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1 IDENTIFICATIE VAN HET BOS
1.1

EIGENDOM, ZAKELIJKE EN PERSOONLIJKE RECHTEN

1.1.1

ALGEMENE IDENTIFICATIE BOSCOMPLEX

Het doel van deze studie is de opmaak van een uitgebreid gezamenlijk beheerplan voor de openbare bossen in de
gemeente Lanaken (met uitzondering van Domein Pietersheim) samen met de privébossen van de eigenaars die
zich kandidaat hebben gesteld.
De totale bosoppervlakte bedraagt 638 ha 22 a 58 ca. Deze oppervlakte betreft hoofdzakelijk beboste oppervlakte,
maar telt ook enkele permanent open plaatsen. Eén perceel van een privé-eigenaar (PB 21a) is recent gekapt en zal
gedurende de planperiode bebost worden.

1.1.2

GEGEVENS BOSBEHEERDER

De deelnemende bosbestanden kunnen in twee groepen worden onderverdeeld, al naargelang de bosbeheerder:


Openbare bossen. Het betreft bestanden in eigendom van de gemeente Lanaken. Het beheer van deze
bestanden wordt uitgevoerd door het ANB, Regio Hoge Kempen. De opbrengsten gaan echter naar de
gemeente Lanaken. Deze openbare bestanden vervat in dit bosbeheerplan hebben een totale oppervlakte
van 482,1260 ha.
→ Gemeentebos: 482,1260 ha, onderverdeeld in 76 bestanden (gemiddeld 6,4 ha per bestand)



Privébestanden. De privéboseigenaars zijn aangesloten bij de bosgroep ‘Hoge Kempen’ die een
adviserende en coördinerende functie vervult met betrekking tot beheersingrepen en gezamenlijke
houtverkopen. De totale oppervlakte van de privébestanden opgenomen in dit beheerplan, 156,0998 ha.
→ Privébos: 156,0998 ha, verdeeld over 38 eigenaars en onderverdeeld in 89 bestanden (gemiddeld 1,8
ha per bestand). Hiervan zijn er 7 eigenaars die meer dan 5 ha bos bezitten.

De totale oppervlakte van de bestanden vervat in dit gezamenlijk en uitgebreid bosbeheerplan bedraagt dus
638,2258 ha.

1.1.3

GEGEVENS INDIENER BOSBEHEERPLAN

Het uitgebreid gezamenlijk bosbeheerplan wordt ingediend door de gemeente Lanaken, Jan Rosierlaan 1 te 3620
Lanaken, vertegenwoordigd door Bart Hoelbeek, duurzaamheidsambtenaar.

1.2

KADASTRAAL OVERZICHT

(Bijlage 1.2a en 1.2b)

De tabel in bijlage 1.2a geeft voor de privébossen per eigenaar een overzicht van de kadastrale bestanden
opgenomen in het bosbeheerplan.
Het kadastraal overzicht van de gemeentebossen is terug te vinden in bijlage 1.2b.
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1.3

SITUATIEPLAN

(Kaart 1.3)

De ligging van de verschillende bosbestanden wordt weergegeven op topografische kaart (NGI) in kaarten 1.3a
t.e.m.1.3e.

1.4

SITUERING

1.4.1

ALGEMEEN – ADMINISTRATIEF

Administratieve ligging
Administratief gezien liggen alle bestanden opgenomen in dit bosbeheerplan in de gemeente Lanaken (Provincie
Limburg – Arrondissement Tongeren).
Kaartbladen: NGI-kaartbladindeling: 26-6, 26-7, 34-2 en 34-3

Contactpersonen
Het beheer en de opmaak van het beheerplan berust bij Bart Hoelbeek (Tel. 089/73.07.76 –
Bart.Hoelbeek@lanaken.be), duurzaamheidsambtenaar van de Gemeente Lanaken (Jan Rosierlaan 1, 3620
Lanaken). Hij wordt hierin bijgestaan door het ANB en de Bosgroep Hoge Kempen.

Agentschap voor Natuur en Bos
Regiobeheerder Lise Hendrick
Koningin Astridlaan 50 bus 5
3500 Hasselt
Tel. 011/74 24 58
Lise.Hendrick@lne.vlaanderen.be
Boswachters: Marc Stouten en Jos
Gorissen

Bosgroep Hoge Kempen vzw
Coördinator Patrick Meesters (en tijdelijke
coördinator An Pierson)
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
Tel. 011/23.83.23
pmeesters@limburg.be

Stuurgroep
Dit bosbeheerplan is tot stand gekomen onder begeleiding van een stuurgroep. De deelnemers aan deze stuurgroep
zijn:








Schepen van Leefmilieu: Roland Baldewijns
Milieuambtenaar: Patrick Vansomeren
Duurzaamheidsambtenaar: Bart Hoelbeek
De Bosgroep Hoge Kempen vzw: bosgroepcoördinator An Pierson
Privé-eigenaar: Ludo Cops
Het Agentschap voor Natuur en Bos: Jasper Goffin, Marc Stouten, Jos Gorissen, Lise Hendrick
Opstellers beheerplan: ABO NV, Derbystraat 303, 9051 Gent.
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1.4.2

RELATIE MET ANDERE BOS- EN NATUURGEBIEDEN

(KAART 1.4.2) (BIJLAGE 1.7)

Het Natuurrichtplan Hoge Kempen (NRP L11a)

(Kaart 1.4.2; Bijlage 1.7)

Het Natuurrichtplan Hoge Kempen werd opgemaakt voor de VEN-gebieden, Speciale beschermingszones, groen-,
park- en bosgebieden in de Hoge Kempen gelegen in het gebied begrensd door de N77b in het zuiden (Lanaken),
de N78 in het oosten (Lanaken, Maasmechelen en Dilsen-Stokkem), de N 711 in het noorden (Maaseik en DilsenStokkem), de N723 in het westen boven de E314 (As en Maaseik) en de grens Zutendaal-Lanaken in het westen,
ten zuiden van de E314.
De algemene gebiedsvisie beschrijft de concepten waarop de visie voor het ganse gebied gebaseerd is. Voor de
overheid is zij richtinggevend en niet bindend. De algemene beleidsvisie zoals weergegeven in het NRP L11a wordt
ruwweg weergegeven in vijf ruimtelijke en ecologische conceptvisies :


Ontwikkeling van een centrale grote, aaneengesloten open heidevlakte omgeven door halfopen
heidegebieden die geleidelijk overgaan in structuurrijke inheems gemende bossen



Vrijwaren/regelen waterhuishouding gericht op optimale ontwikkeling van waterafhankelijke habitats



Verbeteren van de interne doordringbaarheid van het landschap en realisatie van ecologische
verbindingen tussen het Kempisch Plateau en omgeving



Instandhouden van habitats en soorten conform de Europese richtlijnen met betrekking tot het
natuurbehoud



Afstemming van het recreatief medegebruik op de ecologische draagkracht van het gebied

In de visie per deelgebied worden o.a. natuurdoeltypen, doelsoorten en belangrijke ecologische processen
aangegeven. De visie per deelgebied is bindend voor de overheid tenzij anders wordt aangegeven. Voor
privébossen is het belangrijk aan deze visie te voldoen in het kader van de subsidieregeling als onderdeel van de
subsidie voor bevordering van de ecologische bosfunctie. Ter realisatie van de visie worden in het NRP maatregelen
getroffen. Enkel in VEN, speciale beschermingszones, internationaal beschermde gebieden, groen- en bosgebied op
het gewestplan kunnen bindende maatregelen opgelegd worden voor overheden én particulieren. In de overige
gebieden kunnen enkel bindende maatregelen opgelegd worden aan de overheid.
De bestanden van dit beheerplan die zich bevinden binnen de contouren van het NRP vallen allen onder Deelgebied
6 (Koninklijk Domein, Ziep- en Asbeekvallei, Neerharenheide en omgeving) van het NRP. Voor deze bosbestanden
wordt voornamelijk droog bos, droog bos met halfopen heide en plaatselijk nat bos (privébestanden ter hoogte van
Daalbroek) als specifieke gebiedsvisie naar voor geschoven.
De bestanden die behoren tot het natuurrichtplan worden weergegeven in bijlage 1.7.

Het Nationaal Park Hoge Kempen

(Kaart 1.4.2; Bijlage 1.7)

Op het Kempens Plateau liggen veruit de grootste, nog relatief aaneengesloten natuurgebieden van heel
Vlaanderen. Zij liggen geclusterd in 3 complexen van bos- en heidegebieden op de waterscheidingslijn tussen Maasen Scheldebekken. Van noordwest naar zuidoost zijn dat Bosland, Park Midden-Limburg en Nationaal Park Hoge
Kempen. De 3 clusters vormen de bos- en heidegebieden met vooral naaldhoutcomplexen en heideterreinen met
vennen. Deze parken zijn droge natuurcomplexen met een aaneengesloten oppervlakte van minstens enkele
duizenden ha. Er wordt een multifunctioneel bos- en natuurbeheer gevoerd waarbij de natuurfunctie domineert naast
de productiefunctie als nevenfunctie. Ze zijn voldoende omvangrijk om als een zelfstandig functionerend ecosysteem
te worden beheerd.

UITGEBREID BOSBEHEERPLAN LANAKEN

ABO NV

3

Het Nationaal Park Hoge Kempen strekt zich uit over de gemeenten Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Zutendaal,
Genk, As en Lanaken. Ter hoogte van Lanaken is de afbakening ongeveer gelijklopend met de afbakening van het
toepassingsgebied van het natuurrichtplan. Bijna alle deelnemende bestanden die ten noorden liggen van N77
behoren tot het Nationaal Park Hoge Kempen.
Een nationaal park is per definitie een natuurgebied met een aaneengesloten oppervlakte van minstens 1000
hectare. De hoofdfunctie van een nationaal park is natuurbehoud maar in een nationaal park is recreatief
medegebruik mogelijk, in zoverre er geen schade wordt berokkend aan natuur en landschap.
Het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid is verantwoordelijk voor het beheer van het Nationaal
Park Hoge Kempen. Het Agentschap streeft naar een zo natuurlijk mogelijk, zichzelf regulerend ecosysteem, zonder
echter de grote culturele waarde van het West-Europese heidelandschap uit het oog te verliezen. Zo worden
plaatselijk té oude heide afgemaaid, een té sterke woekering van grassen weggeschraapt (= plaggen) en plaatselijk
bomen gekapt. Door deze drastische ingrepen in ruimte en tijd te spreiden, ontstaat er voor mens en natuur een
grote variatie aan biotopen. De omringende bossen worden behouden, maar worden door gerichte dunningen en
door het bestrijden van enkele pestsoorten zoals Amerikaanse Vogelkers en Amerikaanse eik, natuurvriendelijker
ingericht. Door het maken van open plekken en meer gevarieerde bosranden, komt er meer licht in de erg donkere
en voor mens en natuur weinig aantrekkelijke naaldhoutplantages.
Het Nationaal Park Hoge Kempen heeft eveneens een belangrijke recreatieve waarde. Daartoe werden 5
toegangspoorten geselecteerd voor het gebied. Ter hoogte van Lanaken betreft het hier het domein Pietersheim. De
bossen van Domein Pietersheim behoren niet tot dit bosbeheerplan. In 2007 werd voor dit domein een
landschapsbeheerplan opgemaakt.
Onderstaande figuur (fig 1.4.2) geeft een globaal beeld van het Nationaal Park Hoge Kempen. Een meer
gedetailleerde aflijning voor het deel van het park dat zich op het grondgebied van de gemeente Lanaken bevindt, is
terug te vinden op kaart 1.4.2).
De bestanden die behoren tot het Nationaal Park Hoge Kempen worden weergegeven in bijlage 1.7.

Figuur 1.4.2: situering Nationaal Park Hoge Kempen (met aanduiding van de toegangspoorten)
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Andere Bos- en natuurgebieden op grondgebied van de gemeente Lanaken

(Kaart 1.4.2)

Er zijn op het grondgebied meerdere Vlaamse en/of erkende natuurreservaten gelegen. Deze natuurgebieden
worden hieronder kort gesitueerd en besproken.
De Vallei van de Ziepbeek en Neerharenheide zijn beide voormalige Vlaamse natuurreservaten. Zij zijn nu samen
met de Mechelse Heide en Ven onder de Berg gegroepeerd als het Vlaams Natuurreservaat Hoge Kempen, goed
voor een oppervlakte van 1.237ha. Deze ‘deelreservaten’ bevinden zich in het noorden van de gemeente Lanaken.
De Vallei van de Ziepbeek (in deelgemeente Rekem) ligt op de steile oostelijke rand van het Kempisch plateau en is
161 ha groot. Het bestaat uit vijvers, heidegebieden met gagel, pijpestrootje en dopheide, en de naald- en
wildbossen. De Neerharenheide (in deelgemeente Neerharen) beslaat een oppervlakte van 40 ha aan de voet van
het Kempisch plateau. Het bestaat hoofdzakelijk uit heidegebied dat afgewisseld wordt met bossen.
Het natuurgebied Hoeffaert (deels erkend natuurreservaat Stevoorden – Hoefaert), bevindt zich op de grens van de
gemeenten Bilzen en Lanaken. Het natuurgebied is bijna 60 ha groot is en wordt gekenmerkt door zijn grillige reliëf
met uitgestrekte naald- en loofbossen, beemden en zuiver water. Een deel wordt beheerd door Orchis vzw; de
bestanden die deelnemen aan dit bosbeheerplan worden echter beheerd door ANB en maken geen deel uit van het
gedeelte dat erkend wordt als natuurreservaat.
Vervolgens is er nog Hochter Bampd (deel van erkend natuurreservaat Dal van de Grensmaas op grondgebied van
Lanaken, beheerd door LiLa). Het is een natuurlijk rivierlandschap langs de Maas dat beheerd wordt door grote
grazers. Er zijn geen bestanden die deel uitmaken van dit bosbeheerplan gelegen in dit natuurreservaat.
In de gemeente Lanaken is eveneens een bosreservaat aanwezig, namelijk 160ha van Domeinbos Pietersem.

