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Stuurgroep 
 

De opmaak van voorliggend uitgebreid bosbeheerplan werd begeleid door een stuurgroep. 

Hierin zetelden: 

 
Guy Heutz ANB, regiobeheerder Antwerpse Kempen 

Erik Van Boghout ANB, celverantwoordelijke beheer 

John Otten ANB, boswachter 

  

Rudi Staes Gemeente Stabroek, schepen Leefmilieu 

Liesbeth Verhaert Gemeente Stabroek, schepen RO 

Pierre Bels Gemeente Stabroek, Schepen Openbare werken 

Luc Joppen Gemeente Stabroek, gemeentesecretaris 

Ivan Janssens Gemeente Stabroek, milieuambtenaar 

  

Hugo Wouters Natuurpunt vzw 

André D’Hoine Natuurpunt vzw 

  

 

Hierbij willen we de stuurgroepleden van harte bedanken voor hun inzet om voorliggend be-

heerplan te helpen realiseren. 
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1 Identificatie van het bos 

1.1 Eigendom, zakelijke en persoonlijke recht 

• Naam van het bos: Elsenbos 

 
• Statuut: Domeinbos 

 
• Eigenaar: het Vlaams Gewest (Agentschap voor Natuur en Bos, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning 

Albert II-laan 20, 1000 Brussel) is eigenaar van 49,82 ha van het domeinbos en de gemeente 
Stabroek is eigenaar van 11,03 ha in de westelijke helft van het domeinbos. Zie kaart 1.1.  

 
• Zakelijke of persoonlijke rechten:. 

Pachten en gebruiksovereenkomsten 

Een aantal percelen zijn momenteel nog verpacht of is er een gebruiksovereenkomst: 

� bestand 5h: er is een jaarlijks te vernieuwen gebruiksovereenkomst voor het beheer van 
het grasland in bestand 5h (1,1 ha) op de oostgrens van het domeinbos. De 
beheerdoelstelling is bloemenrijk hooiland en bestaat uit een beheer van hooien met 
nabegrazing.  

� bestanden 1a en 5a: deze twee bestanden (6,9 ha) zijn verpacht aan W. Simons 
(Driehoek 54, Stabroek). De pacht loopt tot eind december 2013. 

� bestand 2j: dit bestand (1,0 ha) is verpacht aan H. Willemen (’s Hertogendijk 174, 
Hoevenen) tot eind december 2014. 

Beheeroverdracht gemeentebossen 

In bijlage 2 is de overeenkomst tussen de gemeente Stabroek en ANB in verband met de 
overdracht van het volledige beheer van het deel van de gemeente aan ANB. Deze 
overeenkomst  werd afgesloten op 22 december 2008 en is geldig voor 27 jaar. 

 

1.2 Kadastraal overzicht 

De bestanden vervat in dit uitgebreid bosbeheerplan hebben volgens de kadastrale legger een 
totale oppervlakte van 60 ha 81 a 78 ca.  
 
Het kadastraal plan (kaart 1.1) en Tabel 1.1 geven een overzicht van alle 54 kadastrale percelen 
die volledig of deels tot het plangebied behoren. 
 

Tabel 1.1: kadastrale gegevens van het Elsenbos 

Gemeente Afdeling Sectie Grondnr. Opp. (m²) Eigenaar Bestandnr. 

Stabroek 4 B 114a 10.497 ANB 2j 

Stabroek 4 B 115 21.639 ANB 2d 

Stabroek 4 B 147 12.590 ANB 1a 

Stabroek 4 B 148 3.106 ANB 1a 

Stabroek 4 B 149b 2.486 ANB 1a 

Stabroek 4 B 150a 2.995 ANB 1a 
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Gemeente Afdeling Sectie Grondnr. Opp. (m²) Eigenaar Bestandnr. 

Stabroek 4 B 150b 2.352 ANB 5a 

Stabroek 4 B 151f 7.879 ANB 1a 

Stabroek 4 B 152f 1.399 ANB 1a 

Stabroek 4 B 153a 585 ANB 1a 

Stabroek 4 B 154a 1.007 ANB 1a 

Stabroek 4 B 161b 6.649 ANB 5a,5b 

Stabroek 4 B 161c 3.619 ANB 5a,5b 

Stabroek 4 B 162a 5.503 ANB 5a,5d 

Stabroek 4 B 163a 4.988 ANB 5a,5d 

Stabroek 4 B 166a 3.122 ANB 2a 

Stabroek 4 B 167e 89.906 gemeente Stabroek 3a,3b,3c,3d,3e,

3f,3g,3h 

Stabroek 4 B 168a 13.141 ANB 2a 

Stabroek 4 B 169a 15.432 ANB 2b,2c 

Stabroek 4 B 170b 22.476 gemeente Stabroek 4a,4d 

Stabroek 4 B 170b 106 gemeente Stabroek 4a 

Stabroek 4 B 173a 11.305 ANB 5d,5e 

Stabroek 4 B 173/02 26.796 ANB 5e,5f,5g 

Stabroek 4 B 174 7.352 ANB 5d 

Stabroek 4 B 176b 8.011 ANB 5b,5c 

Stabroek 4 B 176c 8.073 ANB 5c 

Stabroek 4 B 217 25.831 ANB 5g 

Stabroek 4 B 218b 6.286 ANB 5h 

Stabroek 4 B 219 2.592 ANB 5h 

Stabroek 4 B 220 2.087 ANB 5h 

Stabroek 4 B 222b 47.480 ANB 5f,5g,5i 

Stabroek 4 B 223a 8.659 ANB 5i,5j 

Stabroek 4 B 231 7.491 ANB 5i 

Stabroek 4 B 232a 12.511 ANB 5i,6d 

Stabroek 4 B 233a 13.213 ANB 6d 

Stabroek 4 B 236 7.985 ANB 6c,6d 

Stabroek 4 B 237 12.335 ANB 6b,6c 

Stabroek 4 B 240b 36.171 ANB 7a 

Stabroek 4 B 241a 22.624 ANB 6a,6b,5f 

Stabroek 4 B 242 5.577 ANB 5f,6a,6b 

Stabroek 4 B 243a 3.387 ANB 6a 

Stabroek 4 B 245b 9.721 ANB 2f,2g 

Stabroek 4 B 246a 17.958 ANB 2e,2f 

Stabroek 4 B 247a 6.311 ANB 2e 

Stabroek 4 B 249a 7.458 ANB 2e,2h 

Stabroek 4 B 250b 5.710 ANB 2h 

Stabroek 4 B 256b 16.957 ANB 4b,4c 

Stabroek 4 B 257c 3.684 ANB 2h 

Stabroek 4 B 258 4.648 ANB 2e,2h 

Stabroek 4 B 259a 3.005 ANB 2i 

Stabroek 4 B 259b 4.160 ANB 2i 

Stabroek 4 B 260d 1.719 ANB 2i 

Stabroek 4 B 260e 1.435 ANB 2i 

Stabroek 4 B 289a 14.327 ANB 8a 

Stabroek 4 B 290a 3.842 ANB 8a 
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1.3 Situatieplan 

Ligging: het Elsenbos is gelegen op de oostgrens van de gemeente Stabroek en situeert zich 

tussen de woonkernen van Stabroek in het westen en Putte in het noordoosten. 

 

Het bosdomein bevindt zich op 300 m van de rand van de woonkern van Stabroek. Het bos be-

vindt zich tussen volgende straten: In het noorden wordt het bos begrensd door de N111 

(Hoogeind) en in het oosten door de Oude Ertbrandstraat (een zijweg van de N11). In het westen 

vormt het halfverharde Hasepad de grens van het domeinbos en in het zuiden loopt de Frans 

Hotagstraat.  

 

Het gemeentelijk kerkhof ligt in het noorden ingesloten in het domeinbos en de parking aan de 

kerkhof vormt de noordelijke toegang naar het bos. In het zuiden ligt het domein van VELT in-

gesloten in het bos en vormt de parking, bereikbaar via de Frans Hotagstraat, een zuidelijke 

toegang naar het bos.  

 

 
Figuur 1.1: situering van het Elsenbos (bron: Google-maps 2010) 

 

1.4 Situering 

1.4.1  Algemeen - administratief 

• Provincie:      Antwerpen 
 

• Arrondissement:    Antwerpen 
 

• Gemeente:      Stabroek 
 

• Topografische kaart:   7/7 N 
 
• Opsteller beheerplan:  Grontmij nv 

Meersstraat 138a 
9000 Gent 
Tel.: 09/241 59 20 
e-mail: bart.opstaele@grontmij.be 
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• Beheerder:      Agentschap voor Natuur en Bos 

Provinciale afdeling Antwerpen 

Lange Kievitstraat 111-113 b63 
2018 Antwerpen 
Tel.: 03/224 62 62 - Fax: 03/224 60 90 

 

• Verantwoordelijke ANB:   Guy Heutz (regiobeheerder Antwerpse Kempen) 

Tel.: 03/224 62 50 
e-mail: guy.heutz@lne.vlaanderen.be  

 

• Verantwoordelijke boswachter: John Otten 

Tel.: 0499/94 92 55 
e-mail: jeanpierre.otten@lne.vlaanderen.be  

 

1.4.2 Relatie met andere groene domeinen 

Zie kaart 1.2. 
 

Het bos is gelegen net buiten het omvangrijk boscomplex ten noorden van Antwerpen dat zich 
van Schilde tot in Nederland uitstrekt. Het uitgestrekt bosgebied van het Mastenbos ligt op on-
geveer 1 km ten oosten en is er via een vrij kleinschalig open ruimtegebied mee verbonden. De 
N11 vormt wel een belangrijke barrière tussen beide bosgebieden.  
 
In het noorden is het reservaat Schans van Smoutakker langs de Antitankgracht gelegen. In dit 
reservaat zijn verschillende bunkers ingericht als winterverblijfplaats voor vleermuizen (overwin-
teringspopulatie van max. 30-tal vleermuizen met vooral Watervleermuis) en komen er verschillende 
zeldzamere planten als Schubvaren, Koningsvaren, Groot blaasjeskruid (omwallingsgracht), … 
en zeldzame korstmossen als Duinzwelmos voor. De N111 vormt wel een barrière tussen het 
Elsenbos en het schansdomein. Op 1,5 km ten oosten van het Elsenbos ligt Fort Ertbrand ook 
langs de Antitankgracht. In dit privaat en ontoegankelijk fort overwinteren er jaarlijks tot 250 
vleermuizen. 
 
Op 200 m ten noorden van de Antitankgracht is het bosgebied van het Ravenhof gelegen dat 
verder doorloopt in Nederland (Moretusbossen). Het bestaat voor een aanzienlijk deel uit beu-
kenbestanden en naaldhoutbestanden met Grove den.  
 
In het westen ligt de dorpskern van Stabroek en verder westwaarts de A12 en het havengebied. 
  

1.5 Statuut van de wegen en waterlopen 

1.5.1 Statuut van de wegen 

Er lopen geen openbare of buurtwegen door het domeinbos.  

 

De aanwezige paden zijn boswegen. Zie kaart 2.11. 

 

1.5.2 Statuut van de waterlopen 

Door het domeinbos lopen er geen waterlopen. 

 

1.6 Bestemming 

1.6.1  Gewestplan 

Zie kaart 1.3. 

Het oostelijk deel van het domeinbos ligt in de bestemming natuurgebied, het centrale deel (be-

standen 3e, 4a, 4d) bestaat uit gebied voor dagrecreatie, bestand 3b bestaat uit gebied voor 
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openbaar nut, in het westelijk deel is er een zone met bosgebied en zijn er enkele bestanden in 

agrarisch gebied gelegen.  

 

1.6.2 Algemene en bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen 

BPA 

Het BPA Vossenvelden (KB 11/04/1983) sluit in het noorden aan bij bestand 2a en omvat de 
aanwezige sportterreinen. 

Figuur 1.2: afbakening BPA Vossenvelden 

 

RUP 

Er is een gemeentelijk RUP n° 9 Sport en Recreatie in opmaak waarin onder meer het recrea-
tiegebied Vossenvelden en omgeving onder vallen. Ook een deel van het domeinbos (bestanden 
2a, 3a en 3b) valt binnen het afgebakend gebied van deze RUP (zie zone onder de drie voetbalvel-
den op Figuur 1.3). 
 
Figuur 1.3: afbakening ontwerp-RUP n°9 Sport en Recreatie (variant 1 – Grontmij 2009) 
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1.7 Beleidsplannen en –initiatieven en geldende re-
glementeringen 

1.7.1 Milieubeleidsplan Stabroek 2005-2009 

In het Milieubeleidsplan 2005-2009 (goedgekeurd door gemeenteraad 28 november 2005) is een  

actieplan Natuurlijke entiteiten uitgewerkt. 

 

Het actieplan wordt onderverdeeld in: 

1. Algemene en gebiedsgerichte acties 

2. Soortgerichte acties 

3. Educatief/sensibiliserende acties. 

 

De algemene en gebiedsgerichte acties behandelen de verschillende onderdelen van de cluster 

natuurlijke entiteiten (natuur, landschap, bos en groen). 

 
1. Algemene acties 

Onderzoeken van de mogelijkheden van omvorming en verwerving van gronden voor natuur in 

het kader van verkavelingen, RUP. 

 

 Volgende gebieden worden geselecteerd als gebieden voor het behoud en versterken 

van een hoge natuurwaarde: 
• Moretusbossen 
• Bossen en tussenliggende groengebieden Elsenbos/Galgenveld 
• Antitankgracht met de Schans. 
 

Volgende gebieden worden geselecteerd als gebieden voor verweving van natuur en 

landbouw en verwevingsgebied voor residentieel karakter: 
• Omgeving Elsenbos/Galgenveld, gebieden gelegen in aansluiting met hoger ge-

noemd bos- en natuurgebied met aandacht voor verweving van natuur. 
 

Volgende gebieden worden in de gewenste ruimtelijke structuur geselecteerd als gebie-

den met aandacht voor ontwikkeling van natuur: 
• Kasteelpark Ravenhof en het Fort van Stabroek. 
 

Volgende gebieden worden geselecteerd als groengebieden met recreatieve functie: 
• Te realiseren groenzone tussen het gemeentepark en de wijk Centrum 
• Te realiseren groenzone in de omgeving Oude Kerk in Hoevenen. 
 

Volgende gebieden worden geselecteerd als verbindingszones tussen gebieden met 

een hoge natuurwaarde: 

• Verbindingszones tussen Moretusbossen en Elsenbos/Galgenveld en deze tussen 

Elsenbos/Galgenveld en de bossen van het Rood (Kapellen) 

 
2. Gebieds- en soortgerichte acties 

 

Actie 

Nr. 

Omschrijving 

 

Plan-

ning
*
 

Betrokkenen Budget 

(euro) 

Elsenbos     

20 Organiseren van een educatief bosleerpad en natuur-

educatie. Bevorderen van natuurgerichte recreatie. 

2 Milieudienst Ism. Beheers-

commissie Elsenbos + onder-

steuning door Bos & Groen 

5.000 

 

21 Opmaken en uitvoeren van een beheerplan in het kader 

van het bosdecreet voor het gemeentelijk eigendom en 

2 Milieudienst + Afdeling Bos en 

Groen +·Natuurpunt Antwer-

5.000 

 

                                                                    
*
 1 = lopende actie, 2 = nieuwe actie in 2006-2007, 3 = nieuwe actie 2008-2009 
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het eigendom van Bos en Groen. pen Noord 

22 Behouden en herstellen van de heiderelicten (2005) hei-

develd en beheer op lange termijn (spontane heide-

ontwikkeling en mechanische beheer op kleinschalig ni-

veau).Vb. plaggen achter het kerkhof. 

1 Milieudienst + Dienst Ge-

meentewerken. 

2.500 

 

23 Verbeteren van de verbindingswegen in Elsenbos (wan-

del- en fietswegen, ruiterpad) 

1 Milieudienst + Dienst Ge-

meentewerken. 

2.500 

 

24 Verwerven van voetbalterreinen aan Oude Ertbrandstraat 

en ruilen met gronden van Bos en Groen aan de sportter-

reinen Vossenvelden. 

2 Milieudienst + Dienst Urbani-

satie 

nog te bepa-

len 

 2. Soortgerichte acties 

  2.1 Vogels    

1 Onderzoeken van de mogelijkheid om vogelnestkasten 

op te hangen op verschillende gemeentelijke eigendom-

men. De gemeente kan zich best richten op soorten 

waarvoor geen of weinig natuurlijke nestgelegenheden 

zijn zoals (gier)zwaluwen, dag- en nachtroofvogels 

3 Milieudienst 

+ Natuurpunt 

+ ev. scholen 

2.000 

2 Opvolgen van de nestkasten voor kerkuilen in de kerkto-

rens. 

1 Milieudienst + Natuurpunt 

Antwerpen-Noord 

Algemeen 

personeels-

budget 

 2.2 Amfibieën en reptielen    

1 De mogelijkheid tot aanleggen van poelen onderzoeken. 2 Milieudienst 2.500 

 

Van de gebiedsgerichte acties zijn de acties 20 tot 23 in uitvoering of reeds uitgevoerd. In kader 

van dit beheerplan wordt onder meer de aanleg van poelen in het domeinbos onderzocht.  

 

1.7.2 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voor Stabroek (Besl. Best. Dep. 17 juni 2004) is de 

gewenste ruimtelijke structuur uitgewerkt (zie Figuur 1.4). 

Figuur 1.4: gewenste ruimtelijke structuur Stabroek (Soresma, 2004) 
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Het Elsenbos is op de gewenste ruimtelijke structuur weergegeven als een waardevol land-
schappelijk en natuurlijk geheel. De zone in aansluiting met Elsenbos /Galgenveld wordt aan-
geduid als een gebied waar een verweving van natuur met andere functies dient plaats te grij-
pen. Het recreatief medegebruik van deze gebieden is hier belangrijk. Het recreatief medege-
bruik richt zich op openluchtactiviteiten en hobby land- en tuinbouw. Aansluitend dient in noor-
delijke richting een verbindingszone te worden uitgewerkt tussen de Moretusbossen en de bos-
gebieden van Elsenbos/Galgenveld. 

 

1.8 Ligging in speciale beschermingszones 

1.8.1 Internationale beschermingszones 

Niet van toepassing. 

 

1.8.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 

1.8.2.1  Vlaams Ecologisch Netwerk 

Niet van toepassing. 

 

1.8.2.2 Beschermde landschappen en dorpsgezichten 

Niet van toepassing binnen het domeinbos.  
 
Ten zuiden van de Waterstraat ligt het omvangrijk Beschermd landschap van ‘Het Rood en om-
geving’ en de Antitankgracht en de Schans van Smoutakker ten noorden van het Elsenbos zijn 
eveneens een Beschermd landschap. Zie kaart 1.4. 
 

1.8.2.3 Traditionele landschappen, ankerplaatsen, relictzones  

De verschillende elementen van de Landschapsatlas zijn weergegeven op Figuur 1.5. Deze 
atlas geeft een overzicht van de historisch gegroeide landschapskenmerken van bovenlokaal 
belang met relictwaarde. Er worden relicten en ankerplaatsen onderscheiden. Een relict is een 
overblijfsel uit vroegere tijd dat nog getuigt van de toestand zoals die eertijds was. Concreet 
worden punt-, lijn- en vlakvormige relicten (= ‘relictzone’) onderscheiden. Sommige relicten van 
zeer verschillende aard vormen echter complexen die historisch samen horen en dus best in 
hun samenhang benaderd worden, deze worden ondergebracht onder de categorie ‘anker-
plaats’.  
 
• Ankerplaatsen zijn landschappelijk de meest waardevolle gebieden voor Vlaanderen. Het 

Elsenbos is zelf is niet gelegen in een ankerplaats maar bevindt zich tussen de ankerplaat-
sen ‘Domein Ravenhof’ en ‘Poldergebied van Stabroek met overgangszone naar de Kem-
pen’. 

• Relictzones zijn gebieden met een hoge dichtheid aan zowel bouwkundige, landschappe-
lijke als andere types relicten. Het Elsenbos is gelegen in de omvangrijke relictzone ‘Ont-
ginningsblok Stabroek-Kapellen’ (R10011). 

• Lijnrelicten: deels door het Elsenbos loopt het lijnrelict ‘Duitse bunkerlinie Hoofdweer-
standstelling’ (L10015) en ten noorden daarvan is de ‘Antitankgracht’ (L10014) gelegen.  

• Puntrelicten: in het Elsenbos bestaan uit een aantal bunkers van de ‘Duitse bunkerlinie 
Hoofdweerstandstelling’ ook als puntrelict (P10050). In de directe omgeving zijn nog de 
‘Schans van Smoutakker’ en ‘Ertbrandhof’ aanwezig als puntrelict.  
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Figuur 1.5: Landschapsatlas van het Elsenbos en omgeving 

 
 

1.8.2.4 Ecoregio 

Het Elsenbos is gelegen in de omvangrijke ecoregio van de Kempen. Meer specifiek ligt het 
op de grens van twee ecodistricten. Het noordelijk deel van het bos in het Noord-Kempisch 
kleisubstraatdistrict. Dit district beslaat het noordelijk deel van de Kempen en wordt getypeerd 
door een vrij vlak gebied met een kleirijke Tertiaire ondergrond die sterk bepalend is voor de 
waterhuishouding. De bodems zijn zandig en lokaal komen landduinen en vennen voor. 
 
Het zuidelijk deel van het bos ligt in het Centraal-Kempisch rivier- en duindistrict. Dit uitge-
strekt district beslaat het centraal deel van de Kempen en wordt getypeerd door een laag gele-
gen vlak tot zwak golvend gebied met een overwegend zandige Tertiaire ondergrond bedekt 
met (lemige) dekzanden. Er komen talrijke landduinen voor en is er een dicht rivierennetwerk 
aanwezig.  
 
Zie voor verdere informatie i.v.m. ontstaangeschiedenis en abiotische kenmerken van deze 
twee ecodistricten naar Ecodistricten Deel II Sevenant M. et al., 2002.  

1.8.2.5 Natuurreservaten 

Zie kaart 1.2. 
 

De Schans van Smoutakker (1,6 ha) is een erkend natuurreservaat (MB 22 oktober 2002) en is in 
eigendom en in beheer van Natuurpunt Beheer vzw.  
 

Samengevat 

� Het domeinbos ‘Elsenbos’ bestaat uit 60,8 ha aaneengesloten gebied. Het Vlaams Gewest 
heeft hiervan bijna 50 ha in eigendom, de rest is in eigendom van de gemeente Stabroek. 
Voor het deel van de gemeente is er een overeenkomst met ANB voor beheeroverdracht. 
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� Bijna 8 ha graslanden van het domeinbos wordt nog verpacht. Deze pachten lopen af eind 
2013/2014. Voor een grasland van 1ha is er een gebruiksovereenkomst met een beheer 
gericht op bloemenrijk hooiland. 

� Ongeveer de helft van het domeinbos ligt in de bestemming natuurgebied, het centrale deel 
is gebied voor dagrecreatie en de rest bosgebied, agrarisch gebied en openbaar nutsge-
bied. 

� Het bosdomein ligt niet in een nationale of internationale beschermingszone. 
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2 Algemene beschrijving 

2.1 Historisch overzicht 

2.1.1 Evolutie van het bos- en landschapsbeeld 

De evolutie van het bosdomein wordt geschetst aan de hand van historische documenten en de 
volgende kaarten: 

� de Ferraris kaart (±1775)  

� Vandermaelen kaart (±1845); 

� Topografische kaarten (1875, 1910?); 

� Bosleeftijdkaart (zie kaart 2.1) 

 

de Ferrariskaart 

Uit de Ferrariskaart blijkt dat eind 18
de
 eeuw vooral het noordoostelijk deel van het plangebied 

uit loofbos (zie Figuur 2.6 - donkergroen met strepen) bestond. De zuidrand van het bos bestond 
deels uit akker (lichtgeel) of grasland (lichtgroen) en heide-achtige terreinen (bruin-grijs).  
 
De omgeving van het bos bestond uit een kleinschalig landschap met vooral langwerpige perce-
len omgeven door hagen of houtkanten. In de ruime omgeving (zie Figuur 2.7) was er maar be-
perkt bos aanwezig maar zijn de bosgebieden van Ravenhof en Kraaienberg. Ten noorden van 
het bos was de molen van Hoevenen aanwezig. 
 

Figuur 2.6: de Ferrariskaart met aanduiding van de bestanden (rood) Elsenbos 
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Figuur 2.7: door de Capitaine et Chanlaire herwerkte de Ferrariskaart (1792) 

 

Vandermaelen 

De Vandermaelenkaart geeft een vrij nauwkeuriger beeld van de aanwezigheid van bos midden 

de 19
de
 eeuw. Het centrale en zuidelijke deel van het gebied was grotendeels bebost, in het 

noordelijk deel (ten noorden van het pad op de zuidgrens van het huidig kerkhof) was er geen bos 

aanwezig.  

Ten zuiden van het huidige Elsenbos (tot aan de Waterstraat) was er heel wat meer bos aan-

wezig en was ook het bestand 6a bebost. Een deel van dit bos had de toponiem ‘Leege heu-

vels’. 

In het huidig grasland in bestand 5j was een deel van het, momenteel volledig verdwenen, Kas-

teel(hoeve?) Hof Hogenboom gelegen. Ook in het ander grasland 5h waren er een tweetal ge-

bouwen aanwezig.  

Het Hazepad op de westrand en de centrale dreef (zuidrand perceel 6) zijn al duidelijk herken-

baar. 
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Figuur 2.8: Vandermaelenkaart met aanduiding van de bestanden (rood) Elsenbos 

 
 

 
MGI 1875 

Op deze militaire topografische kaart van rond 1875 blijkt duidelijk dat er sinds 1850 nog heel 

wat bos in de directe omgeving van het plangebied is verdwenen. Enkel de bestanden 6b en 7a 

bestonden nog deels uit naaldbos, de rest van het plangebied was niet bebost en waarschijnlijk 

in gebruik als extensief akkerland. De bestanden 5j en 6c staan aangeduid als meer permanent 

grasland.  

De straat Heuvels-Frans Hotagstraat is al herkenbaar en liep er door bestand 7a dwars een pad 

dat aansloot op een pad dat door de bestanden 5f en 5g aansloot op de Oude Ertbrandstraat. 

Het kasteel Hogenboomhof in bestand 5j is nog aanwezig en ook in bestand 5h was er bewo-

ning.  

Op de militaire topografische kaart van 1884 zijn er nagenoeg geen wijzigingen met deze histo-
rische kaart.  
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Figuur 2.9: MGI-kaart 1875 met aanduiding van de bestanden (blauw) Elsenbos 

 

 

MGI 1911 

Op deze historische kaart van begin 20
ste
 eeuw is het bosareaal opnieuw is toegenomen. Niet 

alleen de bestanden 6b en 7a waren bebost, maar ook (delen) van de bestanden 2d, 4f, 5f, 5g, 

… en ook bestand 8a waren bebost met hoofdzakelijk naaldhout.  

Opvallend is dat het toponiem van het Hogenboomhof en enkele gebouwen zijn verdwenen, de 

gebouwen in bestand 5h zijn wel nog aanwezig. 

De twee dreven tussen het Hazepad in het westen en de Oude Ertbrandstraat in het oosten zijn 

duidelijk weergegeven en is de dwarsweg door bestand 7a, in het verlengde van de straat Heu-

vels. 

Onder meer in de bestanden 1a, 2a, 5a en 5h waren (dubbele) bomenrijen aanwezig. 

 
Conclusie: tot ongeveer 1850 was meer dan de helft van het plangebied bebost, daarna neemt 

het bosareaal vrij sterk af tot minder dan 1/4
de
 van het plangebied. Het is waarschijnlijk maar na 

WOI dat het bos in het plangebied opnieuw in belangrijke mate toenam.  
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Figuur 2.10: MGI-kaart 1911 met aanduiding van de bestanden (blauw) Elsenbos 

 
 
Bosleeftijd 

De bosleeftijd van het Elsenbos en omgeving is weergegeven op kaart 2.1. Zoals blijkt uit deze 

kaart bevinden de oudste boskernen zich in de bestanden 2f-3a-3c-3d en 5d-5f-5g-6a. In de 

omgeving van het Elsenbos is er nagenoeg geen oud bos (of Ferraris-bos) aanwezig. 

 
Kasteel Hoogenboom 

bron: artikel van Tom Cleiren 

Op de oostrand van het Elsenbos was er tot aan WOII een klein kasteel aanwezig, het kasteel-

tje zelf lag net ten zuiden van bestand 5j, bijhorende woningen lagen binnen het bestand. Dit 

kasteeltje of villa werd in de eerste helft van de 19
de
 eeuw opgericht en bestond ook een aantal 

kleinere woningen (hovenierswoning, meesterwoning). De laatste eigenaar was C. Turcksin die 

voor collaboratie tijdens WOII werd veroordeeld, zijn villa werd in 1946 gesloopt.  

Het klein bosje met een oude haag van Haagbeuk en een oude Zomereik zijn nog relicten van 

de tuin rond het kasteeltje. 
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 Foto van de verdwenen villa Hoogenboom 

 

2.1.2 Evolutie van het eigendomsrecht 

Het bos wordt soms verkeerdelijk benoemd als ‘Elzenbos’ (meervoud van boom els) maar dankt 

zijn naam aan de familie Elsen die rond 1900 eigenaar was van het bosgebied.  

 

In de jaren ’70 werd het gebied bedreigd door grondspeculanten. In 1976 kocht de gemeente 

Stabroek 12 ha aan waarvan een gedeelte werd opgehoogd voor de aanleg van de begraaf-

plaats en ook het bestand 3b is opgehoogd.  

 

Op 26 augustus 2004 werd 48 ha door de toenmalige Afdeling Bos en Groen (Vlaams Gewest) 

van een private eigenaar aangekocht.  

 

2.2 Kenmerken van het vroeger beheer 

Er zijn maar beperkt gegevens voorhanden van het vroeger beheer.  
 
Na de aankoop door de gemeente Stabroek werden er in enkele bestanden aanplanten uitge-
voerd: 

• 1979: aanplant van eik en esdoorn in bestand 3a en in het noordelijk deel van bestand 3e. 

• ± 1985: aanplant van 1,76 ha in bestand 3e met eik (2.000 stuks), Zoete kers (750 stuks), 
Winterlinde (750 stuks), esdoorn (400 stuks) en kastanje (500 stuks). In het noordelijk deel van 
bestand 3a werd er ondergeplant met Haagbeuk (350 stuks) en Hazelaar (500 stuks). Ook 
bestand 4d is in die periode met Zomereik aangeplant. 

• ± 1995: aanplant van noordelijke helft bestand 4a (0,86 ha) met Zomereik, Zoete kers, 
Haagbeuk, Beuk, Zwarte els, meidoorn, Wilde lijsterbes.  

 
Er zijn het laatste decennium volgende aanplanten in de eigendommen van ANB uitgevoerd: 

• 2005: aanplant van bestanden 2c (0,67 ha) en 2g (0,46 ha) met Zomereik. 

• 2007: op 18 maart 2007 wordt in kader van de actie ‘Kom op tegen kanker’ het bestand 2h 
(2,35 ha) beplant met Zomereik, bijgemengd met Haagbeuk, Zoete kers, Hazelaar en Wilde 
lijsterbes. Het bestand wordt om wildvraat tegen te gaan, omheind en wordt op de rand een 
zoom van minstens 10 m behouden.  
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• 2009: het bestand 8a (1,81 ha) wordt beplant met 4.230 planten waarvan 45% Zomereik 
(plantafstand 1,8 x 1,8 m), 10% Beuk, 15% Zwarte els en struiksoorten telkens 5% Gelderse 
roos, Spork, Eenstijlige meidoorn, Wilde lijsterbes, Hondsroos en Hazelaar.  

• 2009: rond de natuurakker in bestand 2a wordt een gemengde dubbele haag aangeplant 
met een totale lengte van 350 m. Het betreft in totaal 1.750 planten waarvan 800 Spaanse 
aak, 600 Eenstijlige meidoorn, 150 Gelderse roos, 100 Haagbeuk en 100 Hondsroos. 

 

  
foto: infobord van aanplant in bestand 2h foto: op achtergrond aanplant van houtkant aan natuurakker 

en aan linkerzijde aanplant van bestand 2g 

 
De aanplanten in bestand 4a dateren van de jaren ’90. 
 
Volgende plagwerken werden uitgevoerd: 

• 1990: een deel van bestand 3b wordt geplagd. 

• 2006: 2 plekken in bestand 3b worden geplagd (en heidemaaisel uitgestrooid) en ook het 
noordelijk deel van bestand 6c wordt gerooid en geplagd. 

Vooral in 2007 is er over het plangebied een intensieve bestrijding van Am. vogelkers uitge-

voerd. In 2008 en 2009 was er nabehandeling met bladbespuiting. In de bestanden 5d en 5i zijn 

er delen geklepeld geworden. In 2010 werd in het zuidelijk deel van bestand 7a Am. vogelkers 

bestreden. 
 

In 2008 werd een dunning uitgevoerd, hierbij werden met uitzondering van het oostelijk deel van 

bestand 5i de Am. eiken weggekapt en met glyfosaat behandeld. Ook werd het hakhout op de 

westrand van bestand 2d afgezet.  
  
In september 2009 werd in bestand 5j een 2 m diepe poel aangelegd. 
 

Samengevat 

Tot ongeveer 1850 bestond de helft van het plangebied uit bos en was de rest (boomrijke) hei-

de of extensief akkerland. Daarna nam het bos verder af om waarschijnlijk maar na WOI op-

nieuw toe te nemen. 
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2.3 Beschrijving van de standplaats 

2.3.1 Reliëf  

Het reliëf in de omgeving van het Elsenbos loopt van het ongeveer 20 m TAW van omgeving 
Franse Heide in het noordoosten naar 5 m TAW ter hoogte van de dorpskern van Stabroek (zie 
Figuur 2.11). 

Het reliëf rond het bos is vrij vlak en licht afhellend in zuidwestelijke richting (zie Figuur 2.12). Het 
hoogste punt ligt op de oostgrens van het bos op ongeveer 11 m. Het laagste punt bevindt zich 
op de westgrens op ongeveer 6,5 m (er is een hoogteverschil van 4,5 m over 1,4 km). 

In het bos zelf ligt het oostelijk deel van bestand 5i (deel met hakhout Am. eik) ongeveer 1 m 
hoger dan het noordelijk en zuidelijk aangrenzend grasland. De steilrand aan beide zijden is 
hoogstwaarschijnlijk kunstmatig gecreëerd. 

