bezetting van vee komen, is het 
aangewezen de Asbeek onbereikbaar te maken voor vee door middel van een oevervegetatie of een 
afsluiting. 
 
De inrichtingsmaatregelen aan de duikers ter hoogte van de Bosweg en de hermeandering en 
opheffen van stuwen ter hoogte van bestand 173a stuwen worden overgenomen in dit beheerplan.  
 
Daarnaast is het ten sterkste afgeraden slijkruimingen of wijzigingen in de loop van de beek uit te 
voeren. Het ingedijkte deel van de Asbeek stroomafwaarts het Asbroek moet wel sporadisch geruimd 
worden om waterafvoer naar de lepelvorm en de heimolen te garanderen. Deze onvermijdbare 
onderhoudsruimingen moeten in ruimte en tijd gespreid worden en worden manueel uitgevoerd.  
 
Binnen Pietersembos worden geen visuitzettingen toegestaan. 
 

2.3.4.5 Ongewervelden 

2.3.4.6 Dagvlinders (Lepidoptera) 

De soortenlijst van de dagvlinders (zie Tabel 17) is afkomstig uit de databank van de Vlaamse 
vlinderwerkgroep (geraadpleegd mei 2004) aangevuld met gegevens uit een recent onderzoek 
“Herstel van dagvlinderpopulaties in en om het Nationaal Park Hoge Kempen” (Vanreusel et al., 2002) 
en met gegevens van J. Gorissen (natuurwachter).  
Er werden reeds 14 dagvlindersoorten waargenomen in Pietersembos, waarvan drie Rode-lijstsoorten. 
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Tabel 17: Soortenlijst dagvlinders waargenomen in Pietersembos. Bron Rode Lijst-status: Maes & Van Dyck (1999). 

Soort Wetenschappelijke naam Rode lijst status Vindplaats* 

Bont dikkopje Carterocephalus palaemon Kwetsbaar A1, P 

Bont zandoogje Pararge aegeria Momenteel niet bedreigd A1, A3, P 

Boomblauwtje Celastrina argiolus Momenteel niet bedreigd B 

Boswitje Leptidea sinapis Met uitsterven bedreigd P 

Bruin zandoogje Maniola jurtina Momenteel niet bedreigd A1, B, V 

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni Momenteel niet bedreigd A1, P, B, V 

Dagpauwoog Inachis io Momenteel niet bedreigd A1, B, V 

Eikenpage Neozephyrus quercus Momenteel niet bedreigd A1, P, B, V 

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album Momenteel niet bedreigd A1, V 

Groot dikkopje Ochlodes venata Momenteel niet bedreigd A1, B, V 

Groentje Callophrys rubi Kwetsbaar A1 

Klaverblauwtje Polyommatus semiargus Met uitsterven bedreigd Z 

Klein geaderd witje Pieris napi Momenteel niet bedreigd A1 

Klein koolwitje Pieris rapae Momenteel niet bedreigd A1 

Kleine vos Aglais urticae Momenteel niet bedreigd A1 

Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas Momenteel niet bedreigd A1 

Kleine IJsvogelvlinder Limenitis camilla Kwetsbaar / 

Koevinkje Aphantopus hyperantus Momenteel niet bedreigd A1, V 

Koninginnenpage Papilio machaon Momenteel niet bedreigd P 

Landkaartje Araschnia levana Momenteel niet bedreigd A1 

Oranje zandoogje Pyronia tithonus Momenteel niet bedreigd A1, A2, B 

Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola Momenteel niet bedreigd V 

*Vindplaats: A1 = Asbeek-bron, A2 = Asbeek-Bovenloop, A3 = Asbeek, B = Bessemer; P = Pietersheimbos, V = 
Vier Heren, Z = Zangersheide 
 
Vijf soorten dagvlinders van deze soortenlijst zijn kwetsbaar volgens de Rode Lijst van Maes & Van 
Dijck (1999): bont dikkopje, groentje,  boswitje, klaverblauwtje en kleine ijsvogelvlinder. 
 
• Het bont dikkopje  (Carterocephalus palaemon) leeft op de overgang van vochtige graslanden 

naar vochtige bossen, op open plekken en brede bospaden in broekbossen en in heiden, vaak in 
de buurt van kleine open waters als grachten of vennen. Het bont dikkopje vliegt in 1 generatie per 
jaar van begin mei tot eind juni. 
De wijfjes zetten de eitjes af ongeveer halverwege op de bovenkant van een pas uitgekomen blad 
van pijpenstrootje of hennegras, maar ook op andere breedbladige grassen van het geslacht 
struisriet, kropaar, timoteegras, witbol en vossenstaart. Deze waardplanten staan meestal in een 
strook van 1 meter van de bosrand of op een open en vrij vochtige, grazige en schaduwrijke plek 
in het bos in vegetaties die al meerdere jaren niet meer gemaaid werden. De rups blijft tot 
ongeveer eind oktober van de waardplanten eten en het is dan ook belangrijk dat de waardplanten 
voldoende lang groen blijven. 
De grootste bedreiging voor het bont dikkopje is verdroging waardoor de waardplanten niet 
voldoende lang gebruikt kunnen worden als voedsel voor de rupsen en de soort haar levenscyclus 
niet kan voltooien.  
Het beheer voor bont dikkopje moet dan ook gericht zijn op het instandhouden van de 
verschillende situaties, die nodig zijn voor het voltooien van de levenscyclus: meestal komt dit 
neer op een beheer van nietsdoen of het periodiek (om de 5 à 7 jaar) openkappen van 
dichtgroeiende plaatsen of het verbreden van bospaden(tot ca. 20-30 m). Begrazing kan enkel als 
het zeer extensief gebeurt (meestal volstaat begrazing door reeën en konijnen), aangezien er 
voldoende hoog gras nodig is voor het maken van een overwinteringsspinsel. Als er een 
maaibeheer toegepast wordt, moeten er steeds grote delen ongemaaid blijven en blijft ook de 
bosrand best ongemaaid om steeds te kunnen voorzien in geschikte eiafzetplaatsen en in de vrij 
grote nectarbehoefte. Voor het voortbestaan van een lokale populatie is het belangrijk dat er 
verschillende geschikte leefgebieden in elkaars nabijheid liggen zodat er voortdurend uitwisseling 
tussen de verschillende populaties kan gebeuren. Hiervoor kunnen brede, bloemrijke bospaden 
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best opengehouden of verbreed worden omdat ze eventueel kunnen dienen als verbinding tussen 
dergelijke terreinen (Maes & Van Dyck, 1999).  
 
In het Asbroek komt het bont dikkopje voornamelijk voor in de brandgangen, op en om de met 
Pijpenstrootje begroeide dijken rond de vennen en tussen het gagelstruweel op de overgang naar 
de Neerharerheide. Tijdens het veldwerk werden vleugelresten gevonden op zonnedauw ter 
hoogte van de vijvers. 
In het Pietersembos werd de soort waargenomen in enkele bospaden en op open plekken met 
pijpenstrootje, maar voornamelijk in de onmiddellijke nabijheid van de open ruimtes van Asbroek 
en Neerharerheide. Naar alle waarschijnlijkheid is er spontane maar beperkte uitwisseling tussen 
deze populaties en die van de Vallei van de Ziepbeek (Vanreusel et al., 2002). 

 
• Boswitje  (Leptidea sinapis) is een zeer zeldzame soort in Vlaanderen. Het leefgebied bestaat uit 

bosranden, brede bospaden en schrale (kalk)graslanden. De wijfjes zetten hun eitjes af op o.a 
Veldlathyrus, Gewone rolklaver, Moerasrolklaver en Vogelwikke. Deze planten moeten wat 
uitsteken boven de omringende vegetatie. De beste leefgebieden voor het boswitje zijn licht 
beschaduwde plaatsen (20-50% schaduw op paden in jonge bossen, struikopslag). Als de 
hoeveelheid schaduw boven de 50% uitstijgt, verdwijnt het boswitje uit het gebied. De vlinder 
vliegt in twee generaties per jaar waarvan de eerste vliegt van begin mei tot midden juni (met een 
piek tussen 10 mei en 10 juni) en de tweede van begin juli tot eind augustus. Het is een vrij 
honkvaste soort, waarvan echter regelmatig zwervers worden waargenomen op aanzienlijke 
afstanden van bekende populaties. 

 
De soort kwam tot voor kort in Vlaanderen alleen voor ter hoogte van het Albertkanaal in Lanaken. 
Sinds enkele jaren breidt de soort echter uit en werd ze in de omgeving van het Nationaal Park 
Hoge Kempen aangetroffen op de terril van Eisden, in Wiemesmeer, de Kikbeekbron. In 2010 
werd de soort o verschillende plaatsen aangetroffen in Pietersembos (mededeling Jos Gorissen-
boswachter). 

 
• Klaverblauwtje ( Polyommatus semiargus): het leefgebied bestaat uit schrale (kalk)graslanden De 

vlinder vliegt meestal in twee generaties per jaar: de eerste vliegt van midden mei tot eind juni 
(met een piek tussen 20 mei en 20 juni) en de tweede van midden juli tot eind augustus (met een 
piek tussen 20 juli en 20 augustus). In zeer warme jaren kan er een derde generatie vliegen van 
eind augustus tot begin oktober. De waardplant van deze met uitsterven bedreigde soort is 
merkwaardig genoeg de zeer algemene rode klaver. Door overbemesting van de meeste 
graslanden komt rode klaver echter te vroeg in bloei. Ook worden bemeste graslanden 
verschillende keren per jaar gemaaid waardoor de vlinder zijn levenscyclus niet kan voltooien. De 
wijfjes zetten de eitjes af in de nog net niet geopende bloemhoofdjes van rode klaver. De rups 
voedt zich aanvankelijk bijna uitsluitend met de bloemen en enkel in noodgevallen worden ook de 
bladeren van de waardplant gegeten. In latere stadia voeden de rupsen zich ook met bladeren 
van Rode klaver. De rupsen overwinteren in de strooisellaag. 
 
De soort komt voor in de aangrenzende Zangersheide met zekere waarnemingen tot 2008 en 
2009 (mededeling Jos Gorissen). 

 
• De voornaamste leefgebieden van het groentje  (Callophrys rubi) in Vlaanderen zijn droge en 

vochtige heiden. De vlinder vliegt in 1 generatie van begin mei tot eind juli. De wijfjes zetten de 
eitjes af op of in de onmiddellijke omgeving van blad- of bloemknoppen van verschillende 
struikachtigen: gewone dophei, gewone brem, blauwe bosbes, struikhei, sporkehout en 
gaspeldoorn. De rupsen voeden zich met verse blaadjes, jonge scheuten en jonge vruchten, maar 
ook met kleinere soortgenoten. De verpopping gebeurt aan de basis van de plant in de 
strooisellaag waar de poppen door mieren bedekt worden met strooiseldeeltjes. De mannetjes 
verdedigen een territorium van op een 1 à 2 m hoge uitkijkpost op een opvallende struik. 
De voornaamste reden van de achteruitgang van het groentje is de omvorming van heide tot 
andere bestemmingen (zoals naaldhoutaanplantingen en landbouw), maar ook de vergrassing 
van de heide en een grootschalig heidebeheer vormen een bedreiging. 
Als beheersvorm kan op de heide best extensieve begrazing toegepast worden, maar waar dat 
niet mogelijk is, kunnen dopheidevegetaties best kleinschalig en gefaseerd, maar niet jaarlijks 
gemaaid worden. Het laten staan van bomen en struiken op de heide is een bijkomende 
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voorwaarde voor het groentje omdat van daaruit territoria verdedigd worden (Maes & Van Dyck, 
1999). 
 
Enkel in het Asbroek werden enkele exemplaren van het groentje waargenomen, aan de 
noordzijde van het gebied, het dichtst bij de Neerharerheide. Binnen de Neerharerheide kent het 
groentje een aanzienlijke populatie. Het ligt binnen de verwachtingen dat er spontane maar 
beperkte uitwisseling is tussen deze populatie en die van de Vallei van de Ziepbeek (Vanreusel et 
al., 2002). 

 
• De kleine ijsvogelvlinder  (Limenitis camilla) leeft in vrij open bossen en aan bosranden met 

wilde kamperfoelie waar schaduw en zon elkaar pleksgewijs afwisselen. De vlinder vliegt in 1 
generatie per jaar van midden juni tot midden augustus. De wijfjes zetten de eitjes af aan de rand 
van kleine bladeren van vrij kleine wilde kamperfoelieplanten, meestal op ongeveer 1 m hoogte en 
op plaatsen met een vrij hoge luchtvochtigheid. De favoriete eiafzetplanten staan aan de rand van 
brede bospaden of in licht beschaduwde delen van het bos en zijn meestal alleenstaand. Meestal 
blijven de rupsen op de planten waar ze uit het ei gekropen zijn. De mannetjes verdedigen 
individuele territoria meestal in de buurt van grotere bomen in brede bospaden. Kleine 
ijsvogelvlinders voeden zich met honingdauw, maar worden ook gezien op bloemen van 
braamstruiken en Sporkehout. De voornaamste reden voor de achteruitgang is het veranderde 
bosbeheer waardoor open plekken in de bossen en mantel-zoomvegetaties aan de bosrand 
verdwijnen. Een geschikt beheer voor de kleine ijsvogelvlinder moet zorgen voor gevarieerde 
bosranden en een afwisseling van licht en schaduw in loofbossen met een voldoend grote 
oppervlakte. Dit kan het best gebeuren door het kleinschalig kappen van bomen, door het 
verbreden van bospaden zodat er meer licht in het bos binnendringt en door het gefaseerd 
maaien van de bosranden waardoor er altijd voldoende nectar aanwezig is (Maes & Van Dyck, 
1999). Daarnaast dient ook de hydrologie hersteld/behouden te worden, aangezien de soort 
vochtige bossen vereist. 
 
De waarneming van de kleine ijsvogelvlinder is afkomstig van Jos Gorissen, de soort werd niet 
met zekerheid waargenomen tijdens het onderzoek van Vanreusel (wel een waarschijnlijke 
waarneming in het Asbroek). De waardplant komt in het Asbroek alvast abundant en in gunstige 
omstandigheden voor (Vanreusel et al., 2002). 

 
In de nabijgelegen Vlaamse natuurreservaten Neerharerheide en ‘Vallei van de Zijpbeek’  werden 
geen extra Rode-lijstsoorten waargenomen. Bron: Beheerplan Vlaams natuurreservaat Hoge Kempen, 
2003. 
 
Knelpunten (Vanreusel et al., 2002)  
 
Asbroek 
- De oppervlakte aan natte heide is zeer beperkt. 
- Er is geen open verbinding met de Neerharerheide. 
- De droge heides zijn veelal oud. 
- De oude duinen met Struikhei en aangeplante Jeneverbes zijn rijk aan reliëf maar missen een 

actief heidebeheer. 
- De venige zone in het noorden van het gebied is sterk vergrast, vergagelt en verbost: de typische 

soorten van veen zijn nog aanwezig maar een actiever beheer dringt zich op. 
 
Pietersembos 
- Ten gevolge van de kanalisatie van de Asbeek is het aandeel vochtige zones in dit gebied veel 

lager dan wat potentieel mogelijk is. 
- De bossen ten oosten van het Asbroek krijgen bijna allemaal een negatieve quotering qua 

kwaliteit (zie Figuur 17). 
- De bospaden zijn veelal zeer smal of afgezoomd met Amerikaanse eik en er is weinig licht in het 

bos. 
- De Lepelvorm verbost langzaam en vertoont weinig structuurvariatie. 
- Weinig open plekken. 
- De bestaande open plekken met heide zijn sterk verbost. 
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- De voormalige graslanden in bestand 173a, grenzend aan Zangersheide, werden deels 
opgeplant, deels zijn ze onderhevig aan verbossing.  Hierdoor gaat geschikt leefgebied voor 
boswitje en klaverblauwtje op termijn verloren. 

 
Potenties (Vanreusel et al., 2002) 
 
Asbroek 
Er is veel adult habitat voor het Heideblauwtje. Door maaibeheer kan ook de oppervlakte aan geschikt 
larvaal habitat voor deze soort toenemen. 
Droge heides met verspreide eikjes bieden kansen voor de Bruine eikenpage. De zuidgerichte 
hellingen hebben een gunstig microklimaat voor vlinders en andere insecten. Door maai- en 
plagbeheer kan gezorgd worden voor meer structuurvariatie in de heiden. 
 
Pietersembos 
De verboste heides in het noorden, aangrenzend aan Asbroek en Neerharerheide zijn voorlopig arm 
aan eik maar kunnen op termijn geschikt worden voor Bruine eikenpage. 
Het areaal van het bont dikkopje kan zeker uitgebreid worden door verbreding van een aantal vochtige 
paden. 
Op de helling die afwatert naar het Asbroek bevindt zich een zeer vochtig perceel met blauwe zegge, 
liggende vleugeltjesbloem en veenmossen. Herstel van een natte heide die mogelijk geschikt is voor 
het Groentje. 
In het zuiden van dit gebied bevindt zich de Lepelvorm, een interessant stuk berken-wilgenbos op 
venige bodem met o.a. snavelzegge en veenpluis dat mogelijks een leefgebied vormt voor de Kleine 
ijsvogelvlinder. 
De zone met een mozaiëk van aanplanten, grasland en spontane opslag, grenzend aan Zangersheide 
(bestand 173a) betreft een voormalige kiezelgroeve die opgevuld werd met kalkrijk materiaal van het 
Albertkanaal. Mits terugdringen van boomopslag en het instellen van een aangepast graslandbeheer 
biedt deze zone kansen voor boswitje en klaverblauwtje. 
 
Voorgestelde maatregelen (Vanreusel et al., 2002) 
Asbroek 
- Meer maai- en plagbeheer in de droge heiden (structuurvariatie). 
- Herstel van de venige vegetaties in de noordelijke zone door verwijderen bebossing en plaatselijk 

uitvenen. 
- Een open verbinding creëren met de Neerharerheide. 
 
Pietersembos 
- Openkappen van de belangrijkste vochtige zones. 
- Verbreden van de paden. 
- Maaien en plaggen in de heides. 
- Openstellen van de verboste heides. 
- Waterhuishouding van het gebied verbeteren.  
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Figuur 17: Inschatting van de actuele toestand van de naaldbossen voor dagvlinders en andere ongewervelden 
(Bron: Vanreusel et al., 2002) 

2.3.4.7 Sprinkhanen en krekels  

De soortenlijst van de sprinkhanen en krekels is afkomstig uit de Belgische sprinkhanendatabank van 
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (geraadpleegd mei 2004) aangevuld met gegevens van J. 
Gorissen (natuurwachter; waarnemingen van 1989). Er werden reeds 14 soorten waargenomen in 
Pietersembos, waarvan zes Rode-lijstsoorten. 

Tabel 18: Soortenlijst sprinkhanen en krekels waargenomen in Pietersembos. Bron Rode Lijst-status: Decleer et al. 
(2000). 

Soort Wetenschappelijke naam Rode lijst status 

Bruine sprinkhaan Chorthippus brunneus Momenteel niet bedreigd 

Gewoon doorntje Tetrix undulata Momenteel niet bedreigd 

Gewoon spitskopje Conocephalus dorsalis Momenteel niet bedreigd 

Gouden sprinkhaan Chrysochraon dispar Zeldzaam 

Grote groene sabelsprinkhaan* Tettigonia viridissima Momenteel niet bedreigd 

Heidesabelsprinkhaan Metrioptera brachyptera Zeldzaam 

Knopsprietje Myrmeleotettix maculatus Momenteel niet bedreigd 

Krasser Chorthippus parallelus Momenteel niet bedreigd 

Kustsprinkhaan Chorthippus albomarginatus Zeldzaam 

Moerassprinkhaan** Stethophyma grossum Kwetsbaar 

Negertje Omocestus rufipes Zeldzaam 

Ratelaar* Chorthippus biguttulus Momenteel niet bedreigd 

Sikkelsprinkhaan* Phaneroptera falcata Momenteel niet bedreigd 

Veldkrekel Gryllus campestris Zeldzaam 

Zompsprinkhaan Chorthippus montanus Kwetsbaar 

*: extra waarnemingen Jos Gorissen (t.o.v. Sprinkhanenwerkgroep) 
**: extra waarneming Bernard Van Elegem, zomer 2006 & Kris Vandekerkhove, 2004 
 
 
Twee soorten uit bovenstaande lijst zijn kwetsbaar volgens de Rode Lijst van Decleer et al. (2000): 

• De zompsprinkhaan  bewoont mesotrofe, natte tot vochtige graslanden, doorgaans op venige 
bodem. Hij heeft een voorkeur voor plekken met een open en lage tot halfhoge vegetatie. De 
meeste vindplaatsen hebben een extensief beheer (Decleer et al., 2002). Het tegengaan van 
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verbossing en kleinschalig maaibeheer schept gunstige voorwaarden voor de soort 
(Beheerplan Vlaams natuurreservaat Hoge Kempen, 2003). In Pietersembos werd de soort 
waargenomen in bestand 23a, een extensief begraasd grasland (zie Figuur 18). Binnen het 
Nationaal Park Hoge Kempen komt de soort alleen voor in de vallei van de Ziepbeek 

• De Moerassprinkhaan  komt eveneens voor in het extensief grasland van bestand 23a. 
Binnen het Nationaal Park Hoge Kempen komt de soort buiten het Asbroek alleen nog voor op 
één locatie in het Breedven in de Mechelse heide (Stevens, 2006). Het favoriete biotoop 
bestaat uit natte hooilanden, open zeggenmoeras en licht begraasde, natte graslanden (vaak 
met pitrusruigte). In de zomer kunnen sommige van deze graslanden er eerder droog uitzien, 
maar in het winterhalfjaar zijn ze kletsnat. Uitzonderlijk is de soort ook in natte heiden 
aangetroffen waaronder een rietveen (Decleer et al., 2002). 

 
Vijf soorten uit Pietersembos zijn geklasseerd als zeldzaam volgens de Rode Lijst van Decleer et al. 
(2000): 
• De gouden sprinkhaan  (Chrysochraon dispar) leeft vooral in vochtige tot matig vochtige 

terreinen, met halfopen en halfhoge vegetatie op matig voedselarme tot voedselarme bodems. 
Het betreft zowel kalkgraslanden, hooilanden, wegbermen, veenmoerassen en ruderale vegetatie. 
Wanneer de vegetatie gemaaid wordt en weinig structuur heeft komt de soort enkel in 
perceelsranden of grachtkanten voor (Decleer et al., 2002).  
Het tegengaan van verbossingen en gefaseerd kleinschalig maaibeheer is gunstig voor de soort 
(Beheerplan Vlaams natuurreservaat Hoge Kempen, 2003). 
Op onderstaande figuur (Figuur 18) zijn drie locaties te zien waar de gouden sprinkhaan reeds 
waargenomen werd (benaderend).  

 
• De heidesabelsprinkhaan  (Metrioptera brachyptera) leeft hoofdzakelijk in heidevelden. Zowel 

natte als droge heide komen in aanmerking, maar ook in een dichte monotone Molinia-grasmat is 
deze soort niet zeldzaam (Decleer et al., 2002). 

 
• De kustsprinkhaan  (Chorthippus albomarginatus) komt vooral voor in dichte, lage tot halfhoge 

grazige vegetaties. In het binnenland worden vochtige milieus geprefereerd (Decleer et al., 2002).  
De kustsprinkhaan werd waargenomen ter hoogte van het ven in bestand 98a (zie Figuur 18).  

 
• Het negertje  (Omocestus rufipes) houdt van droge, goed geëxponeerde biotopen en houdt zich 

daar gewoonlijk niet ver van de bosrand op. De soort is veruit het meest frequent aangetroffen op 
mesofiele kalkgraslanden met een vrij hoge en dichte grasvegetatie. Daarnaast vinden we de 
soort vrij algemeen in verlaten steengroeven met een duidelijke voorkeur voor kalk, heidevelden, 
weg- en spoorwegbermen, warme open plekken in het bos of langs brede boswegen (Decleer et 
al., 2002). 

 
• Veldkrekels  (Gryllus campestris) leven doorgaans in kleine populaties in warme en droge 

biotopen op zandige bodems, zoals schrale graslanden, wegbermen, heideterreinen, kapvlaktes 
en schrale onkruidakkertjes (Decleer et al., 2002). 
Een begrazingsbeheer komt de soort ten goede. Beheersingrepen die de openheid van de heide 
bevorderen (maaien, plaggen) zijn eveneens gunstig. Grootschalige branden zijn waarschijnlijk 
nefast voor de soort (Beheerplan Vlaams natuurreservaat Hoge Kempen, 2003).  
De soort werd waargenomen ter hoogte van bestand 122c, een open ruimte van 0.3 ha te midden 
van naaldhout (zie Figuur 18). 

 
De overige 8 soorten uit het gebied  zijn momenteel niet bedreigd. 
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Figuur 18: Enkele waarnemingen van sprinkhanen in Pietersembos (Bron: pers. meded. J. Gorissen) 

 
In het nabijgelegen Vlaams natuurreservaat Neerharerheide  werden geen extra Rode-lijstsoorten 
waargenomen. Bron: Beheerplan Vlaams natuurreservaat Hoge Kempen, 2003. 
 
In het verder gelegen Vlaams natuurreservaat ‘Vallei van de Zijpbeek’  werden nog twee extra Rode-
lijstsoorten waargenomen (allebei kwetsbaar), die niet aangetroffen werden in het domeinbos: 
snortikker (soort van open struisgrasvegetaties) en wekkertje (soort van vergraste droge en vochtige 
heide en structuurrijk grasland). Bron: Beheerplan Vlaams natuurreservaat Hoge Kempen, 2003. 
Beide soorten werden in 1800 nog waargenomen in Pietersembos (Bron: Belgische 
sprinkhanendatabank, mei 2004). 
 
Relatie met het bosbeheer 
- Het tegengaan van verbossing en gefaseerd kleinschalig maaibeheer in het Asbroek is gunstig 

voor o.a. de gouden sprinkhaan en de zompsprinkhaan. 
- Andere soorten (o.a. veldkrekel en kustsprinkhaan) zijn eerder gebaat bij een begrazingsbeheer. 
- Grootschalige branden zijn waarschijnlijk nefast voor de veldkrekel.  
 

2.3.4.8 Libellen (Odonata) 

De soortenlijst van de libellen (zie Tabel 19) is afkomstig uit de databank van de Libellenwerkgroep 
Gomphus (geraadpleegd september 2004) aangevuld met gegevens van J. Gorissen (natuurwachter; 
waarnemingen mei 2002). Bron Rode Lijst-status: De Knijf, 2004. 
 
Van de 23 in Vlaanderen voorkomende Rode Lijst-libellensoorten werden er 10 aangetroffen in het 
gebied, en nog eens vier extra in het nabijgelegen natuurreservaat Neerharerheide. Zeldzame soorten 
zoals beekoeverlibel en koraaljuffer komen in hoge aantallen voor. Hiermee vormt het gebied wellicht 
één van de meest waardevolle sites in Vlaanderen.  
In totaal werden er 33 verschillende soorten libellen waargenomen in het gebied. Het betreft vooral 
soorten van voedselarme tot matig voedselarme wateren en beken. 
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Tabel 19: Soortenlijst libellen waargenomen in Pietersembos. Bron Rode Lijst-status: De Knijf (2004). 