Gevolgen van de aanwezigheid van deze natuurgebieden op het beheer van de opgenomen bosbestanden
Uit voorgaande bespreking van de omliggende bos- en natuurgebieden kunnen, wat het beheer van bosbestanden
van dit bosbeheerplan betreft, nu reeds een aantal opmerkingen geformuleerd worden voor de verdere verloop van
het bosbeheerplan:


Het is belangrijk de relatie met de omliggende bossen te onderhouden. Voor een aantal is er reeds een
bosbeheerplan of is het opmaakproces lopende:
o

Voor de bestanden grenzend aan de bosbestanden van de gemeente Zutendaal, zal rekening
gehouden worden met het bosbeheerplan van de gemeente Zutendaal. Ook het UBBP van
Maasmechelen en dat van Bilzen-Lanaken worden in rekening gebracht.

o

Voor het Domein Pietersheim werd onlangs een landschapsbeheerplan opgemaakt.

o

Er dient rekening gehouden te worden met de beheersvisie van het Nationaal Park Hoge
Kempen.



Het is eveneens belangrijk rekening te houden met het streefbeeld van het gebied zoals in het
Natuurrichtplan Hoge Kempen naar voor komt. Vooral voor de gebieden waarvoor specifieke beleidsvisies
zijn opgemaakt.



Rekening houden met de ligging in het Nationaal Park Hoge Kempen en het bijhorende masterplan.
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1.5
1.5.1

STATUUT VAN WEGEN EN WATERLOPEN
W EGEN

(KAART 1.5.1)

De Daalbroekstraat is een belangrijke verbindingsweg tussen drie grote boscomplexen, namelijk Daalbroekbos,
Neerharenheide en Langenberg. Langs de N77 liggen Pietersembos en Lanakerheide. De andere bestanden liggen
langs kleinere wegen.
De bosbestanden zelf worden doorgaans enkel doorsneden door of grenzen aan bospaden en –wegen welke
toegang tot het bestand of nabijgelegen bestanden verschaffen. Zij zijn doorgaans onverhard. Een bosweg is
duidelijk gedefinieerd in het decreet en is een weg die niet voor het normale gemotoriseerde verkeer werd ingericht.
Hieruit kan worden besloten dat elke weg die niet verhard is om normaal gemotoriseerd verkeer toe te laten een
toegankelijkheidsstatuut kan krijgen via het toegankelijkheidsreglement, dit echter zonder afbreuk te doen aan
rechten van doorgang voor eigenaars ook al onderschrijven ze het beheerplan (toegankelijkheidsreglement incluis)
niet.
Ter hoogte van Gellikerheide zijn buurtwegen n°8 en n°15 nog steeds aanwezig. Dit is ook het geval voor buurtweg
n°7 op de grens van Grote Kiewitheide en Lanakerheide en buurtwegen 2, 6 en 13 ter hoogte van Lanakerheide.
Deze buurtwegen worden weergegeven op kaart 1.5.2.
De toegankelijkheid van het studiegebied zal uitgebreid aan bod komen in hoofdstukken 3 en 4.

1.5.2

W ATERLOPEN

(Kaart 1.5.2)

De bestanden opgenomen in dit bosbeheerplan zijn volgens de Vlaamse Hydrografische Atlas in hoofdzaak in het
Maasbekken gelegen, het uiterste westen van de gemeente (Gellikerheide en Hoefaert) behoort echter tot het
Demerbekken. De bestanden liggen verspreid over drie VHA-zones, namelijk “Demer tot monding Munsterbeek”,
“Zuid-Willemsvaart van afsplitsing Albertkanaal (excl.) tot kanaal Bochelt-Herentals (excl.)” en “Maas van monding
Jeker (excl.) tot monding Kikbeek (incl.)”.
Een aantal bestanden zijn gelegen in de nabijheid van waterlopen. Deze worden weergegeven in onderstaande
tabel 1.5.2. De invloed van deze waterwegen op de bestanden wordt besproken in het hoofdstuk Hydrologie.
Tabel 1.5.2: Waterlopen en de nabijgelegen bestanden

Waterloop

Categorie

Bestanden

Groenstraatbeek

3

Privébestanden 1a, 1n, 1s, 1t, 2a, 26c, 26g

geen

Privébestanden 1e, 1f, 1g, 12a, 12c, 26d

2

Aan Oud stort Rekem 24a, 24c, Langeberg 20b

3

Langenberg 17a, 18a

geen

Neerharenheide 14g, Langenberg 21a

3

Pietersembos 1a, Heiken 31a, In de Kamp 32a

geen

privébestanden 25c en 33a

geen

Hoefaart 5a, 5b,

Ziepbeek

Asbeek

Oefaartloop
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1.6

BESTEMMING VOLGENS HET GELDEND PLAN VAN AANLEG OF RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN

BPA, APA en RUP’s
Er heeft geen enkel BPA van de gemeente Lanaken betrekking op bestanden van het dit bosbeheerplan. Voorts is
ook geen enkel bestand van dit bosbeheerplan dat deel uitmaakt van een RUP.

Gewestplan

(Kaart 1.6)

Kaart 1.6 geeft een overzicht van de bestemming van de bestanden volgens het Gewestplan (Bron: Gis
Vlaanderen).
Hieruit blijkt dat het overgrote deel van de bestanden gelegen is in gebieden met een groene
gewestplanbestemming, in hoofdzaak natuurgebied (code 701 – 87,2%), gevolgd door natuurgebied met
wetenschappelijke waarde of natuurreservaat (code 702 - 9,2%) en buffergebied (code 500 – 0,27%).
Pietersem 33a, Steenssel Hoeve 28a, Nieuw Erven 30a en Op den Berg 27a zijn volledig gelegen in woongebied of
woonuitbreidingsgebied (codes 100 en 105), alsook delen van bestanden en Grote Kiewitheide 13f en 13h.
Bestanden Heikens 31a, en de privébestanden 1u, 1x, 1z en 15a zijn geheel of gedeeltelijk gelegen in agrarisch
gebied.
Bestand Koninklijk domein 23a staat op het gewestplan aangeduid als zone voor koninklijk domein.

1.7
1.7.1

LIGGING IN SPECIALE BESCHERMINGSZONES
INTERNATIONALE BESCHERMINGSZONES

(Kaart 1.7.1; bijlage 1.7)

Tot de internationale beschermingszones behoren de Ramsar-, Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden.
Enkele bestanden zijn gelegen in het Habitatrichtlijngebied “Mechelse heide en Vallei van de Ziepbeek” en in het
gebied “Overgang Kempen – Haspengouw”. Voorts is er in Lanaken nog het Habitatrichtlijngebied: “Uiterwaarden
langs de Limburgse Maas met Vijverbroek”, hierin zijn geen bestanden gelegen die deel uitmaken van dit
bosbeheerplan.
In het noorden van Lanaken bevindt zich het Vogelrichtlijngebied “Mechelse heide en Vallei van de Ziepbeek”.
Ramsargebieden komen in de wijde omgeving niet voor.
Kaart 1.7.1 geeft een overzicht van de internationale beschermingszones in Lanaken.

Hieronder volgt een gedetailleerde bespreking van de internationale beschermingszones die van belang zijn bij de
opmaak van dit bosbeheerplan:

Habitatrichtlijngebieden
In het noorden komt het Habitatrichtlijngebied BE2200035 ‘Mechelse heide en Vallei van de Ziepbeek’ voor.
Het Habitatrichtlijngebied ‘Mechelse heide en Vallei van de Ziepbeek’ is afgebakend ter bescherming van volgende
Habitats en soorten:
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Habitats
2330

Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen

3130

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

4010

Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix

4030

Droge heide (alle subtypen)

6230

Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems

7140

Overgangs- en trilveen

7150

Slenken in veengronden (Rhynchosporion)

9190

Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten

91E0

Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae)

Vissen
1096

Lampetra planeri Beekprik

Invertebraten
1042

Leucorrhinia pectoralis - Gevlekte witsnuitlibel

1083

Lucanus cervus - Vliegend hert

Habitats voorkomend in het plangebied zijn in vet aangeduid.

In het zuidwesten bevindt zich het Habitatrichtlijngebied BE2200042 ‘Overgang Kempen – Haspengouw’.
Het Habitatrichtlijngebied ‘Overgang Kempen – Haspengouw’ is afgebakend ter bescherming van volgende Habitats
en soorten:
Habitats
2330

Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen

4010

Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix

4030

Droge heide (alle subtypen)

5130

Juniperus communis-formaties in heidevelden of kalkgrasland

6210

Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien (Festuco-Brometalia)

6430

Voedselrijke ruigten

6510

Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

9190

Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten

91E0

Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae)

Vissen
1096

Lampetra planeri Beekprik

Planten
1393

Drepanocladus vernicosus Geel schorpioenmos

1831

Luronium natans Drijvende waterweegbree

Habitats voorkomend in het plangebied zijn in vet aangeduid.
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Volgende tabel (tabel 1.7.1.a) geeft weer welke bosbestanden in welk habitatrichtlijngebied vallen.
Tabel 1.7.1.a: Bestanden gelegen in habitatrichtlijngebied

Habitatrichtlijngebied

Eigenaar

Mechelse heide en Vallei van de Openbaar
Ziepbeek

Privé

Overgang Kempen-Haspengouw
Deelgebied 2200042-9
Overgang Kempen-Haspengouw
Deelgebied 2200042-1

Bestanden
Neerharenheide 14a, 14b, 14c, 14d (deels), 14e, 14f (deels)
Langenberg 16b (deels), 16c (deels), 16e, 16d, 17a (deels), 18a
(deels), 19a, 19b, 19c, 19d, 20a, 20b, 21a, Aan oud stort Rekem 24a,
24b, 24c.
1a, 1b, 1c, 1d, 1e (deels), 1g (deels), 1h, 1i, 1j, 1k, 1l, 1m, 1n, 1s, 2a,
9a, 12a (deels), 12c, 20a, 26b, 26c, 26d (deels), 26e, 26f, 26g, 27a

Privé

8b, 8c, 8d

Openbaar

Hoefaart 4a, Hoefaart 5a, 5b, Gellikerheide 6a, 6b, 6c, 9a (deels), 9b
en 9c

Vogelrichtlijngebied
Het Vogelrichtlijngebied ‘Mechelse heide en Vallei van de Ziepbeek’ is gelegen in het noorden van Lanaken en
heeft betrekking op volgende soorten:
Bergeend

Korhoen

Smient

Blauwborst

Kraanvogel

Tafeleend

Blauwe Reiger

Kuifeend

Visarend

Boomleeuwerik

Meerkoet

Wespendief

Bruine Kiekendief

Nachtzwaluw

Wilde Eend

Dodaars

Nonnetje

Wintertaling

Fuut

Pijlstaart

Witoogeend

IJsvogel

Roerdomp

Zwarte Specht

Knobbelzwaan

Slobeend

Dit vogelrichtlijngebied heeft binnen het plangebied van dit bosbeheerplan enkel betrekking op openbare bestanden.
De bestanden die deel uitmaken van het Vogelrichtlijngebied worden weergegeven in tabel 1.7.1.b.

Tabel 1.7.1.b: Bestanden gelegen in vogelrichtlijngebied

Vogelrichtlijngebied

Bestanden

Mechelse heide en Vallei van de Neerharenheide 14a deels, 14b, 14c, 14e, Langenberg 15a, 16a, 16b, 16c, 16d, 18a
Ziepbeek
(deels), 19a (deels), 19b, 19c, 19d, 20a, 20b, 21a, Aan oud stort Rekem 24a, 24b,
24c

1.7.2

NATIONALE BESCHERMINGSZONES EN REGIONALE AANDACHTSGEBIEDEN

Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)

(Kaart 1.7.1)

Een groot deel van de bestanden van dit bosbeheerplan zijn gelegen in het VEN-gebied de “Hoge Kempen”. Voorts
zijn er ook een aantal bestanden gelegen in de “Grote Kiewitheide” en de “Beekvalleien overgang Kempen –
Haspengouw” van het VEN-gebied.
Volgende bestanden liggen binnen de afbakening van het VEN:
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Tabel 1.7.2.a Bestanden gelegen binnen VEN-gebied

VEN-gebied

Eigenaar

Bestanden

Hoge Kempen

Openbaar

Pietersembos 1a (deels)
Neerharenheide 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f
Langenberg 15a, 16a,16b, 16c, 16d, 16e, 17a, 18a, 19a, 19b, 19c, 19d,
20a, 20b, 21a
Aan oud stort Rekem 24a, 24b, 24c, Aan de Broek Bosch 25a
Privébestanden 1a, 1b, 1c,1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1k, 1l, 1m, 1n, 1p, 1q,
1r, 1s, 1t, 9a, 12a, 12b, 12c, 20a, 25c (deels), 27a
Grote Kiewitheide 13b (deels), 13e (deels), 13f, 13g, 13h, 13i
Privébestanden 8b, 8c, 8d
Hoefaart 4a, 5a, 5b
Gellikerheide 6a, 6b, 6c, 8a, 9a (deels), 9b, 9c, 9d
Bonijterbos 11a, 11b

Privé
Grote Kiewitheide
Beekvalleien overgang
Kempen – Haspengouw

Openbaar
Privé
Openbaar

Beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten

(Kaart 1.7.2)

In Lanaken komen twee beschermde landschappen voor: “Omgeving kasteel van Hocht (het Neerhof, het park, de
dreven en de omliggende weilanden en boomgaarden van het kasteel)” (OL000928) en het “Domein Pietersheim”
(OL000079).
Voorts liggen in de gemeente nog de beschermde dorpsgezichten “Motte genaamd ‘In de Burg’ met haar omgeving”
(OL000936) “Petronellakapel met onmiddellijke omgeving” (OL001027) en het “kerkhof” (OL001321); en het
beschermd stadsgezicht “Oude kern stad Rekem” (OL000270).
Er bevindt zich echter geen enkel deelnemend bestand in een beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht.

Landschapsatlas


(Kaart 1.7.2)

Ankerplaatsen zijn de meest landschappelijk waardevolle gebieden voor Vlaanderen. Het zijn complexen van
gevarieerde erfgoedelementen die een geheel vormen dat ideaal-typische kenmerken vertoont omwille van de
gaafheid of representativiteit, ofwel ruimtelijk een plaats inneemt die belangrijk is voor de zorg of het herstel van
de landschappelijke omgeving.
Binnen de gemeente Lanaken komen volgende ankerplaatsen voor: “Oud Rekem” (A70007), “Kasteel van
Hocht en Hochterbampd” (A70048) en “Van Mechelse heide tot Vallei van de Zijpbeek” (A70020). Enkel in het
laatste zijn (openbare) bestanden gelegen. Deze worden weergegeven in tabel 1.7.2.b.