Een deel van bestand 3b is bij de aanleg van het kerkhof (jaren ’80?) opgehoogd geworden en 
op de noordrand van bestand 5j is de grond gedeponeerd die afkomstig is van de uitgegraven 
poel.   

Figuur 2.11: topografie van Stabroek en omgeving (bron: Geologische kaart België, 2010) 

 

 



Algemene beschrijving 

 

Pagina 25 van 124

 

 

Figuur 2.12: digitaal hoogtemodel Elsenbos (bron: ANB) 

 

 

2.3.2 Hydrografie en hydrologie 

Zie kaart 2.2. 

Het Elsenbos is gelegen in het Beneden-Scheldebekken. 

In het bos zelf lopen er geen waterlopen en het merendeel van de waterlopen in de omgeving 

zijn kunstmatige waterlopen.  

Op de noordrand van bestand 1a loopt de niet geklasseerde waterloop Zuidbeek (aan de overzij-

de van Hoogeind loopt de Noordbeek). Beide beken monden ter hoogte van de A12 uit in de Afwa-

teringsgracht.  

Op de zuidrand van het Elsenbos loopt de ’s Hertogendijkse beek, een waterloop van 2
de
 cate-

gorie die eveneens uitmondt in de Afwateringsgracht.  

De grachten in het bos staan grotendeels jaarrond droog wel is er in bestand 3e een tijdelijke 

vochtige plek aanwezig (beperkte kwelwerking?). Ook de recent gegraven poel is weinig water-

houdend, de poel is ongeveer 2 m diep en blijft er bij een laag grondwaterpeil (late zomer) min-

der dan 0,5 m water in staan. 

De afwatering van het bosgebied verloopt vooral langs de gracht op de zuidrand van bestand 

2h en de oostrand van bestand 2d. Via de gracht tussen bestand 2d en 2j loopt het water af 

naar een grachtenstelsel die richting woonwijk Hazepad loopt. Zeker in de omgeving van het 

VELT-terrein is er vrij veel kwel aanwezig en wordt de gracht op de zuidrand van bestand 2h en 

oostrand 2d-2j op regelmatige tijdstippen door de aanpalende landbouwer geruimd.  

Binnen het bosgebied wordt er nagenoeg geen gericht beheer van de grachten uitgevoerd om 

de bufferende werking (o.a. vermijden wateroverlast richting woonwijk) van het bosgebied optimaal 

te benutten.   
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foto links: niet permanent waterhoudende bospoel in bestand 3e – foto rechts: nieuw gegraven poel in 5j 

 
2.3.3 Bodem en geologie 

2.3.3.1 Geologie 

De geologische kaart van het plangebied en omgeving is weergegeven op Figuur 2.14.  

De tertiaire geologie van het plangebied wordt overheerst door het Lid van Merksem dat be-

hoort tot de Formatie van Lillo. Deze laag is ongeveer 30 m dik en bestaat uit fijn tot middelma-

tig grijsgroen kalkhoudend zand met schelpfragmenten en siderietconcreties 

 

Uit een diepteboring (bron: DOV) op de oostrand van het Elsenbos blijkt dat de Quartaire laag 20 

m dik is en bestaat uit glauconiethoudend zand. Opvallend op deze boorlocatie is dat er tot op 3 

m diepte baksteengruis werd teruggevonden (mogelijks afkomstig van het vroegere Hof Hoogen-

boom?). Tussen de 20 en 53 m diepte is de tertiaire laag van de Formatie van Lillo aanwezig en 

tussen de 53 en 74 m diepte de Formatie van Berchem (eveneens glauconiethoudend zand). 
 
Figuur 2.13: diktekaart van het Quartair in de omgeving Stabroek (bron: Geologische kaart België, 2010) 
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Figuur 2.14: geologische kaart met het Tertiair in de omgeving van het Elsenbos 

 
 

2.3.3.2 Bodemtextuur, -drainage en -profiel  

De voorkomende bodemtypes zijn weergegeven op de kaart 2.3. 

De belangrijkste bodemtypes worden hieronder besproken (gebaseerd op bodemkaart opgesteld in 

de jaren ’60). 
 
Bodemtextuur 

Het volledige plangebied bestaat uit zandbodems (Z..). Op de westrand van het bos zijn er en-
kele zones met (natte) lemige zandbodems (S…) aanwezig. 
 
Bodemdrainage 

De drainageklasse van de bodems in het plangebied varieert van matig droog (..c..) in het oos-
ten tot nat (..e..) in het westen. Het grootste deel van de bestaat uit matig natte zandbodems.  
  
Bodemprofiel 

Nagenoeg het volledige bosgebied bestaat uit zandgronden met een diepe antropogene humus 
A-horizont (…mb). Dit zijn plaggengronden met een bruine humeuze bovengrond van minstens 
60 cm.  
Op de westrand zijn er bodems aanwezig zonder bodemprofiel (Zep). 
 
Volgende bodemseries komen voor binnen het plangebied: 

Zandgronden 

Zcm: matig droge zandbodem met dikke antropogene humus A horizont 

Zdm: matig natte zandbodem met dikke antropogene humus A horizont 

Zdg: matig natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont 

Zdp: matig natte zandbodem zonder profiel 

Zep: natte zandbodem zonder profiel 

  

Samengevat 
� Er lopen geen waterlopen door het bosgebied en staan de aanwezige grachten meestal 

droog. Centraal is er een kleinere (tijdelijke) natte zone aanwezig. 
� Het reliëf is vlak en loopt af in zuidwestelijke richting. 
� De bodems in het bosgebied bestaan vooral uit matig natte zandbodems.  



Algemene beschrijving 

 

Pagina 28 van 124

 

 

2.4 Beschrijving van het biotisch milieu 

2.4.1 Bestandenkaart 

Er zijn in het plangebied 8 percelen en 39 (bos)bestanden onderscheiden. 6 van de 39 bestan-
den bestaan uit open plekken, 4 bestanden bestaan uit jonge aanplanten en de overige bestan-
den zijn grotendeels bos. In totaal bestaat 75% van het plangebied uit bos. 
 
De bestanden werden in vergelijking met de bestandsindeling van 2004 licht aangepast aan de 
actuele toestand. Zo zijn de jonge aanplanten in perceel 2 als afzonderlijke bestanden opge-
splitst of samengevoegd en is het grasland ten oosten van het kerkhof één bestand geworden. 
 
De bestandenkaart is weergegeven op kaart 2.4. Op kaart 2.5 zijn de bestanden verder inge-
deeld naar hoofdboomsoort. In Bijlage 2 zijn de bestandskenmerken per bestand weergegeven. 
 
Tabel 2.2. bestandsbeschrijving 

Bestand 
Opp. 
(ha) 

bedrijfs-
vorm 

mengings-
vorm 

bestands-
type 

1
 

sluitings-
graad 

leeftijd 
leeftijds-
klasse 

hoofdboom-
soort 

% in-
heems 

1a 3,2047 
intensief 

grasland - pOp 
- 

 
- - - - 

2a 1,6263 
natuurakker 
+ speelweide - pOp - - - - - 

2b 0,4134 hooghout groepsgewijs LH 25 - 50 % gelijkjarig 41-60 Zomereik 100% 

2c 0,6693 hooghout groepsgewijs LH < 25 % gelijkjarig 1-20 Zomereik 100% 

2d 2,0070 hooghout stamsgewijs LH 50 - 75 % gelijkjarig 41-60 Ruwe berk 100% 

2e 2,6279 hooghout groepsgewijs LH 50 - 75 % gelijkjarig 61-80 Zomereik 100% 

2f 1,3260 hooghout homogeen NH 50 - 75 % gelijkjarig 41-60 Grove den 100% 

2g 0,4592 hooghout groepsgewijs LH < 25 % gelijkjarig 1-20 Zomereik 100% 

2h 2,3487 hooghout groepsgewijs LH < 25 % gelijkjarig 1-20 Zomereik 100% 

2i 0,3096 hooghout homogeen LH > 75 % gelijkjarig 41-60 Zomereik 100% 

2j 1,0497 
Intensief 

grasland 
- pOp - - - - - 

3a 1,8890 hooghout homogeen LH > 75 % gelijkjarig 61-80 Zomereik 100% 

3b 1,2799 
heide + 0,16 

ha bos 
(stamsgewijs) 

pOp + 

(LH) 
(> 75 %) 

(ongelijkja-

rig) 
(21-40) (Zomereik) (100%) 

3c 0,3595 hooghout homogeen LH > 75 % gelijkjarig 21-40 Ruwe berk 100% 

3d 0,6315 middelhout homogeen LH 50 - 75 % gelijkjarig 21-40 
Zwarte els/ 
Ruwe berk 

100% 

3e 3,0181 hooghout groepsgewijs LH > 75 % gelijkjarig 21-40 
Lork (/Gew 
esdoorn) 54% 

3f 1,3739 hooghout stamsgewijs N+L > 75 % ongelijkjarig 41-60 Grove den 100% 

3g 0,2922 hooghout stamsgewijs N+L > 75 % gelijkjarig 41-60 

Ruwe berk / 
(Cors den, 
Fijnspar) 

62% 

3h 0,3345 hooghout homogeen LH > 75 % gelijkjarig 41-60 Zomereik 100% 

4a 1,4740 hooghout groepsgewijs LH + pOp < 25 % gelijkjarig 1-20 Loofhout >95% 

4b 0,4814 hooghout homogeen NH > 75 % gelijkjarig 41-60 Cors. den <10% 

4c 1,2249 hooghout stamsgewijs NH > 75 % ongelijkjarig 61-80 
Zomereik 

/(Grove den) 100% 

4d 0,7072 hooghout homogeen 
LH (+ 

pOp) 
50 - 75 % gelijkjarig 1-20 Zomereik 100% 

5a 3,4685 weiland - pOp - - - - - 

5b 1,1130 hooghout homogeen LH > 75 % gelijkjarig 61-80 Zomereik 100% 

5c 1,1894 hooghout homogeen NH > 75 % gelijkjarig 41-60 Cors. den 0% 

5d 0,6735 kapvlakte - pOp - - - - - 

5e 0,1952 hooghout homogeen LH 50 - 75 % gelijkjarig 41-60 Zomereik 100% 

                                                                    
1
 indeling in bestandstypes: LH: >80% loofhout / NH: >80% naaldhout / LH (50-80%) + NH / NH (50-80%) + LH 
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5f 4,0721 hooghout homogeen NH > 75 % gelijkjarig 61-80 Grove den 100% 

5g 4,6327 hooghout homogeen NH > 75 % gelijkjarig 61-80 Grove den 100% 

5h 1,1163 weiland - pOp - - - - - 

5i 2,4911 hooghout groepsgewijs L+N > 75 % gelijkjarig 61-80 
Grove den / 
Am. eik 

56% 

5j 0,7340 weiland - pOp - - - - - 

6a 1,3879 hooghout stamsgewijs NH > 75 % gelijkjarig 61-80 Zomereik 100% 

6b 2,5591 hooghout groepsgewijs N+L > 75 % gelijkjarig 61-80 
Grove den / 

Zomereik 
100% 

6c 0,8868 
heide + 0,39 

ha bos 
(stamsgewijs) 

pOp + 

(NH) 
(> 75 %) (gelijkjarig) (1-20) (Grove den) (100%) 

6d 1,7933 hooghout stamsgewijs L+N > 75 % gelijkjarig 61-80 Zomereik 100% 

7a 3,6171 hooghout homogeen NH > 75 % gelijkjarig 41-60 Grove den 100% 

8a 1,8169 hooghout groepsgewijs LH < 75 % gelijkjarig 1-20 Zomereik 100% 
 

2.4.2 Bestandsbeschrijving en dendrometische gegevens 

2.4.2.1 Bestandskenmerken 

Bestandstypen 

Ongeveer 45% van de bosbestanden bestaan uit naaldhout, met vooral Grove den. 10% van de 
bosbestanden bestaan uit jonge aanplanten met loofhout. De loofhoutbestanden bestaan vooral 
uit bestanden gedomineerd door Zomereik. 
 
14,8 ha (23%) van het plangebied bestaat uit permanent open plekken. 7% van het plangebied 
bestaat uit niet permanent grasland of akker (uitgez. natuurakker) en 9,5% is permanent wei-
land.  

Tabel 2.3: verdeling van de bosbestandtypes binnen het plangebied. 

Bestandstype Oppervlakte (ha) Rel. oppervlakte (%) 

LH Loofhout (+80%) 20,53 ha 33,8% 

NH Naaldhout (+80%) 17,10 ha 28,2% 

L+N Loofhout (50-80%) + naaldhout 4,28 ha 7,0% 

N+L Naaldhout (50-80%) + loofhout 4,23 ha 7,0% 

TB Te bebossen 0,68 ha 1,1% 

pOp Permanente open plek 14,84 ha 22,9% 

 

Tabel 2.4: verdeling van de bestandstypes 

7,0%

7,0%

22,9%
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N+L
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Leeftijd  

Afgezien van enkele oudere Zomereiken in enkele dreven en Beuken op de westrand zijn er 
nagenoeg geen oudere bomen aanwezig in het Elsenbos. Hoogstwaarschijnlijk was het bos 
tijdens WOII nagenoeg volledig ontbost en zijn de bosbestanden niet ouder dan 65 jaar. 
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Bijna 20% van de bosoppervlakte van het plangebied heeft een bosleeftijd jonger dan 20 jaar 
en bestaat hoofdzakelijk uit vrij recente (2007 en 2009) beplante graslanden in de bestand 2c, 
2g, 2h en 8a. In bestand 4a is er opslag van berk en aanplant van 2004. In bestand 5f en 6c zijn 
er zones met natuurlijke verjonging van vooral Grove den. Bestand 4d bestaat uit een aanplant 
van Zomereik en opslag van Esdoorn. 
 
Centraal bestaan de bestanden 3c, 3d en 3e uit meer ontwikkelde eiken- en berkenbestanden 
en elzenbestanden van tussen de 21 en 40 jaar. Bestanden 3a en 3e werden in 1979 en begin 
de jaren ’80 aangeplant met Zomereik, Esdoorn en andere inheemse loofhoutsoorten. 
 
De oudere bestanden zijn vooral in het oostelijk deel gelegen en bestaan uit bestanden met 
dominantie met Zomereik en Grove den, waarvan de meeste waarschijnlijk aangeplant zijn net 
na WOII. Op kaart 2.9 zijn de zwaardere bomen in het plangebied weergegeven. 
 

Tabel 2.5: globale leeftijd van de bosbestanden 

Leeftijdsopbouw Oppervlakte (ha) Rel. oppervlakte (%) 

1-20 jaar 7,51 ha 12,3% 

21-40 jaar 5,05 ha 8,3% 

41-60 jaar 10,17 ha 16,7% 

61-80 jaar 22,57 ha 37,1% 

nvt 15,52 ha 25,5% 

 
Grafiek 2.1: verdeling van de leeftijdscategorieën 
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Sluitingsgraad 

De jonge aanplanten hebben een lage sluitingsgraad (<25%). In bestanden waar er recent in-
tensief Am. vogelkers is bestreden is de sluitingsgraad beperkt (50-75%), in nagenoeg alle ande-
re oudere bestanden is er een hoge sluitingsgraad (>75%). 

Tabel 2.6: verdeling van de sluitingsgraad binnen het plangebied 

Sluitingsgraad Oppervlakte (ha) Rel. oppervlakte (%) 

< 25 % 6,16 ha 10,1% 

25 % - 50 % 0,40 ha 0,7% 

50% - 75% 7,49 ha 12,3% 

> 75 % 31,25 ha 51,4% 

nvt 15,52 ha 25,5% 

Bedrijfsvorm 

Hooghout, waarbij de bomen als hoogstammen groeien, is nagenoeg de enigste bedrijfsvorm 
die wordt toegepast in de bosbestanden (98% van de totale bosoppervlakte). Enkel in bestand 3d 
is er hakhout van Zwarte els aanwezig tussen opgaande berken. 

Tabel 2.7: aandeel van de verschillende bedrijfsvormen 

Bedrijfsvorm Oppervlakte (ha) Rel. oppervlakte (%) 

hooghout 44,68 ha 73,5% 

hakhout 0,63 ha 1,0% 

nvt 15,52 ha 25,5% 



Algemene beschrijving 

 

Pagina 31 van 124

 

 

Mengingsvorm 

Onder mengingsvorm wordt de ruimtelijke positie van de bomen en/of boomgroepen van ver-
schillende soorten binnen een bestand verstaan. Het kan gaan om zowel stamsgewijs of 
groepsgewijs gemengde bestanden als homogene bestanden met één enkele boomsoort. 
 
Homogene bosbestanden nemen ongeveer 1/3

de
 van het plangebied in en bestaan vooral uit de 

Grove dennenbestanden. Bestanden met een groepsgewijze menging maken ongeveer 30% uit 
en bestaan vooral uit de recentere aanplanten. Aanplanten worden meestal groepsgewijs aan-
gelegd om het verschil in groeiritme van verschillende soorten te ondervangen. 
  

Tabel 2.8: aandeel van de verschillende mengingsvormen 

Bedrijfsvorm Oppervlakte (ha) Rel. opp. (%) 

homogeen 19,36 31,8% 

groepsgewijs 17,88 29,4% 

stamsgewijs 8,08 13,3% 

nvt 15,52 ha 25,5% 

 
Grafiek 2.2: aandeel van verschillende mengingsvormen 
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2.4.2.2 Boomsoortensamenstelling 

Hieronder zijn de gegevens van de soorten in respectievelijk de boomlaag en de struiklaag 

weergegeven op niveau van het bosgebied Elsenbos.  

 

Deze gegevens zijn gebaseerd op bosbouwopnames die in het najaar van 2004 werden uitge-

voerd door de toenmalige afdeling Bos en Groen. Gezien er echter na 2004 over nagenoeg het 

volledige bos intensief Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik werd bestreden, werden 

met uitzondering van bestand 5i het aandeel van deze twee soorten in zowel de laag van de 

zaailingen, de struiklaag als in de boomlaag verwijderd. Ook werden de opnames gecorrigeerd 

met de dunningen die in 2008  werden uitgevoerd. 

 

Onderstaande gegevens zijn dus gebaseerd op 39 bosbouwopnames uitgevoerd in 2004 maar 

gecorrigeerd naar het huidig grotendeels afwezig zijn van Amerikaanse eik en Amerikaanse 

vogelkers in het plangebied. Zie voor de situering van de opname- en referentiepunten kaart 

2.6. 

Zaailingen 

Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte minder dan 2 meter. 
 
Voor de intensieve bestrijding van Am. vogelkers in het Elsenbos (vanaf 2007) waren er onge-
veer 12.000 zaailingen/ha aanwezig, waarvan er echter ongeveer 7.800 zaailingen van Am. 
vogelkers waren. Momenteel is op de meeste plaatsen in het bosgebied Am. vogelkers bestre-
den en is het aandeel sterk beperkt. Het huidig aantal zaailingen is momenteel te schatten op 
maximaal 5.000/ha. Ongeveer 1/3

de
 bestaat uit Wilde lijsterbes en ongeveer 20% bestaat uit 

verjonging van Grove den (die momenteel al deels is doorgegroeid naar de struiklaag). Minder dan 
10% bestaat uit Am. krentenboompje en Spork, terwijl verjonging van inheems loofhout als Zo-
mereik, Ruwe berk en Gewone esdoorn maar weinig aanwezig zijn.  
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Tabel 2.9: aandeel zaailingen per soort en per hoogteklasse 

 

De huidige toestand in grote delen van het Elsenbos is momenteel na de intensieve bestrijding 
ongunstig met over grote delen het ontbreken of erg beperkte aanwezigheid van verjonging met 
gewenste soorten. Gezien er nog een intensieve nabehandeling van de bestrijding moet gebeu-
ren is op korte termijn niet direct een beduidende verbetering te verwachten. Het is echter te 
verwachten dat binnen een vijftal jaar (na de nabehandeling en het lichtrijker worden van de bestan-
den) de natuurlijke verjonging van soorten als Wilde lijsterbes, Spork, maar ook inheemse 
boomsoorten als Ruwe berk, Zomereik, Esdoorn, Grove den, … vrij sterk zal toenemen en gun-
stig zal evolueren. 

Struiklaag 

Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte van meer dan 2 meter en een om-
trek kleiner dan 20 cm.  

Ook voor de struiklaag is de huidige toestand sterk verschillend van het moment van de opna-
mes in 2004. Toen bestond meer dan de helft (van de 1.900 ex./ha) van de struiklaag uit Am. vo-
gelkers, momenteel is Am. vogelkers grotendeels verwijderd en zijn als struiksoorten vooral 
Wilde lijsterbes en Spork aanwezig. Bomen in de struiklaag bestaan vooral uit Grove den (vooral 
in bestanden 5f en 6c) en ook Ruwe berk. Soorten als Zomereik, Zwarte els, Esdoorn, … zijn 
maar beperkt aanwezig.  
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Momenteel is er in heel wat bestanden maar een beperkt ontwikkelde struiklaag aanwezig en 
zijn er, met uitzondering van lokaal Grove den, maar weinig exemplaren aanwezig die verder 
kunnen doorgroeien tot boomlaag.  
 

Tabel 2.10: aandeel struiken (levend en dood) per hectare per hoogteklasse 

 

Grafiek 2.3: procentueel aandeel van de belangrijkste struiken 
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Boomlaag 

De boomlaag omvat alle exemplaren met een omtrek van meer dan 20 centimeter. 

Naar grondvlak en volume is Grove den de belangrijkste soort met ongeveer 40% van het aan-
deel, Zomereik maakt voor alle parameters ongeveer 1/4

de
 uit. Gezien de opnames gebeurden 

vóór de dunningen van 2008 in de bestanden 5c, 5f, 5g, 6b en 7a werd het aandeel Grove den 
(en Corsikaanse den) gecorrigeerd zodat hun aandeel momenteel een stuk lager ligt dan in 2008. 

Ruwe berk en Corsikaanse den hebben met ongeveer 10% nog een beperkt aandeel terwijl 
overige soorten een aandeel kleiner dan 5% hebben. Het aandeel Am. eik is tussen 2004 en 
2010 vrij sterk afgenomen van 8% naar 4% (grondvlak). Andere niet vermelde boomsoorten die 
in klein aantal voorkomen zijn o.a. Sitkaspar (bestand 4a), Douglasspar, … 

Tabel 2.11: aandeel bomen per soort 

 
 

Grafiek 2.4: stamtal t.o.v. de omtrekklasse 
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Grafiek 2.5: grondvlak t.o.v de omtrekklasse 

 

Uit Grafiek 2.4 blijkt dat zich, zoals ook in natuurlijke bossen het geval is, de meeste bomen 
zich in de lage omtrekklassen te bevinden. In deze lagere omtrekklassen nemen vooral Zo-
mereik en Ruwe berk een groot deel in. Vanaf een omtrek van 60 cm en meer neemt het aan-
deel Grove den sterk toe en is er een kleine piek van bomen met een omtrek rond de 85 cm. 
Die piek deels afgevlakt door de dunning in 2008. Bomen met een omtrek meer dan 120 cm zijn 
er afgezien van enkele Zomereiken niet aanwezig.  
 
Uit Grafiek 2.5 blijkt dat in de middelmatige omtrekklassen (70 tot 130 cm) Grove den een be-
langrijk deel uitmaakt. Het verloop wijst op een vrij strikt beheerd bos met een hoog aandeel 
bomen in de omtrekklassen die op korte termijn kunnen worden gekapt. 
 
Herkomst 

Zoals uit Tabel 2.12 blijkt bestaat 84% (grondvlak) van het bomenbestand uit inheemse bomen. 

 Tabel 2.12: verhouding tussen inheemse en uitheemse boomsoorten 

Stamtal Grondvlak Volume 
Groep 

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

Inheems 472 87,2% 13,7 83,5% 101,3 82,4% 

Uitheems 69 12,8% 2,7 16,5% 21,7 17,6% 

Totaal 541  16,4  123  

 

Dood hout 

In de meeste bestanden is er beperkt dun liggend dood hout aanwezig en is er nagenoeg geen 
zwaarder liggend dood hout aanwezig. Enkel in de oostelijke bestanden is er liggend dood hout 
aanwezig met een grotere omtrek. Wel werd er vrij veel staand dood hout opgemeten. 
 
Tabel 2.13. aanwezigheid van liggend en staand dood hout in de verschillende bosbestanden 

bestands-
nummer 

dun  
(stuks/ha) 

dik  
(stuks/ha) 

zeer dik  
(stuks/ha) 

staand dood hout 
stamtal (/ha) 

staand dood hout 
grondvlak (m²/ha) 

staand dood hout 
volume (m³/ha) 

2b <5 1-10 0 79 1,25 8,8 

2c 0 0 0 - - - 

2d 5-100 0 0 197 1,17 4,7 

2e 5-100 1-10 0 92 0,55 1,8 

2f 5-100 11-30 0 79 1,27 9,5 

2g 5-100 geen 0 - - - 

2h 0 0 0 - - - 

2i <5 0 0 39 0,15 0,3 

3a <5 0 0 0 0 0 
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bestands-
nummer 

dun  

(stuks/ha) 

dik  
(stuks/ha) 

zeer dik  

(stuks/ha) 

staand dood hout 

stamtal (/ha) 

staand dood hout 

grondvlak (m²/ha) 
staand dood hout 

volume (m³/ha) 

3c <5 0 0 39 0,15 0,3 

3d <5 0 0 157 0,81 2,8 

3e <5 0 0 0 0 0 

3f <5 0 0 0 0 0 

3g 5-100 0 0 0 0 0 

3h <5 0 0 0 0 0 

4b <5 1-10 0 0 0 0 

4c <5 1-10 0 39 0,85 6,6 

4d 0 0 0 0 0 0 

5b <5 0 0 0 0 0 

5c <5 0 0 0 0 0 

5e 0 0 0 - - - 

5f 5-100 1-10 1-3 39 0,79 6,3 

5g 5-100 11-30 0 65 3,02 28,3 

5i 5-100 11-30 1-3 26 0,76 6,5 

6a <5 1-10 0 275 2,32 12,2 

6b 5-100 1-10 1-3 39 0,57 4,2 

6d 5-100 1-10 1-3 0 0 0 

7a 5-100 1-10 0 0 0 0 

totaal - - - 42 0,67 5,1 

 
In onderstaande tabel is het staand dood hout opgesplitst per soort. 

Tabel 2.14. staand dood hout per soort 

 

Met betrekking tot dood hout wordt in de criteria voor duurzaam bosbeheer een streefwaarde 
vooropgesteld van minimum 4% van het totale bestandsvolume (hierin worden zowel staand als 
liggend dood hout gerekend). Uit Tabel 2.14 blijkt dat staand dood hout 7,8% van het stamtal en 
4,1% van het bestandsvolume uitmaakt. Alleen al door het aanwezig volume aan staand dood 
hout wordt voldaan aan de norm van 4%.  

2.4.2.3 Dendrometrische gegevens 

Om inzicht te verkrijgen in de opbouw van het bos werd in 2004 een bosinventarisatie uitge-
voerd, waarbij aan de hand van 39 proefvlakopnames de bosbestanden werden opgemeten. De 
inventaris is zowel kwantitatief als kwalitatief georiënteerd en dient om enerzijds het stamtal en 
grondvlak, anderzijds de bestandssamenstelling te bepalen. Wel werd gezien het grotendeels 
wegkappen van Am. eik na 2004 de gegevens gecorrigeerd met het weglaten (uitgezonderd 
voor bestand 5i) van de gegevens van Am. eik. Ook werd de dunning -in vooral de naaldhout-
bestanden- van 2008 eveneens gecorrigeerd. 

De ligging van de dendrometrische proefvlakken is terug te vinden op kaart 2.6.  
 
In Bijlage 3 en Bijlage 4 zijn respectievelijk de gegevens en resultaten van de bosbouw- en ve-
getatie-opnames per bestand weergegeven.  
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Tabel 2.15: stamtal, grondvlak en volume van de staande – levende - bomen per bestand 

Levende bomen 

Bestand 
stamtal (/ha) 

grondvlak 
(m²/ha) 

volume 
(m³/ha) 

2b 620 26,0 170 

2d 1378 17,9 102 

2e 217 7,7 58 

2f 315 15,8 130 

2i 354 12,5 100 

3a 646 15,4 129 

3b 984 8,8 36 

3c 2451 26,4 153 

3d 1654 16,1 86 

3e 932 18,9 119 

3f 825 29,0 188 

3g 551 28,3 246 

3h 512 16,9 127 

4b 669 45,5 383 

4c 629 28,0 220 

4d 2358 15,2 47 

5b 138 15,6 145 

5c 709 38,0 302 

5f 374 19,6 151 

5g 400 19,8 161 

5i 855 23,3 182 

6a 933 25,5 191 

6b 688 23,5 178 

6c - - - 

6d 314 15,6 122 

7a 314 14,8 119 

Gemiddeld 541 16,4 123 

 

2.4.3 Biologische waarderingskaart 

De Biologische waarderingskaart vormt een gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse bioto-
pen. De biologische waardering is gebaseerd op vier criteria, namelijk zeldzaamheid, biologi-
sche kwaliteit, kwetsbaarheid en vervangbaarheid. 
 
Op de Biologische waarderingskaart (basis versie 2b, INBO en geactualiseerd in 2010, Grontmij) zijn 
de meeste loofhoutbestanden als biologisch zeer waardevol aangeduid, de naaldhoutbestanden 
en jonge aanplanten zijn aangeduid als biologisch waardevol. De meeste graslanden zijn aan-
geduid als biologisch minder waardevol met waardevolle elementen. 
 
Op kaart 2.7 is de geactualiseerde BWK voor het plangebied weergegeven. 
 
In het plangebied onderscheidt men volgende karteringseenheden of vegetatiekundige forma-
ties: 
 
Akkers 

Binnen het plangebied is bestand 1a en tot voor kort ook bestand 2j in gebruik als akker of in-
tensief raaigrasland (bs of hx). In bestand 2a is de aangelegde natuurakker biologisch waarde-
vol en komen er zeldzame maar ingezaaide akkeronkruiden als Korenbloem, Bolderik, .. voor.  
 
Graslanden 

Het grasland in bestand 5d is een permanent cultuurgrasland (hp) met duidelijke kenmerken 
van struisgrasvegetatie op zure bodem (ha). Ook het grasland in 4b is een matig ontwikkeld 
struisgrasvegetatie. De graslanden in bestanden 5h en 5j zijn matig ontwikkelde permanente 
cultuurgraslanden.  
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Heiden 

Het perceel droge heide (cg) in bestand 6c wordt nog vrij sterk gedomineerd door Pijpen-
strootje. In bestand 3b is de Struikhei er beter ontwikkeld en is er veel verjonging aanwezig, een 
aanzienlijk deel bestaat nog wel uit struisgrasvegetatie.  
 
Eikenbossen 

Ongeveer 1/3
de
 van het plangebied bestaat uit loofhoutbestanden gedomineerd door Zomereik  

en deels ingemengd met Grove den. Deze bestanden behoren tot het type eiken-berkenbos (qb 
- Querco-Betuletum). 
 
Loofhoutaanplanten 

Er werden de laatste jaren verschillende voormalige graslanden bebost door aanplant van 
groepen inheemse boom- en struiksoorten. Rond deze aanplanten (n) is veelal een brede zoom 
aangelegd. Er komen ook enkele oudere aanplanten voor, zo in bestand 3e waar een oudere 
aanplant van vooral Zomereik, maar ook Winterlinde en Esdoorn aanwezig. Ook bestand 4d is 
een oudere aanplant van Zomereik. 
 
Een klein deel van het plangebied bestaat uit kapvlakte (se) en opslag (sz), van vooral Grove 
den. 
 
Naaldhoutaanplanten 

Ongeveer 1/4
de
 van het plangebied bestaat uit naaldhoutaanplanten met vooral Grove den. De 

ondergroei bestaat vooral uit struiken (ppmb) en beperkter uit bramen en varens (ppms). In de 
aanplant van Corsicaanse den in bestand 5c is er weinig ondergroei (pa). 
 
Tabel 2.16: klassen van karteringseenheden 

Omschrijving codes Opp. (ha) 

Akker bs 3,69 

Permanent cultuurgrasland hp 0,66 

Droog grasland ha 4,98 

Heide cg 1,36 

Eikenbos qb 21,71 

Loofhoutaanplant n 9,82 

Kapvlakte/opslag sz/se 0,73 

Naaldhoutaanplant pa, ppms, ppmb, pmb 15,01 

Totaal  58,0 

 

2.4.4 Actuele vegetatie 

In 2004 werden in totaal 27 vegetatie-opnames volgens Braun-Blanquet gemaakt in bosbouw-
proefvlakken en 13 vegetatieopnames met de Tansley-schaal. Van de Tansley-opnames wer-
den er slechts 3 weerhouden als nog relevant en werden in 2010 er 4 bijkomende opnames 
uitgevoerd. De gegevens van de vegetatie-opnames in de bosbestanden en in de open plekken 
zijn weergegeven in Bijlage 4 en Bijlage 5 (Tansley-opnames). 
 
De situering van de opnames en de aanwezige bos- en vegetatietypes zijn weergegeven op 
kaart 2.6. 
 
De vegetatieopnamen in de bosbestanden worden vegetatiekundig op naam gebracht met be-
hulp van de een identificatieprogramma ‘Bostypologie’ dat in het Bosbeheerpakket (versie 3.43 – 
2.16) van ANB is ingebracht. Deze identificatie volgt de typologie volgens Cornelis et al (2009). 
 
Op basis van de presentie, karakteristieke bedekking en indicatorwaarde (= product van trouw en 
presentie) worden (bos)plantengemeenschappen bekomen. In totaal worden er 24 bostypes on-
derscheiden, ingedeeld onder 10 bostypegroepen (hoofdletter). In een sterdiagram wordt de 
verwantschap van een vegetatieopname met elk bostype weergegeven. Hoe meer het sterdia-
gram uitwijkt naar een welbepaald bostype, hoe groter de associatie met dit bostype. 
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Voor de duidelijkheid wordt in Tabel 2.17 een overzicht gegeven van de aangetroffen bostypes 
in het Elsenbos volgens de vroeger gebruikte Bos&Groen-indeling (2001) en de recentere inde-
ling volgens Cornelis et al. (2009).  
 