Soort Wetenschappelijke naam Rode lijst status 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella Momenteel niet bedreigd 

Beekoeverlibel Orthetrum coerulescens Bedreigd 

Blauwe glazenmaker* Aeshna cyanea Momenteel niet bedreigd 

Breedscheenjuffer* Platycnemis pennipes Momenteel niet bedreigd 

Bruine glazenmaker Aeshna grandis Momenteel niet bedreigd 

Bruine winterjuffer Sympecma fusca Zeldzaam 

Bruinrode heidelibel** Sympetrum striolatum Momenteel niet bedreigd 

Gevlekte glanslibel Somatochlora flavomaculata Bedreigd 

Gewone bronlibel Cordulegaster boltonii Bedreigd 

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum Momenteel niet bedreigd 

Gewone pantserjuffer* Lestes sponsa Momenteel niet bedreigd 

Grote keizerlibel Anax imperator Momenteel niet bedreigd 

Grote roodoogjuffer Erythromma najas Momenteel niet bedreigd 

Koraaljuffer Ceriagrion tenellum Zeldzaam 

Lantaarntje Ischnura elegans Momenteel niet bedreigd 

Metaalglanslibel Somatochlora metallica Bedreigd 

Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda Bedreigd 

Paardenbijter** Aeshna mixta Momenteel niet bedreigd 

Plasrombout Gomphus pulchellus Momenteel niet bedreigd 

Platbuik Libellula depressa Momenteel niet bedreigd 

Smaragdlibel Cordulia aenea Kwetsbaar 

Speerwaterjuffer* Coenagrion hastulatum Met uitsterven bedreigd 

Steenrode heidelibel** Sympetrum vulgatum Momenteel niet bedreigd 

Tangpantserjuffer* Lestes dryas Kwetsbaar 

Tengere grasjuffer* Ischnura pumilio Momenteel niet bedreigd 

Viervlek Libellula quadrimaculata Momenteel niet bedreigd 

Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula Momenteel niet bedreigd 

Vuurlibel Crocothemis erythraea Momenteel niet bedreigd 

Watersnuffel Enallagma cyathigerum Momenteel niet bedreigd 

Weidebeekjuffer* Calopteryx splendens Momenteel niet bedreigd 

Zuidelijke oeverlibel** Orthetrum brunneum / 

Zwarte heidelibel Sympetrum danae Momenteel niet bedreigd 

Zwervende heidelibel** Sympetrum fonscolombii / 
*: extra waarnemingen Jos Gorissen (t.o.v. Libellenwerkgroep Gomphus), gebaseerd op één excursie in mei 2000  
door leden van RAVON (reptielen-, amfibiën- en vissenonderzoek in Nederland) 
**: extra waarnemingen Bernard Van Elegem, zomer 2006 
 
In onderstaande alinea wordt een overzicht gegeven van de libellensoorten, gebonden aan beken: 
• Beekoeverlibel  (Orthetrum coerulescens; RL-status: bedreigd): het leefgebied van deze soort 

bestaat uit kleine, langzaam stromende weidebeken en grachten, hoogveengrachten en 
vegetatiearme, venige beken in heidegebieden en kalkrijke bron- en kwelgebieden. Ze worden alle 
gekenmerkt door kwelinvloed of minstens een lichte waterstroming. De beekjes (tot 5 cm diep) zijn 
bij voorkeur onbeschaduwd en de lage oevervegetatie vertoont een open karakter. 
Beschermende maatregelen voor deze soort zijn het weren van betreding, vervuiling en ingrepen 
in de waterhuishouding van beken en grachten. Waar de vegetatie te dicht en te hoog wordt, kan 
die gemaaid worden en kunnen er open kale stukken gecreëerd worden (De Knijf & Anselin, 
1996). 

 
• De gewone bronlibel  (Cordulegaster boltonii; RL-status: bedreigd) leeft in bovenlopen van 

heldere beken en rivieren zowel in het laagland als in heuvelachtig terrein. Soms ook in bron- en 
kwelgebieden van vennen en moerassen. De beken zijn 0,5-2 m breed, hebben een 
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stroomsnelheid van 0.4 tot 1.1 m/sec en worden hier en daar door struiken en bomen omzoomd of 
zijn aan bosranden gelegen.  
Omwoelen en vertrapping van de oever en de bodem door een te sterke begrazingsdruk en 
opslag van in de bodem wortelende waterplanten zijn negatief voor de larvale ontwikkeling. Ook 
ruimingswerken vormen een bedreiging. Zuiver stromend water samen met een goede fysieke 
structuur geven de beste bescherming (De Knijf & Anselin, 1996).  
Deze soort werd tijdens het veldwerk waargenomen aan de Asbeek ter hoogte van de vijvers in 
het Asbroek. 
 

• De weidebeekjuffer  (Calopteryx splendens) is weliswaar ‘momenteel niet bedreigd’ (RL-status) 
maar werd in de vorige Rode Lijst nog als ‘zeldzaam’ bestempeld. Het gaat sowieso om een vrij 
zeldzame soort en bijgevolg wordt ze hier ook vermeld. 
De soort verkiest zuurstofrijke beken en rivieren die gedeeltelijk bedekt zijn door waterplanten. Ze 
ontwikkelt zich optimaal bij watertemperaturen van 18-24°C en komt daardoor hoofdzakelijk voor 
langs brede door de zon beschenen weidebeken. De beek heeft een breedte van minstens 60 cm, 
een stroomsnelheid tussen 2-6 cm/sec en 70-80 cm/sec. 
De Knijf & Anselin (1996) stellen als beschermingsmaatregelen voor: zorgen voor een voldoend 
hoog zuurstofgehalte, hoge stroomsnelheid en een optimale watertemperatuur, geen te grote 
beschaduwing door bomen zodat op de oever een kruidige vegetatie kan ontwikkelen en in het 
water een goed ontwikkelde vegetatie aanwezig is, absoluut noodzakelijke werkzaamheden 
uitvoeren in de periode die het minst nadelig is voor de populatie, m.a.w. maaien van de oever en 
de éénmalige beekruimingen uitvoeren in de nazomer/herfst en zorgen voor structuur in de 
beekbedding. 

 
In onderstaande alinea wordt een overzicht gegeven van de libellensoorten, gebonden aan zure, 
voedselarme vennen: 
• De tangpantserjuffer  (Lestes dryas; RL-status: kwetsbaar) verkiest dicht begroeide lemige tot 

venige, niet te zure plassen, in de nabijheid van bossen. Het is een typische soort voor plassen en 
vennen die in de zomer kortstondig droogvallen of die in het laatste verlandingsstadium verkeren. 
Ter bescherming van deze soort dient een gedeelte van de vegetatie bij toenemende verlanding 
verwijderd te worden. Ook kan er in de nabijheid van bestaande populaties een netwerk van 
poelen en vijvers aangelegd worden die verscheidene vierkante meter groot en ongeveer 10-50 
cm diep zijn (De Knijf & Anselin, 1996). 

 
• De koraaljuffer  (Ceriagrion tenellum; RL-status: zeldzaam) heeft als leefgebied ondiep stilstaand 

of langzaam stromend water in heide- of veengebieden. Een lichte stroming van het water, vaak 
kwel, een fijnkorrelige bodem en een veenmostapijt (Sphagnum spp) zodat de larven zich kunnen 
ingraven, zorgen voor een specifiek microklimaat zodat de larven beter strenge winters kunnen 
doorkomen. Beschutting tegen de koude wordt ook geboden door bomen en struiken in de 
omgeving Het ondiepe karakter van de plassen en het mosdek zorgen voor een snelle opwarming 
in het voorjaar. 
Doordat het gewenste biotoop maar op een beperkt aantal plaatsen in de Kempen voorkomt, 
moeten de huidige vindplaatsen volledig beschermd worden (De Knijf & Anselin, 1996). 

 
• Noordse witsnuitlibel  (Leucorrhinia rubicunda; RL-status: bedreigd): het leefgebied bestaat 

voornamelijk uit hoogveengebieden maar ook uit mesotrofe vennen en laagveenmoerassen. De 
waterplassen worden omgeven door open, structuurrijk bos waar de jonge dieren kunnen 
uitkleuren. 
Ter bescherming van deze soort dient men grondwaterdalingen in veengebieden tegen te gaan en 
moet men ervoor zorgen dat het Veenmos (Sphagnum spp.) zich kan uitbreiden. Ook visuitzetten 
is uit den boze (De Knijf & Anselin, 1996).  

 
In onderstaande alinea wordt een overzicht gegeven van de libellensoorten, gebonden aan matig 
zure, matig voedselrijke vennen en plassen: 
• Speerwaterjuffer  (Coenagrion hastulatum; RL-status: met uitsterven bedreigd): het leefgebied 

bestaat uit heide en laagveenplassen, vennen en hoogveen. De soort houdt zich voornamelijk op 
in voedselarme zure waters, maar ook op leemplassen en op kleine vijvers in bosrijke omgeving 
vooral dan in meer continentale streken. Kleine structuurvariatie door Veenmosbulten in het water 
en een niet volledig dichtgegroeide oevervegetatie van Zeggen en Russen zijn wenselijk  
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De Knijf & Anselin (1996) stellen als beschermingsmaatregelen voor: tegengaan van ontwatering, 
regeneratie van veenplassen door plaatselijk turfsteken zodat er weer open water aanwezig is, 
verwijderen van bomen en struiken daar waar de populaties door beschaduwing bedreigd zouden 
kunnen zijn, zorgen voor een niet te dicht begroeide oeverzone en voor de nodige Veenmos-
bulten in het water. 

 
• Gevlekte glanslibel  (Somatochlora flavomaculata; RL-status: bedreigd): het leefgebied van deze 

soort omvat verlandingsvegetaties van mesotrofe veengebieden en zeggemoerassen omgeven 
door bossen. De verlandingsvegetatie vertoont een fijnmazige schakering en is bij voorkeur 
zonnig gelegen. Uitzonderlijk ook aan langzaam stromende venige beken en grachten met een 
dichte oevervegetatie. 
Ter bescherming van deze soort moeten ingrepen in de waterhuishouding van veengebieden en 
verlandingsvegetaties vermeden worden. Het volledig dichtgroeien van zeggenmoerassen en 
verlandingsvegetaties door bomen moet verhinderd worden, ervoor zorgend dat het nabijgelegen 
bos behouden blijft (De Knijf & Anselin, 1996).. 

 
• Bruine winterjuffer  (Sympecma fusca; RL-status: zeldzaam): deze soort leeft vooral in vennen 

en heideplassen. Van belang zijn ook de nabijheid van bos, vaak dennenbos, de aanwezigheid 
van een rietzone waarin ook Biezen (Scirpus spp), Russen (Juncus spp) en afgestorven drijvende 
stengels voorkomen, zonnige ondiepe delen die snel kunnen opwarmen en de aanwezigheid van 
open water. 
Betreding en verstoring van zonnige, ondiepe waterzones in de nabijheid van bossen moet voor 
deze soort vermeden worden. Dergelijke oeverzones niet maaien en de afgebroken 
plantenstengels op het wateroppervlak niet verwijderen. Zorgen voor een thermisch gunstige 
oeverzone nodig voor een snelle larvale ontwikkeling (De Knijf & Anselin, 1996). 

 
In onderstaande alinea wordt een overzicht gegeven van de ubiquiste libellensoorten: 
• De metaalglanslibel  (Somatochlora metallica; RL-status: bedreigd) vertoont een voorkeur voor 

beschaduwde, langzaam stromende beken. Ook in vennen en vijvers als die maar gedeeltelijk 
door struiken en bomen worden beschaduwd, er een smalle rietgordel en voldoende open water 
is. Meestal zijn het min of meer voedselarme wateren.  
Ter bescherming dient men de natuurlijke fysische kenmerken van de waterloop te behouden en 
indien nodig te herstellen. Ook watervervuiling moet vermeden worden (De Knijf & Anselin, 1996). 

 
• De smaragdlibel  (Cordulia aenea; RL-status: kwetsbaar) is een typische soort voor stilstaande 

plassen met venige bodem (laagveenplassen, hoogveen, heideplassen, vijvers, oude rivierarmen) 
waar drijvende en ondergedoken waterplanten aanwezig zijn. 
De Knijf & Anselin (1996) stellen als beschermingsmaatregelen voor: het openhouden van het 
wateroppervlak, maar met behoud van een drijvende en ondergedoken waterplantenvegetatie juist 
voor de oeverzone gelegen. Tevens is een beschutte en zonnige ligging wenselijk. 

 
In het nabijgelegen Vlaams natuurreservaat Neerharerheide  werden vier extra Rode-lijstsoorten 
waargenomen (Bron: databank Libellenwerkgroep Gomphus + waarnemingen RAVON, excursie juni 
2000). Dit biedt mogelijkheden voor kolonisatie van het domeinbos met deze vier extra RL-soorten, 
mits voorzien van een open corridor tussen de open plekken in het Asbroek en Neerharerheide. 
 
Twee van deze soorten zijn gebonden aan matig zure, matig voedselrijke vennen en plassen: 
• De gevlekte witsnuitlibel  (Leucorrhinia pectoralis; RL-status: met uitsterven bedreigd) is te 

vinden in eu- tot mesotrofe plassen, vennen en laagveenmoerassen, steeds in een bosrijke 
omgeving. Meestal betreft het kleine plassen met een beperkt vrij wateroppervlak, een matig lage 
pH-waarde (licht zuur) en een goed ontwikkelde, niet te dicht toegegroeide drijvende 
waterplantenvegetatie. Vaak is een verlandingszone en een oeverzone bestaande uit Riet 
aanwezig. Soort van de Bijlage II van de Habitatrichtlijn. Specifiek voor deze soort moet men 
streven naar heldere waterpartijen. Om een gunstige toestand van het leefgebied te krijgen dient 
men te streven naar waterpartijen met 25-50% open water en een bedekking van 10-75% 
onderrgedoken en drijvende waterplanten. Tijdens de middag is de bezonning 100%. Successie is 
afwezig of verlanding treedt slechts zeer langzaam op. Een visbestand is idealiter afwezig of er is 
alleen een natuurlijk visbestand. De vijvers worden gevrijwaard van inlaat van voedselrijk water. 
(Adriaens et al, 2008). 
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• De glassnijder  (Brachytron pratense; RL-status: bedreigd) komt zowel voor aan vijvers, oude 
rivierarmen als aan langzaam stromende weidebeken en sloten, indien er maar een goed 
ontwikkelde en gevarieerde oevervegetatie aanwezig is van Lisdodde, Egelskop, Biezen en Riet. 
De soort mijdt evenwel eenvormige rietgordels en heuvelachtig terrein.  
Ter bescherming van de soort moet gezorgd worden voor een structuurrijke en goed ontwikkelde 
oeverzone door enkele stroken in de zomer te maaien en andere in de winter (De Knijf & Anselin, 
1996).  

 
Twee andere libellensoorten zijn gebonden aan zure, voedselarme vennen: 
• De hoogveenglanslibel  (Somatochlora arctica; RL-status: met uitsterven bedreigd):  leeft in 

kleine hoogveenplassen en mesotrofe vennen met een duidelijke waterstroming (zeker in het 
voorjaar) zowel in de grachten als door het veenmostapijt, een uiterst klein vrij wateroppervlak en 
een dicht gesloten veenmosdek. De grachten zijn maximaal 20 cm diep en worden deels 
ingenomen door Veenmos en Eénjarig wollegras. 
De Knijf & Anselin (1996) stellen als beschermingsmaatregelen voor: bij herstelwerkzaamheden 
aan het hoogveen, voornamelijk de kleine tot zeer kleine vennen, ervoor zorgen dat het biotoop 
niet onder water wordt gezet waardoor de vorming van Veenmos wordt geremd; vooral aan de 
rand van de vennen zijn enkele struiken gewenst; ontoegankelijk maken van het 
voortplantingsbiotoop voor mensen en vee en het weren van bebossing; door aanleg van kleine 
ondiepe grachten in de nabijheid van bestaande vindplaatsen kunnen potentiële biotopen voor de 
larven gecreëerd worden.  

 
• De venwitsnuitlibel  (Leucorrhinia dubia; RL-status: kwetsbaar) is sterk gebonden aan 

voedselarme en zure plassen en vennen die omgeven worden door bos. De soort ontbreekt 
evenwel in laagveengebieden. Jonge dieren verlaten de omgeving van het water en rijpen tot 
geslachtsrijpe exemplaren in nabije bosgebieden. 
Ter bescherming dienen vissen geweerd te worden. Verzuring lijkt een gunstig effect te hebben, 
maar een te sterke verzuring leidt evenwel tot het volledig verdwijnen van de soort (De Knijf & 
Anselin, 1996).  

 
In het iets verder gelegen Vlaams natuurreservaat ‘Vallei van de Zijpbeek’  werden geen extra Rode-
lijstsoorten waargenomen. 
 
Relatie met het bosbeheer  
 
Aangezien het gebied één van de toplocaties in Vlaa nderen is voor wat betreft libellen, dient 
extra aandacht gegeven te worden aan de bescherming  en het behoud van deze soorten. 
 
Creëren van een open corridor die het Asbroek verbindt met Neerharerheide biedt potenties voor 
kolonisatie door vier extra Rode-lijstsoorten (gevlekte witsnuitlibel, glassnijder, hoogveenglanslibel en 
venwitsnuitlibel). 
 
Grootschalige werkzaamheden aan vennen worden afgeraden; alleen kleinschalige in de tijd 
gespreide beheersmaatregelen zijn uit het oogpunt van de kwetsbare libellenfauna acceptabel en 
verantwoord. 
 
Ook wijzigingen in de waterhuishouding dienen vermeden te worden, gezien de hoge gevoeligheid 
van de meeste soorten voor verdroging (zie Tabel 20). 
 
Tenslotte worden door Ketelaar (2001) een aantal algemene richtlijnen voor een libellenvriendelijk 
beheer van vennen, vijvers en moerassen opgesomd: 
- werk gefaseerd, hou minimaal 10% van de oever en watervegetatie in stand; 
- spaar veldjes met fonteinkruiden en zeggen; 
- spaar (kleine) veldjes met Grote lisdodde en Riet; 
- probeer nat te baggeren en werk daarbij enigszins 'slordig'. Verwijder dus niet alle organisch 

materiaal en modder van de bodem. 
- werk met zo licht mogelijk materiaal; 
- zet geen vis uit in het water na de herstelmaatregel; 
- kap bij bosvennen niet te rigoureus de oever vrij: libellen hebben baat bij enige beschutting of 

gebruiken het bos als slaapgelegenheid; 
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- ruim na het vrijkappen alle takken en strooisel op. Als deze blijven liggen kan dit leiden tot 
inspoeling van nutriëntenen en leiden tot eutrofiëring van het water. 

- zorg altijd voor herstel van de buffering van het water, liefst door herstel van de grondwaterkwel; 
- plag de oevers gefaseerd: maximaal 25 procent per vijf jaar. Spaar altijd bijzondere 

verlandingssituaties. 
- een veldonderzoek is wenselijk vooraleer men werken uitvoert. 

 

Tabel 20: Biotooptype, indicatiewaarde en gevoeligheid voor verzuring, vermesting en verdroging van libellen op 
vennen (Bron: Ketelaar, 2001); een selectie van de Rode-lijstsoorten uit Pietersembos en Neerharerheide 

Soort Wetenschappelijke naam bio-
toop 

gevoeligheid 
voor  
verzuring 

gevoeligheid 
voor 
vermesting 

gevoeligheid 
voor 
verdroging 

positieve 
indicator*  

Beekoeverlibel Orthetrum coerulescens 4 -  -- + 
Bruine winterjuffer Sympecma fusca 2 - -- -- + 
Gevlekte glanslibel Somatochlora flavomaculata 2 --  -- ++ 
Gevlekte witsnuitlibel** Leucorrhinia pectoralis 2 -- - -- ++ 
Glassnijder* Brachytron pratense 2 -- 0 -- + 
Grote roodoogjuffer Erythromma najas 3  + -  
Hoogveenglanslibel** Somatochlora arctica 1 0 -- -- + 
Koraaljuffer Ceriagrion tenellum 1 0/- -- -- + 
Metaalglanslibel Somatochlora metallica 5   -  
Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda 1 + -- - + 
Smaragdlibel Cordulia aenea 5  + -  
Speerwaterjuffer** Coenagrion hastulatum 2 -- -- -- ++ 
Tangpantserjuffer Lestes dryas 1 - 0 +  
Tengere grasjuffer Ischnura pumilio 4   +  
Venwitsnuitlibel** Leucorrhinia dubia 1 + -- - + 
*: onder positieve indicator wordt verstaan, dat de aanwezigheid van deze soorten wijst op een nog redelijk goede situatie in het 
ven. 
**: enkel waargenomen in Neerharerheide 
 

Legenda: 
biotooptype 
1 zure, voedselarme vennen 
2 matig zure, matig voedselrijke vennen 
3 voedselrijke vennen 
4 droogvallende biotopen / pioniermilieus 
5 ubiquist (overal) 
 
gevoeligheid 
-- sterke negatieve beïnvloeding 
- negatieve beïnvloeding 
0 geen beïnvloeding 
+  positieve beïnvloeding 
++ sterk positieve beïnvloeding 

 

2.3.4.9 Mieren 

De enige waarnemingen van mieren in Pietersembos  zijn afkomstig van de terreinploegen van het 
Agentschap voor Natuur en Bos. Tijdens de dendrometrische opnames in 2001 werden in de 
bestanden 136a en 139a nesten van rode bosmier gevonden. Het is niet duidelijk of het om de 
behaarde rode bosmier (Formica rufa) gaat, of om de kale rode bosmier (Formica polyctena). Beide 
soorten zijn immers moeilijk van elkaar te onderscheiden.  
 
Beide rode bosmieren zijn als polyfage predator een belangrijke regulator van het bosecosysteem. 
Bovendien zijn bosmierennesten microhabitats voor talrijke soorten ongewervelden en een belangrijke 
wintervoedselbron voor spechten (Mabelis, 2002). Beide soorten staan op de Rode lijst van bedreigde 
diersoorten van de IUCN (2000) en zijn beschermd in België (KB, 1980). In de voorlopige Rode Lijst 
van de mieren van Vlaanderen (Dekoninck et al., 2003) worden ze beide als ‘kwetsbaar’ 
gecategoriseerd. 
 
Rode bosmierennesten komen in open bossen voor en langs zuidelijk geëxponeerde bosranden op 
zand- en lössgrond. Schaduwrijke bossen (eiken-beukenbossen) worden gemeden, evenals bossen 
op een vochtige standplaats. Hoe schaduwrijker het bos, hoe meer de soort afhankelijk is van open 
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plekken. De kale rode bosmier verdraagt meer schaduw dan de behaarde rode bosmier en komt 
derhalve ook wel voor in bossen met een kroonbedekking van >60%. Het nest wordt vaak gebouwd 
op de overgang van bos naar open terrein (bosrand).  
Voor lokaal duurzaam voortbestaan van de kale rode bosmier te kunnen garanderen, zou minimaal 
250 ha nodig zijn, voor de behaarde rode bosmier 500 ha (Mabelis, 2002). 
 
In de nabijgelegen Vlaamse natuurreservaten Neerharerheide  en ‘Vallei van de Ziepbeek’  werd de 
veenmier (Formica transkaucasica) aangetroffen (Bron: Beheerplan Vlaams natuurreservaat Hoge 
Kempen, 2003). Deze soort is ‘sterk bedreigd’ volgens de voorlopige Rode Lijst van de mieren van 
Vlaanderen (Dekoninck et al., 2003). 
 
De veenmier komt voor in hoogvenen en veenachtige heideterreinen, waar Erica tetralix en Molinia 
caerulea domineren. De soort is een goede indicator voor de vochthuishouding.  
Aangezien de verbreiding voornamelijk lopend plaatsvindt, zouden geschikte plekken niet verder dan 
100m uit elkaar mogen liggen. Wegen en andere droge gebieden zijn daarbij onoverkomelijke 
barrières voor lopende veenmieren. De koninginnen kunnen dergelijke barrières wel overvliegen en 
grotere afstanden afleggen (vaak echter niet verder dan 3 km). 
Voor lokaal duurzaam voortbestaan van de veenmier te kunnen garanderen, zou minimaal 300 ha 
nodig zijn (Mabelis, 2002). 
 
Relatie met het bosbeheer 
Voor wat betreft de rode bosmier is de structuur van een bos vaak belangrijker dan zijn samenstelling. 
Een sterke kroonbedekking is over het algemeen ongunstig, vooral als de bomen veel schaduw 
geven, maar als het bos veel open zonnige plekken bevat, kan F. polyctena er zich vestigen en 
handhaven (Mabelis, 2002). 
 
De veenmier is dan weer zeer gevoelig voor verdroging. Nestpopulaties die met elkaar in verbinding 
staan hebben uiteraard een grotere overlevingskans dan een enkele nestpopulatie. Geschikte plekken 
zouden dan ook niet verder uit elkaar mogen liggen dan 100m. Wegen en andere droge gebieden zijn 
daarbij onoverkomelijke barrières voor lopende veenmieren. 
 

2.3.4.10 Bodemfaunaonderzoek 

In het kader van een onderzoek naar de ontwikkeling van een bodemclassificatie door middel van 
bodemfauna, werden in 1997 in Vlaanderen 56 locaties geselecteerd (‘bodemfaunaplots’ = BF), 
waarvan één in domeinbos Heiwijk (gemeente Maasmechelen), ca. 700m noordelijk van het 
Vierheerenpunt (De Bruyn et al., 1997).  
Van april 1997 tot april 1998 werd in al deze locaties continu de aanwezige bodemfauna bemonsterd 
aan de hand van een combinatie van verschillende valtypes (bodemvallen, kleurvallen en 
slakkenvallen). Tijdens deze studie werden volgende groepen ongewervelden geïnventariseerd: 
Sphaeroceridae, Lonchopteridae, Syrphidae, Empididae, Dolichopodidae, Collembola, Araneae, 
Carabidae en Nematoda (De Bakker et al., 2000; De Bruyn et al., 1997).  
Als apart luik bij het bio-indicatie-onderzoek gebeurde een poging tot een ecologische 
standplaatskarakterisatie van bossen aan de hand van kevers (Coleoptera) (Versteirt et al., 2000). 
Daartoe werden bijkomende keverfamilies uit de bodemfaunaplots gedetermineerd. Van de 93 
bekende families zijn er 34 weerhouden voor determinatie. In Versteirt et al. (2000) worden de 
aangetroffen soorten per bodemfaunaplot weergegeven, samen met een indicatie van hun 
algemeenheid, habitatbreedte en bosspecificiteit.  
 
De bodemfaunaplot te Heiwijk is gelegen in een middeloud Grove dennenbestand, op droog zand, wat 
vergelijkbaar is met de bestanden in de bosplaats Vierheeren. Bijgevolg is de kans reëel dat de 
soorten die in Heiwijk aangetroffen werden ook in Pietersembos voorkomen.  
De resultaten van dit onderzoek in domeinbos Heiwijk worden hieronder per groep kort besproken. 
 

2.3.4.11 Loopkevers (Carabidae) 

Twaalf loopkeversoorten werden gevonden in Heiwijk  tijdens bovenvermeld onderzoek naar 
bodemfauna in 1997 (De Bakker et al., 2000). De volledige soortenlijst wordt in bijlage 10 
weergegeven. 
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Er werd slechts één Rode-lijstsoort aangetroffen, Carabus nemoralis (Tuinschallebijter), die als 
achteruitgaand gekarakteriseerd wordt in de Rode Lijst van Desender et al. (1995). Dit is een 
ongevleugelde soort die typisch is voor droge bossen op zandgrond. In lage aantallen komt ze ook 
soms voor in open habitatten (Desender et al. 2000).  
 
In 2001 werd de natte en de vochtige heide onderzocht in het nabijgelegen Vlaams natuurreservaat 
Neerharerheide  (Bron: Beheerplan Vlaams natuurreservaat Hoge Kempen, 2003). In 8 proefpercelen 
werden telkens twee bodemvallen geplaatst.  
Er werden vijf Rode-lijstsoorten gevangen: Agonum gracilipes, Agonum viridicupreum, Calathus 
micropterus (alledrie zeldzaam) en Agonum sexpunctatum en Carabus nemoralis (beide 
achteruitgaand). 
• Agonum gracilipes is een soort van droge, zandige bodem (Govaere & Vandekerkhove, 2004). 
• Agonum viridicupreum leeft vooral aan moerassige en modderige oevers van beken en rivieren, 

maar ook langs sloten in nat grasland. 
• Calathus micropterus heeft een habitatvoorkeur voor heideterreinen en lichte, warme bostypen. 
• Agonum sexpunctatum verkiest open, vochtige zongeëxponeerde plekjes; liefst langs kleine 

plasjes, vooral in heiden. 
• Carabus nemoralis: typisch voor droge bossen op zandgrond (Turin, 2000). 
 
In het verder gelegen Vlaams natuurreservaat ‘Vallei van de Ziepbeek’  werden in het kader van het 
zelfde onderzoek 12 Rode-lijstsoorten gevangen: Acupalpus brunnipes, Agonum gracilipes, Agonum 
sexpunctatum, Bembidion humerale, Carabus nitens, Cicindela campestris, Cymindis macularis, 
Harpalus rufipalpis, Olisthopus rotundatus, Pterostichus lepidus, Trechus secalis, Trichocellus 
cognatus (Bron: Beheerplan Vlaams natuurreservaat Hoge Kempen, 2003).  
 