Tabel 1.7.2.b: Bestanden gelegen in een ankerplaats:

Ankerplaats

Bestanden

A70020: Van Mechelse heide tot Vallei Langenberg 15a, 16a, 16b, 16c, 16e, 16d, 17a, 18a, 19a, 19b, 19c, 19d, 20a, 20b
van de Zijpbeek

De landschapswaarden voor deze ankerplaats wordt in de Landschapsatlas als volgt beschreven:
“Van Mechelse heide tot Vallei van de Zijpbeek” (A70020)
Omschrijving:
In het westen van de gemeenten Lanaken en Maasmechelen ligt een aaneengesloten en uitgestrekt heideen bosgebied. Het bevindt zich in de overgangszone tussen het Kempens Plateau en de Maasvallei.
Dergelijk overgangsgebied wordt gekenmerkt door een eigen dynamiek. Omwille van het uitgesproken
reliëf en het gevarieerde cultuurlandschap is het in alle opzichten uitzonderlijk. Het reliëf werd gevormd
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door een complex geheel van factoren. Doordat de Maas in verschillende ijs- en tussenijstijden sedimenten
afzette en ook weer erodeerde, ontstonden terrassen. De natuurlijke, noord-zuid georiënteerde steilrand
overbrugt hier het hoogteverschil tussen het plateau, hoofdterras van de Maas, en het 40 meter lager
gelegen zogenaamde terras van Eisden-Lanklaar. Het talud is sterk ingesneden door valleien, die op hun
beurt door zijvalleien zijn doorsneden. In slechts enkele ervan stroomt water, de andere zijn droge dalen.
De brede concaviteit aan de voet van de plateaurand werd gevormd door een pakket dekzanden, waarvan
ook lokale accumulaties voorkomen op de terrassen en in de valleien. Plaatselijk werd het reliëf nog verder
gediversifiëerd door zandverstuivingen en ontstonden duinen, thans veelal gefixeerd door
naaldhoutaanplantingen. Het geheel geeft de indruk van een heuvelend landschap, waar soms stevig moet
geklommen worden, vandaar ook de plaatselijke toponiemen als Duivelsberg, Langenberg, Molenberg,
Onder de Berg e.a. Ten zuiden van de weg Opgrimbie-Zutendaal bleef de steilrand over een lengte van
enkele kilometers bijna intact bewaard. In het noordelijk gedeelte van het gebied werd hij onderbroken
door de aanleg van wegen en vooral door de grind- en zandwinning. Onder het dikke pakket van zand en
grind bevindt zich een laag zeer zuiver kwartszand (wit-zand). Grote vlekken worden nog steeds
uitgegraven, waardoor het oorspronkelijke landschap is gewijzigd en het grondwaterpeil gedaald. Sommige
kleine valleitjes, zoals de bovenloop van de Kikbeek, en ook natte plekken aan de voet van het plateau
droogden uit. Anderzijds boden de afgravingen extra mogelijkheden tot onderzoek en educatie. Door de
afwerking van de groeves met zachtglooiende hellingen en grote waterplassen dreigen sommige
ontsluitingen echter verloren te gaan. Het is wenselijk dat zowel de inrichting van de groeves als het
beheer van het hele gebied gebeuren met aandacht voor de visualisering van een aantal educatieve sites.
De omgeving is immers in geologisch en geomorfologisch opzicht als het ware een logboek van de
afzettingen in de ondergrond en van de kenmerkende reliëfeenheden. In de buurt van de Kikbeek toont
een geul bijvoorbeeld ook de ontwikkeling van dekzand- en duinreliëf. Bovendien komt in het gebied een
reeks van verschillende types, voornamelijk gepodsoliseerde, bodems voor. Sommige van de zuidelijke
hoofdvalleien op de plateaurand - de zogenaamde depressies van Fridhem en de Zijpbeek - hebben thans
een permanente waterloop. Hier is ook het Koninklijk Domein gelegen, in een omgeving die gekend is om
zijn rust en stilte, maar verstoord door een crosscircuit. Droge zijdalen voeren het oppervlaktewater af naar
de smalle valleien. De hellingen zijn meestal bebost met naaldhout. Op plaatsen waar water uit de helling
stroomt staan lintvormige kreupelbosjes van elzen, gagel en wilgen. De kwelgebieden bevoorraden
moerassen waaruit beken ontstaan met voedselarm water. Vooral in de vallei van de Zijpbeek is een
complex van gronden op venig materiaal aanwezig. Het beekje slingert er zich door manshoge
gagelstruiken en natte heidevelden. Dergelijke intacte kwelzones met bijhorende gaaf bewaarde toevloeien inundatiegebieden zijn zeldzaam. Eens in de Maasvallei zijn de beken weinig ingesneden en voeden zij
vijvers, ooit in gebruik voor de viskweek. Het historisch netwerk van waterbouwkundige werken ( wallen,
dijken, grachten, verschillende kunstmatige beek- en waterlopen aangelegd in functie van visvijvers,
spaarvijvers in functie van watermolens) is nog in grote mate aanwezig. Dammen, sluisjes en
verbindingsslootjes maken de instelling van het waterpeil mogelijk. Aan de voet van de Molenberg zijn de
fundamenten en het beekbed van de voormalige Heidemolen of Siepmolen nog zichtbaar. In de omgeving
werden ook prehistorische archeologische vondsten gedaan. Noordelijk wordt het landschap gekenmerkt
door open heide op het plateau en de hellingen, temidden van een bosrijke omgeving met voornamelijk
naaldhout. De E-314 en de weg naar Heiwijk doorsnijden helaas de Mechelse Heide en de omgeving van
de Kikbeek. De grindrijke zandgrond is er lemig zodat de struikheide een dichte begroeiing vormt, waarin
zich verspreide bomen en struiken of bosjes vestigen. 's Zomers bloeit hier onder een verschroeiende zon
de veel bezongen purperen heide. Ook op de hellingen van de heringerichte groeves nemen heide en
brem terug bezit van hun oorspronkelijke plaats. Waar de neerslag moeilijk in de bodem dringt, komt natte
heide voor. In de vennen op het plateau (o.a. Breedven en Klein Ven) ontwikkelt zich plaatselijk hoogveen.
Het Ven onder de Berg is één van de meest zuidelijk gelegen laaglandhoogvenen. De plateaurand biedt
indrukwekkende panorama's op de wijdse Maasvallei en de terrils van het mijngebied. Op de plateaurand
komen nog wintereikenbosjes voor onder de vorm van hakhout, beperkte struwelen, houtwallen en
afzonderlijke stoven, als schaarse, autochtone restanten van een vroeger veel voorkomende bospraktijk.
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Tot in de 19de eeuw bedekten immers uitgestrekte heidevelden en bosjes van eiken, berken en dennen de
omgeving. Dat gevarieerde cultuurlandschap werd in de toenmalige landbouweconomie eeuwenlang
geëxploiteerd door begrazing, maaien, kappen en plaggen. Bovendien leverde het nog tal van andere
produkten, als honing, hout, mutserds, veen e.a. Regelmatig rezen twisten tussen naburige dorpen over
het gebruik van de gemene gronden. Overheden probeerden overexploitatie van de bossen tegen te gaan
en - zeer tegen de zin van de bevolking - herbebossingen door te voeren. De oudste herbebossingen met
naaldhout liggen in de uithoeken aan de gemeentegrenzen (bijvoorbeeld de Rekemer bossen en Heiwijk in
Opgrimbie), ver van de woonkernen en landbouwgronden, met daartussen de heide. Kleinere, historisch
stabiele bossen daarentegen liggen o.a. ook vrij dicht bij de historische kernen. Verderschrijdende
bebossing, omvorming tot landbouwgrond, grind- en zandwinning, industrialisatie en woonuitbreiding zijn
er de oorzaak van dat een steeds kleiner wordend deel van het traditionele heidelandschap overbleef. Bij
afwezigheid van beheer zouden ook de resterende heidevelden volledig dichtgroeien en verbossen.
Daarnaast zijn ze gevoelig voor vergrassing omdat de lage voedingsstoffenniveaus - essentieel voor
heidegebieden - moeilijk te handhaven zijn. Beheersmaatregelen zijn er dan ook op gericht een
gevarieerd, half-open tot open heidelandschap te behouden. In de omgevende naaldhoutbossen wordt
omvorming naar loofhout nagestreefd en groeit de tendens naar meer variatie van open ruimte tot gesloten
bos en geleidelijke overgangen naar de open heide. De heide en bossen vormen thans een landschap dat
erg in trek is voor zachte recreatie en talloze mogelijkheden biedt op educatief vlak. Verschillende fiets- en
wandelroutes zijn er uitgestippeld. Toch ontvangt slechts een eenvoudig heidemuseum op aanvraag de
bezoekers. Enige toeristische bedrijvigheid situeert zich aan de randen van het gebied, zoals bijvoorbeeld
bij de grote vijver van de voormalige Kikmolen. Belangrijke beleidswenselijkheden zijn het tegengaan van
versnippering en verdere landschapsaantastingen, het behoud van de rust en stilte en van de uitzichten
over de omgeving.
Opmerkingen_knelpunten:
Belangrijke beleidswenselijkheden zijn het tegengaan van versnippering en verdere
landschapsaantastingen, het behoud van de rust en stilte en van de uitzichten over de omgeving. Gebruik
van het crosscircuit en harde recreatievormen moeten geweerd worden. Noordelijk is de
landschapsverstoring het grootst t.g.v. wegenaanleg en de grind- en zandwinning. Grote delen worden nog
steeds uitgegraven, waardoor het grondwaterpeil daalt. Door de afwerking van de groeves en hun
afvoergeulen met zachtglooiende hellingen en grote waterplassen dreigen ontsluitingen verloren te gaan.
Het is wenselijk dat zowel de inrichting van de groeves als het beheer van het hele gebied in het algemeen
gebeuren met aandacht voor de landschapswaarden en de visualisering van een aantal educatieve sites.
Thans ontvangt slechts een eenvoudig heidemuseum op aanvraag de bezoekers. Aan de randen van het
gebied situeert zich enige toeristische bedrijvigheid. Ten zuiden sluit de omgeving van de Asbeek, de
Neerharenheide en het Pietersembos aan, met gelijklopende landschapskenmerken en -waarden.”



Lijnrelicten worden gevormd door lijnvormige landschapselementen die drager zijn van een cultuurhistorische
betekenis. Volgende lijnrelicten bevinden zich in de directe omgeving van bestanden:


Steilrand van het Kempens Plateau: L70032: Sterk erosieve steilrand van het Kempens Plateau met
plaatselijk reliëfsprongen tot 40 m. Sterk versneden door beken en droogdalen. De steilrand
doorsnijdt bestanden Pietersembos 1a, Lanakerheide 3a, Grote Kiewitheide 13c, 13f, 13g, 13h, 13i,
Neerharenheide 14a, Langenberg 15a, 16e, 16b, 16d, 17a, 18a, 19a en privébestanden 9a, 24a, 28a,



Zuidwestelijke steilrand van het Kempens Plateau: L70034: De zuidwestelijke steilrand van het
Kempens plateau is vooral uitgesproken tussen Gellik en Genk. Het loopt door bestanden
Gellikerheide 6a, 9a en Bonijterbos 11a
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Zijpbeek: L70029: Zuivere beek met meerdere zijtakken die het Kempens Plateau afwatert en
omgeven is door ecologisch zeer rijke natte heidegebieden. Loopt langs de scheidingsgrens tussen
bestanden Langenberg 16b en 17a en een stukje langs bestanden Langenberg 18a en 20b.

Puntrelicten zijn afzonderlijke objecten met hun onmiddelijke omgeving, zoals bijvoorbeeld bouwkunig erfgoed
en bijzondere landschapselementen zoals solitaire bomen.
Het kasteel Daalbroek (P70331) ligt temidden van Daalbroekbos maar maakt zelf geen deel uit van dit
bosbeheerplan.



Relictzones zijn gebieden met een grote dichtheid aan punt- of lijnrelicten, zichten en ankerplaatsen en zones
waarin de samenhang tussen de waardevolle landschapselementen belangrijk is voor de gehele
landschappelijke waardering.
Volgende relictzones in Lanaken bevatten bosbestanden die deel uitmaken van dit bosbeheerplan:


“Onder de Berg” (R70048), “Mechelse heide – Heiwijk” (R70052)



“Bossen en kasteelparken te Munsterbilzen” (R70064).

 Binnen de gemeente bevinden zich nog twee relictzones zonder bestanden: “Rekem – Uikhoven” en
“Krijtland van Millen”

Volgende bestanden zijn (al dan niet gedeeltelijk) in een relictzone gelegen (tabel 1.7.2.c):
Tabel 1.7.2.c: Bestanden gelegen in een relictzone

Relictzone

Eigenaar

“Mechelse heide – Heiwijk Gemeente
(R70052)

Privé
“Onder de Berg” (R70048)

Gemeente

Privé
“Bossen en kasteelparken Gemeente
Munsterbilzen” (R70064)

Privé

Bestanden
Pietersembos 1a, Lanakerheide 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3a, 3b, 3c,
Grote Kiewitheide 12a (deels), 12b (deels), 13a, 13b, 13c, 13d, 13e
(deels), Neerharenheide 14a (deels), Langenberg 15a, 16a, 16b, 16c,
16d, 16e(deels), 17a, 18a, 19a (deels)
3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 9a, 10a, 10b, 11a, 13a, 14a, 15a, 16a, 16b, 17a,
17b, 18a, 19a, 20a, 20b, 21a, 22a, 23a, 24a, 28a, 28b (deels), 29a,
30a, 31a, 31b, 32a, 32b, 34a, 34b, 35a, 37a, 38a,
Neerharenheide 14a (deels), 14b, 14c, 14d, 14e, 14f, 14g, Langenberg
16a (deels), 19a (deels), 19b, 19c, 19d, 20a, 20b, Aan oud stort Rekem
24a, 24b, 24c
1a,1i, 1n, 1o, 1p, 1q, 1r, 1s, 1t, 2a, 2b, 2c, 12a, 12b, 12c, 25c (deels),
26a tem 26g, 33a, 36a,
Hoefaart 4a, 5a, 5b, Gelllikerheide 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 8a, 9a, 9b,
9c, 9d, 10a, Bonijterbos 11a, 11b, Grote Kiewitheide 12a (deels), 12b
(deels), 12c, 13f (deels), 13h, 13i
8b, 8c (deels), 8d, 8e

In de Landschapsatlas zijn voor deze relictzones volgende beschrijvingen terug te vinden:
“Mechelse heide – Heiwijk”
Wetenschappelijke waarde:
Grootste aaneengesloten natuurgebied van Vlaanderen bestaande uit heide- en bosgebieden met
unieke of uitzonderlijke natuurwaarden. Kern van het landschapspark Hoge Kempen, grotendeels in
beheer als natuurreservaat, bosreservaat, koninklijk domein, ... Door de Ziepbeek en Kikbeek diep
ingesneden steilrand van de het Kempens Plateau. Geologische vensters ontstaan door
delfstofwinning.
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Historische waarde:
Archeologische vondsten (Steentijd) langsheen de steilrand. Ten tijde van Ferraris was dit een
aaneengesloten heidegebied, plaatselijk bosheide. De insnijding door de Ziepbeek en Kikbeek is
bijzonder fraai op de Ferrariskaart. Heiwijk, Pietersembos, Roelerheide : Planmatige
heidebebossingen eerste helft 19de eeuw, typisch gelegen aan de rand van de gemeente : de rand
van Maasmechelen met Zutendaal voor wat de bossen van Heiwijk betreft; de rand van Lanaken met
Maasmechelen voor wat Pietersembos betreft, de rand van Lanaken met Zutendaal voor wat
Roelerheide betreft.. Zeer grote heideoppervlakten : de droge Mechelse Heide met verschillende
vennen en vochtige heide in de valleien van de Ziepbeek. Ook recentere bebossingen in het gebied.
Verstoring:
Grote grind- en zandwinningen : zandgroeve Opgrimbie, zandgroeve Mechelse Heide, grindgroeve
Mechelse Heide, Groeve Lieben, die allen aantastingen vormen van het historisch stabiel
bodemgebruik, van de steilrand en van de waterhuishouding. Bebouwing in het koninklijk domein.
Doorsnijding door infrastructuren (E314, weg naar Heiwijk).
Esthetische waarde:
Groot aaneengesloten heidelandschap. Mooie zichten op en vanaf de steilrand.
Beleidswenselijkheden:
Professionele uitbouw van het Nationaal Park Hoge Kempen in functie van landschapsbeheer op
macroschaal. Tegengaan verdere landschapsaantasting (ontginningen, klooster koninklijk domein,
...). Landschapsherstel (herinrichting groeven). Landschapsontsnippering (opheffen wegenis).