Tabel 2.17: aangetroffen bostypes in het Elsenbos 

Cornelis et al. (2009) Tropres (Bos&Groen, 2001) 

I1: RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam Bramenrijk Eiken-Beukenbos 

I2c: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpen-

strootje, subtype met dominantie van Bochtige smele 

Bochtige smelerijk Berken-Eikenbos 

I3: DG Bennen-Eikenbos met Am. vogelkers Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos 

 
Volgende bostypes komen voor in het Elsenbos: 
 

Groep I: Dennen-Eikenbos 

De Dennen-Eikenbossen zijn typisch voor de voedselarme, droge en zure zandgronden in de 
Kempen en op de Vlaamse zandrug. De meeste bossen van dit type worden gedomineerd door  
aanplanten van Grove of Corsicaanse den die de van nature dominerende soorten Zomereik en 
Ruwe berk naar de achtergrond verdrijven. Deze bossen zijn meestal ontstaan door het bebos-
sen van heidegebieden en zijn de meeste heidesoorten intussen verdwenen en vervangen door 
de arme bosflora van het Quercion.  

In het Elsenbos werden enkel bostypes behorend tot de groep van de Dennen-Eikenbos aange-
troffen. Het onderscheid van de verschillende bostypes van die groep die in het plangebied 
voorkomen, is beperkt en is er veelal overlapping. 
 

• I1: RG DENNEN-EIKENBOS MET GEWONE BRAAM 

Algemeen: het is een algemeen type op voedselarme gronden met slechts weinig karakteristieke 
soorten en veelal ontstaan door bebossing met naaldhout van heidegebieden in de Kempen en op de 
Vlaamse zandrug.  Naast Gewone braam zijn Brede en Smalle stekelvaren de meest abundante soor-
ten. Het is een minder waardevol type met vaak soortenarme en structuurarme bestanden die vrij re-
cent van oorsprong zijn.  
 
Elsenbos: dit type wordt beperkt aangetroffen binnen het plangebied en komt voor in enkele 
Grove dennenbestanden (bestanden 2f, 3f). 

 
Figuur 2.15: bostypespectrum voor I1 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 

 
 

• I2C: DENNEN-EIKENBOS MET BOCHTIGE SMELE EN PIJPENSTROOTJE, SUBTYPE MET DOMINANTIE 

VAN BOCHTIGE SMELE 

Algemeen: dit bostype is het meest voorkomende bostype in Vlaanderen. Het gaat vaak om aanplan-
tingen van Grove of Corsicaanse den, soms bestaat de boomlaag uit de van nature voorkomende 
soorten Zomereik en Ruwe berk. In de struiklaag zijn Spork en Wilde lijsterbes de meest voorkomen-
de soorten. De kruidlaag wordt gekenmerkt door Bochtige smele, Pijpenstrootje, Gewone braam, Bre-
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de en Smalle stekelvaren en Blauwe bosbes. Bij het subtype I2c is er dominantie van Bochtige smele. 
Bij het subtype I2d is er dominantie van Pijpenstrootje. 
 
Elsenbos: het type I2c is het meest algemene bostype in het plangebied. Het komt zowel 
voor in de (gemengde) Grove denbestanden als in de Zomereikbestanden, al dan niet in-
gemengd met Grove den.  

 
Figuur 2.16: bostypespectrum voor I2c Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, sub-
type met dominantie van Bochtige smele 

 
 

• I3: DG DENNEN-EIKENBOS MET AMERIKAANSE VOGELKERS 

Algemeen: deze derivaatgemeenschap wordt gedomineerd door Amerikaanse vogelkers. Toch doet 
Wilde lijsterbes het nog goed in de struiklaag. Qua opbouw en structuur is dit type vergelijkbaar met 
I1. 
 
Elsenbos: dit type was op het moment van de opnames in 2004 talrijker aanwezig dan he-
den. Am. vogelkers was toen in heel wat bestanden dominant aanwezig en verdrong overi-
ge soorten. Na de bestrijding van Am. vogelkers zijn de meeste bestanden onder te bren-
gen bij het bostype I1 en komt deze derivaatgemeenschap enkel nog voor op de zuidrand 
van bestand 7a.. 
 
Figuur 2.17: bostypespectrum voor I3 DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 

 
• I4: RG DENNEN-EIKENBOS MET AMERIKAANSE EIK 

Algemeen: deze rompgemeenschap is door aanplant van Amerikaanse eik (en soms ook Tamme kas-
tanje) een verarmde vorm van het Dennen-Eikenbos. De grote, vlakke bladeren van beide soorten 
vormen een dikke, slecht verterende strooisellaag waardoor de kieming van andere soorten sterk 
wordt bemoeilijkt.  
  
Elsenbos: het oostelijk deel van het bestand 5i behoort tot dit bostype. 
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Rogister-ecogram  

Om dit ecogram te bekomen, gebruikte Rogister de Ellenberggetallen R (zuurtegraad), N (stik-
stofwaarde) en F (vochtwaarde) om elk bostype in een tweedimensionele ruimte te plaatsen die 
de ecologische positie van de abiotische factoren vochttoestand en voedselbeschikbaarheid 
van de bodem (is gerelateerd met de humuskwaliteit) duidelijk maakt. De bekomen gemiddelde El-
lenbergwaarden per proefvlak worden uitgezet in het Rogister-ecogram met als referentie (de 
zwarte lijnen) een overlay van de bosinventarisatietypologie (zie Figuur 2.18). 

Voor de classificatie van de bosgemeenschappen volgens Rogister (1985) werd gebruik ge-
maakt van de verwachtschap op basis van de Ellenberggetallen (Ecologische VerwantschapsCoëf-
ficiënt of EVC). De vegetatiekundige opnames in de bossen van Beringen worden in getypeerd 
op basis van de EVC in het Rogister-Ecogram. De ecogrammen worden opgesteld op basis 
van de gemiddelde Ellenberggetallen voor vocht (mF), zuurtegraad (mR) en stikstof (mN) voor 
elk bostype. Deze parameters geven een indicatie van de vochttoestand en de humuskwaliteit 
of de snelheid waarmee de humus wordt afgebroken zodat de ecologische plaats van elke plan-
tenopname ten opzichte van deze twee omgevingsfactoren duidelijk wordt.  

Naast deze positionering t.o.v. de abiotische parameters zuurtegraad, voedselrijkdom en bo-
demvocht, geeft deze grafiek ook de overeenkomst weer tussen de vegetatieopnames en de 
Vlaamse bostypes (Roelandt, 2001). De zwarte lijnen en de hoofdletters wijzen op de begrenzing 
van de ecologische zones die samenhangen met de Vlaamse bostypes. Deze afgebakende 
zones mogen niet als absolute grenzen worden beschouwd; ter hoogte van een grens is er een 
overgangszone tussen het ene en het andere bostype. Voor sommige opnames met een be-
langrijk aandeel aan storingssoorten - waarvoor geen gewogen Ellenbergwaarden berekend 
kunnen worden - kan het voorkomen dat de punten in de grafiek een uitbijter vormen en buiten 
de ecologische zones (volgens de bostypologie) terechtkomen. 

De begrenzing van de ecologische gebieden in dit ecogram komt overeen met de volgende 
bostypes: 

BQ: Berken-Eikenbos (Betulo-Quercetum) 
FQ: (Winter)Eiken-Beukenbos (Fago-Quercetum) 
SC: arme Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) 
MF:  Gierstgras-Beukenbos (Milio-Fagetum)  
EC: Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos (Endymio-Carpinetum)  
PC: Vochtig Eiken-Haagbeukenbos (Primulo-Carpinetum)  
UFtyp: typisch Iepen-Essenbos (Ulmo-Fraxinetum typicum)  
UFaln: Vochtig of Elzenrijk Iepen-Essenbos (Ulmo-Fraxinetum alnetosum)  
PF: Elzen-Essenbos (Pruno-Fraxinetum)  
CA: Moesdistel-Elzenbroek (Kalk-Elzenbroek) (Cirsio-Alnetum) 
FA: Ruigt-Elzenbos (Filipendulo-Alnetum)  
CEA: Gewoon of mesotroof Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum)  
LQ: Elzen-Eikenbos (Lysimachio-Quercetum)  
 

In de X-as is de mate van afbraak van het strooisel of dus het humustype uitgezet. Deze wordt 
bekomen uit het product van de zuurtegraad (mR

2
) en de stikstofgraadklasse (mN

3
) of dus 

voedselrijkdom. Deze is oplopend van mor, moder naar mull als volgt:  

 
 
De Y-as komt overeen met de vochtklasse als volgt, deze gaat van soorten die gebonden zijn 
aan zeer droge omstandigheden (xerofielen) naar soorten die gebonden zijn aan natte stand-
plaatsen (hygrofielen):  

                                                                    
2
 mR = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de zuurtegraad in de bovenste bodemlagen R.  

3
 mN = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de nitrificatie N, dus mN.  
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Abiotische typering voor de verschillende bosplaatsen o.b.v. mR x mN/mF-ecogram:   

In Figuur 2.18 wordt het mF/mR.mN-ecogram (Rogister, 1985) weergegeven van alle vegetatie-
opnames in, dus ook van de Tansley-opnames in de open plekken. Dit zijn alle punten op de 
figuur die zich rechts van waarde 15 op de X-as bevinden.  

Op basis van de zuurtegraad vallen alle opnames in de bossfeer binnen de klasse acidofiel of 
acidofiel-acidoclien. Wat logischerwijs overeenkomt met de bodemtypering van zandig en zuur 
is.  

De voedselrijkdom van de bodem is van de meeste proefvlakken laag (zwakke tot matige nitrifi-

catie), dus de bodem in het plangebied zijn vnl. voedselarm. 

Uit bovenstaande moet blijken dat de strooiselafbraaksnelheid (oplopend volgens de X-as) in de 
meeste proefvlakken behoorlijk slecht verloopt: 1/4

de
 van de opnames hebben een mor-

humustype en de rest behoort tot moder-type. Deze parameter is uiteraard niet enkel bepaald 
door de bodemtoestand maar tevens door de samenstelling van de boomlaag. Traditioneel zul-
len soorten met een sneller verterend bladstrooisel dus ook weerspiegelen in onderliggende 
kruidlaag en bijgevolg een hogere afbraaksnelheid hebben. Gezien de beperkte ouderdom van 
de aanplanten met soorten met een betere strooiselvorming is dit nog niet merkbaar binnen het 
plangebied.  

De vochtklasse in de meeste proefvlakken is matig vochtig (mesofiel) (de mF waarde op de Y-as 

ligt grotendeels tussen 5
 
en 6).  

Het bos in het plangebied kan worden gekarakteriseerd als matig vochtig, voedselarm bos 
op zure grond met een mor-moder humus. Dominantie van naaldhout of loofboomsoorten 
met een slecht verterend bladstrooisel (waaronder Zomereik) weerspiegelen eveneens in zuurde-
re humustypes en een matige tot slechte afbraaksnelheid.  
 
Biotische typering voor de verschillende bosplaatsen o.b.v. mR x mN/mF-ecogram:  

Nagenoeg alle opnames in bos zijn volgens de Vlaamse bostypologie geclusterd binnen het 
Berken-Eikenbos (BQ - Betulo-Quercetum) of het iets rijkere Eiken-Beukenbos (FQ - Fago-

Quercetum). Dit komt overeen met de bostypes aangetroffen volgens Cornelis et al.  

Het meest linkse punt op de figuur komt overeen met bestand 6c en bestaat uit heidevegetatie.   
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Figuur 2.18: Rogister-ecogram van alle opnames (incl. Tansleys) in het Elsenbos 

 

 

Vergelijking met de Potentieel natuurlijke vegetatiekaart 

Zoals op de PNV-kaart (kaart 2.8) weergegeven is het grootste deel van het studiegebied inge-
tekend als arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant en een beperkt deel als droge vari-
ant van het arm Eiken-Beukenbos. De zuidrand (o.a. bestand 7a) is ingetekend als typisch Eiken-
Beukenbos, natte variant. Gezien echter de PNV gebaseerd is op de bodemkaart die in de jaren 
’60 werd opgemaakt en er ondertussen een verdroging heeft plaatsgegrepen, zal momenteel 
het grootste deel van plangebied tot de droge variant van bovenvermelde bostypes behoren. 
Arm Eiken-Beukenbos is het bostype waar het huidige aanwezige Berken-Eikenbos, die eigen-
lijk nog een pioniersstadium is, naar toe zal evolueren.   
 

2.4.5 Tansley-vegetatieopnames  

In het plangebied werden in 2004 13 vegetatieopnames gemaakt volgens de Tansley-

bedekkingsschaal in open plekken en bosranden. Hiervan werden er maar 3 weerhouden (niet 

relevant meer door aanplant, gewijzigd beheer, …) en werd in 2010 bijkomend 4 opnames gemaakt. 

De situering van deze opnames is weergegeven op kaart 2.6 en zijn gedetailleerd weergegeven 

in Bijlage 5. 

Deze opnames werden in het Bosbeheerpakket ingebracht en syntaxonomisch geplaatst vol-

gens de typologie van Schaminée (Vegetatie van Nederland, 1999). 

 
Natuurakker in 2a 

Deze akker (0,93 ha) krijgt een natuurgericht beheer ten gunste van akkervogels. In 2009 werd 

een mengsel van granen en akkeronkruiden ingezaaid en wordt het perceel éénmaal per jaar 

gefreesd. Melganzevoet is er dominant, naast Echte kamille en Korenbloem (ingezaaid).  

De vegetatie op de natuurakker behoort (opname 2010) tot klasse der akkergemeenschappen en 

meer bepaalde de ‘associatie van Grote Ereprijs en Witte krodde’ (Veronico-Lamietum hybridi). 

Het mengsel dat werd ingezaaid bestond uit:  

Haver: 15%                              

Zomergerst: 15%                      

Zomerspelt: 15% 

Tarwe: 15%                   

Zomerrogge: 15%                      

Wintertarwe: 7%                        

wikke: 3%                                 

Echte kamille: 3%                     

Korenbloem: 5%              

klaproos: 5%                  

Bolderik: 2%                              

Kleine zonnebloem  (Heliantus Sunspot) 

 

Tansley-opnames 
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Heide in 3b 

In dit perceel (1,07 ha) werden de eerste plagwerken reeds begin de jaren ’90 uitgevoerd. Er zijn 

enkele grotere massieven met Struikhei aanwezig en in de plagplekken is er veel verjonging 

aanwezig. Door de aanwezigheid van o.a. enkele open zandige plekken is het perceel ook aan-

trekkelijk voor (heidegebonden) invertebraten. Er komt veel Schapenzuring, struisgras, St. 

Janskruid, … en ook Brem en opslag van berk en den voor.  

De aanwezige waardevolle vegetatie behoort tot de klasse der droge heiden en meer bepaald 

tot het ‘verbond van Struikhei en Kruipbrem’ (Calluno-Genistion pilosae). 

Ook het heideperceel in bestand 6c is te klasseren onder dit verbond maar is door de dominan-

tie van Pijpenstrootje minder ontwikkeld.  

 

        
foto links: infobord aan natuurakker  –  foto rechts: bloeiende Struikhei in 3b 

 
Grasland in 4a 

Dit grasland (0,62 ha) dat deels ook op bestand 4d is gelegen is door gebrek aan beheer matig 

verruigd. Struisgras en ook Gestreepte witbol zijn er dominant aanwezig, lokaal komt er ook 

Glanshaver voor. Typerende soorten als Schapenzuring, Schermhavikskruid, Biggenkruid, … 

komen er beperkt voor.  

De vegetatie in het deel grasland behoort tot de klasse van de droge graslanden op zandgrond 

en meer specifiek het ‘verbond van Gewoon struisgras’ (Plantagini-Festucion). De meest verruig-

de delen vertonen kenmerken van de matig voedselrijke graslanden. 
Grasland in 5a 

Dit grasland van 3,5 ha is vrij schraal en wordt 1 à 2 maal per jaar gemaaid en gehooid. Struis-

gras is er dominant aanwezig, maar ook Engels raaigras komt er talrijk voor. Het grasland is vrij 

bloemenrijk met o.a. Duizendblad, Witte klaver, Biggenkruid, Gewone hoornbloem, …  

De vegetatie behoort tot de klasse van de matig voedselrijke graslanden en meer specifiek tot 

het ‘Kamgrasverbond’ (Cynosurion cristati). 

 
Graslanden in 2j, 5h en 5j 

Deze graslanden zijn momenteel in gebruik als weiland. De bestanden 5h en 5j krijgen een 

meer natuurgericht beheer (extensieve begrazing – hooien) zodat deze graslanden aan het evolue-

ren zijn naar schralere graslanden van de klasse der matig voedselrijke graslanden (Molinio-

Arrhenatheretea). Het bestand 2j is nog maar vrij recent omgezet van akker naar weiland en is de 

vegetatie hier nog een rompgemeenschap. 
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2.4.6 Flora 

Er werden 27 vegetatie-opnames in de bossfeer en 7 Tansley-opnames in de open plekken en 

bosranden uitgevoerd. Aanvullend werden gegevens van de Floradatabank geraadpleegd. 

Een volledige lijst van de flora in het plangebied wordt weergegeven in Bijlage 5. 

2.4.6.1 Oud-bosplanten 

Grote delen van het Elsenbos zijn nog maar vrij jong bos (minder dan 100 jaar) of zijn langere tijd 

ontbost geweest. Zo werden in het plangebied maar weinig oud-bosplanten aangetroffen, het 

voorkomen van oud-bosplanten op zandgronden is sowieso beperkt,.  

 
Tabel 2.18: aangetroffen oud-bosplanten (naar Cornelis, 2009) in het Elsenbos (voorjaar 2010) 

Nederlandse naam 
binding aan 

oud bos 
KFK voorkomen in Elsenbos 

Adelaarsvaren sterk 8 nagenoeg beperkt tot noordhoek 3b 

Gewone salomonszegel sterk 9 enkel aangetroffen in 2i 

Pilzegge sterk 6 enkele exemplaren in 5f en 2e 

Wilde kamperfoelie matig 10 
komt in klein aantal verspreid over het plangebied 

voor oa. 2b, 3d, 5g 

2.4.6.2 Vermeldenswaardige soorten  

Als vermeldenswaardige soorten werden in het plangebied van het Elsenbos aangetroffen (zie 

kaart 2.9):  

• Struikhei (KFK 8, Rode lijst: achteruitgaand): is in beperkte mate aanwezig in het plangebied. 

In bestand 3b is de soort vrij massaal aanwezig en verjongt goed in de geplagde delen. 

Verder werd ze ook nog aangetroffen in en langs bestand 6c, een enkele locatie in bestand 

5g en 7a. 

• Koningsvaren (KFK 5): komt op een drietal plaatsen (bestanden 2e en 2f) in het westelijk 

deel van het bos voor (waarnemingen H. Wouters). 

In heidepercelen (bestanden 3b, 6c) en de schralere graslanden komen typerende soorten als 

Tormentil, Schermhavikskruid, Schapenzuring, … vrij algemeen voor.  

De Elzenzegge (KFK 5) die in 2004 in bestand 4a werd aangetroffen, werd in 2010 niet meer 

teruggevonden. 

De natuurakker in bestand 2a werd in 2009 ingezaaid met een zaadmengsel van granen maar 

ook met Korenbloem en Bolderik. Vooral Bolderik is een zeldzaam akkeronkruid dat in 

Vlaanderen met uitsterven is bedreigd.  

2.4.6.3 Historische waarnemingen 

Volgens gegevens van de Floradatabank werd binnen de uurhokken waarin het Elsenbos is 

gelegen, namelijk uurhokken b4-46-12 (grootste deel van plangebied), b4-46-14 (ten zuiden van 3e) 

en b4-46-21 (geen gegevens beschikbaar), werden als interessante soorten nog aangetroffen: 

• Dwergviltkruid (KFK 3, Rode lijst: Kwetsbaar): in 1998 aangetroffen in uurhok 46-12. 

• Hartgespan (KFK 2, Rode lijst: zeldzaam): in 1997 aangetroffen in uurhok 46-14 

• Muizenoor (KFK 8, Rode lijst: achteruitgaand): in 1997 aangetroffen in uurhok 46-14 en in 1999 

in uurhok 46-12. Kan potentieel voorkomen binnen het plangebied.  

• Scherpe fijnstraal (KFK 4, Rode lijst: Kwetsbaar): in 1999 aangetroffen in het uurhok 46-12. 

Kan potentieel voorkomen in het plangebied.  
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2.4.6.4 Autochtone bomen en struiken 

In 2002 werd een inventarisatie van autochtone genenbronnen van bomen en struiken in en 

rond het Elsenbos uitgevoerd (Maes et al., 2002). In de oude houtkant op de noordrand van be-

stand 3e werd een opname uitgevoerd (opname 274). Deze gegevens werden in 2010 geactuali-

seerd en verder aangevuld. 

Volgende interessante autochtone genenbronnen zijn aanwezig (met vermelding van categorie)4 in 

en rond het plangebied (zie kaart 2.9): 

• Haagbeuk (c/p-categorie): aan de oostelijke ingang aan bestand 5j net ten zuiden van het 

pad (buiten het plangebied) ligt nog een klein bosje met onder meer wat hakhout van 

Haagbeuk (2 m stoof). Waarschijnlijk is dit bosje een relict van de vroegere aanwezige 

kasteel Hogenboom. In het bosje komt ook nog Gladde iep voor (c/p-categorie). 

• Zomereik (c-categorie): de spaartelgen (met stoofomtrek tot 2,5 m) in de oude houtkant op de 

noordrand van bestand 3e zijn interessant.  

• Zwarte els (c-categorie): in diezelfde houtkant aan bestand 3e is er oud hakhout van Zwarte 

els aanwezig met stoofomtrekken tot max. 3,5 m. 

Van andere algemene soorten als Spork, Wilde lijsterbes, Brem, Ruwe berk, … zijn ook wel 

autochtone genenbronnen aanwezig maar zijn deze gezien hun algemene verspreiding minder 

belangrijk.  

In het Elsenbos zijn er weinig waardevolle autochtone genenbronnen aanwezig.  

2.4.6.5 Invasieve soorten 

In het Elsenbos komen enkele invasieve exoten voor (zie kaart 2.9). De belangrijkste zijn Ameri-

kaanse vogelkers en Amerikaanse eik die tot voor enkele jaren massaal in het bos voorkwamen 

maar ondertussen op de meeste plaatsen door intensieve bestrijding zijn verdwenen. In het zui-

delijk deel van bestand 7a is er nog veel Am. vogelkers aanwezig en zeker in de privé-

bestanden ten zuiden ervan staan er nog zware zaadbomen. Am. eik is buiten het hakhoutbe-

stand in 5i maar weinig meer aanwezig in het  bos (beperkt nog o.a. in 5g). 

In de bosrand ten zuiden van bestand 5h komt een rij met Acacia voor. 

 

Amerikaans krentenboompje is vrij talrijk aanwezig in het bos. Gezien deze soort minder agres-

sief is dan bvb. Am. vogelkers hoeft bestrijding niet onmiddellijk te gebeuren maar wordt de 

soort wel zoveel mogelijk verwijderd. Verspreid (o.a. in bestanden 2e, 3c, 3d, 5f) over het bos ko-

men kleine groepen met Pontische rododendron voor.  

Vooral op de zuidrand van bestand 7a wordt er heel wat tuinafval gestort en verwilderen er on-

dermeer Bonte gele dovenetel en Bamboe (Sasa palmata). Op de rand van het VELT-terrein 

komt het (beperkt invasief) Theeboompje (Spiraea salicifolia) voor en is er in de onmiddellijke 

omgeving een struikje Mahonie aanwezig. 

Een bestrijding en strikte opvolging van bovenvermelde invasieve soorten is noodzakelijk. 

 

                                                                    
4 a = zeker autochtoon 

b = waarschijnlijk autochtoon 
c = mogelijks autochtoon 
p of s = aangeplant of spontaan 



Algemene beschrijving 

 

Pagina 47 van 124

 

 

    
foto links: bosrelict aan verdwenen kasteel Hogenboom met o.a. Gladde iep – foto rechts: hakhoutbestand met Am. eik in 5i 

2.4.6.6 (Korst)mossen 

In 2007 werd in kader van de terreinstudie van het Elsenbos door Hugo Wouters ook mossen 

en korstmossen geïnventariseerd (in samenwerking met Frans Wouters). Volgende soorten werden 

aangetroffen:  

  

Tabel 2.19. overzicht van mossen en korstmossen in het Elsenbos (H. Wouters, 2007) 

Nederlandse naam wetenschappelijke naam bestand 

Mossen   

Boompjesmos Climacium dendroides 3e 

Breekblaadje Campylopus pyriformis 6c 

Gewoon dikkopmos Brachythecium rutabulum 6c 

Fijn laddermos Eurhynchium praelongum 6b 

Fraai haarmos Polytrichum Formosum 3b 

Gaaf kantmos Lophocolea semiteres 3b 

Bossig gaffeltandmos Dicranum montanum 3b 

Gedrongen kantmos Lophocolea heterophylla 6b 

Groot laddermos Pseudoscleropodium purum 6b 

Heideklauwtjesmos Hypnum jutlandicum 6b 

Gewoon pluisjesmos Dicranella heteromalla 6c 

Korstmossen   

Gevorkt heidestaartje Cladonia furcata 3b 

Rendiermos Cladonia stellaris 3b 

Rode heidelucifer Cladonia floerkeana 3b 

Rood bekermos Cladonia coccifera 3b 

 
De aangetroffen mossen zijn algemeen met uitzondering van Boompjesmos dat zeldzaam is 

en Gaaf kantmos dat vrij zeldzaam is (bron: Beknopte mosflora van Nederland en België, Siebel, 

2006). De korstmossen zijn zeer algemeen met uitzondering van rendiermos dat vrij algemeen 

is (bron: veldgids korstmossen, van Herk et al., 2004). 
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2.4.7 Fauna 

2.4.7.1 Avifauna 

Broedvogels 

In het voorjaar van 2010 (24/03, 6/04, 26/04, 11/05 en 26/05) werd een gerichte inventarisatie van 

de minder algemene broedvogels in het Elsenbos uitgevoerd (door Koen Maes, Grontmij).  

 

In Tabel 2.20 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de inventarisatie en op kaart 

2.10 zijn de broedterritoria weergegeven. In de tabel zijn de soorten waar broedterritoria werden 
afgebakend weergegeven in het vet, ook is er een schatting gegeven van het broedvogelbe-

stand van algemenere soorten in het bos en directe omgeving (cursief weergegeven).  

 

Er werden minstens 34 soorten zekere broedvogels en 4 soorten mogelijks broedvogels aange-

troffen. Hiervan zijn de belangrijkste: 

 
• Roofvogels: Buizerd komt met twee koppels tot broeden in het Elsenbos. Opvallend was 

dat één van de vogels (een vrij wit exemplaar) van het koppel in bestand 2f een agressief ter-
ritoriumgedrag vertoonde. Sperwer komt met één koppel centraal in het bos tot broeden. Er 

is een mogelijks broedgeval van Ransuil in de omgeving van bestand 4a. Bosuil werd in 

2010 niet met zekerheid broedend aangetroffen maar kwam rond 2005 zeker tot broeden in 
een nestkast langs de centrale dreef.  

• Spechten: verspreid over het bos komen een zestal koppels Grote bonte specht tot broe-

den. Hoewel het Elsenbos op de rand ligt van de Kempen, een belangrijk kerngebied in 

Vlaanderen voor de Zwarte specht, is het bos weinig geschikt als broedbiotoop gezien de 
beperkte aanwezigheid van oude bomen (Grove dennen).   

• Patrijs (Rode lijst: Bedreigd): deze rode lijstsoort die in de streek nagenoeg niet meer voor-

komt, komt mogelijks tot broeden in de (ruime) omgeving van de natuurakker.  

• Boompieper: deze rode lijstsoort komt tot broeden aan het heideperceel in bestand 3b. Het 

behoud van open plekken in en rond het bos zijn noodzakelijk voor deze soort.  

• Fitis, Tuinfluiter: de jonge bestanden zijn aantrekkelijk voor deze (achteruitgaande) soor-

ten. De aanwezigheid van relatief veel jonge bestanden zorgen ervoor dat het plangebied 

ook de komende jaren nog geschikt biotoop (struweel, jong bos) voor deze soorten zal heb-
ben.  

• Fluiter: een opvallende waarneming en een mogelijks broedgeval. Deze soort was sinds de 

jaren ’90 sterk afgenomen maar is in 2010 in Vlaanderen op verschillende plaatsen opnieuw 
opgedoken.  

• Kuifmees: de toename van deze mezensoort komt ook in het Elsenbos naar voor met min-

stens 8 broedparen. De Zwarte mees is maar beperkt aanwezig met 2 broedparen. 

• Boomklever: hoewel het Elsenbos grenst aan één van de kerngebieden in Vlaanderen van 

deze typische bossoort werden er slechts 4 broedterritoria aangetroffen.  

• Boomkruiper: ondanks dat deze soort een voorkeur heeft voor loofbossen werd er een erg 

hoge dichtheid (19 broedparen) in het Elsenbos aangetroffen.  

• Putter, Kneu: twee minder algemene broedvogels die mogelijks tot broeden komen op de 

westrand van het Elsenbos en in de omgeving van de sportterreinen van Vossenveld.  

Tabel 2.20. overzicht van broedvogels in het Elsenbos (2010, voor soorten in het vet zijn broedterritoria bepaald) 

soort 
aantal broedterri-

toria 
voorkomen in Elsenbos 

Wilde eend 1 à 2 omgeving 3a 

Buizerd 2 2f, 5f 

Sperwer 1 3e 

Torenvalk (1) omgeving 2a 

Fazant 2 à 4 - 
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soort 
aantal broedterri-

toria 
voorkomen in Elsenbos 

Holenduif 2 5f, 8a 

Houtduif ± 15 - 

Ransuil (1) omgeving 4a 

Groene specht 1 directe omgeving Elsenbos 

Grote bonte specht 5 2f, 3a, 5b, 6a, 6d 

Boerenzwaluw (RL: achteruit-

gaand) 
1 à 2 in stal nabij 8a 

Boompieper (RL: Bedreigd) 1 3a 

Witte kwikstaart 1 à 2  2a en bunker 5a 

Winterkoning 20 à 30 verspreid over het bos 

Heggenmus 1 à 2 - 

Roodborst 30 à 40 - 

Merel ± 15 - 

Zanglijster 7 2e, 3f, 4b, 5c, 5f, 5i, 6c 

Grote lijster 1 8a 

Spotvogel (1) 2h 

Tuinfluiter 3 2d, 2i, 4a 

Zwartkop 11 1a, 2e, 3a, 3e, 3f, 4b, 5f, 6c, 7a 

Fluiter (1) 6a 

Tjiftjaf 15 verspreid over het bos 

Fitis 4 2b, 2d, 6c, 7a 

Goudhaan 4 3a, 3g, 4c, 5c 

Staartmees 3 3a, 3e, 6c 

Kuifmees 8 2f, 3g, 4c, 5f, 5g, 5i, 6b, 7a 

Zwarte mees 2 5f 

Koolmees 10 - 

Pimpelmees 10 - 

Boomklever 4 3a, 5d, 5f, 6d 

Boomkruiper 19 2f, 2i, 4c, 5c, 5f, 5g, 5i, 7a 

Gaai 7 à 8 vooral in oostelijk deel 

Ekster 3 à 5 - 

Kauw 5 o.a. in nestkast aan dreef zuidrand 3e 

Zwarte kraai 3 à 5 - 

Spreeuw 2 à 5 - 

Vink 12 à 16 - 

Groenling min. 1 op zuidrand bos (med. H. Wouters) 

Putter 2 à 3 buiten bos omgeving 2a 

Kneu (RL: achteruitgaand) (1 à 2) buiten bos omgeving 2a 

 

Soorten die niet als broedvogel werden aangetroffen zijn onder meer Bonte vliegenvanger 

(kerngebied meer oostelijk gelegen), Koekoek (sterk achteruitgaande soort), ….  

Conclusie: in het Elsenbos zijn de meeste algemenere bosvogels aanwezig en zijn ook enkele 

soorten van jong bos en halfopen zones (met rode lijstsoort Boompieper) aanwezig. De natuurak-

ker is aantrekkelijk voor verschillende soorten als onder andere Putter, Kneu en Patrijs. Opval-

lend is de hoge broeddichtheid van Boomkruiper in de bosbestanden.  



Algemene beschrijving 

 

Pagina 50 van 124

 

 

Niet broedvogels 

Het belang van het bosgebied voor doortrekkende en overwinterende vogels is beperkt.  

2.4.7.2 Zoogdieren 

Er werd met uitzondering van het zomeronderzoek van vleermuizen geen gerichte inventarisatie 

uitgevoerd van zoogdieren in het Elsenbos maar volgende soorten komen er zeker voor: 

• Rode eekhoorn: komt verspreid over het bos voor. 

• Ree: er is in het Elsenbos een kleine populatie (5 à 10 dieren) aanwezig. Onder meer op 6 

april ’10 waarneming van 7 ex. in bestand 5f. Langs de N111 zijn er regelmatig aanrijdingen 

met Reeën. 

• Vos: komt (sporadisch?) voor, in 2009 was er een waarneming aan het speelbos en op 22 

sept 2010 was er ook een waarneming (M. Wouters, waarnemingen.be).  

• Konijn: komt in klein aantal voor.  

• Haas: verschillende waarnemingen vooral in de graslanden en bosranden (o.a. bestand 5a). 

 
foto: prent van –lopend- Ree in bestand 1a (24/03/10) 

2.4.7.3 Vleermuizen 

Zomeronderzoek 

In de periode mei tot augustus 2010 werd gedurende 6 avonden en 2 ochtenden onderzoek 

gedaan naar het voorkomen van vleermuizen in het Elsenbos (Vleermuizenwerkgroep, inventarisa-

tie: Borms F. en verwerking A. Lefevre). Zie volledig rapport in Bijlage 6. 

Er werden slechts twee soorten aangetroffen, namelijk Gewone dwergvleermuis die vooral 

foerageerden langs de dreef tussen bestanden 2e-3e en 2h-4a en in de rest van het bos maar 
sporadisch werd aangetroffen. Er was een eenmalige waarneming van Rosse vleermuis ten 

oosten van bestand 2j.  

Tijdens het kolonie-onderzoek werden geen zwermende vleermuizen aangetroffen.  

Conclusie: zoals regelmatig in andere bossen gedomineerd door homogene naaldhoutbestan-

den wordt vastgesteld, is de diversiteit aan soorten en de dichtheid beperkt. Gewone dwerg-

vleermuis waarvan de zomerkolonies in woningen in de omgeving aanwezig zullen zijn, komen 

in aanzienlijke aantallen in het bos jagen met voorkeur voor de dreef en bosranden.  
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Figuur 2.19: waarnemingen van Gewone dwergvleermuis (zwart) en Rosse vleermuis (rood) op 14 juli 2010 

 

Winterverblijfplaatsen 

In en in de directe omgeving van het Elsenbos zijn 27 bunkers uit 1917 gelegen. Hiervan liggen 

er 21 binnen het plangebied. In 2005 zijn de 12 meest geschikte bunkers ingericht als winter-

verblijfplaats voor vleermuizen, wat vooral het plaatsen van een ijzeren deur inhield. Zie situe-

ring op kaart 2.9.  