Relatie met het bosbeheer 
Een goed compromis om loopkevers te beschermen, lijkt het uitbouwen van een mozaïek van 
habitatten, waarbij naast een aantal dichte bostypen, ook lichtere bosbestanden, open heideterreinen 
en grasland voorkomen. Ook dient voldoende aandacht te gaan naar de bescherming van de vochtige 
biotopen. 
 
Een onderzoek in de Vlaamse natuurreservaten van de Hoge Kempen wijst erop dat het plaggen en 
maaien van natte en droge heide, en van gagelheide mogelijks een positieve invloed heeft op het 
aantal Rode-lijstsoorten. Ook het branden van droge heide lijkt positief te zijn (Bron: Beheerplan 
Vlaams natuurreservaat Hoge Kempen, 2003). 
 

2.3.4.12 Andere keverfamilies (Coleoptera) 

In de bodemfaunaplots te Heiwijk  werden, naast de loopkevers (zie hierboven), 34 keversoorten 
gevangen van 13 families (Versteirt et al., 2000). De soortenlijst wordt in bijlage 10 weergegeven.  
In Vlaanderen is er momenteel nog geen Rode Lijst beschikbaar van deze soortengroep. 
 
Veruit de meest gevangen keversoort in het onderzoek naar bodemfauna in Heiwijk is Stenurella 
melanura of de Zwartstreepsmalbok (Cerambycidae; 101 van de 213 gevangen keverindividuen). 
Deze soort is van mei tot september te vinden op bloemen. Hij komt voor in geheel Europa. Ook in 
België is het een wijd verspreide soort (Harde & Severa, 1989; Muylaert, 1984). Het is een eurytope, 
bosgebonden soort met een polyfage voedingswijze. 
De larven leven in dood hout van zowel naald- als loofbomen, volgens Koch (1989-1996) voornamelijk 
in dunne, reeds sterk verteerde en op de grond liggende takken. Dit is één van de meest 
voorkomende types dood hout in beheerde bossen zoals Heiwijk en Pietersem, wat de hoge densiteit 
van deze soort in het bos verklaart. 
 

2.3.4.13 Spinnen (Araneae) 

Ook voor wat betreft de spinnen wordt de meeste informatie gehaald uit het bodemfaunaproject. 
 
Slechts één waarneming is gekend van het domeinbos zelf, ter hoogte van het Asbroek . Daar werd in 
1994 Tmarus piger waargenomen, een oeverspin, aan de rand van een nat licht kalkrijk hooiland 
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(Crevecoeur, 1996). Dit is een zeldzame soort (RL-status Maelfait et al., 1998) en het was de eerste 
melding van deze soort in Vlaanderen. 
 
Gedurende het bodemfaunaproject (De Bakker et al., 2000) werden 66 soorten spinnen gevonden in 
Heiwijk  (soortenlijst: zie bijlage 10), waarvan zeven Rode-lijstsoorten (Maelfait et al., 1998). 
 
Eén soort spin van deze lijst is met uitsterven bedreigd (RL-status; Maelfait et al., 1998):  
• Pirata uliginosus heeft volgens Maelfait et al. (1998) een voorkeur voor natte heide met 

veenmoslaag. Volgens Desender et al. (2000) is het een typische soort voor hoogveen en (oude) 
heide op zandgrond die meestal voorkomt in vochtige terreinen, maar ook gevonden wordt op vrij 
droge stukken. 

 
Eén soort spin is bedreigd: 
• Walckenaeria nodosa: verkiest verruigd nat schraal grasland. 
 
Vier soorten spinnen, gevonden in Heiwijk, zijn kwetsbaar (RL-status): Hahnia helveola, Pardosa 
lugubris, Euryopis flavomaculata en Coelotes terrestris. 
• Euryopis flavomaculata is een typische soort voor droog oligotroof grasland met ruige vegetatie, 
• Hahnia helveola is gebonden aan droog loofwoud met grote hoeveelheden liggend dood hout, 
• Pardosa lugubris verkiest mantelvegetaties van droog loofbos, en 
• Coelotes terrestris is een soort van droger loofbos met veel dood hout (Maelfait et al., 1998). 
 
Eén soort spin is zeldzaam: 
• Coelotes inermis:: zeldzame soort, waarvoor de noordgrens van hun areaal in onze regio is 

gelegen 
 
Daarnaast zijn er ook waarnemingen van het nabijgelegen Vlaams natuurreservaat Neerharerheide  
gekend (Bron: Beheerplan Vlaams natuurreservaat Hoge Kempen, 2003). 
Daar werden vier soorten spinnen waargenomen met het Rode Lijststatuut ‘met uitsterven bedreigd' 
(Micrommata virescens, Pirata tenuitarsis, Pirata uliginosus, Walckenaeria alticeps) en vijf soorten met 
het statuut 'bedreigd’ (Cheiracanthium virescens, Dictyna latens, Hygrolycosa rubrofasc., Maso 
gallicus, Walckenaeria nodosa). Het zijn alle soorten van vochtige en natte heide. 
 
In het iets verder gelegen Vlaams natuurreservaat ‘Vallei van de Ziepbeek’  werden gedurende een 
tienjarige bemonsteringscampagne (1983-1992) 298 verschillende spinnensoorten verzameld, 
nagenoeg de helft van de Vlaamse spinnenfauna (Janssen en Poot, 2000). Niet minder dan 87 
soorten zijn opgenomen in de Rode Lijst van de spinnen van Vlaanderen.  
 
Relatie met het bosbeheer 
De habitatvoorkeuren van bovenvermelde spinnen wijzen er op dat een afwisselende vegetatie, met 
veel overgangen tussen open en gesloten stukken, en met voldoende aandacht voor vochtige 
gedeelten, de beste garantie is voor het overleven van deze soorten. Ook De Bakker & Maelfait (2002) 
wijzen op het belang van genoeg heterogeniteit (heide, grasland, gesloten bos,…) binnen een bos. 
Het behoud van dood hout blijkt ook voor veel spinnen een positieve maatregel. 
 

2.3.4.14 Zweefvliegen (Syrphidae) 

Tijdens een onderzoek rond herstel van dagvlinderpopulaties, werd door Vanreusel (2002) de 
hoogveenzweefvlieg (Sericomyia silentis) waargenomen in Pietersembos , ter hoogte van de 
bestanden 55a en 53a (Vanreusel et al., 2002). Deze soort is momenteel niet bedreigd in Vlaanderen 
(RL-status Meerhaeghe & Grootaert, 1998). 
Er zijn geen andere waarnemingen van zweefvliegen bekend. 
 
In het kader van het bodemfaunaproject werden acht soorten zweefvliegen gevonden in Heiwijk  (De 
Bruyn et al., 1997). Hiervan wordt slechts één soort vermeld op de Vlaamse Rode Lijst, als 
achteruitgaand in Vlaanderen (Meerhaeghe & Grootaert, 1998): 
• Sphaerophoria batava is een soort van heiden en moerassige zandgrond, verspreid (op heiden in 

de late zomer soms talrijk), elders zeldzaam en meestal afzonderlijke individuen (Verlinden, 
1991). De Buck (1990) vermeldt een vijftal plantensoorten die bezocht worden: Struikhei (Calluna 
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vulgaris), Gewone berenklauw (Heracleum sphondylium), Bevernel (Pimpinella sp), Vijfvingerkruid 
(Potentilla reptans) en Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica). 

 
Er zijn geen waarnemingen van zweefvliegen beschikbaar van de nabijgelegen Vlaamse 
natuurreservaten. 
 
Relatie met het bosbeheer 
Samenvattend kan gesteld worden dat een soortenrijke boom-, struik- en kruidlaag met belangrijke 
aandacht voor inheemse soorten, en meer specifiek voor goede nectarplanten, de zweefvliegenfauna 
van een bos ten goede komt (Menten, 2002). Door meer licht en open plekken in het bos zullen 
kruidlaag en mantel-zoomvegetaties zich beter kunnen ontwikkelen. 
 
De larven van een aantal zeer zeldzame en bedreigde zweefvliegsoorten voeden zich met levend of 
dood hout, uitstromend boomsap of de schimmels in rottend hout (Menten, 2002). Daarom is het 
behoud van oude, stervende en dode bomen ook voor deze soortengroep zeer belangrijk. 
 

2.3.4.15 Dansvliegen (Empididae) 

Gegevens van het bodemfaunaproject (De Bakker et al., 2000) staan samengevat in bijlage 10. Er 
werden 13 soorten gevonden in Heiwijk . 
Daarvan worden twee soorten als zeldzaam vermeld in de Rode Lijst van Grootaert et al. (2001): 
• Oedalea zetterstedti:: bossoort, larven xylobiont (De Bakker et al., 2000). 
• Platypalpus aristatus: soort van bos op droge zandgrond; een carnivore soort die jaagt op 

bladoppervlakken; discriminerend voor geringe strooiseldikte (Desender et al., 2000). 
 
Er zijn geen waarnemingen van dansvliegen beschikbaar van het domeinbos zelf, noch van de 
nabijgelegen Vlaamse natuurreservaten. 
 
Relatie met het bosbeheer   
Onvoldoende ecologische en verspreidingsgegevens zijn momenteel voorhanden om specifieke 
beheermaatregelen voor te stellen voor deze soorten. De meeste dansvliegen hebben evenwel 
verschillende habitats nodig (vochtig en droog, open terreinen en dichte vegetatie) om hun volledige 
levenscyclus te voltooien (Grootaert et al., 2001). Bosbeheer dat streeft naar een kleinschalige variatie 
in biotopen zal dus ook voor dansvliegen positief zijn. Bestaande vochtige zones (vennen, 
grachten,…) dienen zeker behouden te blijven. Ook dient gestreefd te worden naar voldoende dood 
hout ten voordele van eventueel xylobionte larven.  
 

2.3.4.16 Slankpootvliegen (Dolichopodidae) 

De gegevens van het bodemfaunaproject (De Bakker et al., 2000) staan samengevat in bijlage 10. Er 
werden vier soorten waargenomen in Heiwijk , alle momenteel niet bedreigd in Vlaanderen volgens de 
Rode Lijst van Pollet (2000). 
 
Er zijn geen waarnemingen van slankpootvliegen gekend van het domeinbos zelf, noch van de 
nabijgelegen Vlaamse natuurreservaten. 
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2.4 Opbrengsten en diensten 
[3.3.4]  
Er zijn geen cijfers beschikbaar van de periode voorafgaand aan de aankopen door het Agentschap 
voor Natuur en Bos. De eerste cijfers dateren van 1974, en hebben betrekking op de eerste 
dunningen uitgevoerd door het Agentschap voor Natuur en Bos.  
 
Tabel 21 geeft een overzicht van de afleveringen  per houtsoort en per dienstjaar. Het gaat bijna 
uitsluitend om dunningen, enkel in 2004 werden twee kaalkappen uitgevoerd (bestanden 53a en 82a, 
resp. Lork en Corsicaanse den).  
In totaal is in de periode 1974-2007 circa 61.700 m3 hout geoogst, waarvan slechts 2.000 m3 loofhout, 
tegen 59.400 m3 naaldhout (grotendeels Grove den en Corsicaanse den). In 35 jaar tijd werd 
omgerekend 3,6 m³/ha/jaar2 gekapt. 
 

Tabel 21: Aflevering (totaal volume in m3) per houtsoort en per dienstjaar  

 1974 1980 1983 1986 1987 1988 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 Totaal 

Loofhout              2.062 

Amerikaanse eik         131  175 835 539 1.680 

Els (G)        3      3 

Zomereik            76  76 

Berk (G)            28  28 

Gemengd 
loofhout 

      177 44 54     275 

Naaldhout              59.441 

Grove den 245 1.997 1.526 2.755 3  1.967 6.331 2.193 4.907  11.269 967 34.160 

Corsicaanse den  564 834 1.475   2.109 2.416 2.411 2.066  7.005 457 19.337 

Menging Grove & 
Corsicaanse den 

 104 41 302  205 447 726 780  378   2.983 

Fijnspar   30 36   103 221 257 178  451  1.276 

Japanse lork    16   31 94 71     212 

Lork (G)          39  468  507 

Douglas   13 24   28 43  70  136  314 

Weymouth den          37  99 59 195 

Grove den & 
 Fijnspar 

  16           16 

Grove den &  
Japanse lork 

  7 10   18 27      62 

Grove den &  
Lork (G) 

   72 6   347      425 

Grove den & 
Weymouth den 

  25 20   41 68      154 

Totaal 245 2.665 2.492 4.710 9 205 4.921 10.320 5.897 7.297 553 20.367 2.022 61.703 

 
 
Tabel 22geeft naast de opbrengsten ook aan hoeveel er per hectare gedund werd. Hierbij werd enkel 
de oppervlakte waarover gedund werd in rekening gebracht. De dunningen in 2001 en 2004 waren 
duidelijk zwaarder dan de voorgaande dunningen. In 2004 blijkt gemiddeld3 63 m3/ha uit de bestanden 
gehaald te zijn (zonder de kaalkappen, zie Tabel 22). In verschillende bestanden werd toen meer dan 
100 m3/ha gedund en in één bestand (111b) werd zelfs meer dan 200 m3/ha gedund. In 2001 werd 
gemiddeld 51 m3/ha gedund, in 1998 37 m3/ha en in 1995 33 m3/ha. 
 
 
 

                                                      
2 Totaal gekapt volume, over 35 jaar en over de volledige oppervlakte van het bosdomein met uitsluiting van de open 
ruimtes. Dit geeft echter een vertekend beeld omdat het bosdomein pas in 2004 volledig in handen was van het 
Agentschap voor Natuur en Bos. 
3 Gemiddeld over alle bestanden waar in gedund werd, geen gemiddelde over de volledige bosoppervlakte. 
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Tabel 22: Totale aflevering en opbrengst per dienstjaar  

Dienstjaar
* 

Kap Opp. (ha) Aflevering Verkocht BEF EURO 

   m3 m3/ha (m3) totaal per m3 totaal per m3 
1974 dunning 14 245 18 245 20.000 82 496 2,0 

1980 dunning 120 2.665 22 1.128 210.452 187 5.217 4,6 

1983 dunning 191 2.492 13 3.576 1.173.600 328 29.093 8,1 

1986 dunning 302 4.710 16 4.000 1.794.200 449 44.477 11,1 

1987 dunning 17 9 1 6 1.600 267 40 6,6 

1988 dunning 11 205 19 205 67.445 329 1.672 8,2 

1989 dunning 225 4.921 22 3.817 1.031.000 270 25.558 6,7 

1992 dunning 314 10.320 33 9.117 5.128.600 563 127.135 13,9 

1995 dunning 178 5.897 33 2.879 880.000 306 21.815 7,6 

1998 dunning 192 7.297 38 7.297 2.777.710 381 68.858 9,4 

2001 dunning 11 553 51 553 342.400 619 8.488 15,3 

2004 dunning/
kaalkap 

310 20.367 66 19.917 9.334.858 469 231.405 11,6 

2007 dunning 29 2.021 71 2.021 2.622.094 1.297 65.000 32,2 
Totalen en 
gemiddelden  61.702 40 54.761 25.383.959 464  629.252 11,5 

*: duidt op het jaar waarin het hout uitgezaagd werd 
 
In bijlage 13 wordt een overzicht gegeven van de afleveringen per bestand voor de periode 1989-
2007, met vermelding van hoofdboomsoort, leeftijdsklasse, stamtal, grondvlak en volume.  
 
De link met de opbrengsten  is niet eenduidig en wordt weergegeven in Tabel 22. Over de afgelopen 
35 jaar hebben de dunningen (en de twee kaalkappen) een bedrag van ca. 630.000 € (25 miljoen 
BEF) opgebracht. Daarbij dienen ook nog de opbrengsten uit windval, zijnde ca.14.000 € (580.000 
BEF) opgeteld te worden (zie Tabel 23). Er werden geen inkomsten gehaald uit jachtverpachtingen en 
dergelijke. 
Dit brengt de totale opbrengst over de afgelopen 35 jaar op ongeveer 643.000 €. Dit stemt overeen 
met een eenheidsopbrengst van ongeveer 12 €/m3 ofwel ongeveer 35 €/ha/jr. 
 

Tabel 23: Opbrengsten uit windval 

Dienstjaar Volume 
(m3) BEF EUR Opmerking 

1982 14 eigen gebruik  
1984 5 eigen gebruik  
1986 14 9.310 231  
1986 17 10.084 250  
1986 7 2.457 61  
1986 7 3.339 83  
1987 70 32.550 807 sneeuwbreuk 
1987 19 9.065 225 sneeuwbreuk 
1988 132 33.132 821  
1988 215 86.000 2.132  
1988 45 9.585 238  
1994 17 eigen gebruik  
2007 338 381 913 9 467  
Totaal 900 577 435 14 314  
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3 Beheerdoelstellingen 
 
Pietersembos vormt een ecologisch zeer waardevol boscomplex in het Nationaal Park Hoge Kempen, 
dat tevens is aangeduid als Vogel- en Habitatrichtlijngebied. Behoud en versterken van de 
ecologische functie vormt dan ook de belangrijkste doelstelling voor het gebied. Dit gebeurt enerzijds 
door het verder vergroten van de structuurrijkdom en het aandeel loofhout in de bosbestanden en 
anderzijds door het versterken van de natuurwaarden van open en halfopen biotopen, voornamelijk in 
de vallei van de Asbeek. Realisatie van de kwaliteitsverbetering van de actuele biotopen gebeurt via: 
 

• herstel van de natuurlijke hydrologie: om de regionale grondwaterdaling als gevolg van de 
steeds verdere insnijding van de Maas te milderen, moet het water zo lang mogelijk 
bovenstrooms in de bronzones langs de steilrand van het Kempens plateau gehouden 
worden. Via dichten van ontwateringsgreppels en een zo natuurlijk mogelijk beekbeheer wordt 
de afvoer van het water uit het Pietersembos vertraagd om natte standplaatsen zoveel 
mogelijk te behouden of te herstellen. In de winter kan een deel van het oppervlaktewater van 
de Asbeek afgeleid worden naar de Neerhaererheide of de aangrenzende bossen, zodat 
geschikte standplaatsen voor soortenrijke natte heide en elzen-berkenbroekbos kunnen 
uitbreiden; 

• instellen van een uitgebreide zone integraal bosreservaat (nulbeheer): omvorming naar 
gemengde inheemse bestanden gebeurt hier voornamelijk via natuurlijke processen 

• aangepast beheer van de waardevolle biotopen in de open en halfopen sfeer: de versnipperde 
heidebiotopen en gagelstruwelen worden uitgebreid en opnieuw verbonden tot een 
samenhangend geheel dat aansluit op de graslanden en moerasvegetaties van het Asbroek 
en de aangrenzende heidebiotopen net buiten het bosreservaat. De vijvers van het Asbroek 
blijven behouden maar via aangepast beheer streeft men naar uitbreiding van goed 
ontwikkelde waterplanten- en verlandingsvegetaties. Ook buiten het bosreservaat worden 
enkele heideterreinen en vennen hersteld of lokaal uitgebreid;  

• structuurversterkende maatregelen voor biotopen in de open en halfopen sfeer (aanleg 
verbindingen). Dit omvat enerzijds de ontwikkeling van een open corridor tussen het Asbroek 
en de Neerhaererheide, en anderzijds de ontwikkeling van een corridor met natte biotopen 
tussen het Asbroek en de Lepelvorm. Daarnaast streeft men naar meer geleidelijke 
overgangen tussen heide, grasland en moeras naar gesloten bos; 

• uitvoeren van een natuurgetrouw multifunctioneel bosbeheer in de overige bestanden, gericht 
op structuurrijke gemengde inheemse bossen. Dit gebeurt via gerichte ingrepen zoals 
selectieve dunningen, eindkap, natuurlijke en kunstmatige verjonging. 

• uitvoeren van specifiek soortbeheer in functie van enkele zeer zeldzame en bedreigde 
doelsoorten: Gladde slang, Jeneverbes, Boswitje en Klaverblauwtje. 

 
De economische functie is in Pietersembos ondergeschikt aan de ecologische functie: een belangrijk 
deel van het bos wordt beheerd als integraal bosreservaat en volledig uitgesloten van economische 
exploitatie. In de zones buiten bosreservaat blijft een belangrijke houtproductie mogelijk. Deze wordt 
echter afgestemd op de ecologische doelstellingen.  
 
Ook de recreatieve functie is eerder ondergeschikt aan de ecologische functie. Actueel vormt 
Pietersembos een rustige zone binnen het Nationaal Park Hoge Kempen. De ontsluiting van 
Pietersembos wordt geregeld door de toegankelijkheidsregeling van het Nationaal Park, die gericht is 
op het afstemmen van de recreatieve routes op de ecologische waarden van het gebied. Doorheen 
Pietersembos lopen een aantal wandel- en ruiterpaden voor zachte recreatie, waardoor de recreant 
kan genieten van de hoge landschappelijke waarden en de rust van het gebied. De centrale kern van 
het bosreservaat wordt zoveel mogelijk gevrijwaard van verstoring. In functie hiervan is op termijn een 
beperkte omlegging wenselijk voor een stukje van de wandelroute doorheen de integrale kern van het 
bosreservaat. Een verdere uitbreiding van het aantal recreatieve routes is in Pietersembos niet 
aangewezen om de actuele rust te bewaren.  
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3.1 Beheerdoelstellingen met betrekking tot het bos reservaat 
[4.1.1, 4.1.2] 
 
Kaart 3.1 toont het natuurstreefbeeld voor het bosreservaat en het omliggende domeinbos. 
Onderstaande tekst beschrijft welke doelstellingen men hier wil bereiken. 
 
De natuurlijke hydrologie in Pietersembos wordt zoveel mogelijk hersteld, zowel voor herstel van 
geschikte standplaatsen voor natte heide, laagveen en elzen-berkenbroekbos in het bosreservaat zelf, 
als voor herstel van natte heide in de aangrenzende Neerhaererheide. Figuur 19 geeft een overzicht 
van de zones met een verstoorde waterhuishouding en zones met ongestoorde waterhuishouding. 
Deze kaart werd opgemaakt op basis van terreinbezoeken in augustus 2010, aangevuld met 
terreinkennis van Jos Gorissen. Een nota met uitleg over afbakening van deze zones is opgenomen in 
bijlage 14 van het beheerplan.  
 

Figuur 19: Indicatieve ligging van zones met verstoorde waterhuishouding 

 
 

• Om de afvoer van grond- en oppervlaktewater zoveel mogelijk te vertragen worden de 
ontwateringsgreppels in natte zones niet meer onderhouden of actief gedicht. De waterafvoer 
van de vijvers van het Asbroek zal deels gebruikt worden om de Neerharerheide te bevloeien 
en zo standplaatsen voor vochtige heide met beenbreek te herstellen.  

• De kwelzones langs de steilrand van het Kempens plateau hebben potenties voor de 
ontwikkeling van het in Vlaanderen uiterst zeldzame subtype van oligotrofe elzenbroekbossen. 
Deze kwelzones situeren zich enerzijds in de natte valleigronden van de Asbeek, en 
anderzijds in een smalle zone aan de voet van het Kempens plateau (Figuur 19). De 
doelstelling is om de waterhuishouding in deze lokale kwelzones op termijn zo goed mogelijk 
te herstellen:  

 
In het Asbroek streeft men naar maximaal herstel van natte standplaatsen door het staken van het 
onderhoud in de noordelijke tak van de Asbeek (doorheen bestand 23a). De zuidelijk lopende tak van 
de Asbeek, stroomafwaarts van de omheining, is een kunstmatige waterloop en wordt behouden als 
habitat voor o.a. beekprik. Dit vergt een gericht beheer van de dijkjes en de beek.  
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Het grootste deel van het bosreservaat Pietersembos wordt aangeduid als integraal bosreservaat . 
De gesloten bosbestanden op het plateau, de valleiflanken en ten noorden van de beekvallei kunnen 
spontaan ontwikkelen, na een startbeheer waarbij de resterende expansieve exoten worden 
bestreden. Door zijn compacte vorm, beperkte recreatiedruk en uitgestrektheid kan dit integraal 
bosreservaat uitgroeien tot één van de belangrijkste sites voor het opvolgen van spontane 
bosontwikkeling in de Kempen. Dit moet leiden tot een toename van oligotroof en mesotroof elzen-
broekbos (habitat 91EO) en op lange termijn ook tot de ontwikkeling van Eiken-berkenbossen (habitat 
9190). 
 
De zone binnen de omheining (aangevuld met een strook van ca 30 m langsheen Neerharerheide) 
wordt aangeduid als zone met gericht beheer . Voor de open en halfopen vegetaties van vennen 
(habitat 3130), heide (habitat 4010 en 4030), schraalgraslanden (deels habitat 6230), laagveen 
(habitat 7140) en gagelstruweel streeft men naar herstel van een samenhangend open ruimtegebied 
en een sterke verbetering van de kwaliteit. Concreet moeten vooral verbossing en verruiging van 
heide, laagveen en nat schraalgrasland teruggedrongen worden via kappen van opslag en een 
aangepast maai- en begrazingsbeheer. De open biotopen van het Asbroek worden via een halfopen 
corridor verbonden met de Neerharerheide, zodat een aaneengesloten leefgebied ontstaat voor fauna 
van voedselarme heide, grasland en moeras. Daarnaast komen nog een aantal bossen voor, zowel 
nat elzenbroekbos, wilgenstruweel als naaldbos. Daar streeft men, net zoals in het integraal 
bosreservaat, naar spontane ontwikkeling na een startbeheer. 
 
Deze doelstellingen komen tegemoet aan de vereisten van de meeste soorten van structuurrijke 
loofbossen, heide en schraalgrasland. Voor enkele kritische doelsoorten met nauwe ecologische 
vereisten gelden bijkomende beheerdoelstellingen: 
 
Gladde slang:  het heidebeheer wordt maximaal afgestemd op de vereisten van deze soort. De 
populatie van het Asbroek wordt via herstel van open biotopen verbonden met de populatie van 
Neerharerheide; 
 
Jeneverbes werd weliswaar aangeplant in Pietersembos maar het zijn autochtone struiken en het 
gebied is bijzonder geschikt door de steile zuidhellingen en de licht gebufferde zandbodems. Gezien 
de zeer kritieke toestand van de soort in Vlaanderen streeft men via aangepast beheer naar  
stimuleren van natuurlijke verjonging1.  

                                                      
1 Momenteel is er reeds spontane verjonging van Jeneverbes aanwezig. 
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3.2 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de econ omische functie 

3.2.1 Algemeen 
De economische functie is in Pietersembos ondergeschikt aan de ecologische functie.  
 
Een belangrijk deel van het bos wordt beheerd als integraal bosreservaat, en volledig uitgesloten van 
economische exploitatie. Niettemin blijft het mogelijk en wenselijk om binnen het domeinbosgedeelte 
te investeren in de productie van kwaliteitshout, zonder de andere functies onrecht aan te doen. 
 
De kapwerkzaamheden en gerelateerde houtoogst zullen in de eerste plaats gepland worden ten 
behoeve van de realisatie van de overige doelstellingen uit het beheerplan, onder meer met 
betrekking tot de omvorming van homogene naaldhoutbestanden, de bestrijding van exoten en het 
creëren van (al dan niet tijdelijke) open structuren. Daarbij zullen exploitaties over grote oppervlakten 
of een snelle opeenvolging van kappingen in aaneensluitende bestanden zoveel mogelijk worden 
vermeden. 
 
Er wordt voor gekozen om het bos de komende 20 jaar verder te laten verouderen. Er zijn bijgevolg 
slechts een beperkt aantal eindkappen gepland (enkel in het kader van directe omvormingen en de 
creatie van open plekken), en voor de rest alleen maar selectieve variabele hoogdunning. 
 
Momenteel geldt een jachtrecht over een oppervlakte van ca. 30 ha van het domeinbos, als gevolg 
van een clausule bij de aankoopakte. Het betreft een uitdovend gebruiksrecht. Nadien is geen jacht 
meer toegelaten binnen Pietersembos. 
 