“Onder de berg”:
Wetenschappelijke waarde:
Geomorfologische waarde : steilrand van het Kempens plateau. Uitgestrekt gebied met relatief
ongestoorde bodems. Landduinen ter hoogte van Onder de Berg. Gebied met uitzonderlijke
natuurwaarden omwille van de grote abiotische variatie, de uitgestrektheid en het historisch stabiel
bodemgebruik.
Historische waarde:
De steilrand tussen Onder de Berg en Molenberg is archeologisch interessant met meerdere
steentijdvondsten. In het gebied werden ook vondsten gedaan uit Metaaltijd en Romeinse tijd. De
relictzone komt overeen met de woeste gronden op de Ferrariskaart, bestaande uit een groot
aaneengesloten gebied met bos, heide en bosheid tussen de gehuchten Daelgremi (Daalgrimbië),
Gremi (Opgrimbië), Daelwesent (Daalwezet) en Wesent (Hoogwezet) enerzijds en de steilrand
anderzijds. De bossen rond het kasteel van Daalbroek en een deel van het Pietersembos komen
reeds voor op de Ferrariskaart en zijn onafgebroken bebost gebleven. Het grootste deel van het
Pietersembos was bosheide ten tijde van Ferraris en werd in het begin van de 19e eeuw bebost. Op
de Vandermaelenkaart is het volledige Pietersembos als bos aangeduid. Het Mechelse bos, werd
voor wat het deel beneden de steilrand betreft, aangelegd na 1850. Tussen al deze bossen komen
historisch stabiele natte en droge heiden voor langsheen de Ziepbeek, Onder de Berg en te
Neerharenheide. In het gebied komen meerdere vennen (oa Ven onder de Berg) voor, waarvan er
een aantal werden vergraven tot vijvers (Juffrouwenvijver, Aspermansvijver, ) Intacte beboste
omgeving van het kasteel Daalbroek.
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Verstoring:
Recreatie (camping Kikmolen, crosscircuit Duivelsberg, vakantieoord Molenberg, recreatiedomein
Zonnevijver) in de mate waarin deze ongecontroleerd gebruik maakt van het natuurlandschap.
Grootschalige ontwikkelingen op het mijnterrein Eisden die afbreuk zouden doen aan de industrieelarcheologische waarde van de site.
Esthetische waarde:
Zichten op en vanf het mijnterrein met gerestaureerde mijngebouwen, schachtbokken en mijnterrils.
Uitgestrekte vergezichten vanaf de steilrand en vanaf de ingesneden Ziepbeek over het Maasland.
Zichten op de beboste steilrand (oa vanuit de kern van Maasmechelen).
Sociaal-culturele waarde:
Mijncités gebouwd volgens de tuinwijkgedachte. Mijngebouwen, schachtbokken en terrils getuigen
van het mijnverleden.
Beleidswenselijkheden:
Opname van dit gebied in het ruimere Nationaal Park der Hoge Kempen. Beperken recreatiedruk
vanuit invalspoorten (Molenberg vakantieoord, Mijnterrein Eisden, Kikmolen, recreatiegebied
Zonnevijver) in het bijzonder voor hardere recreatievormen (mountain-b)

“Bossen en kasteelparken Munsterbilzen”
Wetenschappelijke waarde:
Gebied tussen de afbuiging van de Demer te Spurk en de zuidwestelijke steilrand van het Kempens
plateau, sterk dooraderd door een complex van beken afwaterend naar de Demer met reeds ten tijde
van Ferraris vele plassen ontstaan door ontvening. De belangrijkste beken die het Kempens plateau
in deze richting afwateren zijn de Bezoensbeek, de Stalkerbeek en de Molenbeek. Ecologisch zeer
gevarieerd en rijk gebied met oa De Hoefaart - Gellikerheide en de vele plassen in de beekvalleien
en het kasteelparkenlandschap interessant voor water- en moerasvogels.
Historische waarde:
Archeologisch zeer rijk gebied zowel voor Steentijd, Metaaltijd, Romeinse tijd als Middeleeuwen
onder andere omvattende de site Graf van Eigenbilzen en de site Jonckholt. Ten oosten van het
Albertkanaal kwam eertijds heide voor, thans voornamelijk naaldbos. Ten westen van het kanaal
komt een uitgestrekt loofbos-kasteelparkcomplex voor dat zijn configuratie zoals aangeduid op de
Ferrariskaart grotendeels heeft behouden. Dit complex bestaat uit : - het kasteel Groenendaal met
landschappelijke tuin, vijverpartijen en loofbossen - het kasteel Zangersheide (Groot Zangerij op
Ferrariskaart) met omgevende loofbossen - de ruïne van het kasteel Jonckholt - het verdwenen
kasteel Klein Zangerij (Ferrariskaart) dit alles geënt op een reeds op de Ferrariskaart voorkomende
kaarsrechte dreef vanuit Munsterbilzen. In de beekvalleien komen vele historische vijvers voor.
Esthetische waarde:
Gevarieerd kleinschalig parklandschap. Zichten op en vanaf de zuidwestelijke steilrand van het
Kempens plateau.
Beleidswenselijkheden:
Bescherming en versterking bosstructuur.
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2 ALGEMENE BESCHRIJVING
2.1

CULTUURHISTORISCHE BESCHRIJVING

2.1.1

HISTORISCH OVERZICHT

(Kaarten 2.1.1a tot 2.1.1c)

De evolutie van het gebied wordt geschetst aan de hand van volgende digitale kaartlagen (Bron: NGI):


de Ferraris kaart (+ 1775)



Vandermaelen kaart (+ 1850)



topografische kaart (1910-1940)



boskaart 2000

Het studiegebied bestaat uit onvruchtbare zandgronden (gescheiden van het vruchtbare Haspengouwse
leemplateau voor de Langkeukelbeek). De oostelijke steilrand vormt door het plotse hoogteverschil onvruchtbare
waterzieke gronden (kwelgronden). Deze lager gelegen kwelgronden en de hoger gelegen droge onvruchtbare
reliëfrijk gebieden zijn ongeschikt voor landbouw. Ze werden dan ook van oudsher slechts in geringe mate
ingenomen door nederzettingen en zijn bepalend voor het hedendaagse landschap.

de Ferraris kaart (1775)

(Kaart 2.1.1a)



Waterlopen: op de kaart van Ferraris is heel duidelijk de vallei van de Ziepbeek te zien, alsook de
Langkeukelbeek in het zuiden van het plangebied. Er zijn ook vele plassen te zien op de kaart ontstaan
door ontvening (onder andere ter hoogte van Gellik).



Heide: Tussen de verschillende uitgestrekte bosgebieden in de westelijke helft van het plangebied bevindt
zich veel heide. In deze heidegebieden zijn de vele plassen duidelijk zichtbaar op de kaart. Ter hoogte van
de gehuchten zijn, vooral in de oostelijke en zuidelijke delen van het studiegebied, duidelijk tekenen van
akkerbouw en hooiweiden.



Bos: Vanaf de tweede helft van de 18e eeuw kwam herbebossing langzaam op gang. Kapitaalkrachtige
stedelingen kochten de voorheen gemeenschappelijke heidegronden op en lieten ze nadien in grote kavels
herbebossen. Typisch voor deze bossen is het rechthoekig patroon van paden, boswegels en
brandgangen. Deze herbebossing gebeurde hoofdzakelijk met naaldhout. Reden was de stijgende waarde
van het hout en de dalende productiviteit van de schapenteelt, die toen de hoofdactiviteit was op de
heidegronden. Doordat de gronden door overbeweiding met schapen zeer uitgeput waren, was er maar
één enkele echte pioniersboomsoort die nog wou groeien op de armste heidegronden en bovendien nog
economisch waardevol hout opleverde: de Grove den. Later werd ook Corsicaanse den aangeplant.
Reeds ten tijde van Ferraris was er een groot boscomplex aanwezig in het noorden van de gemeente. De
bossen rond het kasteel van Daalbroek en een deel van het Pietersembos komen reeds voor op de
Ferrariskaart (als loofbossen) en zijn onafgebroken bebost gebleven tot de recente tijd. Er waren evens
reeds uitgestrekte naaldbossen aanwezig in de noordelijke helft van de gemeente. Een gedeelte van
Langenberg bestond uit naaldbos (omgeving van de bestanden 16e, 18a en 19a) het andere deel uit
heidegebied. Ook ter hoogte van Neerharenheide waren naaldbossen aanwezig. Het grootste deel van het
Pietersembos was bosheide. Daarnaast waren ook nog enkele kleinere bospercelen aanwezig.
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Vander Maelen kaart (1850)

(Kaart 2.1.1b)



Wegen: Het wegenpatroon is al erg gelijkaardig met het huidige wegennet.



Heide: het aandeel heide is sterk afgenomen ten opzichte van ten tijde van Ferraris, dit door de snel
opkomende herbebossing.



Bos: Tussen 1775 en 1850 werd enerzijds de herbossing verder gezet. Anderzijds verdwenen sommige
bosgebieden uit de tijd van Ferraris opnieuw, voornamelijk ter hoogte van Langenberg en Neerharenheide,
zowel door brand als door kappingen. De totale hoeveelheid beboste oppervlakte is in die tijd toch
aanzienlijk toegenomen in Lanaken. De bossen rond het kasteel Daalbroek zijn nog steeds aanwezig op
de Vander Maelenkaart. Vanaf nu staat ook het Pietersembos aangeduid. Ook vele van de privébestanden
zijn reeds als bos zichtbaar op de kaart.



Water: Er komen in de heidegebieden meerdere waterplassen voor.

Militaire topografische kaart 1910-1940

(Kaart 2.1.1c)

Sinds 1850 is het totale bosareaal nog verder toegenomen. Globaal gezien is de toename van het
bosareaal binnen de perimeter vooral te wijten aan bebossing van zowel uitgestrekte als geïsoleerde
heideterreinen.
Vrijwel alle bosbestanden van dit beheerplan staan aanduid op de militaire topografische kaart. In de
periode tussen Vander Maelen en 1910-1940 werden Langenberg, Neerharenheide, Lanakerheide,
Gellikerheide en Grote Kiewitheide bebost.

Boskaart 2000

(Kaart 2.1.1c)

Ten opzichte van de situatie in de periode 1910-1940 is het bosaandeel in de gemeente nog steeds verder
toegenomen. Het bosareaal is nog meer aangesloten dan voorheen.

Kaart 2.1.1c geeft een overzicht van de historische evolutie van de bossen in het studiegebied aan de hand van de
boscontouren op de Ferrariskaart, de Vandermaelenkaart, de topografische kaart 1910-1940 en de boskaart 2000.
Gezien de eerder beperkte geografische nauwkeurigheid van de historische kaarten (vooral de contouren van de
bosbestanden ten tijde van Ferraris), dienen deze resultaten slechts als indicatief bekeken te worden.

2.1.2

KENMERKEN VAN HET VROEGERE BEHEER

Het volgende stukje werd afgeleid uit het achtergronddocument van het Natuurrichtplan Hoge Kempen:
“Ten tijde van Ferraris bestond het plangebied uit uitgestrekte heide- en bosgebieden, ontstaan door toedoen van de
mens. Dit landschap veranderde drastisch in de eerste helft van de 19e eeuw. Er werden grootschalige bebossingen
uitgevoerd.
Ter hoogte van de Ziepbeek en de Asbeek is ten tijde van Vander Maelen nog een historisch netwerk van
waterbouwkundige werken aanwezig, bestaande uit wallen, dijken, grachten, kunstmatige beken en waterlopen voor
de watervoorziening van visvijvers en spaarvijvers van watermolens. Dammen, sluisjes en verbindingsslootjes
maken de instelling van het waterpeil mogelijk. Van deze vijvers zijn er slechts enkele bewaard. De andere werden
niet meer onderhouden en evolueerden naar bos.
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De mijnbouw zorgde voor grootschalige aanplanting van in de eerste plaats Grove den en later vooral Corsicaanse
den. Hierdoor komen grote heidevelden geïsoleerd te liggen. Grote stukken van de Mechelse heide en de Vallei van
de Ziepbeek blijven echter behouden.
In 1976 en 1996 brengen grote branden zware schade toe aan de uitgestrekte naaldhoutaanplanten en resterende
heidevelden. De niet-beheerde heideterreinen verbossen spontaan met gemengde loof- en naaldbossen.
De grootschalige grind- en witzandgroeves vanaf de 20e eeuw hebben een grote impact op het landschap van het
Kempisch plateau.”