In onderstaande grafiek is het aantalverloop per soort van overwinterende dieren in de ingerich-

te bunkers in het plangebied weergegeven (gegevens Vleermuizenwerkgroep). Hieruit blijkt dat 
vooral Watervleermuis (Md) wordt aangetroffen, naast Gewone/Grijze grootoorvleermuis 

(PAa), Franjestaart (Mn) en Baard/Brandtsvleermuis (Mmb). 

Er is na een terugval na de inrichting in het najaar van 2005 een duidelijke toename van het 

aantal overwinterende dieren en dan vooral van de meer kritische Watervleermuis. In 2009 en 

2010 bleef het aantal overwinterende dieren rond de 50 schommelen. 

Figuur 2.20: overwinterende vleermuizen in bunkers in plangebied 
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2.4.7.4 Herpetofauna 

In de poelen die meestal maar tijdelijk water bevatten, werden geen amfibieën aangetroffen. De 
poel in het VELT-terrein is een voortplantingsplaats voor Gewone pad en Bruine kikker.  

Levendbarende hagedis werd niet waargenomen en zijn er ook geen waarnemingen in het re-

cente verleden. Geschikte biotopen voor deze soort zijn onder meer wel de bestanden 3b en 

6c. 

Wel was er een waarneming van Hazelworm in 2008 aan bestand 3b (H. Wouters). Een tiental 

jaar geleden was er een waarneming van 2 ex. ten zuiden van bestand 4c. 

2.4.7.5 Invertebraten 

Dagvlinders 

Sinds 2007 wordt door Hugo Wouters vlindertellingen in het Elsenbos uitgevoerd. In de periode 

april tot augustus werd er (in 2009 en 2010) minstens maandelijks een telling uitgevoerd. 2008 

was een slecht vlinderjaar en werd er maar beperkt geïnventariseerd. 2009 en 2010 waren re-

levante inventarisatiejaren en werd op 8 verschillende plaatsen in het bosgebied gedurende 15 

min. geteld. Hieronder worden de resultaten van de tellingen door Hugo Wouters bondig be-

sproken: 

• Atalanta: regelmatig waargenomen in 2007, slechts enkele waarneming in 2009 en 2010. 

• Boomblauwtje: algemeen, vooral aan bestand 3b (2009: 14 ex. – 2010: 25 ex.). 

• Bont zandoogje: algemeen, vooral langs bosranden (2009: 12 ex. – 2010: 8 ex.) . 

• Bruin blauwtje (Rode lijst: Kwetsbaar): in klein aantal waargenomen, vooral aan de 

natuurakker (2008: 7ex. – 2009: 0 ex. – 2010: 3 ex.)..  

• Bruin zandoogje: zeer algemeen, vooral in bestand 3b en 4a (2009: 98 ex. – 2010: 49 ex.). 

• Citroenvlinder: slechts in klein aantal waargenomen (2009: 3 ex. – 2010: 5 ex.) 

• Dagpauwoog: vrij algemeen, verspreid over de open plekken (2009: 7 ex. – 2010: 15 ex.). 

• Distelvlinder: algemeen in invasiejaar 2009 (40 ex.), in andere jaren nauwelijks 

waargenomen. 

• Eikenpage: werd op 28 juli 2010 voor het eerst waargenomen in het Elsenbos, en dit aan 

de natuurakker. 

• Gehakkelde aurelia: vrij algemeen (2009: 5 ex. – 2010: 8 ex.). 

• Groot dikkopje: vooral in 2009 algemeen aan de natuurakker in bestand 2a (2009: 24 ex. – 

2010: 1 ex.). 

• Groot koolwitje: vrij algemeen (2009: 8 ex. – 2010: 12 ex.). 

• Hooibeestje: toch nog vrij algemeen in natuurakker en heideveld in bestand 3b (2009: 5 ex. 

– 2010: 7 ex.) 

• Icarusblauwtje: vrij algemeen in de open plekken (2009: 6 ex. – 2010: 7 ex.). 

• Klein geaderd witje: slechts enkele ex. (2009: 0 ex. – 2010: 2 ex.) . 

• Klein koolwitje: zeer algemeen in de open plekken (2009: 35 ex. – 2010: 58 ex.). 

• Kleine vos: enkele in 2007 2 ex. waargenomen, anders geen waarnemingen. 

• Kleine vuurvlinder: een van de algemeenste dagvlinders, zeker op de heideterreintjes 

(2009: 16 ex. – 2010: 142 ex.). 

• Koninginnepage: enkel in 2007 waargenomen (2 ex.). 

• Oranjetipje: enkel in 2007 1 ex. waargenomen, . 

• Oranje zandoogje: algemene soort, vooral aan de natuurakker (2009: 25 ex. – 2010: 21 ex.). 

• Zwartsprietdikkopje: vrij algemeen, vooral in het grasland van bestand 4a (2009: 4 ex. – 

2010: 14 ex.). 
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Tijdens de tellingen werd in 2009 16 soorten (304 ex.) en in 2010 18 soorten (379 ex.) 

dagvlinders waargenomen.  

Met uitzondering van Bruin blauwtje en Eikenpage zijn de overige aangetroffen soorten alge-
meen tot vrij algemeen in Vlaanderen.  

Conclusie: uit de vrij gedetailleerde inventarisaties blijkt er in het Elsenbos een vrij rijke vlin-

derfauna aanwezig te zijn. De natuurakker, de heideterreinen, enkele bosranden, etc. blijken vrij 

rijk te zijn aan dagvlinders zowel naar soorten als naar dichtheden. Het is daarom belangrijk dat 

er voldoende open plekken en brede bosranden behouden blijven. De voorziene zomen rond de 
nieuwe aanplanten zijn alvast gunstig. 

 
foto: zeer zeldzame albino-vorm van Kleine vuurvlinder (foto: Hugo Wouters 5 sept ‘10) 

Nachtvlinders 

Er werden ook verschillende nachtvlinders waargenomen (H. Wouters): 

• Groene weide-uil: op 1 aug ’09 werden 2 ex. van deze zeldzame nachtvlinder 

waargenomen op het heideterrein in bestand 3b.  

• Metaalvlinder: deze dagactieve nachtvlinder werd tweemaal waargenomen in bestand 3b.  

• Sint-Jacobsvlinder: enkele exemplaren in bestand 5a. 

• Verder ook nog: Gamma-uil, Gewone heispanner, Groene eikenbladroller, Haarbos, 

Lieveling, Stro-uiltje, Zilverstreep, Zuringspanner. 

Sprinkhanen 

In september 2010 werden de verschillende open plekken (met gebruik van batdetector) 

onderzocht naar het voorkomen van sprinkhanen:  

• Bruine sprinkhaan: enkele ex. in bestanden 2h en 2g. 

• Grote groene sabelsprinkhaan: vrij algemeen onder meer in bestand 2g. 

• Knopsprietje: enkele ex. in heideterrein in bestand 3b. 

• Krasser: vrij algemeen onder meer in bestand 2h (zoom), 2g, 5d 

• Ratelaar: vrij algemeen onder meer in bestanden 2h, 4a 

• Sikkelsprinkhaan: enkele ex. in bestand 2h en vrij algemeen in bestand 3b. 

• Struiksprinkhaan: vrij algemeen, onder meer in de bosrand van bestanden 3b en 4a 

• Zuidelijk spitskopje: vrij algemeen aanwezig in de grazige open plekken en in bestand 3b. 

De waargenomen soorten zijn algemeen in Vlaanderen (Decleer, K. et al., 2000).  

Interessante zones voor sprinkhanen zijn de zomen langs de jonge aanplanten en de 

heideterreinen. 
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Libellen 

Er werden maar beperkte libellen waargenomen (2010): 

• Bruinrode heidelibel: in augustus ’10 in bestand 5j. 

• Grote keizerlibel: verschillende ex. onder meer in bestand 3b. 

• Paardenbijter: in augustus ’10 verschillende ex. verspreid over het bos. 

• Vuurjuffer: enkele ex. aan de poel in bestand 5j. 

 

2.4.8 Bosdifferentiërende elementen 

2.4.8.1 Natte zones en poelen 

Er zijn enkele vochtige zones of poelen in het plangebied aanwezig, namelijk: 

• Poel in 5j: recent gegraven (sept ’09) grote poel in bestand 5j. In de poel blijft maar beperkt 

permanent water staan. Gezien de poel nog maar vrij recent is, heeft de vegetatie zich nog 
maar nauwelijks ontwikkeld 

• Bospoel en natte zone in 3e: langs de noordrand is een niet permanent waterhoudende 

bospoel aanwezig. Op de westrand van dit bestand is een vochtige zone aanwezig met 
mosbulten die wijzen dat de zone in natte periodes tijdelijk onder water staat.  

 
foto: vochtige zone in westrand 3e 

• Depressie in 2f: op de noordrand van bestand 2f is een niet permanent waterhoudende 

depressie aanwezig.  

2.4.8.2 Aanplanten en open plekken 

De jonge aanplanten en zeker ook de open plekken zorgen voor een belangrijke ecologische 
meerwaarde in het plangebied. Een overzicht van de voorkomende aanplanten en open plek-
ken wordt gegeven in Tabel 2.21 (zie ook kaart 2.5). In dit overzicht zijn de verschillende brede 
zomen die rond de jonge aanplanten aanwezig zijn niet meegenomen. 
 
Tabel 2.21. overzicht van recente aanplanten en open plekken in het Elsenbos 

Bestand Aanplant 

2c aanplant (2005) van Zomereik 

2g aanplant (2005) van Zomereik 

2h aanplant (2007) van Zomereik bijgemengd met Haagbeuk, Zoete kers, Hazelaar, lijsterbes 

4a noordelijke helft bestaat uit ongeveer 15 jaar oude aanplant met inheems loofhout (Zomereik, 
Haagbeuk, Zwarte els, …) en struiken als Eenstijlige meidoorn met ertussen opslag van berk 

4d aanplant van Zomereik van ongeveer 20 jaar oud 

8a aanplant (2008) met vooral Zomereik en ook Beuk en Zwarte els en inheemse struiksoorten 
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 Verjongingsgroep 

5f op de oostrand is er 0,35 ha met natuurlijke opslag van (Zwarte) den 

6c de zuidelijke helft bestaat uit natuurlijke opslag van (Zwarte) den en berk 

  

 Open plek 

1a bestaat uit een grote akker (3,2 ha) met in het zuidelijk deel een strook met berk 

2a een met akkeronkruiden ingezaaide natuurakker (0,92 ha) omgeving door een strook grasland 
en een speelweide (0,3 ha) in het oosten 

2e door bestrijding van Am. eik is er een kleine kapvlakte van 0,2 ha aanwezig 

2j weiland van 1 ha 

3b een heideterrein van 1 ha met enkele geplagde zones en wat opslag van berk en den 

4a samen met nog een deel op 4d is er een grasland van 0,6 ha aanwezig 

5a hooiland van 3,5 ha 

5d kapvlakte van 0,7 ha 

5e grasland van 0,2 ha met rijen Zomereik erop 

5h weiland van 1,1 ha 

5i door bestrijding van Am. eik is er een kleine kapvlakte van 0,46 ha aanwezig 

5j hooiland van 0,7 ha 

6c heideterrein van 0,46 ha 

2.4.8.3 Merkwaardige bomen 

Er komen in het plangebied verschillende bomen voor die omwille van hun omvang of ouder-
dom als ‘merkwaardige bomen’ werden genoteerd (zie Tabel 2.22 en kaart 2.9). 
 

Tabel 2.22: overzicht van merkwaardige bomen 

Bestand Beschrijving 

2d op de westrand staan er verschillende Beuken waarvan er 4 een omtrek hebben van meer 
dan 2 m, de dikste is 2,7 m 

2f op de grens van 2f  met 3c staat een Beuk met een omtrek van 2,95 m 

2f een zware Mammoetboom (2,38 cm in 2009) in het oostelijk deel van het bestand (geg. H. 
Wouters) – terug te vinden op de website monumental trees.com 

2h in de noordoosthoek van het bestand staan 2 zwaardere Bindwilgen (Salix x rubens) met een 
omtrek van ongeveer 2 m 

3b in het midden van het heidegebied staan 2 zware Zomereiken waarvan de dikste een omtrek 
van 3,1 m heeft 

3e in de oude houtkant op de noordrand van 3e staat een Zomereik met een omtrek van 2,2 m 

5f zware Weymouthden (± 2 m omtrek) op noordrand van het bestand 

5j aan de oostelijke toegangsweg t.h.v. bestand 5j staat een Zomereik met een omtrek van 3,1 
m 

6b centraal in het bestand staat een Zeeden (Pinus pinaster) met een omtrek van ongeveer 2 m 

 
Waardevol zijn zeker de verschillende oudere Zomereiken en Beuken waarvan de zwaarste 
Zomereiken minstens 150 jaar oud zijn.  
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foto links: dreef met Zomereik tussen 3e en 4a – foto rechts: vrij zware Beuk op westrand 2d 

2.4.8.4  Houtkanten en bomenrijen 

Binnen het plangebied komen een aantal jonge houtkanten en oudere bomenrijen voor. 
 

Tabel 2.23: overzicht van houtkanten en bomenrijen 

Bestand Beschrijving 

2a in de noordrand van dit bestand is er over 80 m een rij oudere Zomereiken aanwezig 

2d op de westrand van dit bestand is een bosrand aanwezig met Wilde lijsterbes, hakhout van 
Zomereik, Spork, berk, Zwarte els,… 

3e op de noordrand van dit bestand is een oude houtkant aanwezig met hakhout van Zwarte els 
en enkele Zomereiken 

Perceel 3 
en 6 

op de zuidrand van de percelen 3 en 6 is een vrij sterk onderbroken dreef van Zomereik aan-
wezig. De zwaarste bomen hebben een omtrek tot 2,2 m. In het oostelijk deel is er enkel aan 
de noordzijde een rij aanwezig. 

5a in het oostelijk deel van het grasland is aan beide zijden een rij met vrij zware Zomereiken 
aanwezig.  

5e in dit klein bestand zijn 4 rijen met Zomereiken aanwezig. 

5j op de oostrand van het grasland staat een rij Grauwe abelen  

 
Vermeldenswaardig is de aanwezigheid van een rietkraag op de zuidgrens van het plangebied, 
namelijk in de gracht ten zuiden van bestand 2h en in de gracht ten oosten van de bestanden 
2d-2j is een (smalle) rietkraag aanwezig. 

  
foto links: oude houtkant in 3e   –   foto rechts: rij met Zomereik ten noorden van de natuurakker 



Algemene beschrijving 

 

Pagina 57 van 124

 

 

2.4.8.5 Bunkers 

Er zijn binnen het plangebied 21 bunkers uit WOII gelegen (zie kaart 2.9). Een deel van deze 

bunkers zijn afgesloten als overwinteringsplaats voor vleermuizen. Enkele bunkers die toeganke-

lijk zijn, worden als speelplek gebruikt of is er sluikafval aanwezig. 
 

   
foto links: bunker als speelplek in 2e   –   foto rechts: afgesloten bunker in 5g 
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2.5 Opbrengsten en diensten 

De opbrengsten die het Elsenbos genereren zijn afkomstig uit de verkoop van hout en het 
verpachten van gronden. 

2.5.1 Houtverkoop 

Sinds de aankoop in 2004 er is enkel in 2008 een houtverkoop geweest. Het betrof 3.087 stuks 

bomen met een totaal volume van 1.094 m³ verdeeld over de soorten Grove den, Corsicaanse 

den en Amerikaanse eik. Er werden ook 5 Servische sparren gekapt. 
 

2.5.2 Pacht 

De jaarlijkse opbrengst van het verpachten van bijna 8 ha grasland en akker bedraagt 312,- €. 

 

2.5.3 Jacht 

Het jachtrecht van het plangebied is niet verpacht. 
 

 

2.6 Boswegen en infrastructuur 

2.6.1 Boswegen 

Het Elsenbos beschikt over een uitgebreid netwerk van boswegen. Zie kaart 2.11. 
 
De boswegen hebben verschillende functies: 

• Wandelpad: er zijn 8,3 km paden enkel voor wandelaars voorzien. 

• Fiets- en wandelpad: er zijn 5,1 km paden zowel toegankelijk voor fietsers als voor wande-
laars. 

• Ruiterpad: door het bos loopt 7,3 km ruiterpaden afgescheiden van de andere paden. 

• Geen toegang: 0,8 km van de bospaden zijn niet toegankelijk. 
 

De verschillende functies van de boswegen zijn aangeduid door middel van toegangsborden 

van ANB, namelijk 46 bordjes voor ruiterpad, 4 voor wandelpad, 2 voor wandel- en fietspad en 

3 met verboden toegang. 

 

2.6.2 Recreatieve en educatieve infrastructuur 

Het noordoostelijk deel van het Elsenbos of perceel 5 is normaliter niet toegankelijk.  

 

De hoofdingangen van het bos zijn voor voertuigen afgesloten met een bareel. Dit is zo aan het 

Hazepad ter hoogte van bestand 2d, aan de toegang vanuit de parking aan het kerkhof en aan 

de toegang ter hoogte van bestand 5j. 

Het is ook aan de hoofdtoegangen dat er infoborden aanwezig zijn, dit is: 

• ingang aan kerkhof: groot infobord met overzichtskaart en korte toelichting over Elsenbos. 

• aan Hazepad: aan begin bestand 2a infobord met overzichtskaart. 

• aan zuidelijke parking: groot infobord met overzichtskaart en korte toelichting over Elsen-
bos. 

• ingang Oude Ertbrandstraat: aan deze oostelijke ingang aan bestand 5j is er een klein info-
bord aanwezig. 

Bestand 3a bestaat uit speelbos (1,89 ha – zie kaart 2.5), er is geen specifieke infrastructuur aan-

wezig. 

De oostelijke zijde van bestand 2a bestaat uit een speelweide (1,62 ha). In deze weide is er een 
houten totempaal met er rond houten zitbankjes aanwezig.  
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Zitbanken zijn beperkt tot één zitbank op de westrand van bestand 3f. 
 

  
foto links: speelweide in 2a  – foto rechts: ruiterpad in 2d 

2.6.3 Openbare nutsvoorzieningen 

De hoofdingang van het bos ligt aan de parking aan het kerkhof aan de Vossenveldlaan. Hier is 

een vrij ruime parking voor meer dan 20 wagens voorzien.  

Een andere belangrijke toegang is gelegen aan de zuidelijke parking nabij de Frans Hotag-

straat. Op deze halfverharde parking is er plaats voor minstens 10 voertuigen en is er ook een 

kleine speeltuin aanwezig.  
 

2.6.4 Wandel- en fietsroutes 

Langs of doorheen het Elsenbos lopen enkele routes: 

• Wandelroute ‘Lopen langs het elzen- en mastenbos’: deze route van 9 km loopt deels door 
het Elsenbos, namelijk langs de dreef op de zuidrand van het bos en dan via het kerkhof 
naar Hoogeind. Deze wandelroute is niet aangeduid op het terrein. 

• Fietsroutenetwerk Antwerpse Kempen: dit netwerk loopt van noord naar zuid door het bos 
en is deels halfverhard met dolomiet. De route is aangeduid met de specifieke bordjes van 
de fietsknooppuntroutes. 

 
 

2.7 Knelpunten 

In het Elsenbos is er sinds de aankoop in 2004 heel wat gebeurd: het bosgebied werd recreatief 

goed ontsloten en voorzien van een padennetwerk, speelbos, speelweide en werden info- en 

toegangsborden geplaatst. Er zijn verschillende bebossingen uitgevoerd en er werd aan heide-

beheer gedaan. Het aantal knelpunten in het bosgebied is dan ook beperkt.  

 
• Invasieve soorten: er is al een intensieve bestrijding van Am. vogelkers en Am. eik in het 

bosgebied gebeurd. Er zijn nog enkele locaties waar die soorten aanwezig zijn en in de pri-

vate bestanden op de zuidrand zijn er nog heel wat zaadbomen aanwezig. Ook zijn er op 

verschillende plaatsen invasieve tuinplanten aanwezig waar bestrijding nodig is. Door de in-

tensieve bestrijding is het bos momenteel maar beperkt structuurrijk en zal het nog enige ja-

ren duren voor er zich een volwaardige struiklaag heeft ontwikkeld. 

• Verpachte graslanden: de huidige verpachte gronden hebben enkel een landbouwgebruik 

en zijn er zeker in grasland 5a verschillende gebiedsvreemde constructies en stapelplaat-

sen aanwezig.  

• Honden: het bosgebied wordt vrij veel gebruikt om honden uit te laten en zijn er heel wat 

honden niet aangelijnd. Het voorzien van een hondenweide kan hieraan deels een oplos-

sing bieden. 
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• Scherpe begrenzing: zeker op de zuidrand is de overgang naar het aangrenzend voetbal-

terrein erg strikt en op de westrand van bestand 2d is er weinig buffer naar het aangren-

zend akkerland.  

 

        
foto links: scherpe grens op zuidrand bos – foto rechts: bestand 5f na bestrijding Am. vogelkers en in achtergrond gebieds-

vreemde constructies 
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3 Beheerdoelstellingen 

3.1  Uitgangspunten 

De verschillende functies en de beheervisie voor het Elsenbos zijn gebaseerd op een aantal 

basisprincipes en criteria: 

3.1.1 Criteria duurzaam bosbeheer en beheervisie openbare bossen 

In het Bosdecreet wordt uitgegaan van multifunctioneel bosbeheer waarbij de diverse functies 

die een bos tegenwoordig vervult (economische, ecologische, recreatieve, milieubeschermende, ...) 

zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd zonder de draagkracht van het bosecosysteem te 

overschrijden. Om op een verantwoorde manier op die wisselende behoeften in te spelen, werk-

te de Vlaamse overheid een beheervisie rond duurzaam bosbeheer uit die in alle openbare 

bossen in Vlaanderen van toepassing is. In 2003 werd dit verder concreet vertaald door het 

vaststellen van de criteria voor duurzaam bosbeheer
5
 die gelden voor alle openbare bossen en 

de bosgebieden in het VEN. In Tabel 3.24 worden de belangrijkste elementen uit de visie rond 

duurzaam bosbeheer opgesomd in relatie tot het Elsenbos. Hieruit blijkt dat het Elsenbos reeds  

voldoet aan heel wat criteria. 
 

Tabel 3.24: belangrijke elementen uit de beheervisie rond duurzaam bosbeheer in openbare bossen en de 

criteria voor duurzaam bosbeheer 

Doelstelling Actuele toestand in plange-

bied 

Mogelijke maatregelen 

Selectieve en variabele hoogdunning i.f.v. een structuurrijk en gevarieerd bosbeeld 

Aandacht voor toekomstbomen, voorrang 

voor inheemse soorten.  

Er werden recent dunningen in de 

Grove denbestanden uitgevoerd en 

exoten als Am. eik werden intensief 

gekapt  

� aanduiden en vrijstellen van 

toekomstbomen in aanplanten 

� hoogdunning in homogenere 

Grove denbestanden 

Schade door bosexploitatie beperken 

Schade aan bomen beperken, vaste rui-

mingstracés gebruiken, niet exploiteren in 

kwetsbare boszones, aangepaste schoon-

tijd, erkende bosexploitanten, lastenboek, 

milieuvriendelijke oliën en brandstoffen, …  

Het grootste deel van het bos is 

weinig gevoelig aan exploitatie  

� vaste ruimingspistes 

� geen exploitatie in kwetsbare 

zones 

� manueel uitdragen van hakhout 

Natuurlijke processen als uitgangspunt 

Ten minste 20% van de totale bosop-

pervlakte moet bestaan uit of in omvor-

ming zijn naar gemengde bestanden
6
 

o.b.v. inheemse en standplaatsgeschik-

te boomsoorten 

Meer dan 80% van het bos bestaat 

uit inheemse gemengde bestanden 

� selectieve hoogdunning toe-

passen om dominantie Grove den 

te beperken 

� inheemse soorten bevoordelen 

                                                                    
5
 B.Vl.R. 27/6/2003 tot vaststelling van de criteria voor duurzaam bosbeheer voor bossen gelegen in het Vlaamse Ge-
west.  
6
 gemengde bestanden = bestaan uit min. 2 boomsoorten en de hoofdboomsoort neemt max. 80% van het grondvlak in 

(dus min. 20% inheemse boomsoorten) of minder (of 80% van totale stamtal voor bestanden jonger dan 30 jaar) 



Beheerdoelstellingen 

 

Pagina 62 van 124

 

 

Doelstelling Actuele toestand in plange-

bied 

Mogelijke maatregelen 

Omvorming homogene exotenbestan-

den tot gemengde bestanden met min. 

30% van de bedekkingsgraad of het 

grondvlak uit inheemse loofboomsoorten.  

In nagenoeg alle bestanden be-

staat het grondvlak uit minstens 

50% inheems bomen met echter 

wel een groot deel Grove den 

� selectieve hoogdunning t.v.v. 

inheemse loofbomen toepassen 

om dominantie Grove den te be-

perken 

Verhogen van het aandeel open plek-

ken in bossen: een oppervlakte van 5-

15% van de totale oppervlakte van het 

bosdomein (indiv. opp. max. 3 ha).  

De oppervlakte permanent open 

plekken bedraagt 25%, dat is inclu-

sief akkers en graslanden. Wan-

neer enkel rekening wordt gehou-

den met open plekken in bossfeer 

is dit 6,7% 

� openhouden open plekken door 

maai- en graasbeheer in graslan-

den en heide 

� ontwikkelen van zoom-

mantelvegetaties rond aanplanten 

Minimum een aantal oude bomen behou-

den in bestanden
7
. 

Er zijn verschillende oude Beuken 

en Zomereiken aanwezig.  

� een aantal boszones of bomen 

worden uit exploitatie genomen  

Het totale houtvolume als dood hout 

(staand + liggend) moet voldoende hoog 

zijn (richtcijfer min. 4%).  

Het aandeel staand en liggend 

dood hout voldoet aan het richtcijfer 

van 4% maar is de hoeveelheid 

dood hout in het bos is beperkt.  

� beschadigde of dode bomen 

laten staan  

� minderwaardige bomen niet 

verwijderen  

� dood hout niet verwijderen uit 

moeilijke exploiteerbare of kwets-

bare zones   

Maximaal natuurlijke verjonging stimu-

leren. 

Door de dunningen en de bestrij-

ding van Am. vogelkers zijn er heel 

wat plekken waar NV van gewenste 

soorten kan ontwikkelen 

� opvolgen van bestrijding Am. 

vogelkers 

Aanplantingen met plantsoen van lokale 

autochtone herkomst 
8
.  

Gebruik van erkende zaadbestanden voor 

meer algemene bossoorten.   

De recente aanplantingen werden 

uitgevoerd met inheemse soorten 

en materiaal van gekende origine 

maar niet van autochtone her-

komst.  

� bij de aanplant van bosranden 

enkel gebruik maken van plant-

goed van autochtone herkomst 

Aandacht voor bosdifferentiërende ele-

menten (poelen, open plekken, rand- en 

overgangsituaties):  

Bosranden, poelen, bunkers zijn 

aanwezig maar kunnen door speci-

fiek beheer in kwaliteit en opper-

vlakte toenemen.  

� aangepast beheer voor speci-

fieke biotopen 

� aanleg en onderhoud van poe-

len en boomrijen.  

3.1.2 Algemene visie 

De globale visie voor het Elsenbos kan in enkele basisprincipes worden samengevat. Deze leg-

gen de link tussen de verschillende bosfuncties en de criteria voor duurzaam bosbeheer. Het 

betreft: 

� Een streven naar een duurzame houtoogst met aandacht voor inheems kwaliteitshout. 

� Verhogen van de globale ecologische waarde van het bos door een keuze voor inheemse 

en streekeigen soorten, aandacht voor dood hout en licht in het bos en een biotoopgericht 
beheer rond open plaatsen, bosranden en heidezones. 

� Een maximale maar duurzame invulling van de maatschappelijke vraag naar sociaal-
recreatief en educatief medegebruik van het bos. 

� De ecologische verbinding met de omgeving verbeteren door uitbouwen van ecologische 
corridors. 

 

                                                                    
7
 Richtinggevend: 1 groep van 500 m² in bestanden tot 2 ha, 1 groep van 1.000 m² in bestanden van 2-4 ha. Min. 10 
bomen/ha.  
8
 Categorie 1: autochtone herkomst niet primordiaal voor o.a. Zomereik, Beuk, Gewone es en Zwarte els; Categorie 2: 

gebruik van autochtone Vlaamse herkomsten aangewezen: Eénstijlige meidoorn, Wilde lijsterbes, Wintereik, Sporke-
hout, …Categorie 3: zeldzame soorten waarvan geen aanplantingen meer worden uitgevoerd in de toekomst: o.a. Iep 
sp. Wilde appel, Mispel, Gelderse roos, Wilde kardinaalsmuts en Europese vogelkers.  
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Het Elsenbos is gelegen in het overgangsgebied tussen de Kempen en de Scheldepolders en 

ligt op de grens tussen een zeer bosrijk gebied in het oosten en een bosarm gebied in het wes-

ten. Hoewel maar een beperkt deel van het Elsenbos de laatste 200 jaar permanent is bebost, 

is het toch te beschouwen als een kleinere oude boskern. Rond de boskern waren er kleinere 

heide- of wastinezones
9
 aanwezig die deels in bos deels in graslanden of akkers met houtkan-

ten errond werden omgezet. Na WOII werd de economische functie van het bos nog versterkt 

door de aanplant van naaldhout en verdween in de tweede helft van de 20
ste
 eeuw geleidelijk 

het kleinschalig landschap rond het bos.  

Gezien de historische aanwezigheid van bos en de maatschappelijke behoefte aan groen- en 

bosgebieden om te recreëren, wordt het bosareaal in het plangebied verder uitgebreid en is er 

een geleidelijke omvorming naar een meer natuurlijk bos.  

Gezien de hoge ecologische waarde van de bestaande heidezones en de historische aanwe-

zigheid van heide in het plangebied, worden de bestaande zones verder natuurgericht beheerd 

en is er een beperkte uitbreiding in de randzones.  

De huidige graslanden en akkers worden deels opengehouden, deels als halfopen gebied ont-

wikkeld en deels bebost. Hierdoor wordt de boskern verstrekt, de landschappelijke samenhang 

verbeterd en de structuurrijkdom verhoogd.  

Om de landschappelijke waarde en de ecologische verbindingsfunctie van het Elsenbos met de 

omgeving te verbeteren, is het wenselijk dat er een corridor in noordelijke richting naar de Anti-

tankgracht wordt ontwikkeld en in oostelijke richting naar het groot boscomplex van het Mas-

tenbos. Hierbij is het voorzien van een ecologische corridor en veiligere fauna-oversteekplaats 

aan de N111 een belangrijk aandachtspunt (zie verder soortgerichte doelstellingen).  

Gezien de ligging van het Elsenbos nabij de dorpskern van Stabroek en de aanwezige ecologi-

sche waarden zijn de recreatieve en de ecologische functie de belangrijkste functies binnen het 

Elsenbos. De bosbouwkundige functie is ondergeschikt. 

 

3.2 Beheerdoelstellingen m.b.t. tot de economische 
functie 

Door de beperkte oppervlakte voldoende ontwikkeld en goed exploiteerbaar bos in het plange-

bied is de economische functie in het Elsenbos ondergeschikt. Dit sluit niet uit dat kappingen 

worden uitgevoerd waarbij een economische opbrengst wordt gerealiseerd. Dit wordt echter 

gezien als een gevolg dan wel als een doel op zich. 

3.2.1 Kapkwantum 

In het Elsenbos worden binnen de planperiode beperkt kappingen uitgevoerd, namelijk: 

• Hoogdunning in de naaldhoutbestanden. 

• Selectieve hoogdunning van naaldhout in de gemengde bestanden. 

• Dunning in de aanplanten met aanduiding van toekomstbomen. 

• Hakhoutbeheer in de elzenbestanden. 

 

Er wordt een jaarlijks kapkwantum vastgelegd, dat de gemiddelde jaarlijkse houtaanwas niet 

overschrijdt. De jaarlijkse aanwas verschilt naargelang de soort (bron: technische richtlijnen op-

maak beheerplan, ANB). Aan de hand van de oppervlakte die verschillende boomsoorten inne-

men, is de totale jaarlijkse volumeaanwas geschat voor de bosbestanden. Daarvoor werden de 

voornaamste boomsoorten weergegeven en werden de andere soorten in een groep van loof- 

of naaldbomen ingedeeld. 

                                                                    
9
 Een wastine bestaat uit een vlekkenpatroon van weide met vaak doornig struweel zoals meidoorn, 

sleedoorn, ... Binnen de struwelen kunnen zich bomen vestigen, omdat ze er tegen begrazing beschermd 
zijn. 
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Tabel 3.25. verwachtingen lopende jaarlijkse aanwas 

Boomsoorten(groep) 
lopende jaarlijkse aanwas 

(m
3
/ha/jaar) 

Opp. (ha) totale jaarlijkse aanwas (m3
/jaar) 

Grove den 4 17,1 68,4 m³ 

Zomereik 3 11,4 34,2 m³ 

Inheemse loofbomen 4 7,2 28,8 m³ 

uitheemse naaldbomen 10 2,37 23,7 m³ 

Totaal  38,1 155,1 m³ 

 

Op basis van de berekeningen in Tabel 3.25 wordt de jaarlijkse aanwas in de bosbestanden 

(excl. de recente aanplanten) van het plangebied op ongeveer 155 m
3
 of 4,1 m

3
/ha/jaar geschat.  

Tijdens de planperiode zal er wel beperkt worden gedund in de inheemse bestanden, in de uit-

heemse naaldhoutbestanden wordt er intensiever gedund. Het hakhout van Zwarte els in de 

bestand 3d zal worden afgezet. In alle bestanden is het houtvolume momenteel vrij laag en zal 

er binnen de planperiode in de meeste bestanden weinig of niet moet worden gekapt om een na 

te streven volume van 200 m³/ha te bereiken. 

Ook inclusief de eindkap van het Am. eikenbestand in bestand 5i en de beperkte kappingen in 

kader van de uitbreiding van de heidezones zal het kapkwantum de aanwas tijdens de planpe-

riode niet overschrijden.  

Kappingen worden gekoppeld aan beschermende exploitatievoorwaarden en voorzorgsmaatre-

gelen die bodemverdichting en andere schade aan kwetsbare bosbodems tot een minimum 

moeten beperken.  