Andere inkomsten uit het bos dan deze van de houtoogst en de jacht zijn niet verwacht of voorzien. 
 
Meer specifiek voor bosreservaat 
 
- Binnen het bosreservaat is geen ruimte voor een economische houtproductie. In een eerste fase 

van vijf jaar wordt er wel een zekere opbrengst gegenereerd bij de verwijdering van invasieve 
exoten (voornamelijk Corsicaanse den, Douglas en Amerikaanse eik) en herstel van open biotopen. 
Nadien zijn in principe geen boswerkzaamheden meer toegestaan. 

- Binnen het bosreservaat is geen jacht toegelaten. 

3.2.2 Geplande omlooptijd 
Iets meer dan 80 % van Pietersembos wordt ingenomen door naaldhoutbestanden, het grootste deel 
daarvan bestaat uit Grove den (58%) en Corsicaanse den (18%). Verspreid komen ook bestanden 
voor van Fijnspar, Lork en Douglas. 
 
Voor Grove den wordt naar een omtrek van minstens 150 cm gestreefd. Bij het bereiken van deze 
doelomtrek bestaat de optie tot eindkap (met behoud van enkele overstaanders) of kan verder 
doorgedund worden (uitkapbos). Leeftijden van 100 jaar of meer zijn hierbij goed mogelijk. Daarnaast 
is het de bedoeling om via reguliere dunningen een geleidelijke bijmenging van loofhout te verkrijgen.  
 
Voor Corsikaanse den wordt gewerkt met een omlooptijd van 80 à 100 jaar, waarbij gestreefd wordt 
naar kwaliteitshout met een omtrek van minstens 150 cm op borsthoogte. Er wordt echter niet 
verwacht zulke omtrekken al tijdens de huidige planperiode te bereiken. Een versnelde omvorming 
wordt voorzien voor de minder vitale Corsicaanse dennenbestanden. Deze worden, na een volledige 
kaalkap, heraangeplant met (gemengd) inheems loofhout. De keuze van de boomsoort wordt 
hoofdzakelijk bepaald door de bodemgesteldheid, waarbij vooral de vochttrap en het grintgehalte een 
rol spelen. 
 
Ook wat betreft Lork en Fijnspar worden geen kaprijpe bestanden verwacht de komende 20 jaar. Deze 
worden verder regulier gedund. Ook hier zijn voortijdige eindkappen mogelijk indien massale 
windworp of sterfte (bv. letterzetter) optreedt.  
 
Marktomstandigheden kunnen leiden tot een wijziging van deze doelomtrekken. 
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3.2.3 Kapkwantum 
De gemiddelde jaarlijkse aanwas in Pietersembos kan geschat worden op 7 m³/ha.jaar2. De totale 
jaarlijkse volumeaanwas voor het domeinbos (ca. 490 ha beboste oppervlakte) wordt bijgevolg 
geschat op ca. 3.400 m³/jaar. 
 
De productieve oppervlakte van Pietersembos is echter beperkt tot 340 ha van het in totaal 530 ha 
grote domeinbos. Een groot deel is immers aangeduid als bosreservaat (165 ha) en ook binnen het 
domeinbosgedeelte is er ruimte voorzien voor open plekken (14 ha) en spontane bosontwikkeling 
langsheen de Asbeek (9 ha).  
Wanneer we hiervan ook nog de bestanden aftrekken waar directe omvorming gepland is, komen we 
aan ca. 300 ha te dunnen bestanden. In deze bestanden wordt tijdens reguliere dunningen een 
volume ongeveer gelijk aan de jaarlijkse aanwas weggehaald, wat neerkomt op ca. 2.100 m³/jaar.  
 
In het kader van directe omvormingen zal gedurende de volgende planperiode in totaal ongeveer 
15.500 m³ hout geëxploiteerd worden, waarvan ca. 2.450 m³ binnen bosreservaat (berekend o.b.v. 
gemiddeld bestandsvolume en oppervlakte van de bestanden). 
Daarnaast zal nog eens ca 2.400 m³ gekapt worden bij de creatie van open plekken en corridors (ca. 
1.600 m³ binnen bosreservaat).  
 
Dit brengt het totale kapkwantum op 17.900 m³ + (20  x 2.100 m³) = 59.850 m³ of 5,5 m³/ha/jaar 
voor het volledige domeinbos.  
 
Wanneer we enkel het domeinbosgedeelte in beschouwi ng nemen komen we op een totaal 
kapkwantum van 13.850 m³ + (20 x 2.100 m³) = 55.800  m³ of 7,4 m³/ha/jaar. 
 
Het hout dat vrijkomt bij dunningen en kappingen zal hoofdzakelijk hout zijn van Grove den en 
Corsicaanse den, met in mindere mate Fijnspar, Zomereik, Amerikaanse eik en berk.  
 
Het versneld omvormen van de homogene bestanden van Corsicaanse den, de uitbreiding van open 
plekken en de creatie van corridors, geeft vooral de eerste vijf jaar aanleiding tot extra houtoogst. 
Gedurende het eerste decennium van de duur van het beheerplan zal de houtoogst dan ook de 
jaarlijkse aanwas overstijgen. Later zal de aanwas zakken (meer verjongde delen), maar zal het 
kapkwantum wel steeds onder de aanwas blijven, aangezien een deel van de aanwas bestemd wordt 
voor de realisatie van de ecologische bosfunctie (oude, dikke bomen en dood hout; deel 
bosreservaat). Het houtaanbod uit het Pietersembos zal de komende decennia een dalende tendens 
vertonen.  
 
Meer specifiek voor bosreservaat 
 
- Houtexploitatie in het kader van een startbeheer is gelimiteerd tot de eerste vijf jaar na goedkeuring 

van het beheerplan. In totaal zal er ongeveer 4.000 m³ hout geëxploiteerd worden binnen het 
bosreservaat, waarvan ca. 2.450 m³ in het kader van directe omvorming naar gemengd inheems 
loofhout, en ca. 1.600 m³ voor de creatie van (half-)open biotopen.  

- Een deel van het hout wordt niet geëxploiteerd maar geringd of in het bos gelaten om bij te dragen 
aan de hoeveelheid dood hout. 

                                                      
2 rekening houdend met een aanwas van 11 m³/ha/jr voor de Corsicaanse den, 7 m³/ha/jr voor Grove den en 5 
m³/ha/jr voor de loofhoutbestanden 
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3.3 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de ecol ogische functie 
[4.1.1, 4.1.2] 
 
Kaart 3.1 toont de locatie van de hieronder beschreven natuurdoelen. 

3.3.1 Bosbestanden 
 
De voornaamste ecologische doelstellingen in Pietersembos met betrekking tot de bosbestanden zijn: 

1. Verhogen van het aandeel inheemse boomsoorten en structuurrijke bosbestanden via 
dunningen en omvorming; hierdoor bekomt men een sterke uitbreiding van habitats van 
alluviaal broekbos (habitat 91EO) en op langere termijn ook van eiken-berkenbos (habitat 
9190).  

2. Behoud van oude bomen en verhoging van het aandeel dood hout in alle diameterklassen, 
boomsoorten en ontwikkelingsstadia.  

3.3.1.1 Streven naar structuurrijke en gemengde, in heemse bestanden 

Het Pietersembos wordt door de biologische waarderingskaart grotendeels als biologisch waardevol 
beschouwd. Enkel de inheemse loofboombestanden worden als zeer waardevol gekarteerd. Door het 
laten verouderen van deze bestanden zal de ecologische waarde ervan nog toenemen. 
Door te streven naar ongelijkjarigheid en ongelijkvormigheid, te zorgen voor open plekken (zowel 
tijdelijke als permanente), meer dood hout en meer loofbos zal het Pietersembos een meer 
afwisselende verticale en horizontale structuur verkrijgen. Dit biedt op zijn beurt meer kansen voor 
allerlei organismen, waardoor de natuurwaarde en de biodiversiteit van het gebied toe zal nemen. 
 
Momenteel bestaat het Pietersembos voor 71 % uit inheemse boomsoorten (op de volumegegevens 
berekend). Grove den neemt wel 59 % van de voorraad in; loofbomen zijn beperkt aanwezig in het 
bos (ongeveer 14 %, waarvan slechts een twee procent uit exoten als Amerikaanse eik en 
Amerikaanse vogelkers bestaat). Tegen het eind van dit beheerplan willen we de voorraad inheemse 
boomsoorten tot meer dan 80 % zien toenemen. 
 
Buiten het bosreservaat worden de bestanden van Grove den geleidelijk aan omgevormd tot 
gemengde bestanden. Verwacht wordt dat alle bestanden waar in 2001 reeds meer dan 10% van de 
voorraad ingenomen werd door inheemse loofbomen (vooral berk en inlandse eik), tegen het eind van 
dit beheerplan geëvolueerd zullen zijn naar gemengde, inheemse bestanden (ca. 70 ha).  
 
Een aantal minder vitale dennenbestanden (negen bestanden van Corsicaanse den en één bestand 
van Weymouth den; samen 32 ha) worden direct omgevormd naar standplaatsgeschikt, gemengd 
inheems loofhout, door middel van een combinatie van natuurlijke en kunstmatige verjonging.  
 
Buiten het bosreservaat streeft men tevens naar ontwikkeling van loofbos langs de Asbeek. Om dit te 
bereiken worden twee Fijnsparrenbestanden (samen 1,5 ha) langsheen de Asbeek gekapt waarna 
natuurlijke verjonging vanuit de houtkant met eiken en berken kan optreden. Dit heeft als bijkomend 
voordeel dat het verzurend effect van de afgevallen naalden vermeden wordt. 
 
Exotenbestrijding wordt doorgevoerd over de volledige oppervlakte van het domeinbos. 
Voor wat betreft de Amerikaanse vogelkers, zal deze als het ware opgerold worden vanuit het centrale 
Asbroek richting oost en west. Hierdoor ontstaan (tijdelijke) open plekken in het bos die mogelijkheid 
bieden voor natuurlijke verjonging en zo bijdragen tot een hogere structuurdiversiteit.  
Bij de directe omvorming van de Corsicaanse dennenbestanden zal de Amerikaanse vogelkers 
bestreden worden vooraleer over te gaan tot eindkap, dit om de massale verjonging van deze 
agressieve exoot te vermijden. 
Buiten bosreservaat worden Amerikaanse eik en andere exoten zoals Tamme kastanje systematisch 
benadeeld bij de dunningen. In de bestanden waar het volume van Amerikaanse eik echter een 
significant aandeel inneemt (> 15%), zal overgegaan worden tot individuele eindkap ervan (bestanden 
152a, 162a, 170d, 174b, 185a). Ook dit geeft extra kansen aan natuurlijke verjonging van inheems 
loofhout.  
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Meer specifiek voor bosreservaat 
 
- Binnen het integraal deel van het bosreservaat streeft men naar een ongestoorde spontane 

ontwikkeling van een grote, goed gebufferde en compacte boskern en de daarbij horende fauna. 
Het Pietersembos vormt omwille van zijn grootte, boshistoriek en gebufferde ligging in een veel 
groter voedselarm bos- en natuurcomplex een belangrijke referentiesite in het Vlaamse 
bosreservatennetwerk voor het opvolgen van spontane bosontwikkeling in de Kempen. De actueel 
reeds goed ontwikkelde, structuurrijke grove dennenbestanden en loofhoutbestanden kunnen 
verder ontwikkelen naar natuurlijke bosgemeenschappen die representatief zijn voor de Limburgse 
Kempen. De hogere dekzandgronden van het Kempens plateau die via de steilrand overgaan naar 
de vallei van de Asbeek, bieden een goede uitgangssituatie voor ontwikkeling van een groot blok 
Wintereiken-Berkenbos (Betulo-Quercetum petraeae) met overgangen naar het Eiken-Beukenbos 
(Fago-Quercetum), die overgaan naar kwelzones met voedselarm elzenbroekbos (Carici 
laevigatae-Alnetum). 

- De invasieve exoten (Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en Tamme kastanje) worden 
rigoureus bestreden in het eerste jaar na goedkeuring van het beheerplan, gevolgd door 4 jaar 
nabehandeling (hak- en spuitmethode, stobbenbehandeling). Daarna vindt volledig spontane 
bosontwikkeling plaats waarbij niet meer ingegrepen wordt. Dit zal op lange termijn leiden tot een 
meer gevarieerde bosstructuur met een hoger aandeel open plekken en een toename van het 
aandeel inheems loofhout. 

- Homogene naaldhoutaanplanten van exoten zoals Douglas, Lork en Corsicaanse den worden - 
binnen 5 jaar na goedkeuring van het beheerplan – gekapt, waarna spontane bosontwikkeling mag 
overnemen. 

- In de kwelzones langsheen de Asbeek en langs de steilrand van het Kempisch plateau streeft men 
naar ontwikkeling van oligotroof elzen-berkenbroekbos via herstel van de waterhuishouding en 
omvorming naar loofbos: 

           * in kwelzones met homogene aanplanten van Corsicaanse den of Douglas worden na de 
eindkap alle greppels gedempt zodat de standplaatsen op korte termijn vernatten.  

            * In de overige naaldhoutbestanden in de kwelzones kan dit via een selectieve kap van Grove 
den of Fijnspar en opteert men voor een spontane vernatting door het laten dichtgroeien van 
de greppels. Op een aantal meetpunten in de kwelzones worden peilbuizen geplaatst en 
opgevolgd om te zien of spontane ontwikkeling naar elzenberkenbroekbos haalbaar is. 
Indien noodzakelijk kunnen hier binnen 5 jaar na goedkeuring van dit beheerplan 
aanvullende maatregelen genomen worden om de hydrologie te herstellen. De naaldbomen 
die niet uit het bestand kunnen verwijderd worden zonder sleepschade te veroorzaken 
blijven in het bestand. Takhout en naalden worden zoveel mogelijk verwijderd. Indien 
haalbaar zal dit uitgevoerd worden binnen 5 jaar na goedkeuring van het beheerplan, zoniet 
zullen deze werken gespreid worden over maximaal 10 jaar. 

 

3.3.1.2 Schatting oppervlakte gemengde inheemse bes tanden na dit beheerplan 

Na afloop van dit beheerplan zal het aandeel inheemse, gemengde bestanden gestegen zijn van 62 
ha (11%) nu naar 188 ha (37%) in 2029. Het totaal aandeel inheemse bestanden zal ca. 85% van de 
oppervlakte bedragen (88% als ook de inheems-exoot bestanden meegerekend worden). Hierbij werd 
verondersteld dat zowel de nieuwe aanplantingen als de spontane verbossingen gemengd en 
inheems zullen zijn.  
 
Iets meer dan twee derde van de exotenbestanden wordt omgevormd tijdens dit beheerplan naar 
bestanden met minstens 30% bijmenging van inheems loofhout (exoot/inheems). Slechts 11 ha 
uitheemse bestanden (met inbegrip van exoot/inheems) worden nog niet omgevormd. Het zijn alle 
naaldhoutbestanden, waarvan het merendeel bestaat uit Corsicaanse den, met daarnaast een drietal 
bestanden van Fijnspar en twee lorkenbestanden.  
 
Meer specifiek voor bosreservaat 
 
Binnen bosreservaat zal het aandeel inheemse, gemengde bestanden gestegen zijn van 20 ha (12%) 
nu naar 64 ha (39%) in 2029. Het totaal aandeel inheemse bestanden zal ca. 83% van de oppervlakte 
bedragen, wat een stijging van 11% betekent ten opzichte van 2010. Hierbij werd verondersteld dat de 
spontane verbossingen op termijn zullen leiden tot gemengde, inheemse bestanden. 
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De niet-omgevormde exotenbestanden beperken zich tot twee Fijnsparbestanden, gelegen op de 
steilrand van het plateau. 
 

Tabel 24: Mengingsvorm en inheems karakter in Pietersembos (toestand 2010). 

Inheems/exoot Gemengd/homogeen Opp. (ha) Opp. (%) 

Inheems gemengd 62 12% 

 homogeen 262 52% 

Inheems/exoot gemengd 33 7% 

 homogeen 38 8% 

Exoot/inheems gemengd 4 1% 

 homogeen 0 0% 

Exoot gemengd 14 3% 

 homogeen 99 20% 

 

Tabel 25: Mengingsvorm en inheems karakter in Pietersembos (schatting toestand 2029). 

Inheems/exoot Gemengd/homogeen Opp. (ha) Opp. (%) 

Inheems gemengd 188 37% 

  homogeen 241 48% 

Inheems/exoot gemengd 15 3% 

 homogeen 0 0% 

Exoot/inheems gemengd 8 2% 

 homogeen 0 0% 

Exoot gemengd 3 1% 

 homogeen 54 11% 

 
 
Betekenis: 
 

aandeel inheems  
(% van het grondvlak) 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90 

inheems karakter Exoot Exoot/inheems Inheems/exoot Inheems 

 
 

3.3.1.3 Behouden van oude bomen en verhogen van het  aandeel dood hout 

Oude bomen in Pietersembos zijn, op de dreven na, vrij zeldzaam. Bijgevolg dient voorzichtig 
omgesprongen met de zeldzame aanwezige exemplaren (waaronder enkele zeer zware beuken: zie 
kaart 2.12). Ze worden zoveel mogelijk gespaard. De centrale dreef naar Zangerheide wordt 
bovendien hersteld. Over de volledige lengte worden eiken en beuken bijgeplant. 
 
In alle bestanden wordt geopteerd voor regulier dunnen met bevoordeling van inheems loofhout, 
waarbij de aanwezige loofbomen en dennen de kans krijgen ouder en dikker te worden. Er wordt 
gestreefd naar een tiental zware bomen per hectare. Bij afwezigheid van voldoende zwaar loofhout, 
zullen een aantal zwaardere Grove dennen bewaard worden.  
 
Over het algemeen is de hoeveelheid dood hout in de bestanden van het domeinbos laag: de 
schatting uit de proefvlakken geeft 1,9 m3/ha staand dood hout (1% van het totale houtvolume), daar 
waar de beheervisie 4 % vooropstelt. Hoewel het hier waarschijnlijk een onderschatting betreft, wordt 
toch gestreefd naar een aanzienlijke stijging van het volume dood hout, waarbij alle opportuniteiten 
worden benut, zoals windval, niet besmettelijke aantastingen, exotenbestrijding, behoud van 
wegkwijnende bomen, … en dit zowel binnen als buiten het bosreservaat. 
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Meer specifiek voor bosreservaat 
 
- De spontane bosontwikkeling zal op lange termijn leiden tot een sterke toename van het aandeel 

dood hout; 
- Bij het startbeheer zal het aandeel dood hout op korte termijn sterk toenemen omdat slechts een 

deel van de bestreden exoten geëxploiteerd wordt. Ook de selectieve kap van dennen in de 
kwelzones, zal bijdragen aan de hoeveelheid dood hout. 

- Rondom het Asbroek (bestand 23a) worden een aantal open en halfopen biotopen hersteld. De 
waardevolle houtwallen met o.a. oude Zomereiken en elzen worden hierbij maximaal gespaard. 

 

3.3.2 Open plekken en andere bijzondere biotopen 
Momenteel wordt reeds 4,7 % (25 ha) van het bosdomein ingenomen door permanente open plekken 
(zie kaart 2.17 en 2.24). Het is de bedoeling om dit tegen het eind van voorliggend beheerplan op te 
trekken tot 6,2 % (34 ha).  
Deze permanente open plekken worden aangevuld met tijdelijke open plekken, hoofdzakelijk 
spontaan verbossende kapvlaktes. Deze zullen elkaar in tijd en ruimte afwisselen, waardoor de 
oppervlakte aan tijdelijke open plekken zal variëren tussen de 1,3 % (7 ha) en de 3,1 % (17 ha).  
 

3.3.2.1 Behoud en ontwikkelen van heide en gagelstr uwelen  

Binnen Pietersembos komen actueel een aantal waardevolle droge heidebiotopen voor. Deze 
heidegebiedjes liggen echter meestal geïsoleerd tussen gesloten bosbestanden, en zijn vaak sterk 
verbost. Heideherstel gebeurt in hoofdzaak binnen de omheining van het Asbroek, aansluitend op 
andere open heide- of graslanden zodat een aaneensluitend leefgebied voor soorten van heide en 
schraalgrasland ontstaat, dat aansluit op Neerhaererheide. Daarbij denken we ondermeer aan 
vlinders (groentje), sprinkhanen (heidesabelsprinkhaan, negertje, veldkrekel), reptielen (hazelworm, 
gladde slang), vogels ( boompieper, nachtzwaluw) en ook aan zeldzame planten zoals Kruipbrem en 
Gaspeldoorn. Om het leefgebied nog verder te verbeteren worden ook geleidelijke overgangen van 
gesloten bosbestanden naar open heide gecreëerd, onder de vorm van golvende bosranden (zie 
3.3.2.3). Daarnaast moet de kwaliteit van de actuele heide verbeteren door terugdringen van 
verbossing en streven naar een kleinschalige afwisseling van jonge, open heidevegetaties en oudere 
heidevegetaties. 
 
Natte heide heeft nog slechts een zeer beperkte oppervlakte, maar wel met hoge botanische waarden 
met soorten als veenbies, blauwe zegge, kleine en ronde zonnedauw, witte en bruine snavelbies, 
veenpluis, beenbreek, moeraswolfsklauw. De oppervlakte wordt vergroot op de meest kansrijke 
locaties, in kwelzones aan de voet van de steilrand en aansluitend op open heidegebieden.  
 
Het heidebeheer wordt ook afgestemd op de vereisten van gladde slang. Het streefbeeld is een 
structuurrijke, open heidevegetatie met deels jonge heide en deels verouderende heide. Juist heel 
oude, hoge heide is voor reptielen bijzonder waardevol. Een korte, uniforme heidevegetatie is uit den 
boze. Lokaal kunnen wat bomen en braamstruweel blijven staan zolang deze niet teveel schaduw 
werpen (Bron: van Delft & van Rijsewijk, 2006). Concreet streeft men binnen de heide naar een 
bedekking tot maximaal 30% bomen. Bij het kappen van opslag worden waardevolle oudere eiken en 
grove dennen gespaard en wordt vooral jonge opslag verwijderd. Het actueel extensief kapbeheer 
wordt aangevuld met extensieve jaarrondbegrazing en een kleinschalig plag- en maaibeheer.  
 
Buiten het bosreservaat worden op kleinere schaal enkele waardevolle heide en venrelicten hersteld: 
- De droge heide in bestand 122c wordt verder uitgebreid, zowel in zuidelijke (eindkap van bestand 

122d) als in noordelijke richting (deels open maken van 122a). Heideherstel moet hier meer kansen 
creëren voor veldkrekel en herstel van een groeiplaats voor grote wolfsklauw;  

- ten zuiden en ten westen van het ven in bestand 98a wordt een open zone behouden. Streefbeeld 
is een structuurrijk schraalgrasland met wat brem- en gagelstruweel langs de venoevers, in functie 
van libellen en kustsprinkhaan. 

- in de vallei van de Ziepbeek wordt het naaldbosbestand 116a, aan de voet van de steilrand en 
omgeven door waardevolle heide- en venvegetaties van de Gaarvijver omgevormd naar natte heide.  
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Meer specifiek voor bosreservaat 
 
- Uitbreiding van oppervlakte droge heide in bestand 20b, delen van 19a en 27a. Streefbeeld is een 

droge heide met lokaal verspreide bomen of struiken (tot max 30% van de oppervlakte); 
- Het behoud van de natte heide in bestand 23c is uitermate belangrijk voor allerhande amfibieën en 

reptielen, waaronder de zeldzame vinpootsalamander en levendbarende hagedis. Deze laatste 
werd in Pietersembos enkel nog maar ter hoogte van het Asbroek waargenomen; 

- In bestand 21b, aan de voet van de steilrand, streeft men naar herstel van circa 1 ha soortenrijke 
natte dopheidevegetaties, die aansluit op de droge heide van bestand 20a: streefbeeld is een 
soortenrijke natte heide met o.a. dopheide, beenbreek, veenbies…. Om dit te realiseren moet de 
boomopslag verwijderd worden, gevolgd door herstel van de lokale waterhuishouding (dichten 
ontwateringsgreppels) en plaggen of chopperen van de dichte pijpenstrootjesvegetatie; 

- In bestand 31b en 32a streeft men naar een mozaïek van oligotrofe berkenbroekbossen, met meer 
open moerasbiotopen van natte heide, gagelstruwelen en grote en kleine zeggenvegetaties; in 
functie hiervan wordt verbossing deels teruggezet door kappen van gagel en wilgenstruwelen. 
Waardevolle elzenbroekbosjes blijven hierbij gespaard;  

- de droge heide in bestand 20a is actueel een halfopen vegetatie met struikheide, jeneverbessen, 
verspreide dennen en loofbomen. De heide in bestand 29a heeft een meer open karakter en er 
staan ook enkele Jeneverbessen. Teveel schaduw vormt op termijn een knelpunt voor 
levendbarende hagedis, gladde slang en Jeneverbes. Daarom wordt opslag van bomen en struiken 
beperkt tot maximaal 30% van de oppervlakte. De Jeneverbesstruiken worden maximaal 
geëxposeerd aan de zon waarbij concurrentiële bomen en struiken worden weggekapt. Rondom 
zaaddragende struiken wordt kleinschalig geplagd of gemaaid om kansen te geven aan natuurlijke 
verjonging. 

- Het regulier heidebeheer moet zorgen voor een structuurrijke vegetatie met jonge heide en oude 
heide met maximum 30% opslag van bomen en struiken. Heidebeheer gebeurt kleinschalig en 
wordt afgestemd op de vereisten van gladde slang. Een deel van de heidebiotopen aansluitend op 
het Asbroek wordt opgenomen in een extensieve jaarrondbegrazing, zodat een aaneengesloten 
begraasd gebied ontstaat met een mengeling van veengronden van het Asbroek met hogere 
zandgronden. De extensieve begrazing moet leiden tot een gevarieerde vegetatiestructuur en het 
vertragen van natuurlijke successie. 

 

3.3.2.2 Herstel halfnatuurlijke graslanden en overg angen naar moeras 

 
Het Asbroek is actueel een waardevol grasland met een aantal kritische soorten van gebufferde natte 
schraalgraslanden: o.a. sterzegge, brede orchis, blauwe zegge, zwarte zegge… Door de ligging in het 
sterk ingesneden bronhoofd van de Asbeek zijn er grote potenties voor herstel van botanisch 
waardevolle graslanden en overgangen naar laagveen: 

• het infiltratiegebied is grotendeels bebost met natuurlijke grondwaterregimes en weinig 
inspoeling van meststoffen; 

• de steile overgang van het Kempens plateau naar het Asbroek zorgt voor sterke 
vochtgradiënten, goed ontwikkelde kwelzones en overgangen van zuur naar meer gebufferde 
standplaatsen. Het grasland wordt zowel in de lengte als in de breedte gekenmerkt door 
duidelijke vochtgradiënten en overgangen van weinig naar meer gebufferde standplaatsen. Uit 
de analyse van de peilbuisgegevens van het INBO blijkt dat de actuele vegetatie verwant is 
met dottergraslanden en kleine zeggevegetaties (De Becker, 2010).  

• de actuele graslanden zijn steeds extensief beheerd en er zijn nog veel kensoorten van natte 
schraalgraslanden aanwezig;  

• waardevolle fauna van met soorten als zompsprinkhaan, moerassprinkhaan en gouden 
sprinkhaan. 

 
Toch is de vegetatie in het Asbroek niet optimaal ontwikkeld conform het streefbeeld. Binnen het 
begrazingsblok (bestand 23a en deel van 23b) staan veel verstoringsindicatoren zoals pitrus, 
wolfspoot, perzikkruid. Riet en zeker lisdodde breiden sterk uit, wat duidt op vernatting van het gebied. 
De verstoring is grotendeels te wijten aan het actuele begrazingsbeheer. Actueel grazen er 8 pony’s 
op een oppervlakte van 10 ha wat neerkomt op circa 0.4 GVE/ha in jaarrondbegrazing: dit is te hoog 
voor schrale graslanden op venige bodems. Paarden prefereren vooral korte grazige vegetaties en 
mijden soorten als veldrus en pitrus in natte zones. Als gevolg hiervan worden de droge zones 
overbegraasd en de natte zones onderbegraasd waardoor deze verder verruigen. Vertrapping van de 
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zode leidt tot geschikte kiemplaatsen voor zwarte els en wilg waardoor verbossing sneller optreedt. 
Actueel worden de botanisch meest waardevolle zones reeds uitgerasterd. De zone met brede orchis 
(ongeveer 0,25 ha) wordt van begin maart tot eind juli afgerasterd. Er wordt een maaibeheer met 
nabegrazing toegepast. Meer naar het oosten komt er een tweede uitgerasterde zone voor met 
soorten als sterzegge en blauwe zegge, die permanent wordt afgerasterd en 1 x per jaar gemaaid.  
 