2.1.3

CULTUURHISTORISCH

Binnen het beheerplangebied bevinden zich zoals gesteld geen beschermde landschappen. Wel zijn er drie
relictzones, een ankerplaats, een lijnrelict en een puntrelict terug te vinden ter hoogte van de bosbestanden in het
beheerplangebied. De beschrijving van deze waarden, werd reeds in hoofdstuk 1 weergegeven.
Het beheerplangebied is eveneens rijk aan archeologische indicatoren: zo staan in de CAI (Centraal Archeologische
Inventaris) een aantal vindplaatsen vermeld in de betreffende bosgebieden of in de onmiddellijke nabijheid. De
meldingen betreffen voornamelijk vondsten van roerende archeologica (vooral uit de Steentijd en Metaaltijd en zelfs
uit de Romeinse Tijd ter hoogte van Daalbroek en Tombos). Voorts is er ook een versterking uit de 20e Eeuw in het
Pietersembos.
Onderstaande figuur geeft een overzicht van het archeologisch erfgoed in (de omgeving van) het studiegebied (bron:
Centraal Archeologische Inventaris):

Figuur 2.1.3: Archeologisch erfgoed in de omgeving van het studiegebied
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2.2
2.2.1

BESCHRIJVING VAN DE STANDPLAATS
RELIËF EN HYDROLOGIE

Reliëf
In het Ruimtelijk Structuurplan van Lanaken staat het reliëf van het studiegebied als volgt beschreven:
“Het Lanakense grondgebied helt van west naar oost af naar de vallei van de Maas (ca. 45 m). Hierin zit een plotse
knik van ca. 30 m die de oostelijke steilrand vormt van dit plateau. Deze steilrand is de westelijke erosiegrens die de
Maas vormde in haar eigen afzettingen. Een tweede knik, die van het middenterras, is veel minder zichtbaar in het
landschap doch is bepalend geweest voor de eerste nederzettingen (dicht bij de vruchtbare valleigronden en toch
nog veilig voor overstromingsgevaar). Van noord naar zuid neemt het grondgebied eerst in hoogte toe (zuidelijke
uitlopers van het Kempisch Plateau tot ca. 100 m), zakt dan terug tot ca. 80 m om dan zeer gelijkmatig terug te
stijgen tot ca. 97,5 m ter hoogte van de steenbakkerij te Kesselt.
Net ten zuiden van Gellik en ten oosten van Lanaken loopt in west-oostrichting de vallei van de Langkeukelbeek die
de overwegend zandige bodems van de Kempen scheidt van de leembodems van Haspengouw. Vanaf het
Kempisch Plateau hebben enkele riviertjes zoals de Asbeek en de Ziepbeek, diepe valleien uitgesneden in de
oostelijke steilrand. Aan de voet van die steilrand (op het middenterras) ontstond een gebied met moeilijke
afwatering met als gevolg een waterrijk zandig gebied met hier en daar veenvorming.”

Hydrologie
Hydrografisch gezien is het studiegebied hoofdzakelijk gelegen in het Maasbekken, doch in het westen bevinden
enkele bestanden zich in het Demerbekken.
De bevaarbare waterlopen in Lanaken zijn de Maas, het Albertkanaal, de Zuid-willemsvaart en het kanaal BriegdenNeerharen. Er zijn ook nog enkele onbevaarbare waterlopen in de gemeente. Zo zijn er de Ziepbeek,
Langkeukelbeek, Oefaartloop, Heiwickbeek, Lossing en Heeswater; allen van categorie 2. De Asbeek,
Groenstraatbeek en Munsterbeek hebben binnen de gemeente catergorie 3. Daarnaast zijn er nog enkele
waterlopen buiten categorie.
Met uitzondering van de Munsterbeek en de Oefaartloop, lopen deze waterwegen af in oostelijke richting naar de
Maasvallei. Daarnaast zijn in de steilrand ook verschillende droogvalleien aanwezig, welke zorgen voor de
waterafvoer in de winter.
Rond deze waterlopen komen kwelgebieden voor. De beken ontspringen niet uit echte bronnen maar worden
gevoed door oppervlakkig kwelwater. Volgende bestanden zijn waarschijnlijk gelegen in kwelgebied: privébestanden
1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1i, 1k, 1l, 1n, 1s, 1t, 1x, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 12c, 26c, 26d, 26e, 26f, 26g. De overige bestanden
komen voornamelijk voor in infiltratiegebied.
In Lanaken worden enkele natuurlijke vennen aangetroffen, ter hoogte van Langenberg, Grote Kiewitheide en
Pietersembos. Enkel het ven ter in Grote Kiewitheide bestaat uit deelnemende bestanden, namelijk privébestanden
8b, 8c en 8d. Het ontstaan van vennen hangt samen met de aanwezigheid van een eeuwenlange heidevegetatie.
Onder dergelijke vegetatie ontstaat een dikke zwarte humuslaag waarin het regenwater tijdelijk kan stagneren. Door
de afwezigheid van zuurstof zal het ijzer, aanwezig in de humus, oplossen in het regenwater, dat geleidelijk in
bodem zakt. Daar komt het na enkele centimeters terecht in een zuurstofrijke omgeving, waar het ijzer oxideert.
Onder deze vorm is ijzer niet langer oplosbaar zodat het wordt afgezet vlak onder de humuslaag, waar het een
keiharde 'oerlaag' vormt. In bepaalde gevallen vormt de oerlaag een ondoordringbare laag waar het regenwater
stagneert en ontstaat aldus een ven.
Ter hoogte van privébestanden 8b, 8c en 8d werden deze vennen in de loop van tijden uitgegraven voor gebruik als
visvijvers.
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Omdat deze hydrologische kenmerken een belangrijke invloed hebben op de bossen is ook de waterkwaliteit van
groot belang. Voor de Ziepbeek geldt de waterkwaliteitsdoelstelling ‘viswaterkwaliteit’. Dit zijn waterlopen waarin
men streeft naar het behoud of herstel van een geschikt habitat voor vissen. De kwaliteit van een waterloop kan
ingeschat worden aan de hand van de Belgische Biotisch Index (BBI). In 2004 werd aan de Ziepbeek in de
omgeving van de Ziepbeekvallei een zeer goede kwaliteit toegewezen. Meer recente gegevens van de VMM wijzen
op een goede kwaliteit. Ook de aanwezigheid van de Beekprik wijst op een zuivere waterloop met weinig organische
belasting.
De Asbeek heeft als doelstelling ‘basiskwaliteit’. De laatste metingen van de Asbeek door de VMM ter hoogte van de
Paalsteenlaan gaf een goede kwaliteit aan. De studie door Aqualyse in 2010 bevestigd de goede kwaliteit maar
spreekt van een lichte daling in de kwaliteit ten opzichte van 2007.
De Groenstraatbeek heeft als doelstelling ‘basiskwaliteit’. De meest recente metingen geven een gestaag dalende
kwaliteit van de Groenstraatbeek aan (studie door Aqualyse juli 2010). Gaande van BBI 8 in 2007 naar BBI 6 in 2008
naar BBI 4 in 2009 en 2010. Dit wijst op een zware verontreinigde toestand met een slechte waterkwaliteit.

In de beekvalleien ligt de permanente grondwatertafel op minder dan 125 cm. Ze komt aan de oppervlakte in venige
kommen en vijvers. In de winter en de lente kan deze aquifer zelf het maaiveld bereiken waardoor bepaalde
gebieden tijdelijk onder water komen te staan. De beekvalleien van de Asbeek en de Ziepbeek zijn in hun bovenloop
van nature uit het hele jaar door nat tot extreem nat. Zoals eerder vermeld, worden deze beken gevoed door
kwelwater.
Op de grondwaterkwetsbaarheidskaart staat het oostelijk deel van het studiegebied (Maaslandterrassen) aangeduid
als uiterst kwetsbaar (Ba1). Het gebied heeft als watervoerende laag grind onder een onverzadigde zone van meer
dan 10m dikte. Ten westen hiervan ligt langs de oostelijke steilrand een strook met zeer kwetsbaar grondwater
(Ca1). Het westelijke deel van het studiegebied (Kempisch Plateau) is kwetsbaar (Ca2). Beide gebieden hebben als
watervoerende laag zand onder een onverzadigde zone van meer dan 10m dikte.

2.2.2

BODEM EN GEOLOGIE

(Kaart 2.2.2.)

Geologie
Volgens de tertiaire-geologische kaart van Vlaanderen behoren de bosbestanden tot een waaier van
ouderdomslagen. Van noordwest naar zuidoost zijn dit: Lid van Genk, Lid van Houthalen, Formatie van Eigenbilzen,
Formatie van Boom en Formatie van Bilzen.

Bodem
De bodem van het grondgebied van Lanaken kan grofweg opgedeeld worden in twee delen: het deel ten noorden
van de Langkeukelbeek dat bestaat uit zandgronden en het deel ten zuiden van de Langkeukelbeek dat bestaat uit
zandleem- en leemgronden. De deelnemende bestanden bevinden zich vrijwel enkel op zandgrond. Het grootste
deel van de bestanden bevindt zich op droge zandgrond. De bosbestanden van Neerharenheide liggen op een
vochtige zandbodem. Enkel de aaneengesloten privébossen in het noordoosten van Lanaken (Daalbroek) bevinden
zich op nat zand. (kaart 2.2.2)
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2.3

BESCHRIJVING VAN HET BIOTISCH MILIEU

2.3.1

BESTANDSKAART

De ligging van de verschillende bosbestanden werd weergegeven op topografische kaart (zie kaarten 1.3a-1.3e). De
ligging van de opnamepunten staat aangeduid op kaart 2.3.1.
In totaal zijn er 165 bestanden:
Eigenaar

Aantal bestanden

Gemeente Lanaken

76

Privé-eigenaar

89

Som

165

2.3.2

BESTANDSBESCHRIJVING EN DENDROMETRISCHE GEGEVENS

Voorafgaande opmerking: tijdens het planproces werden nog 2 bosbestanden toegevoegd en werden
domein Pietersheim en enkele kleine bestanden verwijderd. Het gaat hier om:
Toegevoegd: Privébestanden: 8e, 37a (nieuw), 38a
Verwijderd:

Openbare bossen: Domein Pietersheim, Op de Rayer 29a, Koninklijk Domein
23a; Privébossen: 8f, 37a (oud)

Voor het toegevoegde privébestand 38a werd geen dendrometrische opname meer uitgevoerd. M.a.w. de
werkelijke percentages zullen dus licht afwijken. Gezien echter het minimale verschil ten opzichte van de
totale oppervlakte die in dit bosbeheerplan is opgenomen, zullen de weergegeven cijfers wel een goede
indicatie zijn voor het globale beheerplan.

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de bestandskenmerken, de boomsoortensamenstelling en de
dendrometrische karakteristieken.
De bespreking is gebaseerd op de beschrijving van de algemene kenmerken van alle bestanden en van de
proefvlakopnames die op het terrein werden uitgevoerd. Vegetatieopnames werden uitgevoerd in mei en juni 2010,
dendrometrische opnames in de periode december 2009 – februari 2010. Alle opnames werden uitgevoerd volgens
de inhoudelijke en technische richtlijnen van het voormalige Bos & Groen (MVG, 2003).
Op het terrein werd een (of meerdere in geval van grote bestanden) proefcirkel(s) uitgezet waarbinnen de zaailingen,
struiklaag en boomlaag geïnventariseerd werden. De maximale straal van de cirkel bedraagt 18m. Van de bomen
met een diameter groter dan 20 cm werd de hoogte en de diameter bepaald. De verwerking van de gegevens
gebeurde met het software-pakket Bosbeheerpakket versie 2.26 & versie 1.85 van het ANB.
De voornaamste dendrometrische gegevens zijn:


stamtal: is het aantal stuks per ha,



volume levend en dood hout: uitgedrukt in m³ (per ha),



het grondvlak: is de oppervlakte van de stamdoorsnede op 1,5m hoogte uitgedrukt in m² (per ha).
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2.3.2.1

BESTANDSKENMERKEN

De verschillende bestandskenmerken worden per bestand in tabelvorm weergegeven in bijlage 2.3.2.1.

Bedrijfsvorm
Voor de bosbestanden wordt er een onderscheid gemaakt in:
Hooghout, waarbij de bomen als hoogstammen groeien: de overgrote meerderheid van de bestanden of 96% van
de totale oppervlakte.
Hakhout, waarbij de bomen door ze regelmatig te kappen (om de 5 tot 20 jaar) terug in struikvorm opschieten: deze
bedrijfsvorm werd slechts in 2 bestanden aangetroffen (of 0,2% van de totale oppervlakte). Daarnaast zijn er in een
aantal bestanden kleinere zones die ook als hakhout beheerd worden. Het betreft onder andere houtkanten langs
boswegen (vaak om het opschieten Amerikaanse eik onder controle te houden).
Middelhout, dat bestaat uit een combinatie van hooghout en hakhout, en komt voor in 5 bestanden (of 1,3 % van de
totale oppervlakte). Het betreft volgende bestanden:
Voor een aantal bestanden, is er geen bedrijfsvorm van toepassing. Het betreft volgende bestanden:


Permanent open ruimte: Privébestanden 1s, 1t, 12c, 26f, 26g en Hoefaart 5b, Gellikerheide 9c, Grote
Kiewitheide 12c, 13i, Heiken 31a, Langenberg 16d (recent gekapt)



Infrastructuur: Openbare bestanden Lanakerheide 2e, Bonijterbos 11b



Herbossen: Privébestand 21a



Bomenrijen: Privébestand 14a, Aan de broek Bosch 25a, Grooterbosch 26a, Op de Berg 27a,
Steenselhoeve 28a, Nieuw erven 30a, In de Kamp 32a, Pietersem 33a, Bij de Schutte Hove 34a

Grafiek 2.3.2.1a: Aandeel per bedrijfsvorm
Bedrijfsvorm

Aandeel
opp (ha)
opp (%)

Hooghout
middelhout
Hakhout
te herbebossen
permanent open
infrastructuur

612,23
8,32
1,27
2,01
11,70
2,29

95,99
1,3
0,2
0,31
1,83
0,36

Som

637,81

100,00
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Bestandstype

(Kaart 2.3.2.1)

Voor de beschrijving van het bestandstype wordt volgens het grondvlak een onderscheid gemaakt tussen:







loofhout: < 20% bijmenging van naaldhout
gemengd loofhout: bijmenging naaldhout tussen 20 en 50%
gemengd naaldhout: bijmenging loofhout tussen 20 en 50%
naaldhout: < 20% bijmenging loofhout
open ruimte: lig- en speelweiden, hooilanden, heide, houtstapelplaatsen, woeste gronden
infrastructuur: parking, gebouw

Vrijwel tweederde (ofwel 64%) van de bestanden bestaat uit naaldhout. Loofhoutbestanden nemen ongeveer 18%
van de oppervlakte in. Gemengde bestanden van hetzij loof- + naaldhout (5%) of naald- + loofhout (12%) komen
verspreid over het grondgebied voor. Het betreft meestal bestanden in omvorming.