Een duurzame houtoogst vereist dus dat kwetsbare zones worden gespaard en/of aangepaste 

exploitatietechnieken worden toegepast. 

Meer in het bijzonder betekent dit: 

� Tijdens de planperiode wordt slechts één- of tweemaal een (selectieve) hoogdunning 
uitgevoerd. 

� Gebruik van vaste uitsleeppistes en stamstapelplaatsen in de te exploiteren boszones 
waarbij kwetsbare zones worden vermeden. 

� In de kwetsbaardere hakhoutzones wordt het hout manueel of met licht materieel 

afgevoerd. 

De verkoop van dunningsproducten gebeurt zowel aan professionele bosontginners als aan 

particulieren (verkoop van kleine loten (< 50m³) aan de bevolking). Het gedund naaldhout kan dienen 

als brand- of industriehout. De kwaliteit van de producten die aan particulieren wordt verkocht 

zal vooral dienen als brandhout.   

3.2.2 Jacht 

Er is geen verpachting van de jacht in het Elsenbos en tijdens de planperiode blijft dit ook zo.  

 

3.3 Beheerdoelstellingen m.b.t. tot de ecologische 
functie 

Het Elsenbos heeft ondanks zijn beperkte omvang en ietwat geïsoleerde ligging een vrij hoge 

ecologische waarde. De soortensamenstelling van de bosbestanden is grotendeels inheems en 

op floristisch en faunistisch vlak komen interessante en zeldzamere soorten voor. 

Het Elsenbos heeft een ontwikkelingsgeschiedenis van delen met oude boskernen en zones 

met heide of wastine, gelegen in een kleinschalig landschap. Momenteel zijn er nog verschil-

lende relicten van terug te vinden als oude boomrijen, heidevegetaties, … Ook het netwerk aan 
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bunkers dat in het plangebied aanwezig is, is ecologisch waardevol als overwinteringsplaats 

voor vleermuizen.  

Een aanzienlijk deel van het plangebied is momenteel nog in landbouwgebruik. Op korte termijn 

worden die activiteiten afgebouwd wat goede potenties biedt naar natuurontwikkeling. 

Met de beoogde beheerdoelstellingen wordt ernaar gestreefd om de waardevolle elementen te 

behouden en te versterken. Dit wordt als volgt vertaald in beheerdoelstellingen: 

3.3.1 Natuurgetrouw bosbeheer 

3.3.1.1 Ontwikkeling van natuurlijke bostypes 

In de meeste bosbestanden is de soortensamenstelling van boom- en struiklaag grotendeels 

inheems en standplaatsgeschikt maar zijn de bestanden nog vrij homogeen en is de struiklaag 

door de intensieve bestrijding van Am. vogelkers maar weinig ontwikkeld. Gezien de aanwezige 

(lemige) zandgronden is het belangrijk dat soorten met een goede strooiselvertering voldoende 

aanwezig zijn zodat er zich geleidelijk een goed bufferende humus kan vormen en onder meer 

typerende (oud)bosplanten zich kunnen vestigen of uitbreiden. Naast natuurlijk verjongende 

soorten als Ruwe berk, Zwarte els en Gewone esdoorn, kunnen soorten als Haagbeuk, 

Winterlinde, Hazelaar, … worden ingeplant (is in de recentste aanplanten al gebeurd). 

De ontwikkeling van meer natuurlijke en structuurrijke bosbestanden gebeurt door: 

Nulbeheer 

De meeste bosbestanden met inheems loofhout zijn door de recent uitgevoerde bestrijding van 

Am. eik en Am. vogelkers reeds vrij ijl en wordt zoveel mogelijk gestreefd naar natuurlijke 

verjonging van gewenste boom- en struiksoorten. In deze bestanden worden er tijdens de 

planperiode geen kappingen uitgevoerd, wordt de bestrijding van de invasieve exoten verder 

opgevolgd en wordt er bij onvoldoende natuurlijke verjonging eventueel beperkt een onderetage 

met o.a. Hazelaar aangeplant. 

Hoogdunning 

In de Grove denbestanden wordt een nevenetage met gewenste soorten als Zomereik en Ruwe 

berk en Wilde lijsterbes, Spork, … in de struiklaag verder ontwikkeld. Dit gebeurt door de 

bestanden voldoende ijl te houden dat de natuurlijke verjonging van de gewenste soorten zich 

maximaal kan ontwikkelen. Op langere termijn wordt gestreefd naar gemengde bestanden van 

Grove den, Zomereik, Ruwe berk, … met 30 à 50 oude Grove dennen/ha.  

Over een volledig bestand wordt niet gelijkmatig gedund maar wordt binnen een bestand in 

verschillende intensiteiten gedund waar zelfs kleinere open plekken in de bestanden kunnen 

ontstaan.  

In de bestanden met uitheems naaldhout (bestanden 3g, 4b, 5c) wordt intensief gedund zodat op 

middellange termijn (± 40 jaar) een eindkap van het naaldhout kan gebeuren.  

Hakhout 

In enkele bestanden is er hakhout aanwezig. Bestand 3a bestaat uit ouder hakhout van Zwarte 
els en het oostelijk deel van bestand 5i bestaat uit hakhout van Am. eik.  

Bestand 3a wordt verder als hakhout beheerd om de structuur in het bos te verhogen en zo 

onder meer kansen te geven aan vogels van struwelen zoals Tuinfluiter, Fitis, …. Het deel met 

Am. eik wordt kaalgekapt en ingeplant met inheems loofhout.  
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foto links: bestand 2d met veel verjonging van Wilde lijsterbes – foto rechts: hakhoutbestand 3d met els 

3.3.1.2 Ontwikkeling van bosranden en houtkanten 

De bestaande zomen rond de recente aanplanten worden verder natuurgericht beheerd met 

specifieke aandacht voor dagvlinders en worden er op de randen van bestand 2d, 5b-5c, 5d en 

7a geleidelijke bosranden ontwikkeld. De zones van minstens een 5-tal meter breed bestaan uit 

struiken en eventueel enkele overstaande bomen en worden als hakhout beheerd.   

Deze geleidelijke bosovergangen zijn waardevol voor het behoud van lichtminnende struiken 

als Grauwe wilg en zijn hybriden, Brem, … en zijn aantrekkelijk voor heel wat invertebraten als 

dagvlinders.  

De verschillende houtkanten die recent in bestand 2a zijn aangeplant, kunnen spontaan ontwik-

kelen en worden eventueel tijdens de planperiode bijgesnoeid.  

Om de landschappelijke verbinding en buffering te verhogen wordt rond delen van de oostelijke 

graslanden 5h en 5j en rond grasland 2j een houtkant met inheemse struiken aangeplant. 

3.3.1.3 Dood hout en dikke bomen 

Momenteel bestaat reeds 4,1% van het houtvolume uit staand dood hout en is er beperkt lig-

gend dood hout aanwezig,. Om tegen het eind van de planperiode het aandeel dood hout te 

verhogen, worden een aantal maatregelen genomen zoals het laten staan van dode bomen en 

het voeren van een nulbeheer in enkele bestanden. 

3.3.2 Open plekken 

Momenteel bestaat 14,2 ha of 23% van het plangebied uit open plekken. Hiervan is 3,4 ha of 

5,5% van het plangebied te beschouwen als een open plek in de bossfeer (heide, zoom), de an-

dere open plekken zijn (natuur)akkers en graslanden. Van deze permanent open plekken krijgt 

er momenteel 5,66 ha of 9,3% een natuurgericht beheer. Tijdens de planperiode wordt een deel 

van de huidige open plekken bebost (bestand 1a), is er beperkte uitbreiding van de heidezone en 

krijgen alle graslanden een natuurgericht beheer zodat het totaal aan permanente open plekken 

(incl. zomen) met een natuurgericht beheer 12,33 ha zal worden (of 20,3% van het plangebied). 

De huidige open plekken in de bossfeer worden verder natuurgericht beheerd en beperkt uitge-

breid, waarbij een interne corridor wordt ontwikkeld. De akkers en graslanden worden op korte 

termijn vrij van pacht en zullen deels worden ontwikkeld als bos en halfopen gebied en deels als 

grasland worden open gehouden.  

3.3.2.1 Heide en heischraal grasland 

De heidezone van 1,1 ha in bestand 3b wordt verder opengehouden en wordt er voor de ont-

wikkeling van heide en het behoud van invertebraten gebonden aan zandige open plekken 

kleinschalig geplagd.  
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Het heideperceel van 0,46 ha in bestand 6c wordt eveneens verder opengehouden en wordt er 

een corridor aangelegd met de noordelijkere open plek in bestand 5d (0,67 ha) die momenteel 

als heischraal grasland aan het ontwikkelen is. Hiervoor wordt de opslag van den in bestand 5f 

gekapt. Die corridor moet de migratie van onder meer invertebraten (dagvlinders, sprinkhanen, …), 

Hazelworm, … tussen de verschillende heide- of heischrale zones verbeteren en sluit verder 

ook aan bij de grotere (half-)open plek in bestand 5a. Dergelijke corridors in een bosgebied zijn 

ook aantrekkelijk als foerageergebied voor vogels en vleermuizen.  

3.3.2.2 Natuurakker 

De natuurakker (0,9 ha) in bestand 2a wordt verder behouden als waardevol biotoop voor zeld-

zamer wordende akkervogels als Patrijs, voor minder algemene akkeronkruiden, invertebraten, 

…. Door de aanwezigheid van graanresten is de akker aantrekkelijk voor overwinterende zang-

vogels. Het beheer van de akker bestaat erin om de twee jaar in het vroege voorjaar (begin 

maart) te ploegen en in te zaaien met een mengsel van granen en akkeronkruiden. Hierdoor is 

er voedsel (zaden) aanwezig voor overwinterende vogels, vinden akkervogels er schuil- en 

broedmogelijkheden en is het perceel door de bloeiende akkeronkruiden (Korenbloem, …) visu-

eel aantrekkelijk. 

3.3.2.3 Graslanden 

De graslanden 2j (na aflopen van de pacht in 2014), 5h en 5j krijgen een verder gezet natuurge-

richt beheer. Ook de noordrand van bestand 2a en het grasland in bestand 4a worden beheerd 

met als doel de ontwikkeling van bloemenrijke graslanden op schralere bodem en in kader van 

fauna (vooral dagvlinders). Hierin zijn ook de brede zomen begrepen die rond de jonge aanplan-

ten aanwezig zijn. Deze brede zomen worden gefaseerd extensief gemaaid.  

In grasland 2j wordt een hoogstamboomgaard aangelegd met oude fruitrassen (cfr. Boomgaar-

denstichting).  

3.3.3 Bos- en wastine-ontwikkeling 

Door het bebossen van 2,68 ha in bestand 1a –na het vrijkomen van de pacht in 2014- wordt 

het bosgebied van het Elsenbos uitgebreid en versterkt. Deze bosstrook zal een bufferende 

werking hebben naar de vrij drukke weg Hoogeind-Dorpsstraat en zal de ecologische verbin-

ding naar het noorden toe verbeteren. Langs de Vossenveldlaan die loopt naar het gemeentelijk 

kerkhof komt een brede bosrand. 

Het huidig grasland van 3,5 ha in bestand 5a wordt vanaf 2014 ontwikkeld als een wastinege-

bied. Dit houdt in dat er her en der struweel, kleine groepjes bomen en brede bosranden kun-

nen ontwikkelen maar dat er nog een duidelijke open zichtas wordt behouden. Het beheer zal 

bestaan uit een zeer extensieve seizoensbegrazing. Dergelijke structuurrijke zones hebben 

goede potenties om een hoge biodiversiteit te herbergen en zijn geschikte broedbiotopen voor 

zeldzamere soorten als Boompieper. 

3.3.4 Soortgerichte doelstellingen 

• Het beheer van de graslanden, bosranden en wastine is naast opwaardering van de floristi-

sche waarden ook vooral gericht op het behoud en de ontwikkeling van invertebraten met 

als best zichtbare groep de dagvlinders. 

• Optimaal behoud van de bunkers als overwinteringsplaatsen vleermuizen. In bestand 5a 

worden eventueel 3 bunkers ingericht (is minder prioritair gezien aanwezigheid van reeds inge-

richte bunkers en aanzienlijke ingreep om ze goed af te sluiten). 

• Bijkomende voortplantingsplaatsen voor amfibieën. De aanleg van een poel in het grasland 

2j.  

• Biotoopverbetering voor Hazelworm: Op de randen van de heidezones in bestand 3b en 6c 

worden enkele zonbeschenen kleine stapels met gekapt hout als schuilplaats voor Hazel-

worm aangelegd.   
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• Het nulbeheer en behoud van oude bomen is gunstig voor holenbroeders als spechten, 

Boomklever, …. zo heeft de Zwarte specht behoefte aan voldoende oude Grove dennen. 

Het behoud van de oude bomen is belangrijk en aantrekkelijk voor boombewonende vleer-

muizen als Gewone grootoorvleermuis, Gewone baardvleermuis, Ruige dwergvleermuis, 

Rosse vleermuis,  …  

• Ontwikkeling van akkeronkruiden en akkervogels. De natuurakker in bestand 2a wordt ver-

der natuurgericht beheerd.  

• Om een veiligere fauna-oversteekplaats voor onder meer Ree te bekomen, wordt er tussen 

bestand 1a en de Melsenlaan een zone voorzien waar verkeersremmende maatregelen 

(drempels, asverschuivingen, …) worden voorzien, er geen verlichting aanwezig is en er aan  

beide zijden van de weg een strook van ongeveer 20 m open blijft (solitaire bomen kunnen 

wel) om overstekend wild zicht te geven. Deze zone is ook belangrijk om de vliegroutes van 

vleermuizen tussen de Schans van Smoutakker en het Elsenbos te verbeteren. Idealiter 

zou een faunatunnel op deze locatie moeten worden voorzien, er wordt onder meer met 

AWX overlegd in hoeverre dit kan worden gerealiseerd. 

3.4 Beheerdoelstellingen m.b.t. tot de sociale en 
educatieve functie 

Het Elsenbos kent momenteel vrij intensief recreatief gebruik en dan vooral als wandel- en 

fietsbos. Een duurzaam recreatief gebruik van het bos is al grotendeels uitgebouwd en wordt 

tijdens de looptijd van het beheerplan verder opgevolgd.  

De primaire toegangspunten tot het Elsenbos blijven de ingang aan de parking aan het kerkhof 

en de ingang aan de parking aan het VELT-terrein. Secundaire toegangen zijn het noorden en 

het zuiden van het Hazepad en de ingang aan de Oude Ertbrandstraat.  

Het Elsenbos blijft een gebied waar enkel zachte recreatie, dus wandel-, fiets- en speelgebied, 

is toegelaten en zijn er voor de verschillende recreatievormen lussen binnen het gebied voor-

zien.  

Gezien het bos door heel wat recreanten als uitloopplaats voor honden wordt gebruikt en er de 

problematiek is van niet aangelijnde honden wordt aan de zuidelijke parking een hondenzone 

(0,7 ha) voorzien. In deze omheinde zone kunnen honden vrij rondlopen. De hondenzone wordt 

onderhouden (o.a. maaien, vuilnisbak legen) door de gemeente. 

De bestaande wandelpaden worden behouden.  

Ook het bestaande fietspadennetwerk en het afzonderlijke ruiterpad worden behouden. Het rui-

terpad wordt om praktische redenen licht aangepast aan bestand 5j en na stopzetten pacht op 

de oostrand van bestand 2j verder aangelegd. 

De paden worden begaanbaar gehouden maar niet verhard.  

De aanwezige speelweide (0,30 ha) in bestand 2a met totempaal en houten zitblokken en het 

speelbos (2 ha) in bestand 3a worden behouden.  

 

De educatieve functie kan worden versterkt door aan scholen de mogelijkheid te geven om on-

der begeleiding specifieke biotopen als een poel of heideperceel te komen bezoeken.  

Naast de bestaande infoborden aan de natuurakker en aanplanten, wordt een infobord over 

overwinterende vleermuizen voorzien aan een ingerichte bunker langs het pad in bestand 6d.  

De overige ingerichte bunkers worden voorzien met een bordje ‘vleermuisvriendelijk object’ (in 

aanvraag). Aan de nieuwe poel in bestand 2j wordt een infobord geplaatst.  
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3.5 Beheerdoelstellingen m.b.t. tot de milieube-
schermende functie 

Het Elsenbos ligt tussen de dorpskernen van Stabroek en Putte-Kapellen en vormt een groene 

buffer tussen beide woonkernen. 

 

Algemener hebben bossen een sterk regulerende impact op het grondwater. Ze zorgen ervoor 

dat het neerslagwater tijdelijk opgehouden wordt en geleidelijk aan de vrije loop krijgt. Ook de 

nutriënteninspoeling vanaf de landbouwpercelen wordt door het bos gebufferd. 

 

3.6 Beheerdoelstellingen m.b.t. tot de wetenschap-
pelijke functie 

De actuele wetenschappelijke functie van het Elsenbos is beperkt tot een monitoring van dag-

vlinders en overwinterende vleermuizen. De bunkers worden normaliter jaarlijks geteld op 

overwinterende vleermuizen. Voor de dagvlinders is het waardevol om die monitoring verder te 

zetten en het effect van beheermaatregelen op de populaties op te kunnen volgen en eventueel 

bij te kunnen sturen.  
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4 Beheermaatregelen 

4.1 Bosverjonging 

Bijna 1/3
de
 van de bosbestanden hebben een leeftijd jonger dan 40 jaar en ongeveer de helft zit 

in de leeftijdsklasse van 61 tot 80 jaar. Gezien de aanwezigheid van verschillende jonge aan-

planten, de geplande bosuitbreiding en de recent uitgevoerde sterke dunningen in de oudere 

bestanden wordt er dan ook maar beperkt bijkomende verjonging voorzien in het plangebied.  

De verjonging zal bestaan uit het inplanten van twee kleinere open plekken die door het bestrij-

den van Am. eik zijn ontstaan, namelijk 0,22 ha in bestand 2e en 0,46 ha in bestand 5i. Ook het 

kaalgekapt deel Am. eiken in bestand 5i met een oppervlakte van 0,68 ha wordt ingeplant. 

Deze plekken worden ingeplant met standplaatsgeschikt inheemse loofboomsoorten die een 

goed afbreekbaar strooisel hebben zoals Haagbeuk, Winterlinde (max. 10%), Zoete kers en Ha-

zelaar, naast soorten als Zomereik (max. 20%). De aanplant gebeurt bij voorkeur met plantmate-

riaal van autochtone herkomst. 

 

4.2 Bosomvorming 

Reeds meer dan 90% van het plangebied bestaat uit bosbestanden met inheemse soorten. Bo-

somvorming op korte termijn is dan ook beperkt tot het bestand (0,68 ha) met Am. eik in bestand 

5i waar de Am. eiken worden kaalgekapt en wordt ingeplant met inheemse loofbomen. De 

nieuwe aanplant wordt dan als hakhout beheerd. 

 

4.3 Bebossingswerken 

Binnen de planperiode is de bebossing (= creëren van bos waar er voordien geen bos was) voorzien 

van bestand 1a. Hier is langs de Vossenveldlaan een bebossing van 2,70 ha voorzien zonder 

de aan te leggen bosrand mee te rekenen.  

In voorkomend geval is naast hoogstwaarschijnlijk natuurlijke verjonging met Ruwe berk, Bos-

wilg, .. een bebossing met als hoofdsoorten (plantverband 1,5 x 1,5 m) Haagbeuk, Zwarte els, 

Gewone es en Zomereik (max. 20%), naast soorten als Zoete kers en Winterlinde, het meest 

aangewezen. In de struiklaag is Hazelaar een aangewezen soort. Het gebruik van plantmateri-

aal van autochtone herkomst is voor de boomsoorten wenselijk en voor de struiksoorten een 

vereiste. 

 

4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 

4.4.1 Vrijstellen en zuiveren 

Vrijstellen of zuiveren wordt tot het minimum beperkt maar zal gebeuren indien dit voor het wel-

slagen van de aanplant of verjonging nodig wordt geacht. Mogelijke problemen zijn overwoeke-

ring door braam en overvloedige bijmenging van exoten, berk of wilg in jonge aanplanten of na-

tuurlijke verjongingsgroepen.  

Vanaf een leeftijd van 15 à 20 jaar zullen toekomstbomen worden aangeduid en vrijgesteld.  
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4.4.2 Exotenbestrijding 

In het Elsenbos is er recent een intensieve bestrijding van de invasieve soorten Am. vogelkers 

en Am. eik uitgevoerd en dient deze bestrijding momenteel vooral verder te worden opgevolgd.   

Om blijvende kolonisatie te vermijden, is het meer dan wenselijk dat er in de enkele private 

bosbestanden op de zuidrand ook bestrijding van beide soorten zou plaatsgrijpen. Indien dit 

gebeurt kan op termijn het Elsenbos relatief eenvoudig gevrijwaard worden van deze twee inva-

sieve soorten.  

Voor de rest zijn er maar weinig uitheemse struik- en boomsoorten meer aanwezig in het bos. 

Omdat Gewone esdoorn een gevestigde waarde in het bos is geworden, wordt deze soort niet 

als te bestrijden soort beschouwd.  

Enkele solitaire zwaardere exoten als de Mammoetboom, de Zeeden, de Weymouthden, enkele 

populieren en een klein bestand met Sitkaspar (bestand 4a) die in het bos aanwezig zijn, kunnen 

behouden blijven.  

 
Boomlaag 

De overblijvende Am. eiken in onder meer bestand 5g en 6a worden gekapt en bestreden. Het 

betreft veelal doorgeschoten hakhout van Am. eik. De stammen worden afgezet en met glyfos-

aat behandeld. Om educatieve reden worden op de rand van bestand 6a een tweetal stoven 

van Am. eik behouden. 

De aanwezige Acacia in de noordrand van het hakhoutbestand in 5i worden bestreden.  

De jonge rij met paardekastanjes in bestand 3e worden gekapt. 

 
Struiklaag 

De komende jaren is er nog nazorg en strikte opvolging van de bestrijding van Am. vogelkers 

en Am. eik.  

De exoot Amerikaans krentenboompje is vrij talrijk aanwezig maar breidt zich niet massaal uit. 

Indien blijkt dat deze soort te sterk gaat uitbreiden, wordt ze bestreden.  

Verder is de aanwezigheid van probleemsoorten in de struiklaag is beperkt tot: 

- Pontische rododendron: vooral in bestanden 3g, 3h en 5f komen groepjes voor.  

- Theeboompje: op de zuid- en westrand van het VELT-terrein staat er een rij van deze 

(geringere) invasieve exoot. 

- Mahonie: één struik is aanwezig in de oostrand van bestand 4a. 

- Bamboe (Sasa palmata).: op de zuidrand is een groepje aanwezig. 

Om verder verspreiding te vermijden, worden deze soorten verwijderd (gekapt en/of manueel uit-

getrokken).  

 
Kruidlaag 

Op plaatsen waar er tuinafval werd gestort komen verwilderde tuinplanten als Bonte gele dove-

netel voor, zoals op de zuidrand van bestand 2i en 7a. Ook Ierse klimop is een vervelende soort 

en komt voor net voorbij de ingang aan het kerkhof (bestand 5f). Om verdere verspreiding te 

vermijden, worden deze soorten manueel uitgetrokken.  

Verder wordt er op toegezien dat er geen tuinafval in en rond het plangebied blijft liggen om te 

vermijden dat tuinsoorten of uit tuinen afkomstige exemplaren zich in het Elsenbos zouden ver-

spreiden. 
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4.5 Kapregeling 

Volgende kappingen worden in het plangebied uitgevoerd, zie ook Tabel 4.26 en kaart 4.1a: 

 

4.5.1 Hoogdunning 

In de oudere loofhout- en dennenbestanden wordt een hoogdunning uitgevoerd.  

De omlooptijd in de oudere Zomereiken- en Grove dennenbestanden bedraagt normaliter 8 jaar 

en zal er gezien de recente dunning in 2008 binnen de planperiode zal er maximaal tweemaal 

in deze bestanden worden gedund. Zeker in de bestanden die ook al in 2008 werden gedund, 

zal zeker bij de eerste dunning weinig of niet worden gedund.  

In de bestanden met uitheems naaldhout wordt er intensiever gedund en bedraagt de omloop-

tijd eveneens 8 jaar.  

Ook in de jongere loofhoutbestanden (20 tot 40 jaar) wordt er intenser gedund met een omloop-

tijd van 8 jaar.  

Om de structuuropbouw te verhogen wordt er niet gelijkmatig over een bestand gedund. Ook 

wordt er in enkele bosranden sterker gedund in kader van bosrandontwikkeling of het vrijstellen 

van dreefbomen. Zo wordt in de westrand van bestand 5g sterk gedund en worden de dreefbo-

men langs het centrale pad tussen de Oude Ertbrandstraat en het Hazepad vrijgesteld. Ook de 

oude dreef op de noordrand van bestand 3e wordt vrijgesteld.   

In de aanplanten worden dunningen uitgevoerd volgens de toekomstboommethode waarbij 

bomen die kunnen doorgroeien worden aangeduid. Gezien de aanplanten vanaf 2005 en later 

dateren, wordt er binnen de planperiode maar éénmaal gedund (ongeveer 20%), wel wordt nog 

een facultatieve dunning voorzien voor eventuele vrijstelling.  

 

4.5.2 Selectieve hoogdunning 

Om het aandeel exoten in enkele bestanden te verminderen, wordt tijdens de planperiode een 

selectieve hoogdunning uitgevoerd, namelijk: 

• Bestand 3g: in dit klein bestand worden de aanwezige Fijnsparren en Corsicaanse dennen 

uitgekapt. 

• Bestand 4c: de Corsicaanse dennen in de zuidwesthoek van het bestand worden selectief 

gekapt. 

• Bestanden 5f, 5g en 6a: de aanwezige Am. eiken worden selectief gekapt.  

 

4.5.3 Hakhoutkapping 

In bestand 3d wordt het hakhout van Zwarte els afgezet met een omlooptijd van 16 jaar. Het 

bestand wordt opgeslitst in 2 houwen (H1,H2) namelijk het oostelijk deel (0,44 ha) en het weste-

lijk deel (0,19 ha). 

Gezien bestand 3d vrij vochtig en bijgevolg kwetsbaarder is, wordt het vrijgekomen hout manu-

eel of met licht materiaal uit het bestand afgevoerd.  

 

4.5.4 Eindkap 

In kader van natuurontwikkeling of bosomvorming worden er twee zones kaalgekapt: 

• Bestand 5f: de opslag (0,36 ha) in het oostelijk uiteinde van dit bestand wordt kaalgekapt en 

verder als heidezone beheerd. Wel kunnen er enkele berken blijven staan. 

• Bestand 5i: het bestand (0,68 ha) met Am. eik in het oostelijk deel van dit bestand wordt 

kaalgekapt en heringeplant met inheems loofhout.  
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4.5.5 Spontane ontwikkeling 

In een beperkt aantal bestanden namelijk een deel van bestand 4a en een deel van bestand 4c 

wordt er een nulbeheer ingesteld. Deze zones kunnen binnen de planperiode spontaan verder 

ontwikkelen. Op termijn is het wenselijk dat er meer oudere Zomereikbestanden uit exploitatie 

worden genomen. 

 

4.5.6 Veiligheidskapping 

Langs de paden, wegen en de grens met private eigendommen worden de zwaardere bomen 

regelmatig opgevolgd en als er een veiligheidsrisico is voor vallende takken of zelfs volledig 

bomen, wordt er overgegaan tot veiligheidskap (takken of volledige boom). 

 

Het overzicht van de kapregeling is weergegeven in Tabel 4.26. 
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Tabel 4.26: Kapregeling 

Bestand 
Opp 

(ha) 
Hoofdboom-soort aanplant-jaar 

te kappen 

soort 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

Opmerkingen 

2b 0,41 zE/gD ± 1960 gD      X        X        

2c 0,67 zE 2005 zE      O        X       toekomstbomen 

2d 2,07 rBe ± 1960 rBe      X        X        

2e 2,63 zE ± 1950 gD      X        X        

2f 1,33 gD ± 1960 gD      X        X        

2g 0,46 zE 2005 zE      O        X       toekomstbomen 

2h 2,35 zE 2007 zE      O        X       toekomstbomen 

2i 0,31 zE ± 1950 zE      X        X        

3a 1,89 zE/zEls ± 1960 zE:zEls      X        O        

3c 0,36 rBe ± 1980 rBe      X        X        

3d 0,63 zEls ± 1950 zEls      H1        H2        

3e 3,02 zE/zK/Esd 1979 LH/pKa      X/Xs        X       selectieve kap paar-
dekastanje 

3f 1,37 gD 1950 gD      X        X        

3g 0,29 Ep/Pc/rBe 1955 Ep/Pc      Xs        Xs        

3h 0,33 zE 1955 zE      X        X        

4a 0,86 zE/zK/hB/zEls ± 1995 zE/zEls Xs     X        X       toekomstbomen 

4b 0,48 Pc 1960 Pc      X        X        

4c 0,63 zE/gD/Pc 
1973 (Pc) 

1950 (gD) 
Pc      Xs        Xs   

    
 

4d 0,71 zE ± 1985 zE      X        X        

5b 1,11 zE ± 1950 zE      X        X        

5c 1,19 Pc 1960 Pc      X        X        

5e 0,20 zE ± 1950 zE      X        X        

3,50 gD ± 1950 gD/aE      X/Xs        X        

0,19 zE ± 1950  zE      X        X        5f 

0,36 Pc opslag Pc E                     

5g 4,63 gD/zE ± 1950 gD/aE      Xs        X       
selectieve dunning 

Am. eik 

1,39 gD ± 1950 gD      X        X        5i 

0,68 aE ± 1960 aE  E                    
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Bestand 
Opp 

(ha) 
Hoofdboom-soort aanplant-jaar 

te kappen 

soort 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

Opmerkingen 

0,21 zE ± 1950 zE      X        X        

6a 1,39 zE ± 1950 zE/aE      X/Xs        X       selectieve dunning 

Am. eik 

6b 2,56 gD/zE ± 1950 gD/zE      X        X        

6c 0,43 Pc opslag Pc      X        X        

6d 1,79 zE ± 1950 zE      X        X        

7a 3,62 gD ± 1950 gD      X        X        

8a 1,81 zE 2008 zE      O        X       toekomstbomen 

X = hoogdunning 

Xs = selectieve hoogdunning 

O= facultatieve dunning 

H = hakhout 

E = eindkap/kaalkap 

de vermelde oppervlakte heeft enkel betrekking op de zones waar wordt gekapt 
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4.6 Bosexploitatie 

Het grootste deel van het Elsenbos is weinig gevoelig voor betreding en exploitatie. Niettemin 

dient de exploitatie in het plangebied omzichtig te gebeuren en te worden opgevolgd.  

Ruimingspistes 

Langs de aanwezige wandel-, fiets- en ruiterpaden (zie kaart 4.2) kunnen gekapte bomen wor-

den afgevoerd. Er wordt vermeden dat de vochtige zones (vooral in het westelijk deel) met machi-

nes worden doorreden. 

Op de randen van het bos zijn enkele houtstapelplaatsen voorzien (zie kaart 4.1a). 

Paden gebruikt als exploitatieroute of ruimingspiste worden indien nodig na bosexploitatie her-

steld.  

Schoontijd 

In alle bestanden wordt een schoontijd van 15 maart tot 30 juni gerespecteerd. 
 

4.7 Brandpreventie 

Door de verdere afname van homogene naaldhoutbestanden zal de brandgevoeligheid van het 

bosgebied afnemen. Het bosgebied is vanuit verschillende wegen (Vossenveldlaan, Oude Ert-

brandstraat, Heuvels, …) goed bereikbaar voor hulpdiensten.  

   

4.8 Open plekken 

Binnen het plangebied worden er heel wat zones opengehouden en natuurgericht beheerd. De-

ze open plekken zijn floristisch belangrijk voor het behoud en de ontwikkeling van vegetaties 

van heide en schrale graslanden en faunistisch belangrijk als leefgebied voor onder meer dag-

vlinders, sprinkhanen, kevers, … Zie kaart 4.1b. 

Volgende plekken worden permanent opengehouden en beheerd: 

• Natuurakker en strook grasland bestand 2a 

De natuurakker van 0,93 ha wordt tweejaarlijks in het vroege voorjaar (begin maart) ge-

ploegd en ingezaaid met een mengsel van granen en akkeronkruiden: 

Haver: 15%                              

Zomergerst: 15%                      

Zomerspelt: 15% 

Tarwe: 15%                   

Zomerrogge: 15%                      

Wintertarwe: 7%                        

wikke: 3%                                 

Echte kamille: 3%                     

Korenbloem: 5%              

klaproos: 5%                  

Bolderik: 2%    

De grazige strook van 0,40 ha ten noorden en ten westen ervan wordt jaarlijks in juli ge-

maaid. 

• Zoom bestand 2h 

Rond deze jonge aanplant is een zoom aanwezig van in totaal 0,77 ha. Deze zoom krijgt 

een beheer dat gericht is op vlinders en wordt gefaseerd, ttz. iedere keer de helft van de 

breedte van de zoom, om de twee jaar gemaaid. Voorlopig is de aanplant nog omheind, de 

omheining kan vanaf 2013 worden verwijderd. 

• Grasland en hoogstamboomgaard 2j 

Dit grasland van 1,0 ha wordt vanaf 2015 beheerd als extensief grasland. Het grasland 

wordt in juni gehooid en is er eventueel extensieve nabegrazing tot in november, zoniet 
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wordt er nogmaals in september gemaaid. In het perceel grasland wordt naast een poel ook 

een boomgaard met een 100-tal hoogstamfruitbomen aangelegd. Hiervoor worden streek-

eigen oude fruitrassen gebruikt, info hierover is te vinden in de brochure Fruitwijzer uitgege-

ven door de Provincie Antwerpen (zie link: http://www.provant.be/leefomgeving/natuur 

_en_landschap/natuurbeleid/soortenbeleid/bomen_en_struiken/). 

• Heide zone 3b 

Deze heidezone wordt extensief beheerd, dit betekent dat regelmatig (4-jaarlijks) de opslag 

wordt afgezet en dat er kleinschalig wordt geplagd. Het kleinschalig plaggen gebeurt door in 

de minder waardevolle zones struisgrasland plekken tot max. 50 m² te plaggen. Zo worden 

er ongeveer 5 plagplekken aangelegd. 

• Grasland 4a en 4d 

Het vervilt schraal grasland in dit bestand wordt om de twee jaar in het najaar (oktober) ge-

maaid. Ook het deel grasland in het aangrenzend bestand 4d wordt meegemaaid. In totaal 

betreft het 0,62 ha. 