Het meest stroomopwaarts gelegen deel van het grasland (deel van bestand 23a buiten bosreservaat) 
kent actueel geen beheer. Door de smalle vorm van het perceel is er een sterke beschaduwing door 
de omliggende naaldhoutbestanden. Opslag van wilgen en braamstruwelen vormt ook een knelpunt. 
 
Ook in bestand 23b, buiten het actuele begrazingsblok, liggen nog waardevolle moerasvegetaties met 
o.a. pluimzegge, moeraswederik en verruigde grote zeggevegetaties, die sterk verbossen. Uit een 
analyse van de grondwatermetingen van het INBO blijkt dat deze zone potenties heeft voor 
ontwikkeling van zeggenvegetaties op veen of elzenbroekbos (De Becker, 2010)  
 
Daarnaast komen er nog mesofiele graslanden voor in bestand 173b, in combinatie met ruderale 
opslag en jonge aanplanten van bos. Deze graslanden zijn van belang als leefgebied voor Boswitje en 
een aangrenzende populatie Klaverblauwtje maar kennen actueel eveneens een sterke spontane 
verbossing. 
 
De belangrijkste doelstelling voor deze grasland en moerasvegetaties van Pietersembos is een sterke 
verbetering van de kwaliteit door het aanpassen van het beheer. Dit moet leiden tot een betere 
ontwikkeling van de kenmerkende kleine zeggevegetaties met overgangen naar heischraal grasland 
en dottergrasland. 
 
Buiten bosreservaat wil men dit op twee plaatsen realiseren: 

• In de westelijke uitloper van het Asbroek, net buiten de omheining (deel van bestand 23a, 
buiten bosreservaat) streeft men naar een betere ontwikkeling van het grasland. Hiervoor 
moet de oprukkende opslag van bramen en struweel verwijderd worden en wordt een 
extensief maaibeheer ingesteld (om de 2-3 jaar, samen met de maaibeurt in het Asbroek). 
Daarnaast creëert men over een breedte van circa 20 m langs weerszijden van het hooiland 
een mantel-zoomvegetatie. Dit zal leiden tot meer bezonning van het hooiland en tot meer 
kansen voor soorten van overgangen zoals bont dikkopje en kleine ijsvogelvlinder. 

• In bestand 173a streeft men naar herstel van een mozaïek van 80% schraal grasland en 20% 
opslag/struweel in functie van klaverblauwtje en boswitje, in aansluiting op de Zangerheide. 
Hiervoor wordt een deel van de opslag in een zone ten noorden van de beek opnieuw 
verwijderd en wordt een maaibeheer ingesteld. Dit gebeurt in functie van deze vlinders in 
september. Daarnaast voorziet men mantel-zoomovergangen naar de aangrenzende bossen. 
Wanneer de graslanden voldoende verschraald zijn, kan men in de toekomst eventueel 
overgaan naar een extensieve begrazing. 

 
[4.1.1], [4.2] 
 
Specifiek voor bosreservaat 
 
- Herstel van botanisch waardevolle natte schraalgraslanden met overgangen van heischraal 

grasland naar dottergraslanden en kleine zeggevegetaties in bestand 23a, 23b en 31b is een 
belangrijke doelstelling. Een essentiële randvoorwaarde is dat de natuurlijke hydrologie van dit 
laagveengebied zo goed mogelijk hersteld wordt, waarbij opnieuw veenvorming kan optreden en 
geschikte standplaatsen voor kleine zeggevegetaties zich kunnen uitbreiden. Hierdoor zal de 
vegetatie evolueren naar een soortenrijke natte laagveenvegetatie met o.a. zwarte zegge, blauwe 
zegge, wateraardbei, moerasviooltje, moerasstruisgras en veenpluis. Daarnaast is een 
herstelbeheer nodig, waarbij verruigde vegetaties gemaaid worden of opslag van struweel 
verwijderd wordt. Binnen het Asbroek (bestand 23a en deel van 23b) wordt circa de helft van de 
oppervlakte opgenomen in een zuiver hooilandbeheer in functie van botanische waarden en 
ontwikkeling van kleine zeggenvegetaties. De overige helft van de oppervlakte (de meest natte en 
verruigde delen van het Asbroek, vooral in het oostelijk deel) krijgt een gemengd beheer van 
maaien en begrazen. 

- De botanisch meest kansrijke zones binnen bestand 23a en deel van 23b (zones voor 
kwelafhankelijke soorten sterzegge, brede orchis, blauwe zegge, voormalige vindplaatsen van 
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trilgras, knolsteenbreek, moerasstreepzaad) worden uitgerasterd en volledig gevrijwaard van 
begrazing. De afbakening van deze zones gebeurt op basis van een nieuwe vegetatiekartering in 
2011.  

- De begraasde zones van het Asbroek worden eveneens initieel jaarlijks gemaaid om verruiging 
terug te dringen en het grasland geschikt te maken voor grazers. De zeer waardevolle moerasfauna 
met soorten als bont dikkopje, moerassprinkhaan, zompsprinkhaan en gouden sprinkhaan moet 
behouden blijven. Hiervoor wordt 20-30% van de oppervlakte gevrijwaard van maaibeheer. Dit 
gebeurt bij voorkeur in randzones van het perceel en zones die niet machinaal kunnen gemaaid 
worden zoals zones met koningsvarens, natte kwelzones en zones langs de beek. De begrazing 
wordt aangepast aan de kwetsbare veengronden. Begrazing gebeurt hier niet meer jaarrond maar 
alleen in de zomer en herfst en met aangepaste dichtheden. 

- De natuurlijke waterhuishouding van het Asbroek wordt maximaal hersteld om het veen maximaal 
te herstellen: in functie hiervan worden de greppels en de noordelijke tak van de Asbeek niet meer 
geruimd. 

- Voor bestand 31b en 23b is het streefbeeld is een mozaïek van alluviaal bos met natte hooilanden 
en ruigten. Door het lokaal kappen van opslag (vooral wilgenstruweel) en opstarten van een 
kleinschalig maaibeheer wordt de oppervlakte kleine zeggevegetaties uitgebreid. Hierbij blijven de 
waardevolle elzen-berkenbroekbosjes gevrijwaard. De afbakening van de te maaien en te kappen 
zones gebeurt op basis van een nieuwe vegetatiekartering in 2011. 

- De evolutie van de vegetatie, de grondwaterstanden en het gevoerde maai- en begrazingsbeheer 
zal nauwkeurig opgevolgd worden met behulp van de peilbuizen van het INBO en 
vegetatieopnamen. In 2017 volgt een evaluatie van het herstelbeheer en kunnen bijkomende 
herstelmaatregelen of een herziening van het graasbeheer voorgesteld worden;  

- De oude houtwallen rondom en in het Asbroek blijven behouden en kunnen verder verouderen: ze 
bevatten waardevolle oude eiken, zwarte els, berk, lokaal veel dood hout en/of een waardevolle 
ondergroei van oud-bosplanten (zoals o.a. witte klaverzuring en boswederik). 

 

3.3.2.3 Ontwikkelen van overgangen van open biotope n naar bossen 

Om de uitwisselingsmogelijkheden voor fauna te vergroten, zal er een verbinding gecreëerd worden 
tussen het Asbroek en de natte heide van de Neerhaererheide. Daarnaast zijn ook geleidelijke 
overgangen van bos naar open vegetaties nodig.  
Voor de overgangen van bos naar grasland zijn structuurrijke mantel-zoomvegetaties het meest 
aangewezen. Op die manier ontstaan geschikte overgangszones voor soorten als bont dikkopje, 
kleine ijsvogelvlinder, goudvink en gekraagde roodstaart.  
Geleidelijke overgangen van bos naar heide zijn van belang voor fauna zoals gladde slang, 
nachtzwaluw, boompieper. Maar hier opteert men beter voor een dynamisch systeem van open 
plekken die opnieuw kunnen verbossen in plaats van een klassieke mantel-zoomvegetatie. Hiervoor 
wordt een golvende bosrand gecreëerd over een breedte van circa 20 m, die bestaat uit een 
afwisseling van lage, recent opengekapte zones met zones met hogere boomopslag. In tegenstelling 
tot een mantel-zoomvegetatie wordt hier niet gemaaid. 
 
Buiten het bosreservaat worden in drie zones geleidelijke overgangen van bos naar open vegetaties 
gecreëerd: 
− Creatie van mantel-zoomvegetaties rondom de westelijke uitloper van het Asbroek in bestand 

23a. De aangrenzende bossen zorgen hier door de smalle vorm van het grasland voor veel 
schaduw. Deze randzones worden opengemaakt zodat er een mantel-zoomovergang van het bos 
naar de ruigte ontstaat. Door extra bezonning kan de kwaliteit van dit hooiland sterk toenemen en 
wordt het samen met de aansluitende mantel-zoomvegetatie meer geschikt voor fauna. In bestand 
23a zelf worden in de smalle strook van 10-15 m ten noorden en ten westen van het grasland alle 
naaldbomen gekapt (tot aan het voetpad). Ten zuiden van het grasland, in bestand 26b wordt een 
zone van circa 20 m naaldbomen op de helling opengemaakt. Vervolgens kunnen braam- en 
andere struwelen ontwikkelen die om de 10 jaar gefaseerd afgezet worden. Bij deze omvorming 
worden de oude bomen in de houtwallen (vooral eiken) maximaal gespaard. 

− Creatie van een golvende bosrand van circa 20 m op de overgang van bos naar heide ten 
noorden en ten westen van het heidegebiedje in bestand 15a. Dit gebeurt via kappingen in 
bestand 14a, 16a en 16b. Hierdoor ontstaat een overgangsgebied dat zeer geschikt is voor o.a. 
gladde slang en nachtzwaluw. 
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− Ten noorden van de Asbeek in bestand 173a wordt een mozaïek van grasland en bos gecreëerd 
in functie van klaverblauwtje en boswitje. Deze gaat via een mantel-zoomvegetatie over naar het 
bos en de Asbeek. 

 
 
[4.1.1], [4.2]  
 
Specifiek voor bosreservaat 
 
- De creatie van mantel-zoomvegetaties rond de vijvers van het Asbroek moet leiden tot een 

halfopen verbinding tussen het Asbroek en Neerhaererheide. Een deel van de bomen en struiken 
op de tussenliggende dijkjes wordt gekapt zodat een halfopen verbinding met natte ruigten en 
struweel ontstaat. Ten noorden van de vijvers creëert men een mantel-zoomvegetatie, die 
geleidelijk overgaat naar eikenbos. Op die manier creëert men jaarrond een structuurrijke vegetatie 
die tegelijk fungeert als voedselplant, uitzichtpost en overwinteringsplaats voor insecten. Dit is van 
toepassing op bestand 21a, 21b, 21c, 22a en 23d. 

- In bestand 19a wordt een golvende bosrand op een steile zuidhelling gecreëerd als geleidelijke 
overgang tussen de open heide in het oostelijk deel en het bos in het westelijk deel van dit bestand. 

- Ter hoogte van bestanden 55a en b en 56a, b, c en d wordt - in functie van soorten als gladde slang 
en nachtzwaluw - een golvende bosrand van 20 à 30 m breed voorzien op de overgang naar 
Neerharerheide. De rest van deze bosbestanden wordt gevrijwaard van ingrepen. 

 

3.3.2.4 Herstel en beheer van waterbiotopen 

De Asbeek en Ziepbeek zijn uitzonderlijk goed bewaarde bronbeken in de steilrand van het Kempens 
plateau en zijn op Vlaams niveau zeer belangrijk voor het behoud van beekprik. Aangezien de 
regionale grondwaterstanden sterk gezakt zijn door zandwinningen en steeds diepere insnijdingen van 
de Grensmaas, moet men zoveel mogelijk het waterbergend vermogen van deze brongebieden 
verhogen. Om dit te realiseren moeten afwateringsgreppels in natte kwelzones zoveel mogelijk 
gedicht worden en moeten intensieve beekruimingen vermeden worden. Daarnaast kan verhoging van 
het aandeel loofbomen en lokaal heideherstel leiden tot een verhoogde grondwatervoeding van deze 
brongebieden. 
 
Voor de beken worden volgende doelstellingen geformuleerd: 

• de Asbeek en Ziepbeek worden beheerd in functie van beekprik en minimale ontwatering: 
doel is om het water zo lang mogelijk te behouden in de brongebieden. Specifiek voor de 
Asbeek moet verminderde ontwatering ook leiden tot meer mogelijkheden voor 
laagveenontwikkeling. Anderzijds moet de Asbeek wel kunnen blijven instaan voor voeding 
van de vijvers van het Asbroek en voldoende debiet voor beekprik in het traject 
stroomafwaarts de omheining; 

 

het leefgebied van beekprik in de Asbeek wordt vergroot en opnieuw verbonden met de Ziepbeek. 
Hiervoor worden een aantal vismigratieknelpunten weggewerkt conform het soortenbeschermingsplan 
Beekprik en het deelbekkenbeheerplan van de Kikbeek en de Ziepbeek. De op te heffen 
vismigratieknelpunten worden hieronder opgesomd (Bron: Arcadis, 2009) en staan weergegeven op  

• Figuur 20 : 
- twee te hoog gelegen parallelle duikers, waarlangs de Asbeek onder een bosweg 

doorstroomt,  
- betonnen verdeelwerk en de daarop volgende inbuizing en stuw ter hoogte van de 

aftakking van de Asbeek naar de Ziepbeek  
- stuw op de Asbeek, ter hoogte van een aftakking naar een privé vijver, samen met 

herstel van de natuurlijke situatie van de oevers. 
 

• binnen de Asbeek, Ziepbeek en de tussenliggende verbindingswaterloop streeft men naar 
behoud en verdere ontwikkeling van een natuurlijke beekbodem met afwisseling van grove 
zanden en fijne sedimenten. Deze trajecten worden gevrijwaard van visuitzettingen; 

 
• om de huidige kunstmatige loop van de Asbeek stroomafwaarts van de vijvers, te behouden, 

blijft periodiek onderhoud van de beekoever noodzakelijk. 
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Figuur 20: Situering van de op te heffen migratieknelpunten Asbeek (Arcadis, 2009) 

 
 
 
Daarnaast bevat Pietersembos een aantal zeer waardevolle vijvers en vennen. De kwaliteit hiervan 
kan sterk verbeterd worden zodat ze meer geschikt worden voor amfibieën en zeldzame libellen zoals 
hoogveenglanslibel en gevlekte witsnuitlibel. Om bladinval en schaduw tot een minimum te beperken, 
worden de aanpalende oevers opengemaakt en beheerd als schrale grazige vegetaties met wat 
struweel. In de vijvers kan een aangepast beheer extra kansen geven voor ontwikkeling van 
waterplantenvegetaties en terugdringen van het visbestand.  
 
Behoud en herstel van voedselarme vennen is ook een doel buiten bosreservaat: 
- Het Taarvijverke in bestand 98a is een voedselarm ven met veel libellen en waardevolle 

oevervegetaties met o.a. gagel, veenmossen en snavelzegge. De randzones worden over een 
breedte van 20 à 30 m vrijgehouden van boomopslag om bladinval te voorkomen en de 
waardevolle oevervegetaties te behouden; 

- In bestand 91a streeft men naar herstel van een gelijkaardig voedselarm ven met waardevolle 
oevervegetatie in een natte depressie met enkele kwijnende naaldbomen. Dit gebeurt door 
wegkappen van de actuele bomen over de volledige oppervlakte van het bestand en uitplaggen. 

 
[4.1.1], [4.2]  
 
Meer specifiek voor bosreservaat 
 
- De Asbeek stroomafwaarts bestand 23a is een kunstmatige waterloop en wordt behouden als 

leefgebied voor beekprik en om de vijvers van het Asbroek te voeden. In functie hiervan zijn 
kleinschalige kruidruimingen en kleinschalig dijkonderhoud of -herstellingen mogelijk. Om 
dijkbreuken te voorkomen worden hier enkele overlopen op de Asbeek voorzien. Deze overlopen 
worden geplaatst in zones waar het water niet te snel wegvloeit, om zo meer kansen te bieden voor 
ontwikkeling van moerasbos en gagelstruwelen. 

- De noordelijke tak van de Asbeek (bestand 23a) blijft volledig gevrijwaard van beekruimingen, zelfs 
indien deze volledig dichtgroeit. Hierdoor zal het grondwater zo lang mogelijk in het Asbroek zelf 
gehouden worden en verbeteren de standplaatscondities voor laagveen en kwelgevoede 
graslanden; 
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- De zuidelijke tak van de Asbeek (bestand 31b) staat in voor de voeding van de vijvers en de 
stroomafwaartse Asbeek. Indien het beekdebiet te sterkt daalt als gevolg van dichtgroeien, zijn 
beperkte kruidruimingen mogelijk. 

- Voor de vijvers van het Asbroek streeft men naar meer mesotrofe waterplantenvegetaties (habitat 
3130) en verlandingsvegetaties met o.a. waterdrieblad, holpijp, die tevens geschikt zijn voor 
kritische libellensoorten als gevlekte witsnuitlibel en hoogveenglanslibel: De vijvers zijn vrij van 
bodemwoelende vissen en hebben een natuurlijke visstand. De oevervegetaties zijn structuurrijk 
met planten als lisdodde, riet, zeggen, … Om de waterplantenvegetaties te laten ontwikkelen en de 
visstand laag te houden worden de vijvers afwisselend periodiek drooggelegd en afgevist. 

- De dijken en vijverranden bestaan uit structuurrijke grazige vegetaties met wat opslag van bomen 
en struiken. Bomen die teveel schaduw en bladval werpen worden verwijderd. De aanwezige 
sporkstruiken worden gespaard gezien hun grote waarde als nectarplant. 
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3.4 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de soci ale en educatieve functie 
 
Pietersembos maakt integraal deel uit van het Nationaal Park Hoge Kempen. Eén van de 
doelstellingen is om binnen dit ruim afgebakend natuurgebied een duurzaam, natuurgericht toerisme 
te ontwikkelen. Het zoeken naar een evenwicht tussen natuur – mensen – toerisme vormt hierbij een 
belangrijke randvoorwaarde. Op niveau van het Nationaal Park werd al een recreatieve infrastructuur 
uitgebouwd, met een uniforme signalisatie en informatieverstrekking. Zo zijn er o.a. wandellussen die 
aangeduid staan aan elke toegangspoort, is er een nieuw ruiter- en menroutenetwerk en wordt het 
fietsroutenetwerk mee opgenomen in het gebied. Deze routes zijn afgestemd op de hoge ecologische 
waarden. Het Natuurrichtplan van het Nationaal Park Hoge Kempen geeft een zonering van de 
verstoringsgevoelige gebieden (Figuur 21).  
 

Figuur 21: Detail van de verstoringsgevoeligheidskaart bij het Natuurrichtplan Nationaal Park Hoge Kempen 

 
 
 
Actueel vormt Pietersembos een rustige zone binnen dit Nationaal Park. Een groot deel van de 
bezoekers wordt opgevangen ter hoogte van de burchtruïne en de kinderboerderij. Als 
beheerdoelstelling geldt dan ook dat de actuele rust in Pietersembos gevrijwaard wordt. Het actuele 
extensieve recreatiegebruik kan grotendeels behouden blijven. Een verdere uitbreiding van het aantal 
recreatieve routes is niet aangewezen. 
 
[6.5] 
Meer specifiek voor bosreservaat 
 
- Binnen bosreservaat is de recreatieve functie ondergeschikt aan de ecologische functie en de 

wetenschappelijke functie. De ontsluiting van het bosreservaat wordt geregeld conform de 
toegankelijkheidsregeling van het Nationaal Park Hoge Kempen 

- De meeste wandel-, fiets- en ruiterroutes van het Nationaal Park Hoge Kempen vermijden de kern 
van het bosreservaat en blijven behouden. Een verdere uitbreiding van het recreatief netwerk is niet 
aangewezen om verstoring te vermijden en maximaal kansen te geven aan bosfauna. 

- Om de centrale kern van het bosreservaat maximaal te vrijwaren van verstoring en 
veiligheidskappen wordt op termijn een alternatief voorzien voor het stukje van de huidige 
wandellus van het Nationaal Park Hoge Kempen (tracé door of langs bestanden 69a, 70a, 71a, 
72a, 74a en 75a).  
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3.5 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de mili eubeschermende functie 
 
[4.1.3] 
Volgens de grondwaterkwetsbaarheidskaart van Vlaanderen (2002) ligt het domeinbos volledig binnen 
kwetsbaar tot uiterst kwetsbaar gebied. Heel belangrijk voor het Pietersembos is dan ook de 
bufferende functie van het bos op de waterkwaliteit van het grondwater.  
 
Deze bufferende functie zal toenemen door het geplande omvormingsbeheer naar meer inheems 
loofhout. Meer (inheems) loofhout zorgt immers voor een vermindering van de captatie van 
verzurende en vermestende polluenten en het verhogen van de opnamecapaciteit van de 
bosbestanden. Dit resulteert dan weer in een vermindering van de depositie en uitspoeling van deze 
polluenten naar het grondwater. Deze bufferende functie is ook van belang voor de waterkwaliteit van 
de Asbeek en de erbij horende bronzone. Voor de uitvoering van deze doelstelling wordt verwezen 
naar de beheermaatregelen in paragraaf 4.2 en 4.17. 
 
Pietersembos heeft daarnaast ook een regulerende functie. De aanwezigheid van bos zorgt immers 
voor een stabiel debiet van de Asbeek, wat een belangrijke vereiste is voor de aanwezigheid van 
Beekprik. De verhoging van het aandeel loofhout is ook belangrijk voor de lokale grondwaterstromen 
naar de kwelgebieden in Neerharerheide en de Ziepbeek: door omvorming van naaldbossen naar 
loofbos infiltreert er meer neerslag naar het grondwatersysteem en wordt dit tevens minder zuur, wat 
van belang is voor soortenrijke natte heide en heischrale graslanden. 
 
Tenslotte vervult Pietersembos ook een belangrijke erosiebeschermende functie. Door de 
aanwezigheid van steile hellingen tot 45 graden, is de hoeveelheid grond die jaarlijks door erosie zou 
kunnen afspoelen, niet gering. Door de permanente bosaanwezigheid is het risico op erosie van de 
vrij steile hellingen echter quasi nihil. 
 

3.6 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de wete nschappelijke functie 
 
[4.1.2] 
Het bosreservaat heeft een belangrijk potentieel voor wetenschappelijk onderzoek. 
 
- De goed ontwikkelde, structuurrijke dennenaanplanten op het plateau hebben een kruid- en 

struiklaag typisch voor het eiken-berkenbos en op rijkere plaatsen eiken-beukenbos. Deze kunnen 
via natuurlijke processen ontwikkelen tot inheemse loofbossen in een compacte, aaneengesloten 
kernzone, die ruimschoots voldoet aan het Minimum Structuur Areaal van 50 ha. Aansluitend hierop 
kunnen op de kwelzones aan de voet van de steilrand waardevolle oligotrofe elzenbroekbossen 
ontwikkelen. 

- Het bosreservaat omvat tevens het brongebied van de Asbeek, een diep ingesneden bronhoofd in 
de steilrand van het Kempens plateau. Door de ligging in een uitgestrekt boscomplex zijn de 
natuurlijke kenmerken grotendeels intact gebleven (natuurlijke overgangen van zure naar meer 
gebufferde, voedselarme standplaatsen onder invloed van grondwater) en komen er zeer 
waardevolle vegetaties voor. Het INBO meet actueel de grondwaterstanden in het Asbroek met een 
reeks van drie peilbuizen (in bestanden 23a, 23b en 31b). Deze metingen dienen over een lange 
termijn voortgezet te worden. 
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4 Beheermaatregelen 

4.1 Bosverjonging 
[5.2], [6.1.1] 
 
De verjonging binnen het tijdsbestek van dit beheerplan beperkt zich voornamelijk tot directe 
omvorming van exotenbestanden naar gemengd inheems loofhout (zie 4.2 Bosomvorming) en het 
geleidelijk ijler stellen van de oudere grove dennenbestanden om natuurlijke verjonging te stimuleren.  
 
Daarnaast wordt langs de Asbeek naar een sterke toename van beekbegeleidend loofbos gestreefd: 

• Binnen bosreservaat gebeurt dit, naast omvorming van exoten, vooral door het selectief 
kappen van naaldbomen in kwelzones, gevolgd door spontane successie.  

• Buiten bosreservaat worden twee Fijnspar bestanden (159a en 163a) langs de Asbeek direct 
omgevormd van naaldhout naar inheems loofhout. Hier geeft men eerst de kans aan 
natuurlijke verjonging vanuit de reeds aanwezige eiken en berken op de houtwal langs de 
beek. Wanneer dit onvoldoende blijkt, kan ingeplant worden met standplaatsgeschikt inheems 
loofhout.  

 
Tenslotte zullen de kleinere open ruimtes die ontstaan door kapping van Amerikaanse eik en 
Amerikaanse vogelkers (zie 4.4.3) voorbehouden worden om kans te geven aan natuurlijke verjonging 
van inlandse eik, berk, beuk, lijsterbes, …. Indien dit niet lukt, kunnen de ruimtes ingevuld worden met 
inheemse loofboomsoorten.  
 
In het kader van de directe omvorming (zie 4.2.2) wordt buiten het bosreservaat geopteerd voor 
kunstmatige verjonging, in meer of mindere mate gecombineerd met natuurlijke verjonging. Bij 
afwezigheid van gewenste zaadbomen zal de nadruk meer liggen op kunstmatige verjonging. Na een 
volledige kaalkap wordt heraangeplant met (gemengd) inheems loofhout, waarbij ook ruimte wordt 
gelaten voor natuurlijke verjonging. 
 
De keuze van de boomsoort wordt hoofdzakelijk bepaald door de bodemgesteldheid, waarbij vooral 
de vochttrap en het grindgehalte een rol spelen. Het betreft de volgende bestanden: 57a, 57b, 58a, 
59a, 61a, 81a, 83a, 99d, 146a (alle Corsicaanse den), 101b (Weymouthden), 194a (Fijnspar – reeds 
gekapt in 2009), 170c en 171b (Amerikaanse eik). 
Uitzondering hierop zijn twee natte Fijnspar bestanden ter hoogte van bosplaats Molekamp (159a en 
163a) en twee bestanden van Corsicaanse den ter hoogte van bosplaats Molenberg (113a en 115a), 
die na eindkap volledig spontaan mogen verbossen. Wanneer dit onvoldoende blijkt, kan ingeplant 
worden met standplaatsgeschikt inheems loofhout. 
 
In enkele gevallen blijft de directe omvorming beperkt tot een individuele kap van de desbetreffende 
exoot. Wanneer deze een aanzienlijk aandeel inneemt van het oorspronkelijk bestand wordt in eerste 
instantie gemikt op natuurlijke verjonging. Wanneer deze echter niet optreedt in de 3 tot 5 jaar na de 
kap, zal worden ingeplant met gemengd inheems loofhout: bestanden 145a (20% Corsicaanse den), 
143a (40% Amerikaanse eik – reeds gekapt in 2005), 170d (49% Amerikaanse eik). 
 
Geschikte boomsoorten voor aanplant zijn: Zomereik, Wintereik (aangeraden bij grintbijmenging), 
Zwarte els (op de vochtige gronden), Trilpopulier (op de zandige gronden), Winterlinde, Haagbeuk, en 
Beuk (deze laatste drie enkel op de lemige zandbodems). Er wordt gewerkt met tweejarig plantsoen 
en een minimum stamtal van 2.000 bomen per ha (Beuk 1600 bomen per ha). De aanplanten worden 
omheind om ze te beschermen tegen wildvraat. 
 