Grafiek 2.3.2.1b: Aandeel per bestandtype
Bestandstype

opp (ha)

opp (%)

Naaldhout
Gemengd naaldhout
Gemengd loofhout
Loofhout
open (pOp / TB)

405,82
73,53
32,49
113,28
12,69

63,63
11,53
5,09
17,76
1,70

Som

637,81

100,00

LH
L+N
NH
N +L
N VT

Leeftijd

(Kaart 2.3.2.1)

De bespreking van de leeftijdsverdeling is gebaseerd op de leeftijd van de bomen in de bovenetage.
De grafiek van de leeftijdsverdeling toont aan dat de meeste bestanden zich tussen 41 en 60 jaar bevinden. Er zijn
zeer veel bestanden ongelijkjarig wat vaak wijst op bestanden in omvorming.
De leeftijdsverdeling kan grotendeels verklaard worden door de historisch vrij korte bedrijfstijden verbonden aan
voornamelijk Grove den voor de productie van mijnhout.
Een nadere analyse van de leeftijdverdeling in functie van het bestandstype toont aan dat alle bestanden tussen 1
en 20 jaar oud bestaan uit loofhout. In de hogere leeftijdsklassen zien we een duidelijke dominantie van naaldhout.
Bij de ongelijkjarige bestanden zitten alle bestanden die bestaan uit loofhout met bijmenging van naaldhout (L+N)
vervat. Het betreft hier meestal bestanden in omvorming.
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Grafiek 2.3.2.1c: Leeftijdsverdeling
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(*) NVT (niet van toepassing): hiertoe behoren de te herbebossen bestanden, de permanent

open bestanden, infrastructuur.
Uit bovenstaande grafiek en bijhorende tabel blijkt dat het grootste aandeel van de bestanden als ongelijkjarig werden
gecatalogeerd, nochtans zijn de meeste bossen in Lanaken aanplanten die dus op zich gelijkjarig zijn. Doch, vaak zijn de

openbare bestanden zeer groot afgebakend (aangezien ze één beheereenheid vormen) en bestaan ze uit
groepsgewijze aanplanten met verschillende leeftijden, aldus werden deze bestanden als ongelijkjarig geklasseerd.
Een voorbeeld hierbij is bestand Langenberg 15a en 16b. In dit overwegend naaldhoutbestand werden in de jaren
’80 grote groepenkappen uitgevoerd door Roskams (de toenmalige houtvester) en beplant met diverse
loofhoutkernen (in totaal goed voor zo’n 13 ha). Bijgevolg wordt het volledige bestand aangeduid als groepsgewijs
gemengd, ongelijkjarig.

Mengingsvorm

(Kaart 2.3.2.1)

De mengingsvorm volgt uit de ruimtelijke positie van de bomen en/of boomgroepen die t.o.v. elkaar verschillen in
boomsoort.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:




stamsgewijs: verschillende boomsoorten over oppervlaktes ≤ 0,5 are,
groepsgewijs: verschillende boomsoorten over oppervlaktes > 0,5 are en ≤ 50 are,
homogeen: het bestand bestaat uit één enkele boomsoort.

De drie mengingsvormen komen verspreid over het grondgebied van de gemeente voor en dit zowel bij privé als
openbaar bos.
Ongeveer 375,72 ha (59%) bestaat uit homogene bestanden met één hoofdboomsoort in de bovenetage. Het gaat
voornamelijk om Grove den of Fijnspar. Een vrijwel even groot aandeel van de totale bestandsoppervlakte (32%
oftewel 200.93 ha) kent een stamsgewijze menging. Groepsgewijs gemengde bestanden nemen slechts een
beperkte oppervlakte in (45,17 ha of 7%).
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Grafiek 2.3.2.1d: Aandeel per mengingsvorm
Mengingsvorm

Aandeel
opp (ha)
opp (%)

Homogeen
Groepsgewijs
Stamsgewijs
NVT

375,72
42.64
189,83
29,61

59
7
30
5

Som

637,81

100,00

Homogeen
Stamsgewijs
Groepsgewijs
NVT

Inheems versus exoot
De indeling van de bestanden naargelang het voorkomen van exoten gebeurt als volgt:


Inheems: inheemse boomsoorten >= 90% van het grondvlak



Inheems/exoot: 50% van het grondvlak < inheemse boomsoorten < 90% van het grondvlak



Exoot/inheems: 30% van het grondvlak < inheemse boomsoorten < 50% van het grondvlak



Exoot: inheemse boomsoorten < 30% van het grondvlak

Ook wordt de mengingswijze bepaald. Er zijn twee mogelijkheden:


Homogeen: 1 boomsoort > 80% van het grondvlak



Gemengd: 1 boomsoort <= 80% van het grondvlak

Tabel 2.3.2.1: Verdeling van de bestanden inheems versus exoot

Inheems / exoot

Menging

oppervlakte (ha)

oppervlakte (%)

inheems
Inh/ex
Ex/inh
exoot

gemengd
gemengd
gemengd
gemengd

166,96
87,09
21,40
29,20

25,74
13,43
3,30
4,50

inheems
Inh/ex
Ex/inh
exoot

homogeen
homogeen
homogeen
homogeen

223,42
37,83
0
51,22

34,44
5,83
0
7,90

NVT

NVT

31,51

4,48

De inheems homogene bestanden bestaan in hoofdzaak uit grove dennenbestanden. Een kleiner aandeel hiervan
wordt ingenomen door homogene loofhoutbestanden.
In het kader van de criteria duurzaam bosbeheer kan worden vastgesteld dat inheems gemengde bestanden
ongeveer 26% van de totale oppervlakte innemen.
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2.3.2.2

BOOMSOORTENSAMENSTELLING

Onderstaande bespreking is gebaseerd op de berekeningen met het software-pakket Bosbeheerpakket waarbij de
samenstelling van de zaailingen (< 2m hoogte), de struiklaag (2m tot 8m hoogte en omtrek < 20cm op borsthoogte)
en de boomlaag (> 20cm omtrek op borsthoogte) van het gemiddelde bestand vervat in het bosbeheerplan is
berekend. De waarden omgerekend per ha geven een globaal beeld maar zijn slechts indicatief.
De bespreking is gebaseerd op de dendrometrische opnames die werden uitgevoerd in december 2009 en januari
en februari in 2010.

Zaailingen
Het totale stamtal (per ha) van de zaailingen bedraagt 16.638 stuks verdeeld over 20 soorten. De meeste zaailingen
komen verspreid over het bestand voor en zijn ontstaan uit natuurlijke verjonging (NV).
Naarmate de hoogte van de zaailingen toeneemt, neemt hun stamtal drastisch af van 11.170 stuks van 0-49 cm over
2.122 stuks van 50-90cm en 2.448 stuks van 100-149 cm naar 914 stuks van 150-199 cm hoogte. Ook de
soortenrijkdom daalt merkelijk.

Tabel 2.3.2.2.a: Samenstelling zaailingen
Boomsoort

Stamtal

Hoogte (cm): 150-199

Boomsoort

Stamtal

Hoogte (cm): 100-149

Boomsoort

Stamtal

Hoogte (cm): 50-99
592

Boomsoort

Stamtal

Hoogte (cm): 0-49)

Stamtal

Zomereik

5710

Amerikaanse vogelkers

363

Amerikaanse eik

1712

Wilde lijsterbes

Berk (G)

145

Amerikaanse vogelkers

448

Berk (G)

242

Amerikaanse eik

2108

Amerikaanse eik

147

Wilde lijsterbes

171

Amerikaanse vogelkers

364

Amerikaanse vogelkers

1007

Wilde lijsterbes

103

Sporkehout

51

Tamme kastanje

214

Wilde lijsterbes

846

Tamme kastanje

84

Zomereik

27

Sporkehout

256

Fijnspar

325

Ruwe berk

31

Berk (G)

24

Amerikaanse eik

218

Sporkehout

235

Sporkehout

29

Zoete kers

4

Zomereik

80

Grove den

187

Zomereik

12

Gewone vlier

3

Zachte berk

61

Tamme kastanje

246

Zwarte els

2

Zwarte els

29

Berk (G)

172

Fijnspar

1

Grove den

20

Ruwe berk

114

Hulst

15

Hulst

117

Hazelaar

8

Wintereik

42

Ruwe berk

5

Zachte berk

41
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Onderstaande grafiek (2.3.2.2a) toont aan dat vooral Wilde lijsterbes, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en
Zomereik veel jonge zaailingen produceren. Bij Zomereik is de verdeling over de hoogteklassen opmerkelijk. Er
worden zeer veel zaailingen aangetroffen tussen 0 en 49 cm (5.710 per ha) maar hiervan bereiken slechts weinigen
de hogere klassen (vermoedelijk hoofdzakelijk wegens wildvraat).

Grafiek 2.3.2.2a: Voornaamste soorten zaailingen ifv hoogteklasse (opm: waardebalk van zomereik heeft 5.710 als
maximum, werd slechts deels weergegeven om schaal duidelijker te maken).
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Struiklaag
In de struiklaag komen 18 soorten voor die ontstaan zijn uit natuurlijke verjonging. Het levend stamtal bedraagt 1.768
stuks waarvan het grootste deel zich bevindt in de klasse van 200-400cm hoogte. Het stamtal aan dode struiken
bedraagt 120 stuks.
De meest voorkomende soorten in de struiklaag zijn Wilde lijsterbes, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en
Berk.
Tabel 2.3.2.2.b geeft de samenstelling van de struiklaag weer, bijhorende grafiek 2.3.2.2.b geeft de verdeling van de
voornaamste soorten weer in functie van de hoogteklasse. De 0-waarde in de tabel duid op een aantal kleiner dan 1.
Grafiek 2.3.2.2.b: Voornaamste soorten in de struiklaag ifv de hoogteklasse
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De vaak abrupte afname van het stamtal in de hogere klassen is te wijten aan hetzij de beperkte hoogtegroei van
bepaalde soorten zoals bv. Sporkehout, hetzij door bestrijding zoals bv. bij Amerikaanse vogelkers en/of door het feit
dat wegens de te grote stamomtrek de grotere exemplaren reeds terechtkomen in de boomlaag. Dit is met name het
geval voor de Amerikaanse eik en Zomereik.
Globaal gezien kan gesteld worden dat de inheemse soorten Lijsterbes, Berk, Sporkehout en in mindere mate (maar
niet te verwaarlozen) Zomereik zich goed verjongen in het bos. Bij de exoten verjongen de Amerikaanse vogelkers
en de Amerikaanse eik zich goed, wat echter niet gewenst is.

Tabel 2.3.2.2.b: Samenstelling struiklaag
Stamtal
levend

Stamtal
dood

Berk (G)

29

3

Wilde lijsterbes

278

Wilde lijsterbes

40

0

Amerikaanse eik

316

1

Amerikaanse vogelkers

13

2

Amerikaanse vogelkers

171

7

Sporkehout

12

0

Berk (G)

92

12

Zachte berk

14

1

Sporkehout

89

22

Amerikaanse eik

3

0

Zomereik

37

8

Boomsoort
Hoogte (cm): 600-800

Stamtal Stamtal
levend dood

Boomsoort
Hoogte (cm): 200-400

10

Zomereik

3

0

Ruwe berk

30

1

Ruwe berk

2

1

Tamme kastanje

28

0

Grove den

1

0

Hazelaar

17

0

Japanse lork

0

2

Grove den

10

7

Fijnspar

0

0

Hulst

11

0

Hoogte (cm): 400-600

Zachte berk

9

0

Zwarte els

3

0

Fijnspar

1

0

Wilde lijsterbes

267

18

Populier (G)

1

0

Berk (G)

40

2

Wintereik

1

0

Amerikaanse vogelkers

67

1

Gewone vlier

1

0

Sporkehout

36

1

Wilg (G)

0

0

Zomereik

39

2

Amerikaanse eik

27

0

Tamme kastanje

16

0

Sporkehout

14

0

Wilg (G)

14

0

Zachte berk

12

7

Ruwe berk

11

1

Grove den

8

0

Fijnspar

6

5

Hazelaar

3

0

Hulst

0

0

Grove den

0

4
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Boomlaag

Bijlage 2.3.2.2

In bijlage 2.3.2.2 wordt voor elk bestand een overzicht gegeven van de leeftijdsklasse en de hoofdboomsoort(en).