• Wastine in bestand 5a 

Vanaf 2014 wordt dit bestand van 3,5 ha ontwikkeld als een open tot half-open gebied met 

een maximale bedekking van struiken en bomen van 20%. Door zeer extensieve en niet 

jaarlijkse seizoensbegrazing over het volledige bestand kunnen er zich struwelen en kleine 

groepjes bomen ontwikkelen. Indien er teveel vervilting of verruiging van onder meer bra-

men optreedt, kan er worden bijgemaaid.  

De begrazingsdruk is max. 0,3 GVE/ha/jaar waarbij minstens de eerste 10 jaar enkel sei-

zoensbegrazing (juni tot oktober) wordt toegelaten en bij onvoldoende ontwikkeling van stru-

welen wordt er een jaar niet begraasd (time-gap). Als grazers worden bij voorkeur paarden 

(ezels) en koeien gebruikt.  

Op termijn, nadat het aandeel ruigtekruiden in de wastine erg laag is, kan de begrazings-

blok (tijdelijk) worden uitgebreid met de heischrale zones in bestanden 5d en 5f.  

 

  
foto links: voorbeeld van een (vrij gesloten) wastine  - foto rechts: Galloways als grazers in halfopen gebied 

• Heisschrale zone in bestand 5d en 5f 

Het huidig open bestand 5d en het in 2011 te kappen deel in bestand 5f wordt beheerd als 

een heischraal grasland/ruigte. Om de 3 jaar wordt in het najaar (oktober) tot 80% van de 

open plek gemaaid. Tevens worden er enkele zones kleinschalig geplagd, een 5-tal plekken 

van 100 m².  

• Grasland in bestand 5h 

Het ecologisch beheer in dit perceel van 1,16 ha wordt verder gezet namelijk een maaibeurt 

in juli en nabegrazing.  

• Grasland in bestand 5j 

Dit grasland van 0,73 ha wordt via de oostrand van bestand 5i met elkaar verbonden en is 

er ook een maaibeurt in juli met nabegrazing.  
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• Heidezone in bestand 6c 

In deze zone van 0,46 ha wordt de opslag regelmatig verwijderd en worden een 5-tal plek-

ken tot 100 m² geplagd.  

• Zoom bestand 8a 

Rond deze jonge aanplant is een zoom aanwezig van in totaal 0,23 ha aanwezig. Deze 

zoom krijgt een beheer dat gericht is op vlinders en wordt gefaseerd, ttz. iedere keer de 

helft van de breedte van de zoom, om de twee jaar gemaaid. Voorlopig is de aanplant nog 

omheind, die omheining kan vanaf 2014 worden verwijderd.  

 

4.9 Gradiënten en bosrandontwikkeling 

Zie kaart 4.1b.  

Verspreid over het plangebied worden de houtkanten en de aanwezige zoom- en mantelvegeta-

ties verder ontwikkeld. Dit betekent dat er voor zoombeheer over een breedte van minimaal 2 m 

vanaf de bosrand om de 2 à 3 jaar wordt gemaaid, dit om dominantie van struiken en bramen 

terug te dringen (zie hoger). Voor mantelbeheer wordt in een strook van minimaal 5 m naast en-

kele opgaande bomen de overige bomen als hakhout beheerd. Deze geleidelijke bosranden zijn 

belangrijk voor onder meer heel wat vlindersoorten. 

Volgende bosranden en houtkanten krijgen een specifiek beheer (zie voor nummering kaart 4.1b):  

• Bosrand bestand 2d (B1): aan de westzijde van dit bestand wordt over een lengte van 430 

m een 6 m brede interne bosrand ontwikkeld. Opgaande bomen en struiken (Zwarte els, Zo-

mereik, berk, Wilde lijsterbes, Spork) worden als hakhout beheerd (6-jaarlijks) en blijven zwaar-

dere bomen als o.a. de Beuken staan. In de zones waar er geen struiken aanwezig zijn, 

wordt bijkomend Hazelaar ingeplant. Er wordt op toegezien dat er –voor zover mogelijk- 

geen overhangende takken naar de aanpalende percelen aanwezig zijn. 

• Bosrand bestand 5g en 6c-6d (B2): aan de westzijde van bestand 5g en aan beide zijden 

van 6c wordt over een lengte van 270 m een 20 m brede interne bosrand ontwikkeld. In het 

vrij homogene Grove dennenbestand in 5g worden de eerste twee rijen bomen gekapt, 

wordt het strooisel verwijderd en wordt de opslag van struiken regelmatig afgezet zodat er 

hier zich ook heide of heischrale vegetatie kan ontwikkelen. Ook in de oost- en westrand 

van bestand 6c wordt over telkens 50 m lengte een 10 m brede bosrand ontwikkeld. Hier-

door ontstaat er een brede bosrand die een verbinding vormt tussen het open gebied ten 

zuiden van het bos en het heideperceel in bestanden 5d en 5f. 

• Bosrand bestand 7a (B3): aan de oostzijde van dit bestand wordt over een lengte van 110 

m een 6 m brede interne bosrand ontwikkeld. Dit door de aanwezige opgaande bomen en 

struiken 6-jaarlijks als hakhout af te zetten. 

• Bosrand bestand 5a (B4): aan de noordzijde van dit bestand wordt over een lengte van 

330 m een 15 m brede en golvende externe bosrand ontwikkeld. Dit gebeurt na ontwikke-

ling van het bestand als wastine en wordt deze rand tijdelijk uit het begrazingsbeheer ge-

houden zodat er spontaan opslag van struiken en bomen (berk, lijsterbes, brem, …) kan ont-

wikkelen. Als de bedekking voldoende is (meer dan 50%), wordt de bosrand ook in het ex-

tensief begazingsbeheer ingeschakeld en wordt er indien nodig regelmatig een deel van de 

opslag afgezet. 

• Bosrand bestand 1a (B5): bij de bebossing van dit bestand wordt op de oostrand over een 

lengte van 250 m een 10 m brede bosrand aangelegd. In deze bosrand worden inheemse 

loofhoutsoorten als Hazelaar, Haagbeuk, Eenstijlige meidoor, Sleedoorn, … aangeplant. Na 

voldoende ontwikkeling (± 10 jaar) wordt een deel van deze bosrand als hakhout beheerd. 

Doel is alvast om de eikendreef langs de Vossenveldlaan voldoende vrij te houden.  

• Houtkant bestand 2a (H1): deze houtkant van 350 m rond bestand 2a werd in 2009 aan-

geplant en wordt op regelmatige tijdstippen (± 4-jaarlijks) gesnoeid.  
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• Houtkant bestand 2j (H2): rond dit grasland wordt een houtkant van 450 m aangelegd. De-

ze houtkant bestaat vooral uit Eenstijlige meidoorn met beperkte inmenging van Sleedoorn, 

Spork en Spaanse aak. Bij voldoende ontwikkeling wordt de houtkant regelmatig gesnoeid.  

• Houtkant bestand 5h en 5j (H3): aan de noordzijde van bestand 5h en de westzijde van 5h 

en 5j wordt een houtkant van 420 m aangelegd. Deze houtkant bestaat een gemengde 

houtkant met Eenstijlige meidoorn, Hazelaar, Haagbeuk, Sleedoorn, … De houtkant kan 

uitgroeien maar opgaande bomen worden als hakhout beheerd.  

Al het hout dat vrijkomt bij het hakhoutbeheer en het afzetten of snoeien van struiken wordt af-

gevoerd. 

 

4.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van 
fauna en flora 

Het merendeel van de beheermaatregelen zijn erop gericht om de biologische waarden in het 

plangebied te behouden of te verhogen. Er worden enkele specifieke maatregelen voor 

soort(groepen) genomen. 

 

4.10.1 Poel voor amfibieën 

In bestand 2j wordt een bijkomende poel in het grasland aangelegd. Deze poel heeft een op-

pervlakte van ongeveer 100 m², is op zijn diepste punt tussen 1,5 à 2 m en heeft licht aflopende 

oevers. Deze poel zal normaliter jaarrond waterhoudend zijn en dient vooral als voortplantings-

plaats voor amfibieën (Bruine kikker, Gewone pad, Alpenwatersalamander, …). Er wordt op toege-

zien dat er zich geen ongewenste exoten (waterplanten, schildpadden, vissen, …) in de poel te-

rechtkomen.  

4.10.2 Bunkers als overwinteringsplaats vleermuizen 

De 3 bunkers in bestand 5a worden eventueel bijkomend ingericht als overwinteringsplaats voor 

vleermuizen. Dit houdt in dat er een ijzeren deur met een invliegspleet wordt geplaatst en dat 

andere openingen in de bunker worden dichtgemaakt. Gezien de aanwezigheid van heel wat 

ingerichte bunkers in en rond het plangebied en de ligging buiten het bos is de inrichting van 

deze bunkers minder prioritair.  

4.10.3 Schuilplaatsen voor Hazelworm 

Hazelworm komt in klein aantal voor in het Elsenbos. Om het gebied geschikter te maken, wor-

den enkele kleinere houtstapels op de rand van de heidezones in bestanden 3b, 6c en 5d ge-

plaatst. Deze houtstapels moeten zeker tijdens het voorjaar in de voormiddag zonbeschenen 

worden.  

 

4.11 Dood hout en oude bomen 

4.11.1 Dood hout 

De meeste bosbestanden in het plangebied zijn vrij jong en is er weinig dood hout aanwezig. 

Om het aandeel staand en liggend dood hout te verhogen, worden volgende maatregelen ge-

nomen: 

• Alle dode bomen blijven staan, tenzij er een veiligheidsrisico is. 

• Een deel van de gekapte Am. eiken blijven -al dan niet gestapeld- liggen. 

• In enkele zones is er een nulbeheer. 
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4.11.2 Oude bomen 

Alle zwaardere bomen in het plangebied worden behouden. 

De dreefbomen langs de centrale dreef en op de noordrand van bestand 3e worden vrijgesteld 

zodat er geen overschaduwing van aangrenzende bomen.  

 

4.12 Beheersmaatregelen en richtlijnen m.b.t. toe-
gankelijkheid 

4.12.1 Plan wegennet – opengestelde boswegen 

Het Elsenbos is recreatief belangrijk en dit voor zachte recreatie.  

In het kader van het besluit rond de toegankelijkheid van bosgebieden en natuurreservaten (Be-

sl. Vl. Reg. 5 december 2008) is het verplicht om een toegankelijkheidsplan en -reglement op stel-

len met aanduiding van de toegankelijke wegen, specifieke bebording en aanduiding van speci-

fieke zones met aangepaste regels (bv. hondenzones…).  

In Bijlage 9 is de toegankelijkheidsregeling toegevoegd.  

Op kaart 4.2 is toegankelijkheid en de zonering van het plangebied weergegeven, het bebor-

dingsplan is weergegeven op kaart 4.3. 

Wandelpaden 

Er is een lus van wandelpaden in en rond het Elsenbos met een totale lengte van 8,47 km.  

Vanaf de twee parkings kan er worden gewandeld naar het Hazepad of naar de Oude Ert-

brandstraat.  

Bijkomend wordt er een wandelpad voorzien op de oostgrens van bestand 4a (momenteel is er al 

een padje aanwezig). 

Fietspaden 

Het fietsknooppuntnetwerk loopt door het Elsenbos en is er een lus van fietspaden van in totaal 

3,07 km. Deze paden kunnen ook als wandelpad worden gebruikt.   

Bij de aanleg van de hoogstamboomgaard in bestand 2j wordt het fiets- en wandelpad op de 

oostrand verbreed zodat het beter toegankelijk wordt voor wandelaars en fietsers. 

 
Ruiterpad 

Door het Elsenbos loopt een afzonderlijk ruiterpad met een totale lengte van 7,20 km. Op de 

oostrand van bestand 5j wordt het ruiterpad verlegd en is er een directe doorsteek naar de Ou-

de Ertbrandstraat in plaats van eerst een stuk langs het grasland.  

Bij de inrichting van het grasland 2j wordt op de oostrand een afzonderlijk ruiterpad voorzien die 

aansluiting geeft op de ’s Hertogendijk. 

 
Gemotoriseerd verkeer 

Binnen het plangebied zijn er geen paden waar gemotoriseerd verkeer wordt toegelaten tenzij 

occasioneel voor bosexploitatie.  

 
Ruimingspistes 

Ruimingspistes of exploitatiepaden die niet samenvallen met een toegankelijk pad zijn niet toe-

gankelijk.  
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4.12.2 Speelzones 

De speelweide van 0,30 ha in bestand 2a en het speelbos van 1,88 ha in bestand 3a worden 

als officiële speelzones behouden. De totempaal en de houten zitbanken blijven een aantrek-

kingspunt, andere bijkomende speeltuigen worden er niet geplaatst. Wel kunnen er op aan-

vraag van de jeugdverenigingen enkele boomstammen in het speelbos worden geplaatst. 

 

4.12.3 Hondenzone 

In het noordelijk deel van bestand 4a wordt er in 2012 een hondenzone van 0,71 ha aangelegd. 

Deze hondenzone wordt omheind met kastanjepalen en een afsluiting van minstens 1,2 m 

hoog. Aan de zuidrand en in de noordoosthoek is er een toegang (sluissysteem) naar de hon-

denzone. Aan de zuidrand wordt er een zitbank en ook een vuilnisbak geplaatst.  

Langs de omheining wordt een haag met inheemse struiken (Eenstijlige meidoorn, Spork, Hazelaar) 

aangebracht. 

Binnen de hondenzone worden de grazige zones -zeker tijdens de zomermaanden- intensief 

gemaaid en wordt er normaal gedund in de boszones. 

Het maaibeheer, het proper houden van de hondenzone en het ledigen van de vuilnisbak ge-

beurt door de gemeente. 

 

4.12.4 Eénmalige of occasioneel georganiseerde activiteiten 

Grotere éénmalige doortochten voor wandelaars, MTB’s, … door het plangebied kunnen mits 

voorafgaandelijke aanvraag bij ANB, afdeling Antwerpen worden toegelaten.  

 

4.12.5 Recreatieve infrastructuur 

Zie kaart 4.3 voor het bebordingsplan. 

 
Toegankelijkheidsborden 

Volgende toegankelijkheidsborden zijn er in het plangebied aanwezig: 

• Voor wandelaars: 5 borden (A00) aan de wandelpaden. Er worden aan het wandelpad op 
oostrand bestand 4a twee borden bijgeplaatst. 

• Voor fietsers: 6 borden (A01) waar er telkens een bord met honden aan de leiband (A14) 
wordt bijgeplaatst. 

• Voor ruiters: 46 borden (A02) zijn er in het plangebied reeds aanwezig. Hiervan dient er in 

bestand 5j één te worden verplaatst en dient er na inrichting van bestand 2j een bord op de 
zuidrand te worden geplaatst. 

• Voor het speelbos/speelweide: 4 borden (Z01) aan speelbos en speelweide. 

• Voor de hondenzone: er wordt een bord (Z05) geplaatst aan de 2 ingangen van de honden-
zone in bestand 4a. 

• Verboden doorgang: er worden 4 nieuwe borden (V15) geplaatst. 

 
Infopanelen 

Aan de twee belangrijkste toegangspunten naar het bos, namelijk aan de parking kerkhof en 

aan de zuidelijke parking staan er twee grote infopanelen met een toegankelijkheidskaart met 

pictogrammen en een bondige tekst met informatie over het Elsenbos.   

Aan twee kleinere toegangen, namelijk aan de Oude Ertbrandstraat en aan het Hazepad staat 

er een bord met een overzichtskaart van het Elsenbos. 
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Barelen 

Om ongewenste recreanten buiten het bos te houden is er op drie toegangspunten een bareel 

voorzien. 

 
Zitbanken 

Er worden 3 nieuwe zitbanken geplaatst:  

- een zitbank aan de parking kerkhof ter hoogte van de bareel. Deze wordt geplaatst met 

het zicht op de weide 5a. 

- een zitbank op de zuidwesthoek van bestand 2h langs het brede pad. 

- een zitbank op de zuidrand van de hondenzone (binnen de omheining). 

Verder wordt er een picknickbank geplaatst in de speelweide nabij de natuurakker. 

 
Vuilnisbakken 

De aanwezigheid van vuilnisbakken wordt beperkt tot de ingangen aan de twee parkings en aan 

de hondenzone. De gemeente staat in voor het ledigen van de vuilnisbakken. 

 

4.13 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de jacht 

Er wordt niet gejaagd in het plangebied.  

Bestrijding van schadelijke soorten kan binnen de regels van de jachtwetgeving plaatsvinden. 

 

4.14 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de vis-
serij 

Niet van toepassing 

 

4.15 Beheersmaatregelen en richtlijnen m.b.t. ge-
bruik niet houtige bosproducten 

In het plangebied zullen er geen niet-houtige bosproducten worden gebruikt. 

 

4.16 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. cultuur-
historische elementen 

Niet van toepassing.  

 

4.17 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de mili-
eubeschermende functie 

Geen specifieke maatregelen. 

 

4.18 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de we-
tenschappelijke functie 

Er bestaan geen specifieke richtlijnen met betrekking tot het uitvoeren van wetenschappelijk 

onderzoek. Enkel moet voor het plaatsen van instrumentaria (peilbuizen, paaltjes, …) de toelating 

gevraagd worden aan ANB. 
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4.19 Werken die de biotische of de abiotische toe-
stand van het bos wijzigen 

In het plangebied zijn er volgende richtlijnen: 

• Reliëfwijziging: enkel in het kader van natuurontwikkeling zijn er beperkte reliëfwijzigingen 

(graven poel, plaggen) mogelijk. 

• Wegenaanleg: wegen/paden in het plangebied worden niet verhard en er wordt met uitzon-

dering van een ruiterpad in bestand 2j geen nieuwe paden voorzien. Wel worden de paden 

onderhouden zodat ze goed toegankelijk blijven. 

• Waterbeheersing: de doorgangen van de grachten onder de wandelpaden worden openge-

houden. Ook in het westelijk deel van het bosgebied worden de gemeenschappelijke grach-

ten langs de bestanden 2h en 2d en 2j opengehouden. De gracht ten zuiden van de dreef 

tussen het VELT-terrein en het Hazepad wordt (beperkt) geruimd om zo een betere afwate-

ring van het VELT-terrein te hebben.  

In de rest van het bos is er geen beheer van de grachten. 

• Wijzigen kruidlaag: het wijzigen van de kruidlaag door o.m. gebruik van herbiciden of gron-

dige bodembewerking wordt niet toegestaan. Uitzondering hierop is het bestrijden van Ame-

rikaanse vogelkers of andere agressieve exoten. 

• Gebruik prikkeldraad: is enkel toegestaan rond de graslanden en open plekken. 

 

4.20 Planning van de beheerwerken 

In welke bestanden en het tijdstip van de kappingen en dunningen zijn weergegeven in Tabel 

4.26. Overige beheersmaatregelen die de komende 20 jaar voorzien zijn, zijn weergegeven in 

Tabel 4.27. 

Opvolging: 

De opvolging van het beheerplan en de communicatie met de gemeente gebeurt door de 

beheercommissie (opgericht in kader van de beheeroverdracht). Deze commissie komt op 

initiatief van ANB jaarlijks minstens éénmaal samen en worden de uitgevoerde en geplande 

werken besproken. 
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Tabel 4.27: beheer open plekken,  bosranden en divers 

bestand beheerwerk 

Opp 

(ha)/ 

lengte (m) 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

bebossen van perceel en aanleg bosrand 

2,7 ha bos – 

300 m bos-

rand 
   X X                

1a 

afzetten van bosrand (B5) 300 x 5 m               X      

ploegen en inzaaien natuurakker begin maart 0,93 ha  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

1x maaien in juli grazige zone rond de natuurakker 0,40 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2x maaien in juni en september van speelweide 0,31 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
2a 

snoeien van houtkant (H1) 350 m    X    X    X    X    X 

2c verwijderen omheining -        X             

2d afzetten hakhout in bosrand (B1) 400 x 6 m    X      X      X     

2e aanplant van open plek 0,22 ha  X                   

2g verwijderen omheining -        X             

gefaseerd maaien zoom 0,77 ha X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
2h 

verwijderen omheining -        X             

2x maaien in juni en september 1,0 ha     X X X X X X X X X X X X X X X X 

aanleg poel 100 m²     X                

aanleg boomgaard met oude fruitrassen  0,70 ha     X                
2j 

aanplant houtkant rond grasland (H2) 450 m     X                

3b verwijderen opslag en kleinschalig plaggen 1,0 ha  X    X    X    X    X   

3e vrijstellen van oude dreef 150 m    X                 

maaien grasland in oktober 0,42 ha X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

aanbrengen van afsluiting rond hondenzone en 

voorzien van 2 toegangen 
400 m  X                   

aanplant van haag langs afsluiting max. 400 m  X                   

4a 

Ruimen van gracht op noordrand - X                    

4d maaien grasland in oktober 0,20 ha X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

verwijderen van constructies -    X                 

afsluiten van 3 bunkers -    (X)                 

extensieve seizoensbegrazing 3,50 ha    X X X X X X X X X X X X X X X X X 
5a 

ontwikkelen van bosrand en afzetten (B4)  330 x 15 m     X          X      

5d maaien om de 3 jaar (oktober) 0,67 ha  X   X   X   X   X   X   X 

5f maaien om de 3 jaar (oktober) 0,36 ha     X   X   X   X   X   X 
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bestand beheerwerk 

Opp 

(ha)/ 

lengte (m) 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

5g afzetten opslag in bosrand (B2) 180 x 20 m        X   X   X   X   X 

maaien in juli en nabegrazing 0,12 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
5h 

aanplant houtkant op rand 330 m  X                   

5i aanplant van open plekken 1,14 ha  X                   

maaien in juli en nabegrazing 0,73 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
5j 

aanplant houtkant op oostrand 100 m  X                   

verwijderen opslag en kleinschalig plaggen 0,46 ha  X    X    X    X    X   
6c 

afzetten opslag in bosrand (B2) 2 x 50 m  X   X   X   X   X   X   X 

6d afzetten opslag in bosrand (B2) 90 m     X   X   X   X   X   X 

7a afzetten hakhout in oostelijke bosrand (B3) 110 x 6 m    X      X      X     

gefaseerd maaien zoom 0,23 ha X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
8a 

verwijderen omheining -        X             

Vrijstellen centrale dreef en dreef noordrand 3e 800 m      X               

Plaatsen van 3 zitbanken en 1 picknickbank -  X X                  

Aanpassen tracé ruiterpad 5j -  X                   

Aanleg ruiterpad oostrand 2j 210 m     X                

Plan-

gebied 

Nazorg bestrijding Am. vogelkers en Am. eik - X X X   X   X   X   X   X   

 

Een continue evaluatie en opvolging van het gevoerde beheer in het studiegebied is noodzakelijk. Dit gebeurt onder meer door:  

Tabel 4.28: evaluatie en opvolging  

Beheerwerk Evaluatiemoment Evaluatie Verdere opvolging 

Heidebeheer 3-jaarlijks Behoud en uitbreiding heidevegetatie?  Kleinschalig plaggen uitbreiden 

Graslandenbeheer 3-jaarlijks Uitbreiding/vestiging gewenste soorten? geen vervilting? Intensiever maaien of nabegrazing 

Vlinderbeheer 3-jaarlijks Behoud en uitbreiding soortenrijkdom en aantallen dagvlinders? 
Aanpassen (extensiveren, wijzigen maaitijdstip-

pen, …) maaibeheer 

Speelbos/-weide 3-jaarlijjks Voldoende gebruik?  Jeugdraad/jeugddienst 

Hondenzone jaarlijks Voldoende gebruik, knelpunten? Extra sensibiliseren, aanpassen inrichting, … 
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6 Bijlagen 

 
Bijlage 1: Overeenkomst tussen gemeente Stabroek en ANB 

Bijlage 2: Algemene kenmerken per bestand 

Bijlage 3: Bosbouwopnames 

Bijlage 4: Kruistabel en soortenlijst vegetatie-opnames 2004 (bosbestanden) 

Bijlage 5: Tansley-opnames 

Bijlage 6: Rapport zomeronderzoek 2010 vleermuizen (Vleermuizenwerkgroep) 

Bijlage 7: Adviezen en participatie van de bevolking 

Bijlage 8: Verslag Openbaar onderzoek (consultatieverslag) 

Bijlage 9: Toegankelijkheidsregeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot: alle gegevens met betrekking tot de bosbouw- en vegetatie-opnames zijn ook 
digitaal te raadplegen in de Access-databank Bosbeheerpakket versie 3.43-2.16 waar 
alle gegevens van het Elsenbos zijn ingegeven (zie CD-rom). 
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Bijlage 1:  
 

Overeenkomst tussen de gemeente Stabroek en ANB in verband 
met overdracht beheer gemeentebossen 
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Bijlage 2:  
 

Algemene kenmerken per bestand 
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Bijlage 3:  
 
Rapporten bosbouwopnames 
 
Resultaten van 39 opnames in 26 bosbestanden. De opnames werden in 2004 uitgevoerd maar 

werden gecorrigeerd met de uitgevoerde kappingen in 2008 en bestrijding van Am. eik en Am. 

vogelkers in de periode 2004-2010 
 

 



Elzenbos 2 B (0,413 ha)Bosbouw:

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

374 13,38 95,8 78 14,3 14,0Zomereik 60% 52% 56%

236 11,41 64,4 78 11,4Grove den (Gewone 38% 44% 38%

10 1,16 9,8 122 20,0berk (G) 2% 4% 6%

620Totaal 26,0 170

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

100% 100% 100%79 1,25 8,8Zomereik dun

79 1,25 8,8

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

<5 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen

Elzenbos 2 B
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Elzenbos 2 D (2,007 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400

Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV1250 0

Zomereik Homogeen NV156 0

Totaal 1406 0

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

866 14,77 93,8 46 13,2 15,7berk (G) 63% 83% 92%

354 2,14 5,2 28 6,8Wilde lijsterbes (Ge 26% 12% 5%

118 0,78 2,5 29 6,5Zomereik 9% 4% 2%

39 0,20 0,4 25 7,0Sporkehout (Vuilboo 3% 1% 0%

1378Totaal 17,9 102

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):100-149

Wilde lijsterbes (Gewone l 1250 Verspreid NV

1250Totaal

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

100% 100% 100%197 1,17 4,7berk (G) dun

197 1,17 4,7

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

5-100 stuks/ha

geen

geen

Elzenbos 2 D
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Elzenbos 2 E (2,6253 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400

Amerikaanse vogelkers Verspreid NV677 260

Sporkehout (Vuilboom) Verspreid NV260 0

Totaal 938 260

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

43 3,88 32,0 113 15,0 17,5Zomereik 20% 50% 56%

30 2,10 16,6 104 17,3 17,3Grove den (Gewone 14% 27% 29%

79 1,09 5,5 42 9,0Witte els (Grauwe el 36% 14% 10%

26 0,38 2,7 45 13,3berk (G) 12% 5% 5%

39 0,25 0,8 28 7,8Sporkehout (Vuilboo 18% 3% 1%

217Totaal 7,7 58

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):150-199

berk (G) 208 Homogeen NV

Hoogte (cm):0-49

Hulst 1250 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 417 Verspreid NV

Sporkehout (Vuilboom) 417 Verspreid NV

2292Totaal

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

14% 38% 83%13 0,21 1,5berk (G) dun

14% 13% 14%13 0,07 0,3Witte els (Grauwe els) dun

71% 49% 4%66 0,27 0,1Sporkehout (Vuilboom) dun

92 0,55 1,8

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen

Elzenbos 2 E
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Elzenbos 2 F (1,3409 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 400-600

Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV156 0

Totaal 156 0

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

433 26,90 216,9 89 16,7 17,0Grove den (Gewone 100% 100% 100%

433Totaal 26,9 217

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):0-49

Hulst 1250 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 625 Homogeen NV

1875Totaal

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

100% 100% 100%79 1,27 9,5Grove den (Gewone de dun

79 1,27 9,5

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

5-100 stuks/ha

11-30 stuks/ha

geen

Elzenbos 2 F
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Elzenbos 2 I (0,309 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400

Hulst Homogeen NV156 0

Totaal 156 0

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

118 8,40 70,5 95 16,0 16,0Zomereik 33% 67% 71%

197 3,91 29,0 50 16,3berk (G) 56% 31% 29%

39 0,18 0,0 24 4,0Amerikaanse populi 11% 1% 0%

354Totaal 12,5 100

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):0-49

Zomereik 1250 Verspreid NV

1250Totaal

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

100% 100% 100%39 0,15 0,3berk (G) dun

39 0,15 0,3

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

<5 stuks/ha

geen

geen

Elzenbos 2 I
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Elzenbos 3 A (1,889 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 400-600

berk (G) Homogeen NV78 0

Zomereik Homogeen KV78 0

Hoogte(cm): 200-400

Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV235 0

Sporkehout (Vuilboom) Verspreid NV157 0

Zwarte els Verspreid NV78 0

Totaal 625 0

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

305 11,32 101,5 91 17,4 17,8Zomereik 47% 74% 78%

223 2,61 18,9 38 15,8 16,7Gewone esdoorn 35% 17% 15%

39 0,86 6,3 44 11,3berk (G) 6% 6% 5%

79 0,60 2,7 31 11,2Zwarte els 12% 4% 2%

646Totaal 15,4 129

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):0-49

Hulst 313 Verspreid NV

313Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

<5 stuks/ha

geen

geen

Elzenbos 3 A
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Elzenbos 3 B (0,1616 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 400-600

berk (G) Verspreid NV1875 625

Hoogte(cm): 200-400

Gewone esdoorn Verspreid KV313 0

Zomereik Homogeen KV156 0

Totaal 2344 625

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

669 5,13 20,8 31 9,3 11,0berk (G) 68% 58% 58%

315 3,66 15,3 39 7,3Zomereik 32% 42% 42%

984Totaal 8,8 36

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):100-149

Zomereik 1250 Verspreid NV

Hoogte (cm):50-99

berk (G) 1250 Verspreid NV

2500Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

geen

geen

geen

Elzenbos 3 B
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Elzenbos 3 C (0,359 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 600-800

Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV1719 0

berk (G) Verspreid NV469 156

Totaal 2188 156

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

1417 18,44 115,5 41 14,0 15,7berk (G) 58% 70% 75%

984 5,99 19,6 28 8,9Wilde lijsterbes (Ge 40% 23% 13%

10 1,76 17,6 150 20,0Zomereik 0% 7% 11%

39 0,23 0,7 27 9,0Sporkehout (Vuilboo 2% 1% 0%

2451Totaal 26,4 153

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):0-49

Wilde lijsterbes (Gewone l 5625 Verspreid NV

5625Totaal

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

100% 100% 100%39 0,15 0,3berk (G) dun

39 0,15 0,3

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

<5 stuks/ha

geen

geen

Elzenbos 3 C



Stamtalverdeling

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155

omtrekklasse (cm)

s
ta
m
ta
l 
(/
h
a
)

berk (G) Overige Wilde lijsterbes (Gewone lijsterbes)

Grondvlakverdeling

0

1

2

3

4

5

6

7

25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155

omtrekklasse (cm)

g
ro
n
d
v
la
k
 (
m
²/
h
a
)

berk (G) Overige Wilde lijsterbes (Gewone lijsterbes)

Elzenbos 3 C



Elzenbos 3 D (0,632 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 400-600

berk (G) Verspreid NV938 0

Sporkehout (Vuilboom) Verspreid NV469 0

Zwarte els Verspreid KV3281 313

Hoogte(cm): 200-400

Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV938 0

Totaal 5626 313

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

1024 11,66 71,0 38 13,8 15,0berk (G) 62% 73% 82%

276 1,97 8,9 30 11,8Zwarte els 17% 12% 10%

236 1,48 3,3 28 6,7Sporkehout (Vuilboo 14% 9% 4%

118 0,95 3,3 32 7,8Wilde lijsterbes (Ge 7% 6% 4%

1654Totaal 16,1 86

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):50-99

Wilde lijsterbes (Gewone l 4375 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49

Sporkehout (Vuilboom) 5625 Verspreid NV

Hulst 625 Homogeen NV

Grove den (Gewone den) 625 Homogeen NV

11250Totaal

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

50% 53% 57%79 0,43 1,6Zwarte els dun

50% 47% 43%79 0,38 1,2berk (G) dun

157 0,81 2,8

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

<5 stuks/ha

geen

geen

Elzenbos 3 D
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Elzenbos 3 E (3,018 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 600-800

Winterlinde (Kleinbladige li Homogeen KV52 0

Hoogte(cm): 400-600

Zomereik Verspreid KV52 260

Gewone esdoorn Homogeen KV52 104

Hoogte(cm): 200-400

Gewone vlier (zwarte vlier) Verspreid NV52 0

Totaal 208 365

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

157 8,53 69,1 83 16,3 17,3lork (G) 17% 45% 58%

276 4,36 24,1 45 10,5 13,2Gewone esdoorn 30% 23% 20%

236 2,99 14,5 40 8,7 9,9Zomereik 25% 16% 12%

249 2,85 10,4 38 8,3Winterlinde (Kleinbla 27% 15% 9%

13 0,13 0,5 35 10,0Tamme kastanje 1% 1% 0%

932Totaal 18,9 119

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):0-49

Sporkehout (Vuilboom) 6042 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 3958 Verspreid NV

Gewone esdoorn 1042 Verspreid NV

Zomereik 625 Verspreid NV

Hulst 417 Homogeen NV

Zomereik 208 Homogeen NV

krenteboompje (G) 208 Verspreid NV

Gewone vlier (zwarte vlier) 208 Homogeen NV

12708Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

<5 stuks/ha

geen

geen

Elzenbos 3 E
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Elzenbos 3 F (1,374 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 400-600

berk (G) Verspreid NV314 0

Hoogte(cm): 200-400

Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV1572 0

Totaal 1886 0

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

364 24,87 171,7 96 14,7 15,2Grove den (Gewone 40% 86% 92%

550 4,11 15,8 31 9,7berk (G) 60% 14% 8%

914Totaal 29,0 188

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):50-99

Wilde lijsterbes (Gewone l 10060 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49

krenteboompje (G) 4401 Verspreid NV

Zomereik 3773 Verspreid NV

Sporkehout (Vuilboom) 1886 Verspreid NV

20120Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

<5 stuks/ha

geen

geen

Elzenbos 3 F
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Elzenbos 3 G (0,292 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400

Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV2969 0

krenteboompje (G) Verspreid NV469 0

Sporkehout (Vuilboom) Homogeen NV156 0

Totaal 3594 0

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

157 7,14 59,7 77 18,5berk (G) 29% 25% 24%

39 5,47 62,0 132 23,7Corsikaanse den 7% 19% 25%

79 5,03 42,2 90 18,3Fijnspar 14% 18% 17%

39 3,79 33,3 110 17,0Zomereik 7% 13% 14%

39 3,39 25,8 104 16,5Grove den (Gewone 7% 12% 10%

157 3,35 23,0 52 14,5Zwarte els 29% 12% 9%

39 0,13 0,1 20 8,5Wilde lijsterbes (Ge 7% 0% 0%

551Totaal 28,3 246

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):100-149

Wilde lijsterbes (Gewone l 21250 Verspreid NV

Sporkehout (Vuilboom) 1875 Verspreid NV

Hoogte (cm):50-99

krenteboompje (G) 12500 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49

Zomereik 5625 Verspreid NV

Hulst 625 Homogeen NV

41875Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

5-100 stuks/ha

geen

geen

Elzenbos 3 G
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Elzenbos 3 H (0,335 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 600-800

berk (G) Verspreid NV469 0

Hulst Homogeen NV156 0

Hoogte(cm): 400-600

Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV1563 0

Hoogte(cm): 200-400

Sporkehout (Vuilboom) Verspreid NV313 0

krenteboompje (G) Verspreid NV313 0

Totaal 2814 0

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

315 15,12 119,1 78 15,3 15,3Zomereik 62% 90% 94%

197 1,75 8,1 34 8,3berk (G) 38% 10% 6%

512Totaal 16,9 127

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):100-149

Sporkehout (Vuilboom) 2500 Verspreid NV

krenteboompje (G) 1875 Verspreid NV

Hoogte (cm):50-99

Wilde lijsterbes (Gewone l 2500 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49

Hulst 625 Homogeen NV

Grove den (Gewone den) 625 Homogeen NV

8125Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

<5 stuks/ha

geen

geen

Elzenbos 3 H
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Elzenbos 4 B (0,481 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400

Wilde lijsterbes (Gewone l Homogeen NV156 0

Sporkehout (Vuilboom) Homogeen NV156 0

Totaal 312 0

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

591 43,79 370,7 102 17,0 19,0Corsikaanse den 88% 96% 97%

79 1,71 11,8 54 12,5berk (G) 12% 4% 3%

669Totaal 45,5 383

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):50-99

Sporkehout (Vuilboom) 7500 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49

Wilde lijsterbes (Gewone l 3750 Verspreid NV

Zomereik 2500 Verspreid NV

krenteboompje (G) 625 Homogeen NV

14375Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

<5 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen

Elzenbos 4 B



Stamtalverdeling

0

50

100

150

200

250

300

35 45 55 65 75 85 95 105 115 125

omtrekklasse (cm)

s
ta

m
ta

l 
(/

h
a
)

Corsikaanse den Overige

Grondvlakverdeling

0

5

10

15

20

25

30

35 45 55 65 75 85 95 105 115 125

omtrekklasse (cm)

g
ro

n
d

v
la

k
 (

m
²/

h
a
)

Corsikaanse den Overige

Elzenbos 4 B



Elzenbos 4 C (1,225 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400

Sporkehout (Vuilboom) Verspreid NV1258 0

krenteboompje (G) Verspreid NV1100 0

berk (G) Verspreid NV629 0

Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV472 0

Totaal 3459 0

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

246 13,09 114,1 87 16,0Zomereik 39% 47% 52%

69 7,51 49,1 121 14,7Grove den (Gewone 11% 27% 22%

275 7,31 56,5 59 18,3berk (G) 44% 26% 26%

39 0,13 0,0 20 7,0Wilde lijsterbes (Ge 6% 0% 0%

629Totaal 28,0 220

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):50-99

krenteboompje (G) 3144 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49

Sporkehout (Vuilboom) 629 Homogeen NV

3773Totaal

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

100% 100% 100%39 0,85 6,6berk (G) dun

39 0,85 6,6

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

<5 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen

Elzenbos 4 C
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Elzenbos 4 D (0,707 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 400-600

Zomereik Verspreid KV1572 157

Totaal 1572 157

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

2319 14,78 45,7 28 6,2 7,1Zomereik 98% 97% 97%

39 0,38 1,5 35 8,0berk (G) 2% 3% 3%

2358Totaal 15,2 47

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

geen

geen

geen

Elzenbos 4 D
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Elzenbos 5 B (0,9226 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400

Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV156 0

Totaal 156 0

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

138 15,57 145,3 139 18,5 21,5Zomereik 100% 100% 100%

138Totaal 15,6 145

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):0-49

Hulst 1875 Verspreid NV

krenteboompje (G) 1250 Verspreid NV

Zomereik 625 Homogeen NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 625 Verspreid NV

4375Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

<5 stuks/ha

geen

geen

Elzenbos 5 B
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Elzenbos 5 C (1,2189 ha)Bosbouw:

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

906 54,69 447,3 87 16,5 18,0Corsikaanse den 100% 100% 100%

906Totaal 54,7 447

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):0-49

krenteboompje (G) 2500 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 625 Homogeen NV

3125Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

<5 stuks/ha

geen

geen

Elzenbos 5 C
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Elzenbos 5 F (4,0468 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400

Sporkehout (Vuilboom) Verspreid NV550 0

Wilde lijsterbes (Gewone l Homogeen NV78 0

Grove den (Gewone den) Verspreid KV1808 0

Totaal 2436 0

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

315 15,23 114,3 78 14,8 17,9Grove den (Gewone 84% 78% 76%

39 3,20 29,3 100 17,3 15,5Zomereik 11% 16% 19%

20 1,13 7,8 85 14,5 14,5berk (G) 5% 6% 5%

374Totaal 19,6 151

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):100-149

Grove den (Gewone den) 5973 Verspreid KV

Hoogte (cm):50-99

Wilde lijsterbes (Gewone l 943 Homogeen NV

Hoogte (cm):0-49

Wilde lijsterbes (Gewone l 1875 Verspreid NV

Amerikaans krenteboompj 1256 Homogeen NV

berk (G) 943 Verspreid NV

10990Totaal

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

100% 100% 100%39 0,79 6,3Grove den (Gewone de dun

39 0,79 6,3

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

1-3 stuks/ha

Elzenbos 5 F
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Elzenbos 5 G (4,6361 ha)Bosbouw:

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

255 18,50 147,7 109 17,6 18,3Grove den (Gewone 58% 77% 78%

121 4,33 34,8 76 15,1 16,2Zomereik 27% 18% 18%

65 1,10 7,2 46 14,7berk (G) 15% 5% 4%

442Totaal 23,9 190

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

20% 46% 49%13 1,38 13,9Grove den (Gewone de dik

40% 40% 40%26 1,19 11,2Zomereik dik

40% 15% 11%26 0,44 3,2Zomereik dun

65 3,02 28,3

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

5-100 stuks/ha

11-30 stuks/ha

geen

Elzenbos 5 G
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Elzenbos 5 I (2,5052 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 600-800

Amerikaanse eik Homogeen KV52 0

Hoogte(cm): 200-400

Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV105 0

Totaal 157 0

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

236 12,97 95,3 83 14,0 17,2Grove den (Gewone 25% 45% 43%

642 12,51 98,0 50 14,8 19,0Amerikaanse eik 69% 44% 44%

43 3,08 27,0 100 16,4 17,8Zomereik 5% 11% 12%

13 0,07 0,1 25 7,0Wilde lijsterbes (Ge 1% 0% 0%

933Totaal 28,6 220

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):0-49

Wilde lijsterbes (Gewone l 1048 Verspreid NV

Hulst 839 Verspreid NV

Amerikaans krenteboompj 629 Verspreid NV

Zomereik 210 Homogeen NV

2725Totaal

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

50% 58% 60%13 0,44 3,9Grove den (Gewone de dik

50% 42% 40%13 0,32 2,6Grove den (Gewone de dun

26 0,76 6,5

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

5-100 stuks/ha

11-30 stuks/ha

1-3 stuks/ha

Elzenbos 5 I
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Elzenbos 6 A (1,363 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 400-600

Zomereik Verspreid NV157 157

Hoogte(cm): 200-400

Wilde lijsterbes (Gewone l Homogeen NV157 0

Totaal 314 157

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

629 14,24 101,7 54 13,7 15,5Zomereik 67% 56% 53%

275 7,24 55,6 58 16,2berk (G) 29% 28% 29%

29 3,97 33,3 130 18,7Grove den (Gewone 3% 16% 17%

933Totaal 25,5 191

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):50-99

Sporkehout (Vuilboom) 1258 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49

Wilde lijsterbes (Gewone l 3773 Verspreid NV

Grove den (Gewone den) 1258 Verspreid NV

6289Totaal

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

71% 62% 56%196 1,44 6,8Zomereik dun

29% 38% 44%79 0,88 5,4berk (G) dun

275 2,32 12,2

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

<5 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen

Elzenbos 6 A
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Elzenbos 6 B (2,5512 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400

Sporkehout (Vuilboom) Verspreid NV629 0

Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV79 0

Wilde lijsterbes (Gewone l Homogeen NV79 0

Totaal 786 0

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

452 19,79 145,0 74 15,5 16,2Grove den (Gewone 55% 62% 60%

275 10,72 86,4 70 14,3 16,8Zomereik 33% 34% 36%

39 0,98 7,9 57 16,8berk (G) 5% 3% 3%

59 0,29 0,6 25 7,0Sporkehout (Vuilboo 7% 1% 0%

825Totaal 31,8 240

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):150-199

Wilde lijsterbes (Gewone l 315 Verspreid NV

Hoogte (cm):100-149

Sporkehout (Vuilboom) 4087 Verspreid NV

Hoogte (cm):50-99

Wilde lijsterbes (Gewone l 315 Homogeen NV

Hoogte (cm):0-49

Zomereik 629 Verspreid NV

Grove den (Gewone den) 315 Homogeen NV

5660Totaal

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

50% 83% 92%20 0,47 3,9Grove den (Gewone de dun

50% 17% 8%20 0,10 0,3berk (G) dun

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

1-3 stuks/ha

Elzenbos 6 B



39 0,57 4,2

Elzenbos 6 B
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Elzenbos 6 C (0,3988 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400

berk (G) Verspreid NV629 0

Grove den (Gewone den) Verspreid KV6288 0

Totaal 6917 0

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):100-149

Grove den (Gewone den) 37726 Verspreid KV

berk (G) 4401 Verspreid NV

42127Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

<5 stuks/ha

geen

geen

Elzenbos 6 C



Elzenbos 6 D (1,79 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 600-800

berk (G) Homogeen NV157 0

Totaal 157 0

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

206 10,89 87,4 89 15,0 16,8Zomereik 66% 70% 72%

29 3,91 30,8 129 17,3Grove den (Gewone 9% 25% 25%

79 0,77 4,0 36 11,0berk (G) 25% 5% 3%

314Totaal 15,6 122

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):0-49

Wilde lijsterbes (Gewone l 1886 Verspreid NV

1886Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

1-3 stuks/ha

Elzenbos 6 D
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Elzenbos 7 A (3,6437 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 400-600

berk (G) Homogeen NV157 0

Hoogte(cm): 200-400

Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV1258 0

Sporkehout (Vuilboom) Verspreid NV314 0

Totaal 1729 0

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

432 25,92 219,2 87 17,2 20,0Grove den (Gewone 100% 100% 100%

432Totaal 25,9 219

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):100-149

Sporkehout (Vuilboom) 3144 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49

Wilde lijsterbes (Gewone l 2515 Verspreid NV

5659Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen

Elzenbos 7 A
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Bijlage 4:  
 
Kruistabel en soortenlijst vegetatie-opnames in bosbestanden 
(2004)  
 
Resultaten van 27 opnames volgens Braun-Blanquet: uitgevoerd in 2004 op dezelfde locatie als 

de bosbouwproefvlakken en soortenlijst hogere planten met kruistabel en soortenlijst van de 

vegetatie-opnames. 

 

 

 

Hieronder is de Braun-Blanquet schaal weergegeven (zie kruistabel): 

 
Br-Bl. bedekking / aantal 
------ ------------------------ 
  r < 5%,  1 exemplaar 
  + < 5%,  2-5 exemplaren 
  1 < 5%,  6-50 exemplaren 
 2m < 5%,  >50 exemplaren 
 2a  5-12% bedekking 
 2b 13-25% bedekking 
  3 25-50% bedekking 
  4 50-75% bedekking 
  5 75-100% bedekking 



Kruistabel (2004)

naam veg laag Latijnse naam Nederlandse naam 2b 2d 2e 2f 3d 2i 3a 3c 3d 3e 3f 3g 3h 4b 4c 5b 5c 5f1 5f2 5g1 5g2 5i 6a 6b 6c 6d 7a

BOOMLAAG Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 3
BOOMLAAG Alnus glutinosa Zwarte els 3 r r r
BOOMLAAG Betula Berk (G) 4 r r 2a r 4 4 3 2b 2a r 2a r 2a 2a 2a r
BOOMLAAG Frangula alnus Sporkehout 2b
BOOMLAAG Picea abies Fijnspar 2a

BOOMLAAG Pinus nigra ssp. Laricio Corsikaanse den 2a 5 5
BOOMLAAG Pinus sylvestris Grove den 3 5 4 2a 2b 4 3 2a 3 2b 3 2b 5
BOOMLAAG Prunus serotina Ame vogelkers 2a 2b 3 3 2b 2a 3 4 3 2a
BOOMLAAG Quercus robur Zomereik 4 5 2a 4 5 2b 5 5 r 2b r 3 2a 4 2b 3
BOOMLAAG Quercus rubra Ame eik r
BOOMLAAG Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes r r r r r
BOOMLAAG Tilia platyphyllos Zomerlinde 3
STRUIKLAAG Alnus glutinosa Zwarte els r r 2b
STRUIKLAAG Amelanchier lamarckii Amerikaans krenteboompje 2a + 2b 2a r r
STRUIKLAAG Betula Berk (G) r + + r r r 2a r 1 r
STRUIKLAAG Frangula alnus Sporkehout r 2a 2b + 3 + 2b + 2b + +
STRUIKLAAG Ilex aquifolium Hulst r r r r r r r r
STRUIKLAAG Pinus sylvestris Grove den r r 3 5
STRUIKLAAG Prunus serotina Ame vogelkers 4 4 2b 5 2b 5 2b + 4 + + 2b 3 4 r 3 4 5 5 + 3 r 5 4
STRUIKLAAG Quercus robur Zomereik + + r
STRUIKLAAG Quercus rubra Ame eik r r
STRUIKLAAG

odode d o
ponticum Pontische rododendron 2a

STRUIKLAAG Rubus fruticosus Gewone braam + r
STRUIKLAAG Sambucus nigra Gewone vlier r r

STRUIKLAAG Sarothamnus scoparius Brem r
STRUIKLAAG Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes r 2a r r + r 2b 2a + 1 + + + + r r + r +
KRUIDLAAG Agrostis Struisgras (G) +
KRUIDLAAG Agrostis capillaris Gewoon struisgras 1 + 3 +
KRUIDLAAG Amelanchier lamarckii Amerikaans krenteboompje r +
KRUIDLAAG Calluna vulgaris Struikhei + + r + r 0
KRUIDLAAG Capsella Herderstasje (G)
KRUIDLAAG Carex Zegge (G) r +
KRUIDLAAG Carex arenaria Zandzegge 1 2b
KRUIDLAAG Carex pilulifera Pilzegge 0

KRUIDLAAG Deschampsia flexuosa Bochtige smele 1 2b 2a + + 1 3 + 3
KRUIDLAAG Dryopteris dilatata Brede stekelvaren + + 1 + 1 + + r r + r r r + 1
KRUIDLAAG Epilobium Basterdwederik (G) r
KRUIDLAAG Hieracium Havikskruid (G) r
KRUIDLAAG Holcus lanatus Gestreepte witbol + r
KRUIDLAAG Juncus effusus Pitrus r +

KRUIDLAAG Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie r 0
KRUIDLAAG Luzula Veldbies (G) +
KRUIDLAAG Molinia caerulea Pijpestrootje + 2b + + + +
KRUIDLAAG Poa Beemdgras (G) 1
KRUIDLAAG Prunus serotina Ame vogelkers 1
KRUIDLAAG Quercus robur Zomereik r
KRUIDLAAG Ranunculus repens Kruipende boterbloem r
KRUIDLAAG Rubus fruticosus Gewone braam + r + + + + + 2b 1 + 1 + r r 1 2m
KRUIDLAAG Rumex acetosella Schapezuring 1 +
KRUIDLAAG Rumex obtusifolius Ridderzuring r

KRUIDLAAG Sarothamnus scoparius Brem r
KRUIDLAAG Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes +
KRUIDLAAG Stellaria graminea Grasmuur 2m

MOSLAAG
Eurhynchium 
praelongum Fijn laddermos 3



Kruistabel (2004)
naam veg laag Latijnse naam Nederlandse naam 2b 2d 2e 2f 3d 2i 3a 3c 3d 3e 3f 3g 3h 4b 4c 5b 5c 5f1 5f2 5g1 5g2 5i 6a 6b 6c 6d 7a

MOSLAAG Polytrichum commune Gewoon haarmos 2b

ZAAIILING Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn r
ZAAIILING Amelanchier lamarckii Amerikaans krenteboompje r r r + + r
ZAAIILING Betula Berk (G) r
ZAAIILING Frangula alnus Sporkehout 2m + + r + + r + r r +
ZAAIILING Ilex aquifolium Hulst r

ZAAIILING Pinus nigra ssp. Laricio Corsikaanse den +
ZAAIILING Pinus sylvestris Grove den r r
ZAAIILING Prunus serotina Ame vogelkers 1 + 1 2m r 1 2m + r 2m r r 1 +
ZAAIILING Quercus robur Zomereik r r r r r + + r r +
ZAAIILING Quercus rubra Ame eik r r
ZAAIILING Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes + r r r r + + r 1 r
JUVENIEL Alnus glutinosa Zwarte els r +
JUVENIEL Amelanchier lamarckii Amerikaans krenteboompje r r r r + r 1 1 + + + + + + + + r
JUVENIEL Betula Berk (G) r r r r + 1 1
JUVENIEL Corylus avellana Hazelaar r
JUVENIEL Frangula alnus Sporkehout r 1 r r + + + + 1 1 + r + 2m +
JUVENIEL Ilex aquifolium Hulst r + + + r + + + + r r r + 1 + r + + r + r +
JUVENIEL Picea abies Fijnspar r
JUVENIEL Pinus sylvestris Grove den r r r + 1 + + 1 r
JUVENIEL Prunus avium Zoete kers r
JUVENIEL Prunus serotina Ame vogelkers 1 2m 1 1 2m 2m 2b + + + + + 1 1 1 2m 1 1 2a 2m 1 1 1 1
JUVENIEL Quercus robur Zomereik + r r + + + + + + 1 + + r r + + + +
JUVENIEL Quercus rubra Ame eik r + + r r + r
JUVENIEL

odode d o
ponticum Pontische rododendron +

JUVENIEL Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes r + + + 1 r r + + + + 1 + 1 + r + r + 1 + + + 1
JUVENIEL Taxus baccata Taxus r
JUVENIEL Tilia platyphyllos Zomerlinde r
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Soortenlijst 2004 

 

Latijnse naam Nederlandse naam Frequentie (% in opnames) 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 1 

Cirsium arvense Akkerdistel 11 

Veronica agrestis Akkerereprijs 1 

Lapsana communis Akkerkool 1 

Antirrhinum orontium Akkerleeuwebek 1 

Sonchus arvensis Akkermelkdistel s.l. 1 

Viola arvensis Akkerviooltje 4 

Convolvulus arvensis Akkerwinde 1 

Quercus rubra Ame eik 13 

Prunus serotina Ame vogelkers 83 

Amelanchier lamarckii Amerikaans krenteboompje 31 

Aster Aster (G) 1 

Epilobium Basterdwederik (G) 6 

Poa Beemdgras (G) 1 

Betula Berk (G) 41 

Fagus sylvatica Beuk 1 

Senecio inaequidens Bezemkruiskruid 1 

Artemisia vulgaris Bijvoet 6 

Deschampsia flexuosa Bochtige smele 10 

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid 1 

Gnaphalium sylvaticum Bosdroogbloem 2 

Salix caprea Boswilg 2 

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 15 

Sarothamnus scoparius Brem 9 

Populus x canadensis Canadapopulier 1 

Conyza canadensis Canadese fijnstraal 9 

Pinus nigra ssp. Laricio Corsikaanse den 4 

Viola tricolor Driekleurig viooltje 1 

Calamagrostis epigejos Duinriet 1 

Polygonum Duizendknoop (G) 1 

Polygonaceae Duizendknoopfamilie 1 

Cotoneaster Dwergmispel (G) 1 

Matricaria recutita Echte kamille 6 

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 3 

Carex elongata Elzenzegge 1 

Lolium perenne Engels raaigras 7 

Eurhynchium praelongum Fijn laddermos 1 

Picea abies Fijnspar 3 

Potentilla Ganzerik (G) 1 

Holcus lanatus Gestreepte witbol 12 

Rubus fruticosus Gewone braam 30 

Prunella vulgaris Gewone brunel 1 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 5 

Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel 2 

Cerastium fontanum Gewone hoornbloem 10 

Sisymbrium officinale Gewone raket 2 

Erodium cicutarium Gewone reigersbek s.l. 1 

Symphytum officinale Gewone smeerwortel 1 

Spergula arvensis Gewone spurrie 3 

Sambucus nigra Gewone vlier 6 
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Latijnse naam Nederlandse naam Frequentie (% in opnames) 

Hypochaeris radicata Gewoon biggekruid 11 

Achillea millefolium Gewoon duizendblad 8 

Polytrichum commune Gewoon haarmos 1 

Capsella bursa-pastoris Gewoon herderstasje 3 

Agrostis capillaris Gewoon struisgras 11 

Holcus mollis Gladde witbol 9 

Arrhenatherum elatius Glanshaver 10 

Stellaria graminea Grasmuur 7 

Poaceae Grassen 2 

Populus canescens Grauwe abeel 3 

Petasites hybridus Groot hoefblad 7 

Urtica dioica Grote brandnetel 11 

Lysimachia vulgaris Grote wederik 2 

Plantago major Grote weegbree s.l. 2 

Pinus sylvestris Grove den 30 

Carpinus betulus Haagbeuk 1 

Echinochloa crus-galli Hanepoot 3 

Hieracium Havikskruid (G) 6 

Corylus avellana Hazelaar 5 

Carex ovalis Hazezegge 1 

Equisetum arvense Heermoes 1 

Capsella Herderstasje (G) 1 

Glechoma hederacea Hondsdraf 2 

Ilex aquifolium Hulst 31 

Lolium multiflorum Italiaans raaigras 1 

Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. 7 

Cirsium palustre Kale jonker 2 

Papaver Klaproos (G) 1 

Senecio vulgaris Klein kruiskruid 2 

Cardamine hirsuta Kleine veldkers 1 

Bidens cernua Knikkend tandzaad 1 

Raphanus raphanistrum Knopherik 2 

Galinsoga Knopkruid (G) 2 

Eupatorium cannabinum Koninginnekruid 1 

Centaurea cyanus Korenbloem 1 

Chenopodium polysper-
mum Korrelganzevoet 1 

Dactylis glomerata Kropaar 6 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem 13 

Potentilla anglica Kruipganzerik 1 

Elymus repens Kweek 3 

Mahonia aquifolium Mahonia 1 

Chenopodium album Melganzevoet 1 

Sonchus Melkdistel (G) 5 

Oenothera biennis Middelste teunisbloem 1 

Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem 4 

Rorippa islandica Moeraskers 2 

Geranium Ooievaarsbek (G) 4 

Avena fatua Oot 1 

Taraxacum Paardebloem (G) 11 

Lamium purpureum Paarse dovenetel s.l. 1 

Daucus carota Peen 1 

Polygonum persicaria Perzikkruid 6 
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Latijnse naam Nederlandse naam Frequentie (% in opnames) 

Molinia caerulea Pijpestrootje 7 

Carex pilulifera Pilzegge 1 

Juncus effusus Pitrus 4 

Rhododendron ponticum Pontische rododendron 2 

Populus Populier (G) 1 

Lolium Raaigras (G) 1 

Rumex obtusifolius Ridderzuring 10 

Trifolium pratense Rode klaver 1 

Lotus Rolklaver (G) 1 

Anagallis arvensis ssp. 

arvensis Rood guichelheil 2 

Leontodon hispidus Ruige leeuwetand 1 

Medicago Rupsklaver (G) 1 

Rumex acetosella Schapezuring 14 

Hypericum perforatum Sint-Janskruid 5 

Plantago lanceolata Smalle weegbree 4 

Cirsium vulgare Speerdistel 1 

Atriplex prostrata Spiesmelde 6 

Frangula alnus Sporkehout 44 

Spergula Spurrie (G) 1 

Chelidonium majus Stinkende gouwe 1 

Poa annua Straatgras 10 

Calluna vulgaris Struikhei 7 

Agrostis Struisgras (G) 7 

Taxus baccata Taxus 1 

Juncus tenuis Tengere rus 3 

Veronica serpyllifolia Tijmereprijs 1 

Bromus racemosus Trosdravik 1 

Polygonum aviculare Varkensgras 10 

Polygonum amphibium Veenwortel 1 

Luzula Veldbies (G) 1 

Rumex acetosa Veldzuring 7 

Linaria vulgaris Vlasbekje 2 

Prunus padus Vogelkers 1 

Stellaria media Vogelmuur 8 

Neottia nidus-avis Vogelnestje 1 

Polygonum hydropiper Waterpeper 2 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 4 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 60 

Epilobium angustifolium Wilgeroosje 1 

Lamium album Witte dovenetel 4 

Melilotus alba Witte honingklaver 1 

Trifolium repens Witte klaver 10 

Bromus hordeaceus Zachte dravik 2 

Polygonum mite Zachte duizendknoop 3 

Carex arenaria Zandzegge 2 

Aegopodium podagraria Zevenblad 2 

Prunus avium Zoete kers 2 

Quercus robur Zomereik 68 

Tilia platyphyllos Zomerlinde 2 

Alnus glutinosa Zwarte els 12 

Solanum nigrum Zwarte nachtschade s.l. 8 
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Bijlage 5:  
 
Tansley-opnames open plekken (2004 en 2010) 
 

 

 

 
Hieronder is de Tansley-schaal weergegeven (zie BB Coëfficiënt bij opnames): 

 
Tansley bedekking / aantal 
------ ----------------------------------------- 
  r "rare": 1 of enkele exemplaren 
  l lokaal meerdere exemplaren 
  o "occasional": verspreid aanwezig, bedekking gering 
 lf lokaal vrij veel aanwezig 
  f "frequent": vrij veel, maar geen grote bedekking 
 la lokaal abundant 
  a "abundant": veel aanwezig of veel bedekkend (>20%) 
ld/cd lokaal dominant of co-dominant 
  d "dominant": hoge (en hoogste) bedekking. 
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Bestand 2a: natuurakker (2010) 

 

 
 
Bestand 2j: grasland (2004) 
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Bestand 3b: heideperceel (2004) 

 

 

 
 
Bestand 4a: grasland (2010) 
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Bestand 5a: grasland (2010) 

 

 
 
Bestand 8a: grasland (2004) 
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Bijlage 6:  
 
Rapport zomeronderzoek vleermuizen in het Elsenbos (2010) 
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1 Situering 
 
Het Elzenbos is gelegen in het zuidoosten van de gemeente Stabroek, grenzend aan Kapellen.  
Het gebied grenst tezn noorden aan de Anti-Tank-Gracht met de Schans van Smoutakker. 
 
Zowel in het Elzenbos als in de Schans van Smoutakker zijn bunkers ingericht als 
winterverblijfplaats voor vleermuizen.  Verder ten zuiden langs de ATG bevindt zich Fort van 
Ertbrandt. Tot aan het fort langsheen de ATG zijn een reeks niet-ingerichte bunkers.  Vanaf 
het fort (Mastenbos) zijn weer een reeks ingerichte bunkers. 
 
Het Elzenbos vormt dus een schakel en de bosstructuur en winterverblijfplaatsen voor 
vleermuizen rondom Kapellen en Brasschaat. 

 
Figuur 1 : kaart van het onderzochte gebied 

 

2 Onderzoek 

2.1 Omschrijving 
De bedoeling van dit onderzoek was een zicht te krijgen op het gebruik door vleermuizen van 
dit gebied als foerageer- en verbindingsgebied en of er kolonies in voorkomen. 
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De gebruikte technieken zijn : 

o Batdetector : het gebied doorkruisen met D240, opnametoestel en kaart.  De 
opgenomen vleermuizen werden op kaart met tijdsaanduiding aangeduid. 

o Kolonie-onderzoek : tegen de ochtend zoeken naar zwermende vleermuizen.  Dit 
gedrag wordt vertoont juist voor het invliegen van de kolonieplaats. 

 

2.2 Uitgevoerde taken 
De onderzoeken werden uitgevoerd op de volgende momenten : 
 

Datum 

B
a

td
e

te
ct

or
 +

 
op

na
m

e 
e

n 
a

na
ly

se
 

K
ol

on
ie

-
on

de
rz

oe
k 

05/06/2010 X X 

13/07/2010 X  

14/07/2010 X  

15/07/2010 X X 

16/08/2010 X  

17/08/2010 X  

Tabel 1: data onderzoeksmomenten 

 

2.3 Beperkingen 
Om kolonieplaatsen van foeragerende vleermuizen te vinden wordt soms telemetrisch 
onderzoek gedaan : vleermuizen vangen en zenderen, zodat de dieren gevolgd kunnen worden 
tot de ochtend.  Zo kunnen de kolonieplaatsen in de omgeving in kaart gebracht worden en 
krijgen we een beeld van het gebruik door vleermuizen van de ruimere omgeving. 
 
 
 



Zomeronderzoek Elzenbos 2010  6 
Filip Borms 

 

2.4 Gegevens 
2.4.1 Detailgegevens 
 

Dinsdag 13/07/2010, 20°C, droog, windstil 

uur perceel soort aantal 

22.55 5f Pp X 

23.00 5f Pp X 

23.05 5d Pp X 

23.20 5j Pp X 

23.30 5g Pp X 

23.36 6c Pp X 

23.40 6c Pp XX 

  Mspec X 

23.45 6b Pp X 

23.47 6b Pp XXX 

23.55 6b-7a Pp XX 

00.05 6a-7a Pp XXX 

00.10 3e-4b Pp X 

00.15 2d Pp X 

00.22 2j Nn X 

  Pp X 

00.55 2j Pp X 

00.57 2j Pp X 

01.05 4d Pp X 

01.25 4d Pp X 

01.50 3e Pp X 

02.03 3e-2f Pp X 

02.10 5d Pp X 

Tabel 2 : meetgegevens dinsdag 13/07/2010.  Pp = Pipistrellus pipistrellus, Nn = Nyctalus Noctula, X = 1 
ind, XX = 2 ind, XXX = meer dan 2 ind, grijs ingekleurd verwijst naar de dreef 
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Woensdag 14/07/2010, 20°C, droog, 
windstil 

uur perceel Soort aantal 

22.15 3e-3f Pp X 

Tot 23u veel 
activiteit in de dreef 
vanaf 3h tot 2f 

Pp XXX 

22.20 4b Pp X 

22.27 3d-4a Pp X 

22.28 2g Pp X 

22.35 2d Nn X 

00.06 2a Pp X 

00.55 3a Pp X 

01.00 3b Pp X 

01.05 3f Pp X 

01.12 1a Pp X 

01.30 5d Pp X 

01.42 5e Pp X 

01.50 5f Pp X 

02.05 6c Pp X 

02.12 7a Pp X 

02.30 6a Pp X 

Tabel 3 : meetgegevens woensdag 14/07/2010.  Pp = Pipistrellus pipistrellus, Nn = Nyctalus Noctula, X = 1 
ind, XX = 2 ind, XXX = meer dan 2 ind, grijs ingekleurd verwijst naar de dreef 

 
 
Ook de derde nacht vertoonde hetzelfde patroon.  In de tweede helft van de zomer werd enkel 
sporadisch en sterk verspreid een individu waargenomen.  Wanneer we de gegevens van de 
eerste 2 nachten uitzetten op kaart, en tegelijk tijdsgebruik en aantal individuen zien we het 
volgende : 
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Figuur 2 : meetgegevens 13/07/2010 uitgezet. Zwart = Pipistrellus pipistrellus, rood = Nyctalus noctula 

 
 
 
 
 

 
Figuur 3 :: meetgegevens 14/07/2010 uitgezet. Zwart = Pipistrellus pipistrellus, rood = Nyctalus noctula 
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2.5 Resultaten 
 
2.5.1 Gevonden soorten en terreingebruik 
 
Slechts 2 soorten werden met zekerheid waargenomen tijdens de inventarisatiemomenten 
deze zomer : Gewone dwergvleermuis (P. pipistrellus) en Rosse vleermuis (Nyctalus 
noctula). 
 
 
Hierbij werd voor Gewone dwergvleermuis (P. pipistrellus) slechts in een beperkt gedeelte 
van het gebied (zie tabel) intensieve activiteit waargenomen : langsheen de dreef grenzend 
aan de percelen 2e, 2f, 2g, 2h, 3d, 3e, 3f, 3h, 4a, 4b en dit vooral in de eerste helft van de 
nacht.    Deze plaats was duidelijk foerageergebied. Zeer sporadisch werd ze ook 
waargenomen over de rest van het gebied. 
 
Met intensieve activiteit wordt bedoelt dat het aantal individuen meer dan 2 is en tussen 
waarnemingen een klein tijdsinterval zit. 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 4 : jachtgebied Gewone dwergvleermuis 
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De Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) werd jagend waargenomen boven de weide langsheen 
percelen 2d, 2j en 2i.  Deze soort heeft een zeer specifiek jachtgedrag : in lange rechte banen 
op redelijke hoogte steeds opnieuw dezelfde weg afleggen, om dan een stukje op te schuiven 
of zich te verplaatsen naar een ander stuk van het gebied. 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 5 : jachtgebied Rosse vleermuis 

 
In beide gevallen zijn het typische jachtgebieden voor beide soorten : 

o Open ruimte voor de Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) 
o Structuurrijke omgeving met loofbomen en een relatief hoge vochtigheidsgraad voor 

de Gewone dwergvleermuis (P. pipistrellus) 
 
2.5.2 Tijdsgebruik 
 
Wat wel erg opviel was dat in het tweede gedeelte van de zomer het aantal waargenomen 
dieren fel daalde.  Dit wijst er op dat het jachtgebied enkel gebruikt wordt zolang de dieren in 
kolonie zijn.  Wanneer de kraamkolonies uit de omgeving uit elkaar gaan (2de helft van de 
zomer) en de dieren intensief vetrreserves moeten aanleggen en paren (augustus, september, 
oktober) wordt dit gebied niet gebruikt 
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2.5.3 Samenvattende tabel belangrijke delen 
 

Soort Plaats Tijd 

Gewone dwergvleermuis (P. 
pipistrellus) 

langsheen de dreef grenzend 
aan de percelen 2e, 2f, 2g, 
2h, 3d, 3e, 3f, 3h, 4a, 4b 

Eerste helft zomer 

Rosse vleermuis (Nyctalus 
noctula) 

weide langsheen percelen 2d, 
2j en 2i 

Eerste helft zomer 

Tabel 4 : samenvattende tabel waargenomen soorten met hun plaats- en tijdsgebruik 

In de andere delen van het gebied en in de andere periodes werden slechts sporadisch dieren 
waargenomen 
 
 

3 Wintergegevens 

3.1 Vleermuizen en winterslaap 
 
Het leven van de vleermuizen zit redelijk complex in elkaar. Tijdens de zomermaanden, 
wanneer er voldoende voedsel is (kleine insecten en andere ongewervelden), slapen de 
vleermuizen voornamelijk in bomen, maar ook op zolders, tussen spouwmuren,... Door hun 
nachtelijke activiteit vallen ze niet erg op. Veel mensen weten dan ook niet dat er vleermuizen 
in hun huis verblijven. 
 