Meer specifiek voor bosreservaat  
 
- In bestanden die actueel voor een aanzienlijk deel uit exoten bestaan, opteert men voor een 

eindkap gevolgd door natuurlijke verjonging. Het betreft de bestanden 36b, 56a, 67b (alledrie 
Corsicaanse den), 34a (72% lork, rest berk en lijsterbes), 79b (75% Douglas, rest is berk),  103a 
(lork), 63a, 76a (beide Douglas). Eventuele groepjes berk en/of lijsterbes worden indien mogelijk 
behouden.  
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- In bestanden met beperkter aandeel exoten blijft de directe omvorming beperkt tot een individuele 
kap van de desbetreffende exoot, gevolgd door natuurlijke verjonging in de ontstane openingen: 
47a, 55a, 56b (variërend van 10 tot 30% Corsicaanse den). In bestand 55a worden alleen de 
exploiteerbare bomen gekapt en afgevoerd. De overige bomen worden omgezaagd en mogen ter 
plaatse blijven liggen.  

- Binnen alle omgevormde bestanden is het verwijderen van jonge opslag van Amerikaanse 
vogelkers en Amerikaanse eik mogelijk als nazorg binnen de eerste vijf jaar na deze ingreep, dit 
om de gewenste verjonging alle kansen te geven. 

 

4.2 Bosomvorming 
[5.2], [6.1.3] 
 
Kaart 4.1: Eénmalige maatregelen. 
 
Het bosbeheer streeft op lange termijn naar 80% gemengde, inheemse bestanden.  
Pietersembos telt nu al ongeveer 70% inheemse bomen (57% grove den en 13% inheems loofhout). 
Het realiseren van gemengde, inheemse bestanden zal nog wat tijd in beslag nemen (nu slechts 12% 
van de totale oppervlakte). Verwacht wordt dat op het einde van voorliggend beheerplan dit 
percentage gestegen zal zijn tot 37 % gemengde, inheemse bestanden (zie kaart 4.3). 
Tegelijkertijd zullen de pure exotenbestanden met minder dan 30% inheems hout tegen het eind van 
de planperiode met ongeveer de helft verminderd zijn (van 23% naar 12% van de totale oppervlakte). 

4.2.1 Indirecte omvorming 
Bij de meeste naaldhoutbestanden zal de omvorming op lange termijn gebeuren door verderzetting 
van het huidige beheer, met name selectieve variabele hoogdunning. Hierbij wordt gestreefd naar het 
verder tot stand brengen van een inheemse neven- en onderetage. De nu reeds aanwezige groepen 
secundaire (inheemse) boomsoorten (berk, Zomereik, Wintereik, lijsterbes, …) zullen ter gelegenheid 
van de dunningen zoveel mogelijk bevoordeeld worden zodat er een grotere menging bereikt wordt 
(zie 4.4.2 Dunningen).  
Deze omvorming verloopt zeer geleidelijk. Verwacht wordt dat alle grove dennenbestanden waar in 
2001 reeds meer dan 10% van de voorraad ingenomen werd door inheemse loofbomen, tegen het 
eind van dit beheerplan geëvolueerd zullen zijn naar gemengde, inheemse bestanden.  
 
De geplande dunningen zijn alle opgenomen in de kaptabel onder paragraaf 4.5. 
 
Meer specifiek voor bosreservaat  
 
- In het integraal deel van het bosreservaat wordt indirecte bosomvorming niet actief versneld, maar 

is ze afhankelijk van spontane processen zoals natuurlijke sterfte van naaldbomen en spontane 
uitzaaiing van inheemse loofbomen. 

 

4.2.2 Directe omvorming  
Aangezien Pietersembos overwegend bestaat uit middeloude bestanden die nog niet kaprijp zijn, 
wordt de directe omvorming buiten bosreservaat  beperkt tot de minder vitale exotenbestanden, de 
bestanden van agressieve exoten en de naaldhoutbestanden langsheen de Asbeek. 
 
Een deel van de Corsicaanse dennenbestanden werd aangeplant op een vrij ondiepe, vochtige 
ondergrond, wat een negatieve invloed heeft op de vitaliteit van deze bestanden. Het betreft de 
bestanden 57a, 57b, 58a, 59a, 61a, 81a, 83a en 99d ten noordoosten van het bosreservaat. Deze 
zullen de komende 20 jaar – na bestrijding van de Amerikaanse vogelkers - gekapt worden en 
ingeplant met standplaatsgeschikt inheems loofhout. Er zal ook steeds ruimte worden gelaten voor 
natuurlijke verjonging. 
Er wordt minsten één kapregeling gelaten tussen de omvorming van twee aangrenzende bestanden 
(zie 4.5. Kapregeling), zodat een dambordpatroon ontstaat. 
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Ook de bestanden 146a (Corsicaanse den) en 101b (Weymouth den) werden aangeplant op veel te 
vochtige standplaatsen en zijn momenteel instabiel. Ze worden via kaalkap en kunstmatige verjonging 
(in combinatie met natuurlijke verjonging) omgevormd tot gemengd inheems loofhout. 
In bestand 145a wordt de Corsicaanse den (20%) verwijderd, de Grove den blijft behouden. Wanneer 
spontane verjonging uitblijft, zullen de ontstane openingen worden ingeplant met inheems loofhout. 
 
Twee Corsicaanse dennenbestanden ter hoogte van bosplaats Molenberg (113a en 115a) zullen ook 
versneld omgevormd worden, via eindkap gevolgd door natuurlijke verjonging. Wanneer dit 
onvoldoende blijkt, kan ingeplant worden met standplaatsgeschikt inheems loofhout. Door de 
omzetting naar inheems gemengd bos zal de hoeveelheid gebufferd kwelwater in de aansluitende 
natte gebieden opnieuw toenemen.  
 
Ter hoogte van bosplaats Vier Heeren werd in 2009 reeds een bestand van Fijnspar gekapt (194a), 
dat aangetast was door letterzetter. Dit bestand zal beplant worden met een menging van o.a. 
Trilpopulier en Zomereik. 
 
Ter hoogte van bosplaats Molenberg zal de Japanse lork verwijderd worden uit het dennenbestand 
117a, om zo versneld over te gaan naar een inheems gemengd bestand. Het bestand bevat immers 
reeds heel wat loofhout in de onderetage en meer dan 10% eik in de bovenetage.  
 
Ook de bestanden van Amerikaanse eik worden direct omgevormd. Het betreft twee zuivere 
Amerikaanse eikenbestanden (170c en 171b) en twee bestanden met meer dan 40 % Amerikaanse 
eik (143a en 170d). De Amerikaanse eiken worden gekapt en in de ontstane openingen wordt 
gestreefd naar ntuurlijke verjonging. Wanneer deze echter niet optreedt in de 3 tot 5 jaar na de kap, 
zal worden ingeplant met gemengd inheems loofhout. 
 
Tenslotte worden ter hoogte van de bosplaats Molekamp twee Fijnspar bestanden versneld 
omgevormd naar inheems loofhout (bestanden 159a en 163a) via eindkap. Doel is ondermeer om het 
verzurend effect van afgevallen naalden zoveel mogelijk te beperken. Er wordt gekozen voor 
spontane verjonging. Wanneer dit onvoldoende blijkt, kan ingeplant worden met standplaatsgeschikt 
inheems loofhout. 
 
Meer specifiek voor bosreservaat 
 
In een eerste fase worden via een startbeheer éénmalige omvormingsmaatregelen uitgevoerd (zie 
kaart 4.1); 
- eindkap + spontane verjonging: in het kader van een startbeheer worden de bosbestanden, 

gedomineerd door exoten als Douglas, lork en Corsicaanse den, op korte termijn omgevormd naar 
inheemse bestanden met eik, berk en Grove den: dit gebeurt door een volledige eindkap, gevolgd 
door natuurlijke verjonging (36a, 56a, 63a, 67b, 76a, 103a).  

 
- individuele kap van exoten: ook de meeste bestanden die slechts voor een deel uit exoten bestaan, 
worden via een startbeheer  omgevormd. Het betreft volgende bestanden: 

- 79b: 75% Douglas + 25% berk  
- 47a, 55a en 56b: 10 à 30% Corsicaanse den in Grove dennenbestanden 
- 34a: 72% lork + 28% berk  

Via een individuele kap worden de exoten verwijderd. Hierbij poogt men zo min mogelijk schade toe te 
brengen aan de rest van het bestand. De ontstane openingen krijgen vervolgens alle tijd om spontaan 
dicht te groeien met inheems hout.  
 
- de kleine oppervlaktes Fijnspar in de bestanden 56c, 104b, 105a en 107b blijven behouden. 
 
Niettegenstaande het gaat om een startbeheer, zullen bovenstaande directe omvormingen nog tot een 
vijftal jaar na de kap intensief opgevolgd worden. Eventuele opslag van Amerikaanse vogelkers of 
Amerikaanse eik wordt er systematisch verwijderd (zie ook 4.4.3 Exotenbestrijding). 
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4.3 Bebossingswerken 
[6.1.2] 
 
Bebossingen zijn binnen de plantermijn niet voorzien, tenzij zich door verwerving van gronden hiertoe 
mogelijkheden aanbieden. 
 

4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 
[5.2], [6.1.4] 
 
Kaart 4.2: Regulier beheer. 

4.4.1 Vrijstellen en zuiveren 
In de jonge aanplantingen wordt een vrijstelling voorzien gedurende de eerste vijf jaren. Mogelijke 
problemen zijn overwoekering door braam of adelaarsvaren en sterke concurrentie met spontane 
boomopslag van exoten, berk of grove den in jonge aanplantingen en verjongingsgroepen. 
 
Inboeten wordt enkel voorzien bij uitval van meer dan 20% van het stamtal.  
 
Jonge aanplanten, vanaf bestandssluiting (15 à 20 jaar), worden driejaarlijks gezuiverd. 
 

4.4.2 Dunningen  
In het domeinbosgedeelte wordt selectieve variabele hoogdunning toegepast. Hierbij wordt waar 
mogelijk gestreefd naar het verder tot stand brengen van een inheemse neven- en onderetage. De nu 
reeds aanwezige groepen secundaire (inheemse) boomsoorten (berk, zomereik, Wilde lijsterbes, 
Spork, Hazelaar, Zwarte els, wilg, …) worden ter gelegenheid van de dunningen zoveel mogelijk 
gespaard en bevoordeeld zodat er een grotere menging bereikt wordt. Bij gemengde bestanden wordt 
ervoor gezorgd de menging in stand te houden. 
 
De vooropgestelde omlooptijden variëren met de leeftijd van de bestanden: 
- < 40 jaar: om de drie jaar dunnen 
- 40 – 60 jaar: om de zes jaar dunnen 
- > 60 jaar: om de 9 jaar dunnen (en tenslotte niet meer dunnen) 
 
Uitzondering hierop is de zone met nat zand rondom de Asbeek ter hoogte van bosplaats Molekamp. 
Daar wordt geopteerd voor nulbeheer. Het betreft de loofhoutbestanden 157a, 158a, 19a, 159b, 161a, 
161b, 162a, 163a, 163b, 166a, 166c, 166d, 170b.  
Ook in bestand 150a (de Lepelvorm) wordt niet gedund. 
 
Meer specifiek voor bosreservaat 
 
Binnen het integraal gedeelte van het bosreservaat wordt, na een mogelijks startbeheer, een 
nulbeheer ingesteld (geen dunningen). 
Ook binnen het gericht gedeelte zijn geen dunningen meer gepland. Het bosbeheer blijft er beperkt tot 
het open houden van open plekken, corridors en gagelstruwelen.  
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4.4.3 Exotenbestrijding 
[5.2], [6.3] 
 
De omvorming van bestanden met naaldhoutexoten (Corsicaanse den, Lork, Fijnspar, Douglas 
Fijnspar) kwam aan bod in § 4.2. Aanvullend daarop zijn bestrijdingsmaatregelen voor loofhoutexoten 
nodig. 

4.4.3.1 Amerikaanse vogelkers 

Tijdens de bosbouwopnames van 2001 en 2004 werd een visuele inschatting gemaakt van het 
percentage Amerikaanse vogelkers in boom-, struik- en kruidlaag van elk bestand. Het resultaat 
hiervan is te zien op kaart 2.20: Verspreiding Amerikaanse vogelkers. 
 
De laatste jaren zijn reeds grote inspanningen geleverd om de Amerikaanse vogelkers onder controle 
te krijgen. In 2008-2009 werd de Amerikaanse vogelkers rond de “natuurgebieden” verwijderd, zijnde 
het Asbroek, het Taarvijverke (bestand 98a), de Lepelvorm (150a) en de heide in bestand 122a. Deze 
zones zullen door jaarlijkse nazorg in de toekomst volledig vrij blijven van Amerikaanse vogelkers. 
 
In het kader van dit beheerplan wordt geopteerd om de Amerikaanse vogelkers als het ware 
systematisch op te rollen vertrekkende vanuit het Asbroek en zo verder in westelijke en oostelijke 
richting.  
Naargelang de omstandigheden worden de zaailingen bestreden door middel van uittrekken of 
bespuiten. Nog aanwezige oudere struiken en zaadbomen worden bestreden via hak- en 
spuitmethode, of afzagen met stobbebehandeling. Het gebruik van herbiciden (glyfosaat of ander 
product) is hierbij noodzakelijk, ook binnen het bosreservaat. De nodige nazorg zal systematisch door 
de eigen arbeiders gebeuren.  
 
Meer specifiek voor bosreservaat 
 
Binnen bosreservaat streeft men naar een volledige verwijdering van Amerikaanse vogelkers binnen 
vijf jaar na goedkeuring van voorliggend beheerplan. Er wordt gestart met de bestrijding in het eerste 
jaar na goedkeuring van het beheerplan. Aansluitend op deze eerste behandeling kan in de 4 jaar 
daarop een nabehandeling plaatsvinden om verjonging van deze exoten te verwijderen. Dit kan via 
manueel uittrekken van zaailingen, hak- en spuitmethode, en/of stobbebehandeling.  
Een deel van de omgehakte of geringde bomen blijven in het bos waardoor het aandeel liggend en 
staand dood hout op korte termijn sterk toeneemt. 
 
In een volgende fase wordt dan de rest van het domeinbos aangepakt. Er wordt gepoogd het 
domeinbos vrij te krijgen van Amerikaanse vogelkers tegen het eind van dit beheerplan. In het kader 
daarvan zullen ook de eigenaars van nabijgelegen gronden (gemeente en privé-eigenaars) 
gesensibiliseerd worden.  
 

4.4.3.2 Amerikaanse eik 

Amerikaanse eik neemt over het volledige domeinbos slechts 2% van het grondvlak in. Lokaal kan dit 
echter oplopen tot meer dan 10% (o.a. ter hoogte van de bosplaatsen Vier Heren, Molekamp en 
Lanaken Heide).  
 
Ter hoogte van Molekamp zullen de twee Amerikaanse eikenbestanden (170c en 171b) gekapt 
worden en heraangeplant met inheems loofhout. Ook in bestand 170d (helft Amerikaans eik, helft 
grove den) zal de Amerikaanse eik gekapt worden.  
In de rest van het domeinbosgedeelte zal de Amerikaanse eik systematisch benadeeld worden bij de 
dunningen. Na de dunning wordt de natuurlijke (of kunstmatige) verjonging van de nagestreefde 
soorten regelmatig vrijgesteld door de opslag van Amerikaanse eik waar nodig terug te zetten. 
Waar dit mogelijk is vanuit veiligheidsoverwegingen, zullen de zwaardere exemplaren (vanaf DBH 
groter dan 40 cm3) geringd worden zodat deze bijdragen aan het aanbod dood hout.  
 

                                                      
3 Amerikaanse eiken met DBH van 40 à 50 cm blijken ideale broedbomen te zijn voor Zwarte specht 
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Meer specifiek voor bosreservaat 
 
De Amerikaanse eik wordt via een startbeheer volledig verwijderd , deels via ringen, deels via vellen. 
Kleinere exemplaren worden verwijderd door middel van de hak- en spuitmethode. Het betreft vooral 
bosbestanden 26a, 35a, 44a, 45a, 104a, en 107b. Dit gebeurt in het eerste jaar na goedkeuring van 
het beheerplan. Aansluitend op deze behandeling kan in de 4 jaar daarop een nabehandeling 
plaatsvinden om verjonging van deze exoten te verwijderen. Dit kan via de hak- en spuitmethode, 
manueel uittrekken van zaailingen en/of stobbenbehandeling.  
 
De omgehakte of geringde bomen blijven zoveel mogelijk in het bos. Bomen in de randzone (30m) 
van exploitatiewegen kunnen wel geëxploiteerd worden. 
 

4.4.3.3 Tamme kastanje 

Tamme kastanje komt slechts in beperkte mate voor in het domeinbos. Aangezien deze exoot de 
natuurlijke verjonging niet in het gedrang brengt, wordt ze binnen het domeinbosgedeelte niet actief 
bestreden. De soort zal bij dunningen systematisch benadeeld worden ten opzichte van inheems 
loofhout.  
 
Meer specifiek voor bosreservaat 
 
Binnen bosreservaat is er – op basis van de bosbouwopnames - slechts één bestand waar Tamme 
kastanje in de boomlaag voorkomt (bestand 46b – 3%). Via een startbeheer zal daar de Tamme 
kastanje verwijderd worden. Mocht Tamme kastanje nog in andere bestanden (in de boom- en/of 
struiklaag) voorkomen, zal deze ook daar verwijderd worden. De omgehakte of geringde bomen 
blijven in het bos . 
 

4.5 Kapregeling 
[5.7] 
 
Zie tabel in bijlage 15. 
 
Aanvullend aan deze kapregeling kunnen langsheen de opengestelde boswegen uit het 
toegankelijkheidsreglement, veiligheidskappen worden uitgevoerd. Er zal hiertoe jaarlijks een nazicht 
gebeuren door de boswachter. 
De aanduiding in deze kapregeling geeft een begindatum aan. Extreme weersomstandigheden of 
bijzondere omstandigheden kunnen een verschuiving van de exploitatie met een jaar (uitzonderlijk 
meer) tot gevolg hebben.  
 
Meer specifiek voor bosreservaat 
 
Veiligheidskappen kunnen uitgevoerd worden in een strook van 1 x de boomhoogte langs weerszijden 
van opengestelde boswegen. Hierbij worden alleen bomen geveld die een reëel risico vormen voor de 
recreanten. Na velling blijft de boom liggen in het bosreservaat.  
 
Wanneer windval of windbreuk optreedt, waarbij de gevallen boom de doorgang verspert, kan het 
boomgedeelte dat over de weg of het wandelpad ligt, weggezaagd en verplaatst worden zodat het 
normale gebruik weer mogelijk is. 
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4.6 Bosexploitatie 
In alle bestanden geldt standaard een schoontijd van 1 april tot 30 juni. In deze periode kunnen 
vellingen noch ruimingen plaatsvinden. 
 
De schoontijd kan te allen tijde aangepast worden indien dit om natuurbeschermingsredenen nodig 
zou zijn (bijv. paddentrek, vleermuizen, broedgevallen van nachtzwaluw etc.). In bestanden waar 
bodem en vegetatie dit toelaten, kan de schoontijd om bepaalde redenen (windval,…) ingekort 
worden. Verder gelden de normale richtlijnen voor bosexploitatie vermeld in de beheervisie.  
 
De hoofdtransportwegen voor exploitatie zijn aangeduid op kaart (kaart 1.4). Deze wegen zijn niet 
verplicht vastgelegd in het lastenboek. De houtkoopmannen weten immers zelf de kortste weg naar 
een asfaltweg. De asfaltwegen zijn alle gewest- of gemeentewegen. 
 
Houtstapelplaatsen zijn momenteel beperkt tot de buitenste rand van het domeinbos4. De 
uitrijcombinaties zetten het hout op gekiezelde boswegen of asfaltwegen, zo kort mogelijk bij het 
betreffende deel boscomplex: 
- Omgeving Lepelvorm: langs de gekiezelde bosweg Sprokkelstraat; 
- Omgeving Lanaken Heide:  

○ op de geasfalteerde parkeerplaats tegenover het St.-Barbara ziekenhuis (eigendom van de 
gemeente Lanaken); 

○ eventueel een tweede stapelplaats hout op de oude parking langs de Bessemerstraat (op de 
grens domeinbos/gemeentebos);  

- aan de zijde van Neerharen: de stapelplaats tegen de bosrand langs het voetbalveld Neerharen 
op eigendom van de gemeente Lanaken. 

 
Na elke exploitatie wordt de toestand van de wegen gecontroleerd en worden de nodige 
herstelmaatregelen uitgevoerd. Een goed wegennet zorgt ervoor dat zowel recreanten als 
exploitanten maximaal op deze wegen blijven en verminderen aldus schade en verstoring (sluikpaden, 
verbreding van wegen,…) in de bestanden zelf. 
 
Nieuwe verharde wegen worden niet voorzien. 
 
Meer specifiek voor bosreservaat 
 
- Op korte termijn blijven de exploitatiewegen, zoals aangeduid op kaart 1.4, behouden in het kader 
van een startbeheer.  
- Na voltooiing van het startbeheer in het integraal deel van het bosreservaat wordt de exploitatieweg 
doorheen de bestanden 45a, 46a, 47a en 67a opgeheven.  
- De Lepelvorm en Asbroekdreef blijven behouden als exploitatieweg in functie van brandpreventie,  
om beheerswerken uit te voeren in het gericht deel van het bosreservaat en in functie van het beheer 
van de Asbeek. 
- Wanneer windval of windbreuk optreedt, waarbij de gevallen boom de doorgang verspert, kan het 
boomgedeelte dat over de weg ligt, weggezaagd en verplaatst worden zodat het normale gebruik 
weer mogelijk is. 
 

4.7 Brandpreventie 
[6.1.5] 
 
Aangezien Pietersembos en de omliggende bossen grotendeels bestaan uit naaldhout, is het 
brandgevaar reëel, met een verhoogd risico in volgende periodes: 
- na de winterperiode (maart, april), wanneer de grassen verdord zijn (pijpenstrootje), en na een 

langere droogteperiode bij sterke oostenwind; het gevaar wijkt tijdelijk wanneer de grassen groene 
zoden vormen eind april; 

                                                      
4 vermits de oorspronkelijke houtstapelplaatsen in het domeinbos niet meer bereikbaar zijn voor vrachtwagens na 
het gebruik van zware Timberjacks bij voorgaande bosexploitaties (uitzagen en uitrijden van hout). 
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- in augustus, na een eventuele langere droogteperiode waarbij grassen verdorren. 
 
De boswegen toegankelijk voor de brandweer zijn dezelfde als de hoofdtransportwegen gebruikt bij de 
bosexploitatie (zie kaart 1.4). De lokale brandweer (Eisden – deelgemeente van Maasmechelen) 
beschikt over deze kaarten. Afhankelijk van de brandhaard kan de brandweer Pietersembos inrijden 

- te Rekem via de Molenbergstraat; 
- te Neerharen via de Paalsteenlaan; 
- te Lanaken via de Lepelvormweg of de Neerharenweg. 

 
De brandweer beschikt over een sleutel van de metalen slagbomen die de hoofdbrandwegen duiden.  
 
Aangezien de brandweer liefst geen natuurlijk water gebruikt, wordt gerekend op de brandweer van 
Genk en Bilzen om met terreinwagens (type Unimog) water aan te voeren. Bij een grotere brand zet 
Eisden daarnaast ook een tankwagen van 10.000 liter in, die op het asfalt blijft staan en waar de 
kleinere terreinvoertuigen uit kunnen tanken. In nood kan men ook - in de zomermaanden- water uit 
het privé-openluchtzwembad San Lanaco (gelegen langs de Lepelvormweg) tanken. 
 
In het kader van brandpreventie worden de brandwegen op regelmatige basis opengezaagd en in de 
randen (enkele meters breed) worden alle Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik verwijderd, 
enerzijds om te verhinderen dat deze een trap vormen naar de kronen op 20m hoogte en anderzijds 
om de brandwegen te laten opdrogen.  
Na een houtexploitatie worden de brandwegen indien nodig gelijkgetrokken. 
 
De hoofdbrandwegen omrasteren in grote lijnen telkens 3 à 4 bospercelen met een oppervlakte van 
10 à 15 ha, met de bedoeling dat er bij eventuele brand niet meer dan 10 à 15 ha kan afbranden. 
Binnen die 10 à 15 ha worden de brandwegen niet meer opengezaagd. In de loop van 2010-2011 
wordt op niveau van de provincie een brandbestrijdingsplan Limburg uitgewerkt. Op dat moment wordt 
het beheer van de brandwegen aangepast aan het nieuwe brandpreventieplan.  
 
In de periodes van brandgevaar is de uitkijktoren te Heiwijk bemand en is er regelmatig toezicht door 
de boswachter op de brandgevaarlijke plaatsen, parkings,.... 
 
Op langere termijn zullen de naaldbossen meer menging krijgen met loofhout wat het brandgevaar 
vermindert. 
 
Meer specifiek voor bosreservaat 
 
- Binnen het integraal deel van het bosreservaat streeft men naar voldoende grote compacte blokken 
bos zonder enige vorm van beheer en wordt het aantal brandwegen maximaal teruggedrongen. 
Anderzijds moet het boscomplex voldoende bereikbaar zijn om uitslaande bosbranden naar de 
omgeving te voorkomen. De toekomstige brandwegen worden in overleg met de betrokken brandweer 
en gemeenten vastgelegd in het Provinciaal brandbestrijdingsplan voor de provincie Limburg. Tot dit 
plan in werking treedt, worden alle hoofdexploitatiewegen zoals aangeduid op kaart 1.4 nog 
onderhouden als brandweg. De kleinere brandwegen tussen deze hoofdexploitatiewegen vervallen en 
worden niet meer onderhouden. 
- In het kader van brandpreventie worden de brandwegen op regelmatige basis open gehouden. 
Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik worden binnen de 5 jaar volledig verwijderd, zodat hier 
nadien geen randzone van enkele meters breed moet open gehouden worden.  
- Wanneer windval of windbreuk optreedt waarbij de gevallen boom de doorgang verspert, kan het 
boomgedeelte dat over de weg ligt, weggezaagd en verplaatst worden zodat het gebruik als brandweg 
weer mogelijk is. 
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4.8 Open plekken 
Kaart 4.1: Eénmalige maatregelen. 
Kaart 4.2: Regulier beheer. 
 
In openbare bossen dienen, volgens de beheervisie, de open plekken 5 à 15 % van de totale 
bosoppervlakte in te nemen.  
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke open plekken. Deze laatste 
omvatten o.a. kaalkappen en verbossende open ruimtes, die voor maximaal 10 jaar meetellen in de 
oppervlakteberekening. 
 

4.8.1 Permanente open plekken 
Momenteel wordt reeds 4,7 % (25 ha) van het bosdomein ingenomen door permanente open plekken 
(zie kaart 2.17 en 2.24) . Dit zal in de komende planperiode worden verhoogd tot 6,2 % over het 
volledige domeinbos (34 ha).  
 

4.8.1.1 Zone voor extensieve begrazing 

Het actuele begrazingsbeheer wordt sterk aangepast: begrazing blijft niet meer beperkt tot de 
veengronden van het Asbroek zelf maar wordt uitgebreid naar de omliggende zandgronden. De 
afbakening van het uitgebreide begrazingsraster staat weergegeven op kaarten 4.1 en 4.2.en heeft 
een oppervlakte van 23 ha, waarvan 8 ha veengronden. Binnen dit begrazingsblok worden 4 ha 
veengronden uitgerasterd en in een zuiver maaibeheer opgenomen. De effectief begraasde 
oppervlakte bedraagt dus 19 ha, waarvan circa 4 ha veengronden. De gewenste begrazingsdichtheid 
is laag: uitgaande van het advies van INBO van een dichtheid van 1 dier per 4,5 ha, zijn er 4 GVE’s 
nodig. In eerste instantie wordt verder begraasd met pony’s. Optioneel kan overgeschakeld worden op 
begrazing met runderen. 
 
Om het nieuwe begrazingsblok te realiseren moeten een beperkt aantal nieuwe afrasteringen 
geplaatst worden, aansluitend op het actuele begrazingsraster en de omheining. Dit gebeurt op korte 
termijn, grotendeels binnen het bosreservaat.  
 