Levend hout
Er komen 24 verschillende boomsoorten voor waarvan er 2 samen 45% van het stamtal uitmaken en 69% van het
volume, namelijk Grove den en Zomereik.
Grove den en Zomereik en Berk zijn naar voorkomen de voornaamste soorten.
Tabel 2.3.2.2c: Samenstelling boomlaag (levend hout)
Boomsoort

Stamtal

Grondvlak

Volume

Grove den

278

33%

18,05

57%

173,92

58%

Zomereik

100

12%

3,33

10%

32,88

11%

Corsikaanse den

41

5%

2,9

9%

29,81

10%

Amerikaanse eik

68

8%

1,88

6%

16,6

6%

Ruwe berk

72

9%

1,51

5%

12,11

4%

Fijnspar

39

5%

1,13

4%

10,71

4%

Berk (G)

71

9%

0,99

3%

6,72

2%

Zachte berk

54

7%

0,75

2%

5,26

2%

Amerikaanse vogelkers

49

6%

0,51

2%

2,63

1%

6

1%

0,42

1%

4,57

2%

14

2%

0,36

1%

2,93

1%

Zwarte els

9

1%

0,11

0%

0,74

0%

Japanse lork

2

0%

0,1

0%

1,17

0%

14

2%

0,08

0%

0,22

0%

Sporkehout

8

1%

0,06

0%

0,18

0%

Populier

2

0%

0,04

0%

0,35

0%

Beuk

0

0%

0,04

0%

0,49

0%

Wilg

2

0%

0,02

0%

0,08

0%

Weymouthden

0

0%

0,01

0%

0,12

0%

Gewone es

1

0%

0,01

0%

0,03

0%

Zoete kers

1

0%

0,01

0%

0,02

0%

Douglasspar

0

0%

0

0%

0,02

0%

Hulst

0

0%

0

0%

0,01

0%

Hazelaar

0

0%

0

0%

0

0%

Wintereik
Tamme kastanje

Wilde lijsterbes

Totaal

830

32,32

301,58

Staand dood hout
Voor staand dood hout bedraagt het stamtal 32 met een grondvlak van 0,48 m2 en een volume hout van 3,73 m3.
Zomereik en Grove den hebben hierin het belangrijkste aandeel.
Vergelijking tussen het volume staand dood en levend hout toont aan dat slechts 1,22% van het totale volume dood
hout betreft. Merken we reeds op dat volgens de criteria duurzaam bosbeheer 4% van het totale bestandsvolume
dood hout wordt vooropgesteld. Men stelt dat er vanuit gegaan kan worden dat het volume liggend dood hout
minstens gelijk is aan het volume staand dood hout wat reeds een totaal volume dood hout van slechts 2,44% zou
betekenen voor de geïnventariseerde bossen van Lanaken.
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Tabel 2.3.2.2d: Samenstelling boomlaag (dood hout)
Boomsoort

Sortiment

Stamtal

Grondvlak

Volume

Grove den

zeer dik

0

0%

0,03

6%

0,26

7%

Zomereik

zeer dik

0

0%

0

0%

0

0%

Zomereik

dik

1

3%

0,1

21%

0,99

27%

Grove den

dik

1

3%

0,08

17%

0,74

20%

Fijnspar

dik

0

0%

0,01

2%

0,13

3%

Corsikaanse den

dik

0

0%

0,01

2%

0,13

3%

Amerikaanse eik

dik

0

0%

0,01

2%

0,1

3%

Sporkehout

dik

0

0%

0,01

2%

0,06

2%

Ruwe berk

dik

0

0%

0

0%

0,01

0%

Zachte berk

dik

0

0%

0

0%

0,01

0%

Wintereik

dun

2

6%

0,03

6%

0,22

6%

Zomereik

dun

5

16%

0,04

8%

0,22

6%

Grove den

dun

2

6%

0,03

6%

0,2

5%

Berk (G)

dun

3

9%

0,03

6%

0,16

4%

Ruwe berk

dun

5

16%

0,03

6%

0,16

4%

Fijnspar

dun

5

16%

0,03

6%

0,13

3%

Zachte berk

dun

2

6%

0,02

4%

0,08

2%

Amerikaanse vogelkers

dun

1

3%

0,01

2%

0,07

2%

Amerikaanse eik

dun

1

3%

0,01

2%

0,03

1%

Zwarte els

dun

0

0%

0

0%

0,01

0%

Corsikaanse den

dun

0

0%

0

0%

0,01

0%

Tamme kastanje

dun

0

0%

0

0%

0

0%

Lork

dun

0

0%

0

0%

0

0%

Wilde lijsterbed

dun

0

0%

0

0%

0

0%

Sporkehout

dun

0

0%

0

0%

0

0%

Totaal

2.3.2.3

32

0,48

3,73

DENDROMETRISCHE GEGEVENS

Het gemiddeld bestand vervat in het bosbeheerplan heeft wat betreft levend hout per ha een stamtal van 813, een
grondvlak van 31,86 m2 en een volume van 297,81 m3. Omgerekend naar de totale bestandsoppervlakte vervat in
het bosbeheerplan bedraagt het totaal volume (levend) hout ongeveer 193.870 m3.
In bijlage 2.3.2.3 wordt per bestand een overzicht gegeven van stamtal, grondvlak, volume voor zowel levend als
dood hout.
In onderstaande grafieken wordt voor het gemiddelde bestand de stamtalverdeling en grondvlakverdeling en
volumeverdeling weergegeven.
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Grafiek 2.3.2.3.: Stamtalverdeling, grondvlakverdeling en volumeverdeling voor het gemiddelde bestand van dit
beheerplan
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2.3.3

FLORA

In dit onderdeel wordt eerst een overzicht gegeven van de binnen het afbakeningsgebied voorkomende flora op
basis van enerzijds bestaande gegevensbronnen zoals de biologische waarderingskaart en de Floradatabank en
anderzijds eigen terreinwaarnemingen. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar het voorkomen van rode lijst soorten,
oude bosplanten en autochtone bomen en struiken. Op basis van de verzamelde gegevens wordt een kaart met de
actuele vegetatie opgesteld. De locaties met autochtone bomen en struiken worden besproken in hoofdstuk 4.4.3.1
(zie ook bijlage 4.4.3.1).
Vervolgens wordt de potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) besproken, zijnde het vegetatietype dat zich spontaan op
die plaats zou ontwikkelen zonder tussenkomst van de mens.
In het natuurrichtplan Hoge Kempen werden reeds een aantal aanbevelingen gegeven omtrent de gewenste
vegetatietypes binnen het afbakeningsgebied. Deze natuurdoeltypes uit het natuurrichtplan worden vergeleken met
de actuele en potentiële vegetatietypes.
Tenslotte wordt op basis van analyse van de actuele vegetatie, de potentieel natuurlijke vegetatie en de
natuurdoeltypes uit het natuurrichtplan een kaart van de potentiële vegetatie opgesteld met weergave van de
verschillende potentiële bostypes. Deze kunnen dan dienen als een leidraad bij uitwerken van de
beheerdoelstellingen en –maatregelen.

2.3.3.1

BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART

(KAART 2.3.3.1A EN KAART 2.3.3.1B )

Volgens de biologische waarderingskaart (bwk 2b (laatst aangepast januari 2007)) wordt de grootste oppervlakte
van het studiegebied ingenomen door naaldhoutaanplanten (ca. 73%). De ondergroei in de naaldbossen kan sterk
variëren en is afhankelijk van bodemvochtigheid en -voedselrijkdom en ouderdom van de aanplant. In jonge en/of
gesloten aanplanten (Pi en Pa) ontbreekt de ondergroei. In oudere aanplanten varieert de ondergroei vaak met de
natuurlijke bodemgesteldheid. Op drogere en arme gronden zoals duinen of hogere ruggen is de ondergroei vaak
beperkt tot grassen (Pmh - waardevol -). Neemt de vochtigheid of de voedselrijkdom toe, dan komen ook heide,
varens of lage struiken zoals bramen voor (Pms - waardevol -). Op de vochtigste en voedselrijkste plaatsen vindt
men ook hoge struiken en kleine bomen in de ondergroei. De ondergroei van de naaldhoutaanplanten sluit
vegetatiekundig aan bij de potentieel natuurlijke vegetatie, in de meeste gevallen het eiken-berkenbos.
De meeste bosbestanden in dit beheerplan worden op de BWK weergegeven als (of een complex van deze
eenheden) (biologisch waardevol):


Ppmh: aanplant van Grove den met lage ondergroei (kruiden, grassen)



Pmh: naaldhoutaanplant met lage ondergroei (grassen, kruiden)



Ppms: aanplant van Grove den met laag struikgewas



Pms: naaldhoutaanplant met lage ondergroei (grassen, kruiden)



Ppmb: aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen



Pmb: naaldhoutaanplant met ondergroei van struiken en bomen



Ppa: aanplant van Grove den zonder ondergroei



Pa: naaldhoutaanplant zonder ondergroei



Ppi: zeer jonge aanplant van Grove den



Pi: zeer jonge naaldhoutaanplant
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De belangrijkste overige BWK-eenheden zijn:


Ca. 18% van de oppervlakte ingenomen door eikenberkenbossen en zure eikenbossen: deze zijn
verspreid gelegen tussen de naaldhoutbossen. Uitzondering is het Daalbroekbos dat overwegend uit
eikenbossen bestaat.



Ca. 2,5% van de oppervlakte wordt gekarteerd als heide (cdb, ce, cg, cgb, cmb): deze komt vooral voor ter
hoogte van Langenberg en Neerharenheide. Hier dient opgemerkt te worden dat dit gaat om de
oppervlakte waarbij heide als 1ste eenheid werd gekarteerd. Echter in 20% van de oppervlakte wordt
heide als 1e, 2e, 3e, 4e of 5e BWK-eenheid gekarteerd. Kerngebieden zijn Langenberg, Neerharenheide
en Kiewitheide.



Ca. 2% van de oppervlakte wordt aangeduid als struweel. Deze situeren zich voornamelijk ter hoogte van
Daalbroekbos.



Ca. 1,5% wordt ingenomen door loofhoutaanplanten. Deze zijn verspreid gelegen.

Kaart 2.3.3.1b is een vereenvoudigde BWK waarbij enkel de ligging van voorgenoemde belangrijkste eenheden
wordt weergegeven.

2.3.3.2

ACTUELE VEGETATIE

(KAART 2.3.3.2) - (BIJLAGE 2.3.3.2)

Voor het opmaken van de actuele vegetatiekaart (Kaart 2.3.3.2) werden er vegetatieopnames uitgevoerd in
proefvlakken van 256 m² in de lente van 2010. Voor het op naam brengen van de vegetatieopnames werd gebruik
gemaakt van de typologie ontwikkeld op basis van de resultaten van de bosinventarisatie van het Vlaams Gewest
(Afdeling Bos & Groen, 2001). Hierbij werd er rekening gehouden met de totale bedekking van de boom-, struik- en
kruidlaag.
In de overige percelen waar er geen proefvlakken werden uitgezet, werden de voorkomende soorten genoteerd
tijdens de algemene bestandsopnamen. Op basis van deze info, en de proefvlakken in de omgeving, kan ook de
actuele vegetatie voor deze percelen bepaald worden.
Om te bepalen tot welk bostype de verschillende bestanden behoren, worden de opnames zowel gedetermineerd als
geïdentificeerd. Bij de determinatie wordt bepaald tot welk bostype een vegetatieopname kan gerekend worden met
behulp van een determinatiesleutel. Op die manier wordt elke opname aan één enkel bostype toegekend. Het grote
probleem bij determinatie is dat overgangssituaties niet in beeld kunnen gebracht worden, wat wel kan door
identificatie.
Bij de identificatie van een opname wordt de verwantschap van een opname met de verschillede bostypes bepaald.
Het volledige spectrum aan verwantschappen onthult de ware identiteit van een opname. Overgangssituaties zullen
dan een grote verwantschap vertonen voor twee of meerdere bostypen.

Determinatie van de vegetatieopnames
In een eerste stap worden de bosvegetatieopnames vegetatiekundig op naam gebracht met behulp van het
databaseverwerkingsprogramma Bosbeheerpakket van het ANB, en werden nadien systematisch geëvalueerd.
De bosinventarisatie van het Vlaams Gewest deelt de bosbestanden in in 32 verschillende bosgemeenschappen.
Volgens deze indeling worden de meeste dennenbossen ingedeeld bij de “Berken-Eikenbossen”. Deze indeling komt
er op basis van de soorten in de kruid- en struiklaag.
Op basis van de proefvlakken komen volgende bostypes voor:
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Tabel 2.3.3.2.a: overzicht van de proefvlakverdeling over de verschillende aangetroffen bostypes

Totaal aantal
bosbestanden

Openbare
bosbestanden

Privébestanden

Berken-Eikenbossen
Blauwe bosbesrijk Berken-Eikenbos
Typisch Berken-Eikenbos
Bochtige smele-rijk Berken-Eikenbos
Soortenarm Berken-Eikenbos
Amerikaanse vogelkers Berken-eikenbos
Amerikaanse eik – Kastanjebos

48
24
12
15
13
2

25
14
5
4
7
2

23
10
7
11
6
0

Eiken-Beukenbossen
Bramenrijk Eiken-Beukenbos
Arme Eiken - Haagbeukenbos

3
1

0
0

3
1

Nattere bostypes
Elzenbroekbos
Elzen-Eikenbos
Elzenrijk Iepen-Essenbos
Brandnetel-Vlierenbos

1
2
1
3

0
0
0
1

1
2
1
2

Overige bosgebieden
Fijnsparaanplant (*)
NVT (infr, open plek, andere)

13
27

0
19

13
8

Bostype

*Voor de bestanden die een fijnsparaanplant betreffen, werd geen bostype toegekend. Deze bestanden worden onder ‘fijnsparaanplant’ geplaatst.

Berken - Eikenbos
De Bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest onderscheidt 7 verschillende bostypen binnen het Berken –
Eikenbos.
Hiervan komen er 6 voor in dit bosbeheerplan:


De meeste opnames leunen aan bij het Bosbesrijk Berken – Eikenbos. Hierbij heeft de boomlaag meestal
een grote bedekkingsgraad (+/- 80%), waarbij het vnl. gaat over Grove dennen- of in mindere mate
Corsicaanse dennenaanplantingen. Blauwe bosbes komt in dit bostype met de hoogste presentie voor
vergeleken met de andere gemeenschappen van het Berken – Eikenbos.



De tweede grootste groep behoort tot het Typisch Berken – Eikenbos. Dit bostype heeft in vergelijking met
de andere bostypen van het Berken – Eikenbos het hoogste aandeel aan zomereik en Ruwe berk in de
boomlaag. Toch blijven de aangeplante Grove dennen (of Corsicaanse) veelal er het beeld bepalen.



Twaalf bestanden behoren tot het Bochtige smele-rijk Berken – Eikenbos. De boomlaag wordt
gedomineerd door Grove of Corsicaanse den. De kruidlaag is er vrij dens, waarbij een bodembedekking
rond 75% met vnl. Bochtige smele niet ongewoon is.



Vijftien bestanden behoren tot het Soortenarme Berken – Eikenbos. Hierbij is zowel de boomlaag,
struiklaag als kruidlaag eerder ijl. De aanwezige soorten verschillen niet echt van de overige bostypen van
het Berken – Eikenbos.



Een aantal opnames behoren tot het Amerikaans vogelkers Berken – Eikenbos. Dit bostype kent een
relatief hoge voedselrijkdom van de bodem. De Amerikaanse vogelkers domineert in de meeste gevallen
de vegetatie. Is het niet in de struiklaag, dan is deze soort zeker in boom- of kruidlaag duidelijk aanwezig.
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Het Amerikaanse eik – Kastanjebos komt in 2 gevallen voor. Dit type wordt gedomineerd door
Amerikaanse eik, Zomereik en Tamme kastanje.