Tijdens de wintermaanden is er echter niet voldoende voedsel en de vleermuizen gaan dan in 
winterslaap. In de herfst eten ze voldoende, zodat ze een vetreserve aanleggen en ongeveer 
van oktober tot maart-april niet hoeven te eten tijdens de slaap. 
Om hun energieverbruik tijdens deze periode zo laag mogelijk te houden, vertraagt de 
hartslag, daalt de temperatuur,... 
 
Vleermuizen gaan op zoek naar geschikte plaatsen om hun winterslaap te houden. Niet eender 
welke plaats voldoet aan de vereisten. Zo’n overwinteringsplaats moet aan drie belangrijke 
voorwaarden voldoen: 
 

- Voldoende rust. Indien de vleermuizen tijdens de winter te vaak gestoord worden, 
begint hun hart sneller te slaan, stijgt de lichaamstemperatuur,... en dat verbruikt heel 
veel energie. Omdat ze maar net genoeg hebben gegeten om de winter door te komen 
in normale omstandigheden, heeft verstoring dus dikwijls de dood als gevolg. 
Vleermuizenvrouwtjes krijgen maximum één jong per jaar. Wanneer vleermuizen 
verstoord worden kan het jaren duren vooraleer de populatie weer zijn oorspronkelijke 
niveau bereikt 

- Een hoge luchtvochtigheid, om tijdens de overwintering niet uit te drogen.  Een 
vochtigheidsgraad van 80% is het minimum. 

- Een constante temperatuur boven het vriespunt. Een temperatuur van 0-5°C is ideaal. 
-  

Liefst van al verblijven de vleermuizen tijdens de winter in forten, (ijs)kelders, bunkers, … 
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3.2 Aantal en ligging van de bunkers in het Elsenbos 

 
Figuur 6: ligging bunkers in het Elzenbos 

 
In en vlak naast het Elsenbos bevinden zich 27 Duitse bunkers uit 1917, behorende tot 8 
verschillende types (‘Regelbauten’). 6 bunkers liggen op privé terrein, de 21 overige vallen 
onder het beheer van Bos en Groen. 
Van die 21 bunkers werden de 12 meest geschikte geselecteerd en ingericht voor vleermuizen 
in de herfst van 2005. Van de 9 overige bunkers zijn er twee die niet toegankelijk zijn. 
 
De locatie van de bunkers, het bunkertype en eventuele inrichting staat weergegeven op 
onderstaand kaartje. De bunkers werden gelabeld met hun objectcode, dit is de (unieke) code 
die elk overwinteringsobject krijgt in de databank van de  Vleermuizenwerkgroep van 
Natuurpunt. 

3.3 Belang van de bunkers voor vleermuizen 
 
De bunkers in het Elsenbos en de meeste er rond worden reeds verscheidene winters aan een 
jaarlijkse vleermuizentelling onderworpen. Er overwinteren 4 tot 5 verschillende soorten in de 
bunkers: 
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Afkorting Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 
PaA Gewone/grijze grootoorvleermuis  Plecotus 

auritus/austriacus 
Mmb Baard/Brandts vleermuis  Myotis 

mystacinus/brandtii 
Md Watervleermuis  Myotis daubentonii 
Mn Franjestaart  Myotis nattereri 
Mspec Myotis-vleermuis 

(ongedetermineerd) 
Myotis specimen 

Tabel 5 : overwinterende soorten in de bunkers van het Elzenbos 

Omdat tijdens wintertellingen vrijwel nooit onderscheid kan gemaakt worden tussen gewone 
en grijze grootoorvleermuis en tussen baard- en brandts vleermuis zonder de dieren te 
verstoren, worden deze tweelingsoorten tijdens tellingen onder één noemer geplaatst. 
Alle grootoorvleermuizen in het Elsenbos vertoonden tot nu toe enkel kenmerken van de 
gewone grootoorvleermuis. Verder werden zowel dieren aangetroffen met duidelijke 
kenmerken van baard als dieren met duidelijke kenmerken van brandts vleermuis. 
 
Onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van het aantal vleermuizen in het Elsenbos 
binnen de perimeter van het ANB. Omdat de overige bunkers rond het Elsenbos niet jaarlijks 
geteld (konden of mochten) worden, kunnen die het beeld van de evolutie vertekenen en de 
telresultaten daarvan zijn daarom deze niet mee opgenomen in de grafiek. 
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Figuur 7: aantallen overwinterende dieren 2001-2008 
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3.4 Zwermgedrag bij winterobjecten. 
 
Vleermuizen gaan tegen het einde van de zomer en in de herfst in grote aantallen zwermen 
rondom winterverblijfplaatsen.  Hierbij is een duidelijke successiereeks waarneembaar van de 
verschillende soorten in functie van de tijd.  Dit zwermgedrag heeft 2 verschillende functies : 

o Juvenielen tot bij overwinteringsobjecten brengen 
o Partner vinden 

 
Gezien de aantallen overwinterende vleermuizen en de nabijheid van andere 
winterverblijfplaatsen (Schans van Smoutakker : 25 ind., Fort van Ertbrandt, ingerichte 
bunkers Mastenbos : 150 ind.) zou het Elzenbos een belangrijke schakel kunnen zijn, indien 
het voedselaanbod groot genoeg is en de toegankelijkheid (lichtcorridors, landschaps-
structuur) goed genoeg is. 
 

4 Besluit 
Om het gebied voor vleermuizen interessanter te maken, zijn 2 ingrepen belangrijk : 
 

o Verder omvormen van de vegetatie :  het stuk dat vleermuizen nu gebruiken bevat 
de meeste oudere loofbomen (perceel 3e, 2e).  Het is juist dit soort bos dat vleermuizen 
aantrekkelijk vinden (voedselaanbod, aanwezigheid van holtes).  Het omvormen, zoals 
reeds bezig door ANB, van vegetatie met grove den en Am. Vogelkers naar een 
loofbos met verschillende soorten in verschillende leeftijden zal voor de vleermuizen 
zeer belangrijk zijn. Behoud van dreven is hierbij nodig en noodzakelijk. 

 
o Verbinding met de omgeving : Voor vleermuizen is een bos slechts 1 factor van het 

landschap dat ze gebruiken. De vlucht tussen kolonieplaats en jachtterrein gaat bij 
voorkeur via water, sterk uitgebouwde landschapselementen en via donkertegebieden.  
De verbinding via ATG ten noorden van het bied is dus uitgesloten gezien de intense 
verlichting.  Ook de straten rondom het gebied zijn intens verlicht.  Er dienen dus 3 
uitvalswegen voor vleermuizen aangepakt te worden : naar het noorden (Schans van 
Smoutakker en Moretusbos), naar het oosten (via ATG naar weiencomplex en 
Masternbos) en naar het zuiden (weiencomplex langsheen de parijseweg tot aan Het 
Rood – bosgebied tussen Franseweg en Streepstraat, waar ook winterobjecten zijn).  
De verlichting speelt hierbij een doorslaggevende rol.  Belangrijk is dan om 
donkertegebieden met rijke struktuur (bomenrijen, haagkanten, …) te creëeren in de 3 
aangegeven richtingen.  Op deze manier wordt dan ook verbinding gelegd met stukken 
bos (oosten : Mastenbos, zuiden : Het Rood, en noorden : Moretusbos) waarin nog 
veel oude loofbomen en beukendreven voorkomen.  Vanaf dan is het gebied volledig 
geïmplementeerd in KABRAS-bosstructuur 

 
 

o Gezien de overwinterende soorten kan dit gebied in de toekomst, mits aanpassen van 
bovenstaande punten, voor meerdere soorten ook een zomerfunctie krijgen. 

 



Zomeronderzoek Elzenbos 2010  15 
Filip Borms 
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Bijlage 7:  
 
Adviezen en participatie van de bevolking 

 

 

Participatie 
 

• Op 8 maart 2011 (20h – 21h15) werd er voor de milieuraad van Stabroek een toelichting ge-

geven over het ontwerp uitgebreid bosbeheerplan voor het Elsenbos. 

• Op 16 april 2011 (9h30 – 12h15) werd er een geleide wandeling voor de bevolking in het 

Elsenbos georganiseerd. Op deze wandeling waren er 13 personen aanwezig en werden 

enkele opmerkingen geformuleerd, zie hiervoor consultatieverslag (bijlage 8). 

 

 

Adviezen 
 

• Tijdens de algemene vergadering van de Jeugdraad Stabroek op 10 maart 2011 werd de 

toegankelijkheidsregeling (zie bijlage 9) unaniem goedgekeurd. Er werden wel enkele op-

merkingen geformuleerd (zie consultatieverslag in bijlage 8). 
• Op zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Stabroek op 

30 mei 2011 werd de toegankelijkheidsregeling positief geadviseerd.  
• Op de milieuraad van 8 maart 2011 werd een gunstig advies gegeven voor het voorgelegde 

beheerplan. Er werd één opmerking geformuleerd (zie consultatieverslag in bijlage 8) 
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Bijlage 8:  
 
Consultatieverslag Openbaar onderzoek 



 



 

Stuurgroepvergadering 3 

verslag Openbaar onderzoek 

Uitgebreid bosbeheerplan Elsenbos 
 
 Consultatieverslag 

 

 

Plaats Referentienummer Kenmerk 

Stabroek, 25 mei 2011   

13h30 tot 15h30 

Plaats bespreking 

Gemeentehuis Stabroek, Dorpsstraat 99 

 

Aanwezig 

Rudi Staes – Schepen Leefmilieu Stabroek 

 

Ivan Janssen – milieuambtenaar Stabroek 

 

Hugo Wouters – vzw Natuurpunt 

André D’Hoine – vzw Natuurpunt 

 

Guy Heutz – ANB regiobeheerder 

John Otten – ANB boswachter  

 

Bart Opstaele – Grontmij 
 

Verontschuldigd 

Erik Van Boghout – ANB celverantwoordelijke beheer 

 
 

Tijdens deze stuurgroepvergadering werden de binnengekomen adviezen en opmerkingen over-
lopen en besproken.  
 
Hieronder wordt het verloop van het openbaar onderzoek en de verwerking van de opmerkingen 
besproken. 
 

1. Openbaar onderzoek 
 

1.1. Aankondiging Openbaar onderzoek 
 
Het openbaar onderzoek werd aangekondigd: 
 
• In het gemeentelijk infoblad van april 2011 van de gemeente Stabroek (zie bijlage) 

• Op de website van de gemeente Stabroek (www.stabroek.be) (zie bijlage) 
 

1.2. Periode en inzage 

De eindontwerpversie van het uitgebreid bosbeheerplan Elsenbos lag vanaf 13 april 2011 tot 12 
mei 2011 ter inzage en dit bij: 
 
het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
Beheerregio Antwerpse Kempen 
Lange Kievitstraat 111-113 b63 
2018 Antwerpen 
email: guy.heutz@lne.vlaanderen.be 
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Van maandag tot vrijdag van 9.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 16.00u 

 
en bij het Gemeentebestuur Stabroek, Milieudienst 
Dorpsstraat 99 
2940 Stabroek 
email: milieudienst@stabroek.be 
Van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00 (donderdagnamiddag gesloten). 
 
De volledige versie van het uitgebreid bosbeheerplan met bijhorende bijlagen en kaarten was ook 
te raadplegen op de website van de gemeente Stabroek. 

 

1.3. Opmerkingen tijdens het openbaar onderzoek 

Tijdens de looptijd van het openbaar onderzoek werden 2 schriftelijke opmerkingen ingediend 
(zie bijlage) en werden tijdens de geleide wandeling op 16 april nog drie opmerkingen mondeling 
geformuleerd. 

� Opmerking 1: via email ingediend door mevr. G. Van Gastel op 13 april 2011.  

Mevr. G. Van Gastel vraagt enkele zitbanken, vooral voor de oudere mensen.  

-> Aanpassing beheerplan: er zullen 3 zitbanken en 1 picknickbank worden geplaatst. Er 
komt een zitbank aan de parking aan het kerkhof ter hoogte van de bareel, een zitbank in 
de hondenzone en een zitbank langs het pad op de zuidwestelijke hoek van bestand 2h. 
In de speelweide in bestand 2a wordt er nabij de natuurakker een picknickbank geplaatst 
(zie situering op Kaart 4.1b). 

� Opmerking 2: aangetekend ingediend door dhr. J. Verhaert op 12 mei 2011. 

Dhr. J. Verhaert maakt: 

• bezwaar tegen de opname van zijn privé-eigendom in het beheerplan. 

-> Aanpassing beheerplan: Kaart 2.11 en Kaart 4.2 worden aangepast waarbij het stuk 
fietspad aangeduid op het deel Haezepad dat in private eigendom is, wordt weggelaten.  

• bezwaar tegen het creëren van nieuwe wegen welke uitgeven op de private strook Hae-
zepad. 

-> Aanpassing beheerplan: gezien de aanpassing van de kaarten op basis van het eerste 
bezwaar, is dit bezwaar van geen betekenis meer. 

• dringt erop aan om overgroeiende takken en struiken aan de rand van bestanden 2d en 
2j te snoeien volgens de wettelijke bepalingen.  

-> Aanpassing beheerplan: geen - zoals vermeld op p. 78 en op kaart 4.1b wordt er op de 
westrand van bestand 2d een 6m brede bosrand voorzien als 6-jaarlijks als hakhout 
wordt afgezet. In overleg met de heer Jef Verhaert werd in 2009 overhangende takken 
teruggesnoeid. 

� Opmerking 3: geformuleerd op geleide wandeling op 16 april 2011.  

Er wordt gevraagd om aan de noordkant van de geplande hondenzone ook een toegang te 
maken.   

-> Aanpassing beheerplan: er wordt in de noordoosthoek van de hondenzone ook een toe-
gang voorzien waardoor de hondenzone vlotter bereikbaar is vanaf de parking aan het 
kerkhof. Onder punt 4.12.3 wordt dit vermeld. 
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� Opmerking 4: geformuleerd op geleide wandeling op 16 april 2011.  

Er wordt gevraagd om de deels verlande gracht op de noordgrens van het VELT-terrein te 
ruimen gezien de problematiek van natte gronden door kwelwerking in de boomgaard van 
VELT.    

-> Aanpassing beheerplan: de gracht aan de zuidzijde van de dreef wordt tussen het VELT-
terrein en het Haezepad geruimd. Er wordt strikt op toegezien dat die ruiming beperkt blijft 
tot het dichtgeslibde deel van de gracht en het profiel van de gracht niet wordt gewijzigd. De 
werken worden normaliter al in juni 2011 uitgevoerd. Onder punt 4.19 wordt deze maatregel 
vermeld. 

� Opmerking 5: geformuleerd op geleide wandeling op 16 april 2011.  

Er wordt gevraagd om het deel van het Haezepad aan de oostzijde van bestand 2j te verbre-
den zodat er comfortabeler kan worden gefietst en gewandeld.  

-> Aanpassing beheerplan: bij de aanleg van de hoogstamboomgaard in bestand 2j in 2015 
wordt het pad verbreed en wordt er ook een ruiterpad voorzien. Dit wordt vermeld onder 
punt 4.12.1. 

2. Adviezen 

Buiten de procedure van openbaar onderzoek werden er tot op heden 2 adviezen ingediend (zie 
bijlage).  

� Advies Milieuraad: op 8 maart 2011 werd een gunstig advies door de milieuraad van Sta-
broek gegeven. Er werd opgemerkt om de afwatering aan de Velt-tuin te verbeteren. 

-> Aanpassing beheerplan: zie opmerking 4 

� Advies Jeugdraad: in kader van de Toegankelijkheidsregeling werd door de algemene ver-
gadering van de Jeugdraad Stabroek de regeling unaniem goedgekeurd. Er werden volgende 
opmerkingen gemaakt: 

• de speelzone duidelijk en zichtbaar af te bakenen 

-> Aanpassing beheerplan: geen – de speelzone wordt op het terrein aangeduid met de 
nodige wettelijke bebording, zie Kaart 4.3 Bebordingsplan.  

• vermelden van naam en contactgegevens van de boswachter 

-> Aanpassing beheerplan: geen - op de algemene infoborden aan de ingang kerkhof en 
aan de zuidelijke parking staat een algemeen nummer van ANB vermeld dat normaliter 
dag en nacht bereikbaar is. Om organisatorische redenen worden er geen nummers van 
boswachters op borden geplaatst.  

• mogelijkheid tot inbrengen van natuurlijke speelelementen.  

-> Aanpassing beheerplan: geen – om de creativiteit van jongeren te stimuleren kunnen 
constructies in natuurlijke materialen door de jongeren zelf worden gemaakt. Hiervoor 
kunnen op aanvraag boomstammen worden bezorgd. Het is niet de bedoeling dat er 
permanente constructies in een speelzone komen. Voor verdere info zie onder meer    
www.natuurenbosspel.be 

• uitbreiding van speelzone met bestand 3e.  

-> Aanpassing beheerplan: geen – gezien er momenteel al een speelzone van 2,2 ha 
aanwezig is en het gebruik ervan matig is, wordt er geen uitbreiding van de speelzone 
voorzien.  
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3. Andere 

• Het Schepencollege van de gemeente Stabroek vraagt in zitting op 7 maart 2011 aanpassing 
van Kaart 3.1 Gebiedsvisie waarbij de natuurakker wordt vervangen door het vierde voetbal-
veld.  

-> gezien er momenteel geen wettelijke bepalingen en overeenkomsten bestaan die de situe-
ring van het vierde voetbalveld vastleggen, beslist de stuurgroep om de visiekaart te behou-
den. 

• Vanuit ANB wordt aan de twee schriftelijke binnengekomen opmerkingen een antwoord ge-
stuurd met welk gevolg aan hun opmerkingen/bezwaren wordt gegeven. 

• Op vraag van de stuurgroep wordt op Kaart 3.1 Gebiedsvisie de omgrenzing van het ont-
werp-RUP nr. 9 weggelaten. 

• Vuilnisbakken worden voorzien aan de twee parkings en aan de hondenzone. De gemeente 
staat in voor het ledigen van de vuilnisbakken.  

• In bestand 6c wordt in de zuidelijke helft aan beide zijden een bosrand voorzien.  

• Door de schepen werd bij de ontwerper voor de herinrichting van de straat Hoogeind op aan-
gedrongen om in een zone wildvriendelijke verlichting te voorzien. 

 

 

Bart Opstaele, 

26 mei 2011 

 

Bijlagen: 

- Aankondiging openbaar onderzoek in gemeentelijk infoblad en op website Stabroek 

- Schriftelijke opmerkingen/bezwaren tijdens openbaar onderzoek 

- Advies milieuraad Stabroek 

- Advies Toegankelijkheidsregeling Jeugdraad Stabroek 

- Advies Toegankelijkheidsregeling Schepencollege Stabroek 

- Kennisneming consultatieverslag Schepencollege Stabroek 
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Bijlage: Aankondiging openbaar onderzoek in  

 - gemeentelijk infoblad Stabroek van april 2011 

 - website van gemeente Stabroek 





Bosbeheerplan Elsenbos 

UITGEBREID BOSBEHEERPLAN ELSENBOS 
Aankondiging openbaar onderzoek 

  

Inzage uitgebreid bosbeheerplan voor het domeinbos Elsenbos te Stabroek 

  

Voor het 60 ha grote Elsenbos werd door het studiebureau Grontmij een uitgebreid bosbeheerplan opgesteld. 

  

Het bosbeheerplan is opgemaakt voor een periode van 20 jaar en beoogt een duurzame en multifunctionele bosontwikkeling. Het beheer besteedt vooral aandacht aan duurzame houtopbrengst, 

geleidelijke bosomvorming van homogene bestanden, bosuitbreiding en de ontwikkeling van een halfopen gebied met struweel en boomgroepen, heide- en schraal graslandbeheer, de aanleg van een 

hoogstamboomgaard en een hondenzone. 

  

Het bosbeheerplan ligt vanaf 13 april 2011 tot 12 mei 2011 ter inzage bij het: 

  

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 

Beheerregio Antwerpse Kempen 

Lange Kievitstraat 111-113 b63 

2018 Antwerpen 

M: guy.heutz@lne.vlaanderen.be  

Van maandag tot vrijdag van 9.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 16.00u 

  

en bij het Gemeentebestuur Stabroek, Milieudienst 

Dorpsstraat 99 

2940 Stabroek 

M: milieudienst@stabroek.be 

Van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00 (donderdagnamiddag gesloten), 

  

Het bosbeheerplan is ook te raadplegen op de website van de gemeente Stabroek, download volgende delen: 

Uitgebreid beheersplan Elsenbos 

Kaarten hoofdstuk 1 

Kaarten hoofdstuk 2 

Kaarten hoofdstuk 3-4 

Kaart 4.3 bebordingsplan 

Om de bevolking over de inhoud van het bosbeheerplan te informeren, zal een infowandeling doorgaan op zaterdagvoormiddag 16 april 2011 om 9u30 met start op de parking aan de Frans 

Hotagstraat. 

  

Gedurende de gehele duur van de consultatieperiode kunnen opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk of via e-mail worden gericht aan de bovenstaande instanties. 

  

BESTUUR WONEN LEVEN VRIJE TIJD ONDERNEMER NIEUWS BEKENDMAKING E-LOKET 

Bosbeheerplan Elsenbos

3 april 2011 - 19u55

Page 1 of 2Website gemeente Stabroek - Bosbeheerplan Elsenbos

3/04/2011http://www.stabroek.be/Bekendmaking/Bosbeheerplan_Elsenbos
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Bijlage: schriftelijke opmerkingen tijdens openbaar onderzoek: 

 - mevr. Greta Van Gastel 

 - de heer Jef Verhaert 



Van: Greta Van Gastel [mailto:gretavangastel@pandora.be]  

Verzonden: woensdag 13 april 2011 13:42 
Aan: Stabroek GEM Milieudienst 
Onderwerp: Zitbanken inhet Elsenbos? 

 

Beste,  

  

Leuk om te lezen dat er nog zoveel plannen zijn ivm het Elsenbos. Zeker een meerwaarde voor onze 
gemeente.  Mijn ouders zijn geboren en getogen in de Heuvels en wonen nog steeds in de 
Waterstraat. Ze hebben steeds graag gebruik gemaakt van het bos om hun dagelijkse wandeling te 
maken.  Gezien hun hoge leeftijd is dit de laatste tijd alsmaar minder.  Hetgeen hen weerhoudt om 
erop uit te trekken is dat er nergens zitbanken zijn om eens uit te puffen.   

  

Misschien een goed idee om niet enkel aan de dieren, bomen, kinderen en planten te denken maar 
ook eens aan de oudere bevolking. Wat zitbanken verspreid in het bos zou zeker zijn nut hebben.  

  

Alvast bedankt voor de aandacht.  
Groetjes  
Greta Van Gastel 
Jonker De Hazelaan 54 
Stabroek  
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Bijlage:  - advies milieuraad 

  - advies Toegankelijkheidsregeling Jeugdraad Stabroek 

  - advies Toegankelijkheidsregeling Schepencollege Stabroek 

 



 

P/a Gemeentehuis Dorpstraat 99 - 2940 Stabroek 

Tel. 03/568.80.80 - Fax 03/569.93.97 - E-mail Info@Stabroek.be  

  

 PvdL/Elsenbos 

Stabroek, 9 maart 2011. 

 
 

Aan het College van  

Burgemeester en Schepenen van Stabroek 

 
 

Mevrouwen,  

Mijne heren, 

 

Betreft: Advies beheersplan Elsenbos 

 
 

De milieuraad heeft op de vergadering van 8 maart ll. het beheersplan Elsenbos 

besproken. 

 

 

Het beheersplan Elsenbos werd door dhr. Bart Opstaele van het studiebureau 

Grontmij deskundig en eenvoudig via een power point presentatie voorgelegd en 

toegelicht. Hij gaf toelichting aangaande het plan en waar het plan staat voor de 

goedkeuring ervan. 

 

 

Na een historische uitleg gaande over het Elsenbos en haar ontwikkeling tot het 

heden gaf de moderator een voorstelling van de huidige toestand van het bos. 

Daarna gaf hij toelichting over de toekomstvisie geschetst in het plan voor het 

Elsenbos voor de komende 20 jaar. 

 

 

De milieuraad heeft op de toekomstvisie in het beheersplan Elsenbos een goed 

inzicht gekregen over de verdere evolutie en beheersplannen van ANB. 

Wij geven een gunstig advies voor het voorgelegde beheersplan met de vraag van 

de enkele opmerkingen op te nemen in de uitvoeringsfase. 

 



 

 

Voor de Velt-tuin ziet de milieuraad graag dat in het plan het verbeteren van de 

afwatering of terug in werking stellen van de oude grachten wordt opgenomen. 

 

 

 

Hopende ons advies op te nemen, tekenen wij met de meeste hoogachting, 

 

 

voor de milieuraad 

 

 

Paul van der Linden       Leona Volckaerts 

Secretaris        Voorzitter 

 

 

 

 

 



Jeugdraad Stabroek 
 

Te bereiken via de gemeentelijke jeugddienst 

Kerkstraat 37 

2940 Stabroek (Hoevenen) 

℡ 03 / 660.14.44 

 

 

Stabroek, 28 maart 2011 

 

ADVIES JEUGDRAAD 
 

over de toegankelijkheidsregeling en het bosbeheersplan 

van het Elsenbos, 
 

Dit advies werd unaniem goedgekeurd op de algemene vergadering van 10 maart 2011 

en het dagelijks bestuur van 17 maart 2011. 

 

 
Geachte Burgemeester, 

Geachte schepenen, 

 

Tijdens de algemene vergadering van jeugdraad, d.d. 10maart 2011 en het dagelijks bestuur van de 

jeugdraad, d.d. 17 maart, besprak de jeugdraad de toegankelijkheidsregeling van het Elsenbos (bijlage 

9), kaart 4.2 Toegankelijkheidskaart en kaart 4.3 Bebordingsplan. 

 

Volgende opmerking werden gemaakt: 

• Het speelzone dient duidelijk en zichtbaar afgebakend te worden, zodat de grenzen van het 

speelbos voor de spelende kinderen te allen tijde duidelijk zijn. 

 

• Er wordt gevraagd om ook de naam en de contactgegevens van de boswachter te vermelden op de 

infopanelen. 

 

• Op pagina 80 van het Beheersplan Elsenbos staat onderaan: 

“De speelweide van 0,30 ha in bestand 2a en het speelbos van 1,88 ha in bestand 3a worden als 

officiële speelzones behouden. De totempaal en de houten zitbanken blijven een aantrekkingspunt, 

andere bijkomende speeltuigen worden er niet geplaatst.” 

Er wordt gevraagd of er naar de toekomst toe toch een mogelijkheid bestaat om natuurlijke 

speelelementen aan te brengen in het speelbos, dit in onderling overleg uiteraard. We denken vb aan 

een fit – o – meter parcours, een boomhut, … . 

 

Verder wordt er gevraagd of de speelzone eventueel kan uitgebreid worden, er wordt voorgesteld om 

ook van 3 e een speelzone te maken. 

 

 



We hopen op een verdere positieve samenwerking. 

 

Voor meer informatie kan u terecht op het secretariaat van de jeugdraad of bij onze voorzitter Bob 

Van den Broeck. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

Bob Van den Broeck, 

voorzitter Jeugdraad Stabroek 







Bijlagen 

 

Pagina 121 van 124

 

 

Bijlage 9:  
 
Toegankelijkheidsregeling 
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Agentschap voor Natuur en Bos 
 

 

Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toe-
gankelijkheidsregeling voor het Elsenbos, gelegen op het grondgebied van 

de gemeente Stabroek 

 
 

 

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, 
 

Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 
7 december 2007, artikel 12, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008 en 

artikel 14, gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008 en 30 april 2009; 

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

toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, gewijzigd bij Besluit van 

de Vlaamse Regering van 3 juli 2009; 
 

Gelet op het ministerieel besluit van 13 november 2006 tot regeling van specifieke 

en aanvullende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het in-
tern verzelfstandigd agentschap voor Natuur en Bos, art 9, 14°, toegevoegd bij mi-

nisterieel besluit van 30 november 2009; 

 
Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en 

schepenen van de gemeente Stabroek, gegeven op 30 mei 2011; 
 

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van de Jeugdraad van de gemeente 

Stabroek, gegeven op 10 maart 2011; 
 

Gelet op de opmerkingen en bezwaren geformuleerd tijdens de consultatie van 13 

april 2011 tot 12 mei 2011; 
 

BESLUIT: 

 
BESLUIT: 

 
Art. 1. – Toepassingsgebied 

1.1. Deze regeling is van toepassing op het domeinbos Elsenbos op het grondge-

bied van de gemeente Stabroek. 

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

de bijgaande kaart. 

1.3. De regeling is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in 
het kader van het toezicht of het beheer van het gebied. 

1.4. Zij is niet van toepassing op risicovolle activiteiten, bedoeld in artikel 2, § 3 

van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende 
de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten.  
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Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen  

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

integraal deel uitmaakt van deze regeling. De gebruiksmogelijkheden en 
verbodsbepalingen zijn aangeduid met borden in het gebied en aan de in-

gangen ervan. 
 

2.2.  Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de beheerder 

of het Agentschap om het geheel of gedeeltelijk, voor alle of bepaalde cate-

gorieën bezoekers ontoegankelijk te stellen, gans het jaar door toegankelijk 
in de mate zoals in deze regeling bepaald. 

 

Art. 3. – Weggebruikers   

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

gankelijk voor voetgangers, en voor honden aan de leiband tenzij anders 

aangegeven. 
 

3.2. De overige wegen die op de toegankelijkheidskaart als toegankelijk zijn aan-
geduid, zijn enkel toegankelijk voor de desbetreffende categorieën wegge-

bruikers. Op wegen die voor verschillende gebruikersgroepen zijn bestemd, 

hebben voetgangers steeds voorrang op de andere gebruikers – tenzij an-
ders aangegeven. Weggebruikers dienen dan ook overeenkomstig deze be-

paling te handelen.  

 

3.3. Alle gebruiksvormen met een sport- of wedstrijdkarakter of georganiseerde 

manifestaties zijn enkel toegestaan mits voorafgaande toestemming van het 

Agentschap voor Natuur en Bos. 
 

Art. 4. – Zones 

4.1. De toegankelijkheid van de speelzones en de hondenzone buiten de wegen 

wordt geregeld als volgt: 

4.2. De speelzones zijn enkel toegankelijk voor spel door jongeren onder de 
achttien jaar en hun begeleiders of door het jeugdwerk zoals omschreven in 

artikel 2 van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning 

en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provin-
ciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid.  

4.3. De hondenzone is toegankelijk voor honden, aangelijnd of niet-aangelijnd, en 

hun begeleiders. 
 

Art. 5. – Beschermingsvoorschriften 

5.1.  Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe 
te brengen aan de infrastructuur of de planten. Het is verboden bloemen, 

paddestoelen, vruchten of noten te plukken of mee te nemen. Het is tevens 
verboden om in het gebied storende dieren of planten uit te zetten of in te 

brengen. Het is verboden geschriften uit te hangen of te verspreiden, afval-

stoffen achter te laten of voorwerpen in de poelen en bronbeken te werpen.  
 

5.2.  De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moe-

ten bij georganiseerde activiteiten onder meer wegmarkeringen die worden 
aangebracht, binnen de 24 uren na beëindiging van de betrokken activiteit 

worden verwijderd. 
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Art. 6. – Aansprakelijkheid bij ongevallen  

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

Agentschap, zodat het Agentschap gebeurlijk beroep zou kunnen doen op 
zijn polis Burgerlijke Aansprakelijkheid.  

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

krachtige wind, is op eigen risico, zodat het Agentschap niet kan worden 

aangesproken voor de vergoeding van de schade. Hetzelfde geldt in geval 
van een door deze regeling of andere wetgeving niet-toegelaten gebruik van 

het gebied. 

 
Art. 7. – Onderrichtingen 

Toezichthouders zoals bedoeld in artikel 9.2. kunnen bezoekers omwille van 

de veiligheid, of met het oog op het bewaren van de rust, of de bescherming 
van de wilde flora en fauna, onderrichtingen geven. Personen moeten zich 

gedragen volgens deze onderrichtingen en kunnen zonodig, desnoods met 
behulp van de openbare macht, uit het gebied gezet worden. 

Art. 8. – Afwijkingen 

De beheerder kan afwijkingen op de artikelen 2, 3 en 4 van deze regeling 
toestaan, voor zover het geen risicovolle activiteiten betreft, bedoeld in arti-

kel 2, § 3, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 

betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten. Alle 
aanvragen tot afwijking moeten tenminste 30 dagen vooraf schriftelijk - al 

dan niet d.m.v. een elektronische drager – aan het Agentschap voor Natuur en 

Bos worden ingediend.  
 

Art. 9 – Handhaving 

9.1. De handhaving van deze regeling gebeurt volgens de regels bepaald in titel 

XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 

milieubeleid. 
 

9.2.     Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn belast: de personen 

die op grond van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalin-
gen inzake milieubeleid en zijn uitvoeringsbesluiten belast zijn met het toe-

zicht op de naleving van de natuurbehoudswet, het bosdecreet en het na-

tuurdecreet 
 

Art. 10. – Bekendmaking 

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

10.2. De gemeente Stabroek houdt deze regeling ter inzage van de bevolking. 

 
 

Brussel, 

 
De administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos, 

 

 
 

 

 
 

Marleen Evenepoel 
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