Daarnaast wordt ook een raster voorzien rondom bestand 15a, buiten de actuele omheining. In functie 
hiervan wordt het actuele wandelpad dwars doorheen dit bestand verlegd naar de randzone.  
 
Meer specifiek voor bosreservaat  
(kaart 4.1.a) 
 
- het begrazingsraster wordt uitgebreid naar bestanden 19a, 20a, 20b en delen van 21b, 23b en 27b 
binnen de omheining. Het actuele begrazingsraster rondom het Asbroek (23a en een deel van 23b) 
blijft wel behouden om de begrazing te kunnen sturen in tijd en ruimte;  
- Binnen het actuele begrazingsraster (bestand 23a en deel van 23b) wordt 4 ha uitgesloten van elke 
vorm van begrazing en opgenomen in een zuiver hooilandbeheer (zie paragraaf 4.8.1.4) Deze zone 
voor botanisch beheer wordt afgebakend op basis van de vegetatiekartering van 2011. Deze zones 
worden voorzien van een aangepast rastertype, bestand tegen indringende everzwijnen; 
- De overige 4 ha van het Asbroek wordt enkel in de zomer en nazomer begraasd (na een eerste 
maaibeurt). Zodra de vegetatie kort gegraasd is, worden de dieren verplaatst naar het aangrenzende 
graasgebied om trapschade van het veen te voorkomen.; 
- De omliggende bestanden, buiten het actuele raster, bevatten vooral bos en heide en worden de rest 
van het jaar met dezelfde vier dieren begraasd: 19a, 20a, 20b en deel van 21b, 23b en 27b; 
- In 2017 worden de resultaten van het begrazingsbeheer geëvalueerd. Dit kan leiden tot 
aanpassingen aan het aantal dieren, de diersoort en de periode van begrazing. 
 

4.8.1.2 Heide 

Het heidebeheer wordt afgestemd op de vereisten van gladde slang. Het gebied is zeer belangrijk op 
Vlaams niveau voor het behoud van de soort en via enkele kleine aanpassingen kan het actuele 
leefgebied nog sterk verbeteren. Daarnaast gebeurt er ook kleinschalig intensiever beheer in functie 
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van Jeneverbes en zeldzame plantensoorten. Om dit te realiseren gebeurt het beheer van de heide 
volgens de volgende principes (Bron: van Delft & van Rijsewijk, 2006): 
 

• De actueel gescheiden heidegebieden binnen het Asbroek en in bestand 15a net buiten 
bosreservaat, worden met elkaar en met de Neerharerheide verbonden tot een logisch 
geheel. Intensieve begrazing of brandbeheer wordt zoveel mogelijk vermeden: de 
heideterreintjes zijn immers te klein waardoor de soort lokaal volledig kan verdwijnen onder 
deze beheervormen. Teveel boomopslag op de heideterreinen wordt verwijderd. Lokaal 
kunnen enkele bomen of struiken blijven staan (bij voorkeur soorten als spork of zomereik die 
tevens fungeren als waardplant voor dagvlinders) maar het terrein moet voldoende open zijn.  
Als richtcijfer streeft men naar maximaal 30 % bedekking door bomen of opslag; 

• Afgezette bomen en struiken kunnen op wallen tegen de bosrand worden gelegd. Ze mogen 
niet op de heide blijven liggen en niet te dicht bij kwetsbare vegetaties zoals soortenrijke natte 
heide, venoevers, onbegroeide stukken stuifzand; 

• Uitslepen van gekapte bomen gebeurt bij voorkeur niet doorheen oude heidevegetaties. 
Indien het niet anders kan worden ze via een vast sleeppad doorheen de heide afgevoerd; 

• In bestaande heidevelden wordt de opslag om de 5-15 jaar verwijderd, afhankelijk van de 
snelheid van verbossing; 

• Op kapvlaktes is er de eerste jaren intensiever beheer nodig om opslag van jonge bomen en 
struiken te beletten en vestiging van struikheide te stimuleren. Dit gebeurt bij voorkeur door 
maaien of wegkappen van opslag; 

• Maaien en plaggen wordt slechts lokaal en kleinschalig uitgevoerd om lokaal pionierssituaties 
voor heide te herstellen. Maai- en plagplekken hebben een omvang van hoogstens 200 m² en 
per keer mag nooit meer dan 10% van de oppervlakte van het bestand geplagd worden. Om 
de 3 jaar kunnen op deze wijze andere zones van het bestand geplagd worden.  

 
 
Meer specifiek voor bosreservaat 
 
- In de natte heide in bestand 23c zal jaarlijks in de winterperiode enkele m² geplagd worden, 

aansluitend bij de vorige plagplek waar zich normaliter het voorgaande jaar een pioniervegetatie 
met o.a. zonnedauw heeft kunnen ontwikkelen. Om het jaar (eventueel om de twee jaar) wordt de 
rest van de natte heide gemaaid. 

 
- Herstel van natte heide vindt plaats in bestand 21b: in dit bestand van 2.5 ha wordt 1 ha natte heide 

hersteld door wegkappen van houtige opslag en verwijderen van stronken over een oppervlakte van 
1 ha. Dit gebeurt in enkele zones verspreid over het bestand waarbij waardevolle elzenbroekbosjes 
en gagelstruweel behouden blijven. In heel dit bestand en het aangrenzende bestand 21a worden 
de ontwateringsgreppels gedicht om de natte standplaatsen te herstellen. Op de gekapte zones 
wordt de organische strooisellaag weggeplagd of gechopperd zodat er terug natte heide kan 
ontstaan. In een eerste fase kan aanvullend maaibeheer nodig zijn om vergrassing of verbossing 
tegen te gaan. Nadien volstaat een periodiek kapbeheer en de extensieve jaarrondbegrazing. 

 
- Bestand 20a en 29a (droge heide): in een eerste fase wordt het teveel aan boomopslag in bestand 

20a verwijderd zodat een halfopen heide met maximum 30% boomopslag ontstaat. Nadien volstaat 
voor beide bestanden een periodiek hakbeheer (om de 5-15 jaar) en de extensieve 
jaarrondbegrazing. Dit beheer wordt aangevuld met om de 3-5 jaar kleinschalig maaien of plaggen 
van kleine zones van maximaal 200 m², prioritair rond zaaddragende jeneverbessen; 

 
- Herstel van droge heide vindt plaats in de bestanden 20b en delen van bestand 27a en 19a. Dit 

gebeurt via kappen van bosbestanden, gevolgd door afvoer van het hout, de stronken en de 
strooisellaag. Lokaal blijven enkele grotere bomen gespaard zodat een geleidelijke overgang naar 
de aangrenzende bossen ontstaat. Op overgangen naar bos blijven de stronken wel staan in functie 
van levendbarende hagedis en gladde slang. Om heideverjonging te stimuleren wordt er de eerste 
jaren intensiever gemaaid of boomopslag verwijderd. Zodra de heide zich goed ontwikkelt, kan 
overgegaan worden op periodiek openkappen en extensieve jaarrondbegrazing. Dit kan aangevuld 
worden met kleinschalig maaien of plaggen indien de heide teveel vergrast (om de 3-5 jaar 
maximaal 10 % van de oppervlakte, gespreid over plekken van 200m²). 
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Buiten bosreservaat 
 
De heide in bestand 15a is actueel sterk aan het verbossen: een gedeelte van de boomopslag wordt 
hier prioritair verwijderd Nadien wordt de boomopslag om de 5-15 jaar verwijderd. Hierbij worden 
enkele oude Grove dennen en loofbomen gespaard. Het actuele brandbeheer wordt stopgezet. Het 
bestand wordt opgenomen in het begrazingsblok voor extensieve jaarrondbegrazing. Indien de heide 
teveel vergrast, kan dit periodiek openkappen aangevuld worden met kleinschalig maai- of plagbeheer 
(maximaal 10 % van de oppervlakte per 3 jaar, verspreid over kleine zones van maximaal 200 m²). 
 
Bestand 122c bevat naast heide vrij veel opslag van grove den en berk en dient prioritair open 
gemaakt te worden. Wegens het voorkomen van veldkrekel en gladde slang in dit vrij klein heideveldje 
(0.3 ha), werd ervoor geopteerd om dit heideveldje met 0.5 ha uit te breiden naar het aangrenzende 
bestand 122d (zie verder). Hierdoor ontstaat een groter leefgebied voor de heidesoorten. Het regulier 
beheer bestaat uit het verwijderen van teveel opslag om de 5-15 jaar. Indien er teveel vergrassing 
optreedt, wordt dit aangevuld met kleinschalig maaibeheer (om de 3-5 jaar, maximaal 10 % van de 
oppervlakte, gespreid over plekken van 200m²). 
 
Een bijkomende reden voor de omvorming van bestand 122d naar heide is om er een groeiplaats van 
grote wolfsklauw te herstellen. Het naaldhout en de exoten worden er verwijderd om kans te geven 
aan de heide. Grotere berkenbomen, zomereik en beuk worden gespaard.  
 
Bestand 116c is actueel een aanplant van grove den en wordt omgevormd naar natte heide. Dit 
gebeurt via een eindkap, waarna de stronken verwijderd worden en de strooisellaag weggeplagd of 
gechopperd wordt. 
 

4.8.1.3 Gagelstruwelen 

 
Binnen bosreservaat 
 
- De gagelstruwelen in de bestanden 21b, 31b, 32a en 37b zijn samen goed voor ongeveer 2.5 ha 

(zie kaart 2.24). Binnen het gericht deel van het bosreservaat (bestand 21b, 31b en 32a) wordt 
boomopslag verwijderd en worden de gagelstruwelen vleksgewijs afgezet. Dit dient om de 10 jaar 
herhaald te worden.  

- Het gagelstruweel in bestand 21b wordt uitgebreid in noordelijke en westelijke richting om een 
verbinding te creëren met de droge heide in bestand 20a en de natte heide van Neerharerheide. Dit 
gebeurt via groepsgewijs openkappen van berk in combinatie met herstel van natte heide (zie 
4.8.1.1).  

- Het gagelstruweel in bestand 37b ligt binnen het integraal deel van het bosreservaat en wordt 
bijgevolg niet beheerd. 
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4.8.1.4 Grasland 

 
Binnen bosreservaat 
 
Concreet stellen we voor het Asbroek (bestand 23a en 23b) binnen de omheining het volgende 
hersteltraject voor: 
 
� Het begrazingsbeheer wordt over ongeveer de helft van de oppervlakte stopgezet en vervangen 

door een maaibeheer. De zones voor botanisch hooilandbeheer worden afgebakend rond de 
actueel interessante groeiplaatsen van soorten als sterzegge, brede orchis, blauwe zegge of 
voormalige groeiplaatsen van moerasstreepzaad, trilgras…, voornamelijk in het westelijk deel en 
op de wat hogere zones. Deze zones blijven gevrijwaard van begrazing. De exacte afbakening 
van deze zones gebeurt op basis van een nieuwe vegetatiekartering in 2011, waarna dit 
maaibeheer kan opgestart worden. In een eerste fase wordt de opgehoopte strooisellaag via 
intensief maai- en afvoerbeheer verwijderd. Deze zones worden initieel 2 x per jaar gemaaid 
(eerste maal eind juni tot eind juli, afhankelijk van de berijdbaarheid van het terrein, een 2e maal in 
september – oktober). Voor de twee botanisch meest waardevolle zones die actueel reeds 
uitgerasterd zijn, wordt het huidige maairegime voortgezet: één maal per jaar maaien met 
afvoeren op het einde van de zomer (juli of augustus-september). Zodra de omliggende zones 
goed ontwikkeld zijn, worden deze rasters verwijderd en kan alles in één keer gemaaid worden.  

 
� De overige helft van de oppervlakte wordt zeer extensief begraasd om voldoende structuurrijke 

vegetaties te behouden met afwisseling van kort begraasde en meer verruigde zones (zeer 
belangrijk voor soorten als moerassprinkhaan, bont dikkopje,...). Hiervoor komen de meest natte 
en verruigde zones in het oostelijk deel van bestand 23a en b in aanmerking. In een eerste fase 
wordt ook hier gemaaid in de periode eind juni tot eind juli om verruiging terug te dringen. Hierbij 
wordt bij elke maaibeurt 20-30% van de oppervlakte niet meegemaaid om de waardevolle 
sprinkhanenfauna te behouden; 

 
� De afwateringsgreppels in bestand 23a worden niet meer onderhouden zodat opnieuw 

veenvorming kan optreden en kleine zeggevegetaties kunnen ontwikkelen. 
 
� De evolutie van de vegetatie wordt opgevolgd:  

- Wanneer de graslanden voldoende verschraald zijn, kan men overschakelen naar regulier 
maaibeheer (één maal per jaar op het einde van de zomer (juli of augustus; indicator: toename van 
soorten als blauwe zegge, veldrus, zwarte zegge, moerasrolklaver, brede orchis, sterzegge, 
zompzegge op natte zones, muizenoortje, tormentil, borstelgras op wat drogere zones);  

- Wanneer het verschralingsbeheer na 5 jaar geen gunstig resultaat oplevert, gebeurt een 
evaluatie van het beheer met behulp van de grondwatergegevens en de vegetatiegegevens. In 
samenspraak met experten kunnen dan bijkomende herstelmaatregelen uitgewerkt worden (zoals 
plaggen of lokale wijzigingen aan de hydrologie) of kan beslist worden om over te schakelen op een 
extensiever hooilandbeheer. 
 
 
 
Buiten bosreservaat 
 
- Bestand 23a, buiten de omheining: de opslag van bomen en bramen in het centrale deel van het 

grasland wordt verwijderd. Vervolgens wordt een extensief maaibeheer ingevoerd (om de 2- 3 jaar 
maaien met afvoer van het maaisel). 

 
- Bestand 173a: in functie van klaverblauwtje en boswitje wordt actuele opslag binnen de aangeduide 

zone teruggebracht tot 20% van de oppervlakte. Nadien moet periodiek afzetten of kappen ervoor 
zorgen dat het aandeel grasland behouden blijft. De graslanden worden 1 x per jaar gemaaid in 
september met afvoer van maaisel. Indien deze graslanden voldoende verschralen kan men op 
termijn overgaan naar een extensieve begrazing.  
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4.8.1.5 Natte ruigtes en wilgenstruwelen 

 
Binnen bosreservaat 
 
− De natte ruigtes in de bestanden 23a en 23b (binnen de omheining) dienen regelmatig open 

gekapt te worden om volledige kolonisatie door wilg en/of els tegen te gaan.  
− In bestand 23b wordt gestreefd naar een kleinschalig mozaïeklandschap van natte ruigte en 

oligotroof wilgenstruweel. Aangezien wilgenstruwelen een successiestadium zijn naar bos, zal om 
de 10 jaar gericht gekapt worden om het struweelstadium te bestendigen. Het goed ontwikkelde 
elzenbroek in bestand 31b wordt gevrijwaard. 

 

4.8.1.6 Waterelementen (vijvers, vennen, poelen en beken) 

- Om dijkbreuken te vermijden worden op het ingedijkte deel van de Asbeek enkele overlopen 
voorzien en onderhouden. Ook de watertoevoer van de vijvers in het Asbroek moet verzekerd 
blijven. Kleinschalige onderhouds- en herstelwerken aan de dijken (met zandzakken) zijn mogelijk 
om te voorkomen dat de beek droogvalt. Bij hoge beekdebieten kan het water overlopen naar 
aangrenzende bosbestanden ten oosten van de beek. Ter hoogte van de Lepelvorm wordt 
eveneens een afvoer van de Asbeek behouden, die bij hoge beekdebieten kan instaan voor de 
voeding van dit broekbos. 

 
- Beekruimingen in de Asbeek worden zoveel mogelijk beperkt of vermeden in functie van beekprik. 

In principe moeten het opruimen van takken en stammen, en kleinschalige kruidruimingen volstaan. 
Indien een beekruiming toch noodzakelijk blijkt moet die uitgevoerd worden in de nazomer/herfst en 
moet er extensief geruimd worden (alleen op zones waar de beek volledig dichtgroeit; vegetatie hier 
slechts over de helft van de breedte van de beek verwijderen). De Ziepbeek blijft volledig 
gevrijwaard van ingrepen. 

 
- Een aantal vismigratiebarrières op de Asbeek worden opgeheven, conform het 

soortenbeschermingsplan beekprik en de daarvoor aangevraagde MER-ontheffing (Bron: Arcadis, 
2009). Binnen het domeinbos zijn hiervoor de volgende drie maatregelen nodig: 

o Twee te hoog gelegen parallelle duikers, waarlangs de Asbeek onder een bosweg 
doorstroomt, zullen weggenomen en vervangen worden door één grotere 
rechthoekige duiker, waarvan de bodem van de duiker onder de bodem van de beek 
aangelegd zal worden. Dit is ter hoogte van bosbestand 164a en 164b. 

o Het betonnen verdeelwerk en de daarop volgende inbuizing en stuw ter hoogte van 
de aftakking van de Asbeek naar de Ziepbeek zullen worden verwijderd. Het 
verdeelwerk zal afgebroken worden, de inbuizing zal opgebroken en vervangen 
worden door een open, meanderende waterloop en het stuw zal vervangen worden 
door een tijdelijk stuw. Dit is ter hoogte van bosbestand 173a. 

o een stuw op de Asbeek, ter hoogte van een aftakking naar een privé vijver wordt 
verwijderd en de natuurlijke situatie van de oevers van wordt hersteld. Dit is ter 
hoogte van bosbestand 173a. 

 
- Daarnaast is ook de sanering van een overstort ter hoogte van de N77 gepland (ter hoogte van 

bosbestand 158a). Er zullen maatregelen genomen worden door Infrax en Aquafin in het opwaartse 
deel van de riolering. Deze maatregelen dienen genomen te worden buiten het domeinbos 
Pietersem maar zijn noodzakelijk om in deze bronloop de vereiste waterkwaliteit te bereiken. 

 
Binnen bosreservaat 
 
- Het zuidelijk traject van de Asbeek wordt actief beheerd. Dit omvat beperkte kruid- en 

slijkruimingen, en kleinschalig onderhoud van dijkjes om doorbraken van de beek te voorkomen. 
Hiervoor worden tevens drie overlopen voorzien, waarlangs het beekwater bij piekdebieten kan 
afvloeien naar lager gelegen bosbestanden. Deze overlopen worden voorzien ter hoogte van 
bestanden, 53a, 62a en 104a. 
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- De dijken van de vijvers worden 5-jaarlijks selectief opengekapt (struiken blijven bewaard). Dit 
gebeurt gefaseerd zodat er steeds een zekere beschaduwing behouden blijft, wat van belang is 
voor o.a. de metaalglanslibel.  

 
- De verlandingsvegetatie in bestand 23c vraagt geen specifiek beheer. Mocht deze in de toekomst 

toch beginnen verbossen, dient ingegrepen te worden in functie van o.a. de gevlekte glanslibel en 
tangpantserjuffer.  

 
- Binnen alle vijvers in bestand 23c en 23d streeft men naar ontwikkeling van waardevolle 

waterplanten- en verlandingsvegetaties, die kunnen fungeren als habitat voor fauna van vennen. 
Om het vijverwater op peil te houden, wordt de waterstand regelmatig gecontroleerd en indien 
nodig bijgeregeld. De vijvers worden gefaseerd om de 6-7 jaar in de winter afgelaten en 3 maanden 
drooggehouden (van december tot januari). Om de vijverfauna te sparen wordt hoogstens één 
vijver per keer drooggelegd. Indien een sterk bedreigde libellensoort (vb. hoogveenglanslibel, 
gevlekte witsnuitlibel) slechts in één vijver voorkomt, wordt deze niet drooggelegd. 

 
- De poelen die verspreid voorkomen in het Asbroek (zie kaart 2.24) worden verder opengehouden 

om amfibieën zoals o.a. vinpootsalamander de noodzakelijke voortplantingsplaatsen te verschaffen. 
Ook de tangpantserjuffer maakt gebruik van zulke poelen. 

 
 
 
Buiten bosreservaat 
 
- Bestand 150a (Lepelvorm): hier wordt een nulbeheer voorzien. Aanvoer van voldoende water via de 

Asbeek moet ervoor zorgen dat het gebied nat genoeg blijft om de open laagveenvegetaties te 
behouden. 

 
- In bestand 98a bevindt zich een ven, het Taarvijverke, met aan de noordelijke oever een klein 

gagelstruweel met veenpluis. Een zone van 50 m rondom het ven werd opengesteld om teveel 
schaduw en aanrijking via bladstrooisel van het ven te voorkomen en de waardevolle 
oevervegetaties te behouden. Deze zone wordt via een periodiek kapbeheer open gehouden, 
eventueel aangevuld met maaien. Lokaal laat men wel steeds enkele bomen of struiken staan. Na 
het kappen worden takken en strooisel verwijderd. Een groot gedeelte van het ven wordt 
momenteel ingenomen door Pitrus. Dit kan mogelijks bestreden worden door bij lage waterstand te 
maaien, waardoor de Pitrus bij hoge waterstand volledig onder water komt te staan en dood vriest. 

 
- bestand 91a is actueel een natte depressie met ingeplant naaldhout: dit bestand wordt voor de helft 

opengekapt en geplagd, zodat ook hier een waardevol ven met een open oeverzone kan ontstaan. 
Nadien wordt dit ven beheerd zoals het Taarvijverke in bestand 98a. 
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4.8.1.7 Boswegen 

In het rapport rond herstel van dagvlinderpopulaties in en om het Nationaal Park Hoge Kempen, stelt 
Vanreusel voor de bospaden te verbreden, zodat er meer licht in het bos binnendringt (Vanreusel et 
al., 2002). Dit zou het areaal van verschillende vlindersoorten (zoals bont dikkopje en kleine 
ijsvogelvlinder) vergroten. Ook sprinkhanen (zoals het negertje), gladde slang en vogelsoorten van 
open en halfopen terreinen (zoals nachtzwaluw) zullen profiteren van deze maatregel.  
 
Omwille van brandpreventie is men actueel bezig met het verwijderen van Amerikaanse eik en 
Amerikaanse vogelkers aan de randen van de brandwegen waardoor deze een heel stuk breder 
worden.  
 

4.8.1.8 Corridors 

 
Binnen bosreservaat 
 
• De bosbestanden 53a, 55a, 56a worden omgevormd naar oligotroof elzenbroekbos via 

omvorming van naaldhout naar gemengd loofbos. Tevens worden aanwezige greppels gedicht om 
natte standplaatsen te herstellen. Op die manier ontstaat een meer open bostype tussen 
Neerhaererheide en het Asbroek:  

 * In bestand 53a werd reeds in 2004 een eindkap uitgevoerd met behoud van verspreid 
staande berken. Momenteel wordt deze vlakte vooral gedomineerd door adelaarsvaren. Dit 
bosbestand heeft een uitgesproken rabattenstructuur met zeer diepe greppels om de 5 m. Om 
natte standplaatsen te ontwikkelen worden deze diepe greppels gedicht door het zand van de 
aangrenzende ruggen in de greppel te brengen; 

 * In bestand 56a gebeurt omvorming via eindkap van het uitheems naaldhout. De diepe 
ontwateringsgracht wordt gedicht door zand in de gracht te duwen; 
* In bestanden 55a en 56b gebeurt de omvorming via individuele kap van uitheems naaldhout;  

 
� Tussen de vijvers en de Neerharerheide ter hoogte van bestand 22a en 21b wordt een strook bos 

van 50 m breed en 100 m lang open gemaakt: de Grove dennen en het grootste deel van de 
berken worden verwijderd. Eikenbomen worden gespaard zodat een halfopen verbinding ontstaat 
die periodiek opengekapt wordt; ook opslag in bestand 21c kan periodiek gekapt worden om een 
open verbinding tussen de vijvers te behouden. 

� De noordrand van de vijvers (bestand 21a) wordt afgezet over 15-20 m. Dit is voldoende breed 
om de ontwikkeling van een zonnige mantel-zoomvegetatie toe te laten: hierbij wordt een zone 
van enkele meters langs de vijver 1x per jaar gemaaid. De rest van de mantel wordt periodiek en 
gefaseerd gekapt. 

� De vegetatie langs de vijvers van bestand 23c & 23d wordt over een zone van enkele meters om 
de 2 à 3 jaar gefaseerd gemaaid (elk jaar 1

/3 tot ½ van de oppervlakte) zodat er een structuurrijke 
grazige vegetatie ontstaat. Lokaal worden spork, braamstruweel of grotere bomen gespaard als 
voedselplant en om de structuur verder te verhogen. 
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4.8.2 Tijdelijke open plekken 
Momenteel wordt 1,3 % (7 ha) van het bosdomein ingenomen door tijdelijke open plekken. Deze 
worden in de loop van het beheerplan aangevuld met extra kapvlaktes, die elkaar in tijd en ruimte 
afwisselen. Hierdoor zal de oppervlakte aan tijdelijke open plekken variëren tussen de 1,3 % (7 ha) en 
de 3,1 % (17 ha). 
 

4.8.2.1 Kapvlaktes 

In het domeinbosgedeelte wordt na eindkap slechts op een beperkt aantal plaatsen geopteerd voor 
een spontane verbossing over het volledige bestand. Het betreft twee Fijnsparbestanden (163a en 
159a) ter hoogte van bosplaats Molekamp en twee Corsicaanse dennenbestanden ter hoogte van 
bosplaats Molenberg (113a en 115a). Deze vier tijdelijke open plekken beslaan samen 6 ha.  
 
Binnen bosreservaat 
 
-  Binnen bosreservaat werd in 2005 reeds een lorkenbestand gekapt van 3,9 ha (53a). Bestaande 
groepjes berk werden bewaard. Momenteel wordt dit bestand grotendeels ingenomen door 
Adelaarsvaren. 
-  De overige eindkappen binnen bosreservaat zijn alle gepland voor 2013 (zie paragraaf 4.2) en 
kaderen in een éénmalig startbeheer, waarna de natuurlijke successie zijn gang mag gaan. Het betreft 
ca 2 ha Grove den in kwelzones langsheen de Asbeek en 8 ha exotenbestanden (zie 4.2.2 Directe 
omvorming). 
 
De voorziene eindkappen gevolgd door spontane verbossing, bedragen in totaal 15,5 ha. Deze 
dragen voor de komende 10 jaar bij tot de ruimtebalans van open plekken. Het lorkenbestand gekapt 
in 2005 draagt nog voor 5 jaar mee tot de ruimtebalans (3,9 ha). 
 

4.8.2.2 Overige verbossende open plekken 

In de bosplaats Molekamp (bestanden 158a, 160a, 164a en 164b) bevinden zich enkele open ruimtes 
met beperkte boom- en struikopslag (minder dan 50 % bedekking), samen goed voor 3,2 ha. Deze 
zullen in de loop van het beheerplan verder verbossen en worden bijgevolg slechts voor de komende 
10 jaar meegenomen in de ruimtebalans van open plekken.  
 
De bestanden in Molekamp zijn allemaal vrij vochtig, met opslag van o.a. wilg, Zachte berk, Zwarte els 
en plaatselijk zomereik op de drogere delen.  
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4.9 Gradiënten en bosrandontwikkeling 
Kaart 4.1: Eénmalige maatregelen. 
Kaart 4.2: Regulier beheer. 

4.9.1 Langsheen grasland in het bronhoofd van de Asbeek (bestanden 23a, 24a en 
26b) 

 
Het grasland buiten de omheining (bestand 23a) wordt aan beide zijden begrensd door aanplanten 
van Grove den. Actueel is er een zeer harde overgang van het grasland naar de omgevende 
bosbestanden, maar er zijn goede mogelijkheden voor herstel van een interessante mantel-
zoomovergang: 

• bestand 26b bevat zomereik en berk in de nevenetage en wilde lijsterbes in de struiklaag; 
• bestand 24a bevat wilde lijsterbes en spork in de struiklaag. Een mantel-zoomvegetatie zal de 

scherpe grenzen tussen grasland en bos vervangen en zorgen voor betere lichtcondities voor 
het natte grasland.  

 
Het beheer bestaat uit volgende maatregelen: 
 
Mantel 
− Er wordt geopteerd voor de omvorming van een deel van het bosbestand tot mantelzone. Een 

strook van 10 à 20 m bos zal gekapt worden, met behoud van inheemse struiken en bomen met 
goede opslagcapaciteit.  

− Struiken worden om de 10-15 jaar aan de bodem afgezet. 
− Bomen (berk, eik, lijsterbes) worden onderworpen aan een cyclisch hakhoutbeheer (omlooptijd 15 

à 20 jaar). Variatie in de omlooptijd en afwisseling in de hoogte (afwisseling stoven en 
knotbomen) houdt de structuurvariatie in stand.  

− Afzetten gebeurt voordat de vogels nestelen, dus voor 1 maart.  
− Exoten worden verwijderd, waarbij agressief uitzaaiende soorten prioritair worden aangepakt. 
− Indien een spontane vestiging uitblijft, kan gekozen worden voor actieve aanplant op een deel van 

de oppervlakte. De aanplantingen gebeuren dan per soort in kleine groepjes om te vermijden dat 
een soort uit de menging wordt verdrongen door meer concurrentiekrachtige soorten. 

 
Zoom 
− Door een aangepast maaibeheer zal de zoom zich spontaan ontwikkelen.  
− Hiertoe wordt een strook van circa 5 m gereserveerd die om de 2 à 3 jaar gemaaid wordt, met 

afvoer van het maaisel.  
− Maaien gebeurt na de vorming van de zaden in september-oktober. Mocht er verruiging optreden, 

dan dient dit vervroegd te worden naar juli-augustus. 
− Om een rijkere structuur te bekomen, wordt het maaien gefaseerd in tijd en ruimte. Er worden drie 

maaivakken onderscheiden waarvan er jaarlijks slechts één wordt gemaaid. Bij elke maaibeurt 
dient ook een deel van de zoom gespaard te blijven, omdat veel insecten in de holle stengels van 
uitgebloeide planten overwinteren. Dit gespaarde deel kan dan bij de volgende maaibeurt 
meegenomen worden. 

 
Deze mantel- en zoomvegetatie hoeft niet recht te zijn, er zal gestreefd worden naar een golvende 
grenslijn tussen struik- en kruidlaag, zodat de lengte van deze gradiëntrijke zone toeneemt. Inhammen 
en uitstulpingen creëren een rafelige of gekartelde bosrand, wat erg gunstig is voor vooral 
warmteminnende insecten (voorjaarssoorten). 
 
Kenmerkende soorten van mantel-zoomvegetaties op zandgronden 
- Mantel: bramen, wilde kamperfoelie, sporkehout, wilde lijsterbes, brem, grauwe/geoorde wilg 
- Zoom: adelaarsvaren, bochtige smele, stekelvaren, hengel, havikskruiden, pijpenstrootje, 

wilgenroosje, struikhei, dophei. 
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4.9.2 Langsheen vijvers (bestanden 21a, 23c en 23d) 
 
Binnen bosreservaat 
 
- bestanden 21a, 23c en 23d. Zoals hoger reeds vermeld (zie 4.8.1.8 Corridors) zal langsheen de 
noordrand van de vijvers plaats gemaakt worden voor de ontwikkeling van een mantel-zoomvegetatie. 
Deze mantel-zoomvegetatie zal een zuidelijke expositie kennen, wat positief is voor thermofiele 
soorten. Er zal een zone van 10-20 m (onregelmatig, golvende grenslijn) opengekapt worden (één 
boomlengte). Aan de kant van de vijvers wordt een strook van circa 5m voorzien voor de ontwikkeling 
van een zoomvegetatie (maaibeheer). Meer naar het bos toe wordt de vorming van een 
mantelvegetatie gestimuleerd. Inheemse struik- en boomsoorten die zich lenen voor hakhoutbeheer 
worden afgezet. 
 
Beheermaatregelen: zie hoger (4.9.1) 
 

4.9.3 Geleidelijke overgangen van bos naar heide (bestanden 14a, 16a, 16b, 19a, 
55a, 55b, 56a, 56b, 56c) 

Deze zones zijn zeer belangrijk voor soorten als nachtzwaluw, gladde slang en boomleeuwerik en 
bestaan uit zones met ijle boomopslag en ijl bos. Hiervoor wordt een sterk dunningsbeheer ingesteld 
met een omloop van 6-9 jaar. Om een golvende bosrand te creëren wordt niet homogeen gedund 
maar geconcentreerd in zones van 30-50 m. In de volgende beheerperiode kan dan de ernaast 
liggende zone met hogere boomopslag zeer sterk gedund worden.  
 
Buiten bosreservaat gelden deze beheermaatregelen toegepast in bestanden 14a, 16a, 16b en 19a. 
 
Binnen bosreservaat 
 
- binnen bestand 55a, 55b, 56a, 56b, 56c wordt een gericht beheer uitgevoerd in een zone van 30-50 
m aansluitende op Neerhaererheide in functie van geleidelijke overgangen van bos naar heide. 
Hiervoor wordt een sterk dunningsbeheer ingesteld met een omloop van 6-9 jaar. Om een golvende 
bosrand te creëren wordt niet homogeen gedund maar geconcentreerd in zones van 30-50 m. In de 
volgende beheerperiode kan dan de ernaast liggende zone met hogere boomopslag zeer sterk 
gedund worden.   
 

4.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van flo ra en fauna 
Het merendeel van deze maatregelen wordt reeds gemotiveerd en omschreven onder paragrafen 8, 9 
en 11. 

4.10.1 Specifieke maatregelen ter bescherming van flora  
− Lokaal kleinschalig plagbeheer in functie van pioniersvegetaties met Bruine en Witte snavelbies, 

Moeraswolfsklauw, Kleine en Ronde zonnedauw ter hoogte van vijveroever in bestand 23c; 
− Aanvullend op het regulier heidebeheer wordt er kleinschalig gemaaid of geplagd rondom 

jeneverbesstruiken in bestand 20a, 29a en 122c, en worden bomen en struiken die teveel 
schaduw werpen hier verwijderd; 

− Heideherstel in functie van Grote wolfsklauw in bestand 122d. 

4.10.2 Specifieke maatregelen ter bescherming van fauna 
− Beheer en herstel van open vegetaties en creëren van corridors ten behoeve van soorten van 

open biotopen en overgangssituaties waaronder groentje, heideblauwtje, gevlekte glanslibel, 
beekoeverlibel, heidesabelsprinkhaan, negertje, veldkrekel, veenmier, hazelworm, gladde slang, 
levendbarende hagedis, nachtzwaluw, boompieper en rietgors. 

− Beekruimingen binnen het domeinbos worden maximaal beperkt in functie van beekprik; 
− In functie van beekprik worden een aantal vismigratiebarrières op de Asbeek opgeheven en dient 

men tevens het overstort ter hoogte van de N77 te saneren; 
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− Het heidebeheer wordt maximaal afgestemd op gladde slang: een aangesloten heidegebied wordt 
hersteld tussen de populaties van het domeinbos en Neerhaererheide. Grootschalig maaien, 
plaggen en branden wordt maximaal vermeden (zie 4.8.1.1.). Het voorgestelde begrazingsbeheer 
is zeer extensief om voldoende oude, structuurrijke heidevegetaties te behouden; 

− Deels openkappen en instellen van een maaibeheer en mantel-zoombeheer in bestand 173a moet 
leiden tot een geschikt leefgebied voor boswitje en klaverblauwtje: deze graslanden mogen pas 
gemaaid worden in september in functie van deze soorten. 

− Onderhoud en periodiek afvissen van vijvers in functie van libellen- en amfibieënfauna, waaronder 
tangpantserjuffer, hoogveenglanslibel, gevlekte witsnuitlibel en vinpootsalamander. 

− Tijdelijk afsluiten van bepaalde percelen of dreven van het bos ter bescherming van broedgevallen 
van vogels. Respecteren van de schoontijd (1 april tot 30 juni), wat bijdraagt tot een zekere rust in 
het bos, wat ook het broeden van de roofvogels ten goede komt. 

− De ecologisch zeer kwetsbare zone binnen de omheining fungeert als rustzone voor fauna en blijft 
volledig afgesloten van het publiek. 

4.11 Dood hout en oude bomen 

4.11.1 Dood hout 
Het totaal volume dood hout in Pietersembos is niet gekend. Er zijn wel cijfergegevens van het volume 
staand dood hout (afgeleid uit de dendrometrische opnames van de terreinploegen van Agentschap 
Natuur en Bos). Dit bedraagt momenteel 1% van de staande houtvoorraad (zie 2.3.2.3 in beschrijvend 
deel van beheerplan). We kunnen veronderstellen dat het volume liggend dood hout ongeveer het 
dubbele bedraagt, wat het totaal volume aan dood hout (staand en levend) op ongeveer 3 % brengt. 
 
Er wordt naar gestreefd dit – over het volledige domeinbos – op te trekken tot minimaal 4 % tegen het 
eind van voorliggend beheerplan.  
 
Volgende maatregelen worden hiertoe genomen: 
 
- De dreven binnen Pietersembos bevatten actueel de grootste concentratie dood hout met veel 

dode of kwijnende bomen. Er wordt naar gestreefd deze bomen hier maximaal te behouden:  
- ze kunnen eventueel (tijdelijk) worden afgesloten voor wandelaars, indien dit verantwoord is 

(bv. broedboom voor een beschermde soort);  
- indien er toch veiligheidskappen noodzakelijk blijken langs opengestelde wegen, dan blijft het 

dood hout liggen in het bos. 
 
− Het dood hout wordt zoveel mogelijk in het bos gelaten. Tijdens dunningen worden dode en 

stervende bomen niet verwijderd. Enkel in de dreven en bosranden worden de stammen 
verwijderd omwille van mogelijk gevaar voor de recreanten.  

 
− Buiten bosreservaat wordt Amerikaanse eik systematisch benadeeld bij het dunnen. Waar dit 

mogelijk is vanuit veiligheidsoverwegingen, zullen de zwaardere exemplaren (vanaf DBH groter 
dan 40 cm5) geringd worden zodat deze bijdragen aan het aanbod dood hout.  

 
Meer specifiek binnen bosreservaat 
 
- De bosbestanden binnen bosreservaat (alle loofhout en/of Grove den) worden, na het verwijderen 
van eventuele exoten, niet verder geëxploiteerd, wat het aandeel dood hout zal doen toenemen.  
- Binnen bosreservaat zal het aandeel dood hout op korte termijn ook stijgen door de 
exotenbestrijding: Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en Tamme kastanje worden individueel 
gekapt of geringd en worden niet afgevoerd. 
 

4.11.2 Oude bomen 
Een fractie (richtlijn beheervisie: 10 bomen per ha of 10% van het bestandsgrondvlak) van de bomen 
zal nooit geoogst worden en zal zodoende kunnen uitgroeien tot hun fysische leeftijd bereikt wordt en 
uiteindelijk spontaan afsterven. Aangezien er in de loop van het voorliggende beheerplan enkel 
                                                      
5 Amerikaanse eiken met DBH van 40 à 50 cm blijken ideale broedbomen te zijn voor Zwarte specht 
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reguliere dunningen (nog geen lichtingskappen) voorzien zijn (Pietersembos bestaat grotendeels uit 
middeloude bestanden, zie Tabel 26) is het niet opportuun deze bomen reeds aan te duiden.  
 
Dit met uitzondering van:  
- dreven (zie kaart 2.12): deze zijn een belangrijke bron van oude bomen. Oude dreefbomen dienen 

met zorg behandeld te worden en mogen slechts gerooid worden indien ze een werkelijk gevaar 
vormen voor de recreant. Jonge dreven van inheems loofhout worden bewaard om zo de 
continuïteit aan oude dreefbomen te verzekeren. 

− bomen die vleermuizenactiviteit vertonen: deze staan aangeduid op kaart 2.12 met bijzondere 
elementen in bijlage (uit Willems et al., 2003), en dienen prioritair beschermd te worden. Het 
merendeel hiervan zijn dreefbomen.  

- hakhoutbestand 134a: aan de rand van het bestand bevinden zich enkele waardevolle, oude 
hakhoutstoven van Zomereik (diameter > 4 m).  

Tabel 26: Bestanden ouder dan 80 jaar ten tijde van de bestandsopnames (2001) 

Bestand Leeftijd Leeftijd 
ongelijkjarige 
bestanden 

Hoofdboomsoort Voorgesteld 
beheer 

Binnen bosreservaat     
30a Ongelijkjarig 141-160 Grove den nulbeheer 
31a   81-100  Zwarte els nulbeheer 
103b Ongelijkjarig 81-100 Zomereik nulbeheer 
     
Domeinbosgedeelte     
18a   81-100  Grove den regulier dunnen 
24a   81-100  Grove den regulier dunnen 
169a Ongelijkjarig °1960 + 81-100 Zachte berk/berk/Zomereik regulier dunnen 
185a Ongelijkjarig 101-120 Ruwe berk/Amerikaanse eik regulier dunnen 
 
 
Specifiek voor bosreservaat 
 
Bestanden binnen bosreservaat worden niet verder geëxploiteerd. Het betreft een aaneengesloten 
oppervlakte van 124 ha, met een variëteit aan boomsoorten (o.a. Zwarte en Witte els, Zomereik, 
Zachte en Ruwe berk, Grove den) die zo de kans krijgen hun fysische leeftijd te bereiken. Enkele van 
deze bestanden zijn reeds vrij oud, zoals bestand 31a en 30a (zie Tabel 26). 
 
 

4.12 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekkin g tot de toegankelijkheid 
[6.5.1], [6.5.2]  

4.12.1 Plan wegennet – opengestelde boswegen 
De toegankelijkheid van Pietersembos wordt geregeld via een toegankelijkheidsreglement dat 
opgesteld wordt voor het volledige nationaal Park Hoge Kempen. Dit plan is momenteel nog in 
opmaak en zal hoogstwaarschijnlijk in 2012 afgerond worden. 
Wandelaars zijn overal welkom, tenzij anders aangegeven. Fietsers, ruiters en menners zijn enkel 
toegelaten op de voor hen aangeduide paden. 
Kaart 4.4 geeft een overzicht van de wegen die momenteel voor de diverse categorieën bosgebruikers 
opengesteld zijn.  
 
De toegankelijkheid wordt op het terrein weergegeven door een uniforme signalisatie, die specifiek 
voor het Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK) werd ontwikkeld (zie ook www.nationaalpark.be ).  
 
Op niveau van het Nationaal Park is daarnaast ook een recreatieve infrastructuur uitgewerkt met o.a.: 
- meerdere wandellussen vertrekkende vanuit de toegangspoorten (lengte variërend van 3 tot 12 

km); 
- een lange afstandsroute van 72 km; 
- knooppunten van het fietsroutenetwerk van Regionaal Landschap Kempen en Maasland;  
- een nieuw ruiter- en menroutenetwerk. 
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Het bestaande GR-pad blijft zijn eigen signalisatie behouden.  
Zie kaart 4.5 voor de huidige gemarkeerde routes ter hoogte van Pietersembos. 
 
Een verdere uitbreiding van dit netwerk is niet voorzien. ANB voorziet drie lichte aanpassingen aan de 
huidige wandelroutes van het Nationaal Park: 

- Het heidegebiedje in bestand 15a wordt opgenomen in een begrazingsraster: in functie 
hiervan moet het wandelpad verlegd worden naar de oost- en noordrand van dit bestand.  

- Op termijn zal een alternatieve route voorzien worden voor het stukje van het 
wandelroutenetwerk doorheen het integraal deel van het bosreservaat (bestanden 69a, 70a, 
71a, 72a, 74a en 75a). 

- ANB stelt ook voor om het meest westelijke deel van de Sprokkelstraat (zandweg) af te sluiten 
voor gemotoriseerd vervoer (ten westen van het kruispunt met de Lepelvormweg). Deze 
buurtweg loopt langs de zuidelijke rand van de bosplaats Lepelvorm, en is eigendom van de 
gemeente Lanaken. Hiervoor zal overleg gepleegd worden met de betrokken gemeente. 

 
 
Specifiek voor bosreservaat 
 
Het bosreservaat is omwille van veiligheidsredenen (vallende takken en bomen) enkel toegankelijk op 
de gemarkeerde routes: 
- voor wandelaars: wandelpad ter hoogte van de bestanden 71 t.e.m. 75 in het uiterste oosten van 

het bosreservaat; 
- voor ruiters en menners: ruiterpad in het verlengde van de Middelste rechte dwarsdreef. 
 
Op termijn is het wenselijk om een alternatieve route te voorzien voor het stukje van de wandellus van 
het wandelroutenetwerk van het Nationaal Park doorheen het integraal deel van het bosreservaat 
(doorheen bestanden 69a, 70a, 71a, 72a, 74a en 75a).  
 
Het Asbroek blijft afgesloten voor alle types van recreanten omwille van de uitzonderlijke en zeer 
kwetsbare natuurwaarden. 
 

4.12.2 Speelzones 
Er zijn twee speelzones voorzien binnen het Pietersembos, beide gelegen in het westelijk deel van het 
bos:  
- een vlak terrein ter hoogte van het Vier Heeren punt (bestanden 1a en 2a – ca 5 ha groot) 
- een terrein met niveauverschillen ter hoogte van Bessemer (bestanden 12a en 13a – ca. 6 ha 

groot)  
 

4.12.3 Recreatieve infrastructuur 
Op niveau van het NPHK werd een recreatieve infrastructuur uitgebouwd, met een uniforme 
signalisatie en informatieverstrekking. Ook voor allerlei recreatieve inrichtingselementen zoals banken, 
picknicktafels, fietsenstallingen, … is een huisstijl voorzien. Deze elementen worden sowieso tot een 
minimum beperkt. 
In overeenstemming met het Nationaal Park kunnen informatieborden geplaatst worden aan de 
ingangen van het bos. 
 
De boswegen langs de gemarkeerde wandelroutes zullen op regelmatige basis geklepeld en/of 
gemaaid worden om dichtgroeien tegen te gaan.  
De belangrijkste boswegen zullen indien nodig met zand of grint hersteld en geëgaliseerd worden. Zo 
ook de Lange Allee die bij de laatste bosexploitatie helemaal kapot gereden is. 
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4.13 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekkin g tot de jacht 
[6.5.3] 
 
Vanuit het Bosbeheer wordt er geen optie genomen voor het eventueel toekomstig overgaan naar 
openbare jachtverpachting. Indien er zich grofwildproblemen stellen, zullen deze aangepakt worden 
op basis van de mogelijkheden die bestaan op basis van de geldende jachtreglementeringen. 
 
Momenteel is er echter wel nog een uitdovend jachtplan actief van een voorgaande grondeigenaar 
(zie 1.1.2. Jachtverpachting), tengevolge van clausules opgenomen in de aankoopaktes. Dit jachtrecht 
loopt nog door zolang deze persoon zélf actief is als jager.  
Daarnaast werd bij de recente aankoop van de bossen rondom het ziekenhuis St. Barbara in de 
aankoopakte opgenomen dat de bestaande jacht er voor 9 jaar behouden wordt, zijnde tot 
10/12/2011. Het betreft een oppervlakte van in totaal ca. 40 ha, volledig gelegen in het 
domeinbosgedeelte. 
 
Binnen het  bosreservaat  wordt geen jacht toegestaan. Indien er zich problemen met grofwild stellen, 
zullen deze aangepakt worden op basis van de mogelijkheden die bestaan op basis van de geldende 
jachtreglementeringen. 
 

4.14 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekkin g tot de visserij 
Visvangst is niet toegelaten in Pietersembos. 
 

4.15 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekkin g tot het gebruik van niet-
houtige bosproducten 

Plukken van paddenstoelen en bessen is overeenkomstig het Bosdecreet niet toegelaten in 
Pietersembos. 
 

4.16 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekkin g tot cultuurhistorische 
elementen 

- Oude dreven (zie kaart 2.12):  
○ de centrale dreef tussen Pietersembos en Zangersheide (de “Lange Allee”) wordt over de 

ganse lengte hersteld: de actueel aanwezige beuken en eiken blijven hierbij behouden 
omwille van hun ouderdom. Langs weerszijden van deze weg worden terug eiken en beuken 
aangeplant; die op hun beurt op lange termijn moeten uitgroeien tot monumentale 
dreefbomen. 

- Het hakhoutbestand met oude zomereiken in bestand 134a is te sterk verwaarloosd om het 
hakhout terug te herstellen. Dit bestand wordt regulier gedund zodat de vitale bomen verder 
kunnen uitgroeien. 

- De kunstmatige loop van de ingedijkte Asbeek blijft behouden. Om dijkbreuken te vermijden zijn 
kleinschalige beekruimingen noodzakelijk. Deze blijven echter beperkt tot verwijderen van takhout 
en kleinschalige gefaseerde kruidruimingen (vleksgewijs en telkens slechts de helft van de 
vegetatie) om het habitat van beekprik niet te beschadigen. 

 
Binnen bosreservaat  
 
De waardevolle houtwallen en houtkanten in het Asbroek (langsheen bestanden 23a, 23b, 26b en 
27a: zie kaart 2.25) kunnen spontaan verder verouderen. Dood hout wordt niet verwijderd, tenzij het 
de beheerwerken hindert.  
 
De ingedijkte loop van de Asbeek, stroomafwaarts de omheining (vanaf bestand 35a) wordt beheerd 
zoals hierboven beschreven. 
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4.17 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekkin g tot de 
milieubeschermende functie 

Volgens de kwetsbaarheidskaart voor het grondwater is het volledige domeinbos gelegen binnen 
kwetsbaar tot zeer kwetsbaar gebied. Dit is een belangrijk bijkomend motief voor de omvorming van 
de naaldhoutbestanden. De omvorming naar loofbestanden is immers een effectgerichte maatregel 
die een verhoogde opnamecapaciteit (loofbomen hebben een hogere N-behoefte) evenals een 
gedaalde captatie van atmosferische polluenten met zich mee brengt. Deze omvorming dient dus bij 
te dragen tot een beperktere uitspoeling van verzurende en vermestende polluenten naar het 
grondwater.  
 

4.18 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekkin g tot de wetenschappelijke 
functie 

Bosreservaten hebben een belangrijke wetenschappelijke functie in het kader van verwerven van een 
breder inzicht en diepere kennis, nodig voor het meer natuurgericht beheer van de Vlaamse bossen. 
Het nulbeheer in het grootste deel van Pietersembos (integraal deel) moet leiden tot een toename van 
indicatorsoorten van oud en structuurrijk bos en kan meer inzicht geven in natuurlijke bosontwikkeling 
in de Kempen. 
 
De zone met gericht beheer in het Asbroek vormt een waardevolle bronzone met voedselarme 
milieucondities en natuurlijke vochtgradiënten: Het beheer en herstel van voedselarme vennen, 
schrale graslanden en heidebiotopen met de daaraan gebonden soorten, biedt bijkomende 
mogelijkheden voor onderzoek. Het INBO heeft hier recent een grondwatermonitoring opgezet. Het 
grondwatermeetnet moet toelaten om op te volgen in welke mate grondwaterdalingen in de Maasvallei 
effect hebben op de waardevolle kwelzones aan de rand van het Kempens plateau. Daarnaast kan 
het waardevolle informatie leveren over de ecohydrologie van dit brongebied en eventuele 
maatregelen om de vegetaties optimaal te beheren. Daarom is het noodzakelijk om deze 
grondwatermonitoring op lange termijn verder te zetten. 
 

4.19 Werken die de biotische of abiotische toestand  van het bos wijzigen (artikel 
20, artikel 90, 96 en 97 van het decreet ) 

[6.3], [6.4] 

4.19.1 Wijziging van de biotische toestand 
Er zijn binnen de looptijd van dit bosbeheerplan geen maatregelen voorzien die de biotische toestand 
van het bos wijzigen. 

4.19.2 Wijziging van de abiotische toestand 
� Opstuwen greppelsystemen aan de voet van de steilrand 
Aan de voet van de steilrand treedt op tal van plaatsen kwelwater uit. Dit wordt echter versneld 
afgevoerd door de talrijke sloten en greppels. Dichten van deze greppels schept mogelijkheden voor 
herstel van natte heide of elzen-berkenbroekbos.  
 
� Venherstel in bestand 91a: een ondiepe depressie wordt lokaal opengekapt en ondiep afgeplagd 

zodat een ven ontstaat. Dit zal lokaal leiden tot het ontstaan van een nieuwe waterpartij.  
 
� Waterbeheer van de Asbeek: dit is erop gericht om de minimaal noodzakelijke afvoer naar het 

domein van Pietersem te voorzien, maar voor de rest zoveel mogelijk water te benutten voor de 
bovenstroomse natuurwaarden (afvoer naar Neerhaererheide en alluviaal bos langs de Asbeek, 
bovenloop Asbeek stroomopwaarts en de verbinding Asbeek-Ziepbeek). Ontwateringsgrachten en 
greppels in natte zones worden gedempt of opgestuwd om ontwatering tegen te gaan. Het betreft 
voornamelijk greppels in bosbestanden naast de Asbeek.  
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Specifiek binnen bosreservaat 
 
Op termijn wordt ontwatering door greppels maximaal opgeheven: 
- In de zones voor herstel van natte heide of kwelzones met aanplanten van exoten (Douglas, 

Corsicaanse den) worden de exoten verwijderd en de greppels over heel het bestand gedempt met 
zand van ter plaatse zodat versneld een vernatting optreedt: bestand 21a, 21b, 36b, 53a, 55a, 56a, 
63a, 76a. Dempen gebeurt in combinatie met de omvormingswerken, in de zones aangeduid op 
kaarten 4.1a en 4.1b 

- In de overige kwelzones streeft men via spontaan dichtgroeien van de greppels naar herstel van de 
natte standplaatsen. Om de impact van deze greppels op de herstelmogelijkheden voor 
elzenberken-broekbos na te gaan, worden een aantal peilbuizen geplaatst om de 
grondwaterstanden op te meten. Op basis van deze aanvullende hydrologische gegevens kan 
beslist worden om alsnog een aantal greppels te dichten. Dit moet gebeuren binnen 5 jaar na 
goedkeuring van het beheerplan. 

- De noordelijke tak van de Asbeek in bestand 23a wordt niet meer geruimd, net zoals de kleine 
ontwateringsgreppels. 

- De zuidelijke tak van de Asbeek (vanaf bestand 31b en stroomafwaarts) wordt gericht beheerd in 
functie van voldoende voeding naar de vijvers en de beek: kleinschalig verwijderen van takken of 
gefaseerde kruidruimingen zijn mogelijk. Deze ruimingen gebeuren in de nazomer of herfst en 
alleen in zones waar de beek volledig dichtgroeit en niet meer kan doorstromen. Hierbij wordt de 
vegetatie slechts over de helft van de breedte van de beek verwijderd. Tevens wordt telkens slechts 
een deel van slib of organisch materiaal van de beekbodem verwijderd; 

- In de Asbeek stroomafwaarts de omheining is kleinschalig onderhoud en herstel van de dijkjes 
mogelijk. Doorheen de dijkjes worden een aantal overlopen voorzien waarlangs overtollig water kan 
wegvloeien naar de aangrenzende bosbestanden: bestanden 53a, 62a en 104a;  

- De afvoergracht naar de Droogmeervijver wordt gedicht met een stuw ter hoogte van bestand 56c. 
Hierdoor is er controle mogelijk over de hoeveelheid water die afvloeit naar Neerhaererheide en de 
hoeveelheid die verder afstroomt naar de Droogmeervijver. Stroomafwaarts bestand 56c blijft de 
afvoergracht in de huidige toestand behouden. 

- De diepe ontwateringsgracht naast de dreef langs de Asbeek (vanaf bestand 52a tot 106a) wordt 
eveneens gedempt. Onder de dreef worden wel een aantal overlopen naar de beek voorzien om 
deze weg berijdbaar te houden voor bosexploitatie en brandbestrijding. 

 
De Ziepbeek (bestand 117a en 118a) blijft gevrijwaard van elke ingreep. 
 

4.20 Planning van de beheerwerken  
Zie tabel in bijlage 16. 
 

4.21 Bijkomende bepalingen voor het bosreservaat 

4.21.1 Openbaarheid van het beheerplan 
[7] 
 
Dit bosbeheerplan is voor iedereen consulteerbaar op de locatie vermeld in 1.4.1. 

4.21.2 Maatregelen in de onmiddellijke omgeving van het bosreservaat om nadelige 
beïnvloeding van buitenaf te stoppen 

[8] 
 
Er zijn geen extra maatregelen in de onmiddellijke omgeving van het bosreservaat nodig om nadelige 
invloeden van buitenaf te stoppen. 
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