Het Berken – Eikenbos is het bostype dat het meest voorkomt in Vlaanderen. Het is typisch op voedselarme, droge
en zeer zure zandgronden in de Kempen. De meeste hedendaagse Berken – Eikenbossen worden, zoals de
bestanden in dit bosbeheerplan, gedomineerd door Grove den (of Corsicaanse den). De van nature dominerende
soorten zoals Zomereik, Ruwe berk en Zachte berk worden naar de achtergrond verdreven. Een groot probleem in
deze bossen is dat de exoten Amerikaanse vogelkers en de Amerikaanse eik, en in mindere mate het Amerikaans
krenteboompje, er zich goed thuis voelen. In de struiklaag komt dan ook naaste Wilde lijsterbes en Sporkehout,
Amerikaanse vogelkers veelvuldig voor.
Een eenduidig onderscheid in bostypes binnen het Berken-Eikenbos is visueel moeilijk te maken (bv. Soortenarm
Berken-Eikenbos, Bosbesrijk Berken-Eikenbos, Bochtige smele-rijk Berken-Eikenbos, Typisch Berken-Eikenbos, …).
Het zijn namelijk dezelfde karakteristieke soorten die in alle bostypes van het Berken-Eikenbos voorkomen. Over het
algemeen is het enkel de bedekkingsgraad die een onderscheid maakt tussen de verschillende bostypes. Bij de
vegetatieopnames op het terrein werd steeds gezocht naar een representatief proefvlak voor een bepaald bestand,
maar toch is niet uit te sluiten dat een deel van het perceel eerder nijgt naar één bostype, terwijl het andere deel
eerder nijgt naar een ander bostype. In het algemeen is het dan ook heel moeilijk om een onderscheid te maken
tussen de verschillende bostypes van het Berken-Eikenbos. Vandaar dat het meestal correcter is om gewoon te
spreken van “Berken-Eikenbos”.

Eiken - Beukenbos
Het Eiken-Beukenbostype betreft drie privébestanden, namelijk 1f, 1v, 1w. Meer bepaald het Bramenrijk EikenBeukenbos. Dit is een bostype met slechts weinig karakteristieke soorten. Braam en Stekelvarens zijn constante
soorten van dit type maar deze zijn echter niet typerend. Wel opvallend is dat deze drie bestanden allen gelegen zijn
langs akkerland of weiland. Eén bestand wordt gegroepeerd onder het Arme Eiken – Haagbeukenbos.

Nattere bostypes


Elzen –Eikenbos: hiertoe behoren privébestanden 8d en 12a. Deze bestanden kennen een groot aandeel
Zwarte els en zijn redelijk vochtig (respectievelijk veen en nat zand als vodemtype).



Elzenrijk Iepen-Essenbos: betreft enkel het privébestand 1x. Het gaat om een aanplant van Zoete kers
en Gewone es met een verruigde kruidlaag.



Elzenbroekbos: betreft slechts één bestand, namelijk privébestand 33a. Het is gelegen op het bodemtype
vochtig zand en is beekbegeleidend.



Brandnetel-Vlierenbos: hiertoe behoren drie bestanden. Namelijk privébestand 8a, privébestand 1p en
Aan oud stort Rekem 24b. Deze bestanden zijn allen jongere aanplanten en worden getypeerd door
nitrofiele en ruderale soorten in de kruidlaag.

Andere
Een aantal bestanden kunnen niet echt ondergebracht worden tot een echt bostype:


Fijnsparaanplanten: privébestanden 1k – 1o, 1q, 1y, 1z, 12b, 15a, 22a, 23a, 26b



Een aantal bestanden (of delen van bestanden) zijn momenteel open plekken (al dan niet permanent).
Voor privébestand 21a en Langenberg 16d gaat het hier om recente kaalslag.

De actuele bostypes worden op kaart 2.3.3.2 weergegeven
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Identificatie van de vegetatieopnames
Het is heel arbeidsintensief om alle opnames te onderwerpen aan een identificatie. Bovendien behoren veel
opnames tot eenzelfde bostype. Bijgevolg kunnen gelijkaardige vegetatieopnames best samengebracht worden tot
één groep, vooraleer we verder werken.
Het samenbrengen van diverse bestanden in één groep, kan gewoon op zicht gebeuren, of kan aan de hand van
een Twinspan-analyse. Twinspan betekent letterlijk “Two-way Indicator Species Analysis” en verdeelt een groep
elementen telkens in 2 subgroepen, op basis van de grootste gelijkenis. Hier betekent dit de aan- of afwezigheid van
bepaalde soorten of soortencombinaties. Het resultaat wordt weergeven in onderstaande figuur. Hieruit blijkt dat een
eerste opsplitsing gebeurde op basis van het voorkomen van kruipende boterbloem, enz.

Figuur 2.3.3.2: Resultaten van de TWINSPAN-analyse

Kruipende
boterbloem

*

*0

*1

Grote
brandnetel
*01

Ame vog
Grove den
Blauwe bosbes
Ruwe berk

*00
Fijnspar

*010

*011
Blaaszegge
*0110

*0111
Pijpenstrootje
Bochtige smele
Blauwe bosbes
Ruwe berk

*01100

*01101
Ame eik
Ruwe berk

Grote brandnetel
*011000

*011001

*011010

Bochtige smele
Wintereik
*011011

Vervolgens werd in het ANB-computerprogramma “bosbeheerpakket” aan elk bestand een groepsnummer
weergegeven op basis van bovenvermelde Twinspan. De identifactie zelf werd uitgevoerd op basis van twee
methoden. Door beide methoden toe te passen, krijgen we een groter inzicht in de plaantselijke condities van de
bosbestanden.
Identificatieroos
In eerste instantie werd voor elke groep werd een identificatieroos bepaalt. Hierbij wordt het verwantschap bepaalt
van elk bostype (classificatie volgens de algemene bosinventarisatie van het ANB). Deze verwantschap wordt
kwantitatief weergegeven in de vorm van een roosdiagram. In het diagram worden twee lijnen weergegeven, een
rode lijn rekening houdende met de aanwezige soorten in de kruid-, struik- en boomlaag en een groene lijn, rekening
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houdende met de soorten in de kruidlaag alleen. Een grote verschuiving tussen rode en groene lijn wijst meestal op
veranderende condities, waarbij de kruidlaag sneller reageert dan de boomlaag; of op een suboptimale
samenstelling van de verschillende lagen.
Tabel 2.3.3.2.b: sterdiagrammen per groep bekomen uit TWINSPAN-analyse
*00

*010

*011000

*011001

*011010

*011011

*1
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mF/mR.mN - ecogram
De opnames kunnen eveneens geïdentificeerd worden volgens het mF/lmR.mN-ecogram. Deze methode steunt op
het gebruik van de gewogen gemiddelde Ellenbergwaarden voor vocht (mF), zuurtegraad (mR) en stikstofwaarde
(mN).
Rogister gebruikte deze Ellenberggetallen als basis om elk bostype uit de literatuur in een tweedimensionale ruimte
te plaatsen die de ecologische positie ten opzichte van de factoren vochttoestand (mF) (verticale as) en
voedselbeschikbaarheid van de bodem (mR.mN) (horizontale as) duidelijk maakt. M.a.w. hoe lager een bestand
voorkomt in het diagram, hoe natter de condities; en hoe verder er naar rechts verschoven wordt, hoe voedselrijker.
Door de opnames bijgevolg te rangschikken in het mF/mR.mN-ecogram worden verwantschappen tussen de
verschillende opnames duidelijk en kan dus eveneens een bostype toegekend worden.
Voor de analyse worden ook hier dezelfde groepen aangehouden als bekomen werd door middel van TWINSPAN
(kleurlegende). Bovendien worden alle opnames afzonderlijk weergegeven met een stip. Hieruit blijkt duidelijk als de
groepen uit de TWINSPAN-analyse homogeen is.
In volgende figuur wordt een overzicht gegeven van de opnames.

Legende bostypen:
BQ
FQ
SC
MF
EC
PC
LQ

Berken-Eikenbos
(Winter)Eiken-Beukenbos
arm Eiken-Haagbeukenbos
Gierstgras-Beukenbos
Hyacinthrijk Eiken-Haagbeukenbos
Vochtige Eiken-Haagbeukenbos
Elzen-Eikenbos

UFtyp
UFaln
PF
CA
FA
CEA

typisch Iepen-Essenbos
Vochtig of Elzenrijk Iepen-Essenbos
Elzen-Essenbos
Moesdistel-Elzenbroek
Ruigt-Elzenbos
Gewoon of mesotroof Elzenbroek

Legende groepen:
*00: licht groen
*010: blauw
*011000: donker groen
*011001: donker rood
*011010: roze
*011011: geel
*1: rood
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Bostypes
Op basis van de roosdiagrammen en de ecogrammen beschouwen we volgende bostypes:

*00: Er behoren drie bestanden tot deze groep, namelijk Oud stort Rekem 24b en privébestanden 1p en 1x. Ze
worden gekenmerkt door de sterke aanwezigheid van grote brandnetel. Op basis van de kruidlaag gaat de
verwantschap voor deze groep uit naar Brandnetel-Vlierenbos. Deze bestanden zijn allemaal aanplanten:
populierenaanplant, aanplant van zwarte els en een aanplant van gewone es en zoetekers. Ook uit het ecogram
blijkt een duidelijke voedselrijkdom (mR.mN > 30).
*010: Deze bestanden worden allen gekenmerkt door de aanwezigheid van fijnspar. Dat verklaart de onduidelijke
verwantschap met een (van de) bostypes. Ook op basis van de ecogrammen liggen de punten heel verspreid. Er is
dan ook geen duidelijke link met de standplaatscondities. Alle Fijnsparaanplanten vallen onder deze groep:
privébestanden 1k, 1l, 1m, 1n, 1o, 1q, 1y, 1z, 15a (deels), 22a, 23a,, 26b.
*011000: Deze opnames werden bij de TWINSPAN-analyse in deze groep geplaatst vanwege de aanwezigheid van
grote brandnetel en behoren niet tot het Berken-Eikenbostype. Uit analyse van het ecogram van deze groep blijkt dat
deze bestanden iets voedselrijker zijn. Het betreft een Elzenbroekbos (33a1), Brandnetel-Vlierenbos (8a) en
Bramenrijk Eiken-Beukenbos (1f, 1v en 1w). Privébestand 12c is eigenlijk een open moerasvlakte waar stilaan
verbossing plaatsvindt, wat ook de groepering van dit bestand verklaart.
*011001: Er behoren 48 opnames tot deze groep, ze worden allen gekenmerkt door de aanwezigheid van
Corsikaanse den. De verwantschap neigt het meest naar het Eiken-Beukenbos.
*011010: Deze groep bevat het grootste aantal bestanden. Ze behoren tot het Berken-Eikenbos. Ze worden
bovendien gekenmerkt door de aanwezigheid van Amerikaanse eik.
*011011: Deze groep vertoont duidelijke verwantschap met het Berken-Eikenbos, meer bepaald het Bochtige
smele-rijk Berken-Eikenbos. In deze groep bevinden zich ook de bosbestanden met wintereik. Inzake
standplaatscondities zijn deze bestanden heel erg vergelijkbaar met de groep *011010, echter hier komt minder
Amerikaanse eik voor.
*1 en *0111: In deze drie bestanden werden tansley-opnames gemaakt. Het betreft dus open ruimte en geen echt
bos. Dit is ook duidelijk af te leiden aan de erg kleine verwantschapsgraad met de bostypes. Onder *1 behoren
privébestanden 1s en 1t; onder *0111 valt enkel de tansley-opname van het privébestand 26f. Deze laatste wordt in
de TWINSPAN-analyse pas later afgetakt, want te wijten is aan de aanwezigheid van jonge boomopslag in de
struiklaag.
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Bijzondere flora-elementen

(Bijlage 2.3.3.2b)

Er werden tijdens de vegetatie-opnames in totaal 124 hogere plantensoorten aangetroffen. Slechts 4 daarvan staat
op de Vlaamse rode lijst (Van Landuyt et al. 2006), namelijk Struikhei (achteruitgaand), Rode dophei
(kwetsbaar),Tormentil (achteruitgaand) en Wintereik (achteruitgaand).
Nederlandse naam

Latijnse naam

Status

Struikhei
Rode dophei
Wintereik
Tormentil
Groot streepzaad

Calluna vulgaris (L.) Hull
Erica cinerea L.
Quercus petraea Lieblein
Potentilla erecta (L.) Rauschel
Crepis biennis

Achteruitgaand
Kwetsbaar
Achteruitgaand
Achteruitgaand
Achteruitgaand



Struikhei komt voor ter hoogte van:
o

Openbare bestanden: Grote Kiewitheide 13d, 13e, 13f, Neerharenheide 14a, 14b, Langenberg
16e, 17a

o

Privébestanden 7a, 10b



Rode dophei kan teruggevonden worden aan de rand van openbare bestanden Pietersembos 1a en
Lanakerheide 2a



Tormentil groeit op de bosweg langs bestand 14d



Wintereik komt voor in Langenberg 16b, 16c, 16e, 18a, 19a



Groot streepzaad: werd aangetroffen tijdens de tansley-opname in privébestand 1t

Ter indicatie van de oude bosplanten, werd beroep gedaan op de Floradatabank van het INBO. Volgende oude
bosplanten komen voor:
Nederlandse naam

Latijnse naam

Adelaarsvaren
Blauwe bosbes

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Vaccinium myrtillus L.

Dalkruid
Gewone salomonszegel

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt
Polygonatum multiflorum (L.) All.

Groot heksenkruid
Hazelaar

Circaea lutetiana L.
Corylus avellana L.

Hulst
IJle zegge

Ilex aquifolium L.
Carex remota Jusl. ex L.

Knopig helmkruid
Lelietje-van-dalen

Scrophularia nodosa L.
Convallaria majalis L.

Mannetjesvaren
Schaduwgras

Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Poa nemoralis L.

Smalle stekelvaren
Wijfjesvaren

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs
Athyrium filix-femina (L.) Roth

Wilde kamperfoelie

Lonicera periclymenum L.

Bijlage 2.3.3.2 is een overzicht van de voorkomende hogere planten, met aanduiding van de Rode Lijstsoorten en de
Oud bosindicators.
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2.3.3.3

POTENTIEEL NATUURLIJKE VEGETATIE

(KAART 2.3.3.3)

Volgens de digitale kaartlaag met Potentieel Natuurlijke Vegetaties (PNV) van De Keersmaeker et al. (2001), komt
van nature voornamelijk het bostype ‘arm Eiken-Beukenbos (Fago-Quercetum) en Eikenbos (Quercion roboripetraea) voor in het studiegebied. De voorkomende potentiële vegetaties zijn:
-

Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant
Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant
Typisch Eiken-Beukenbos, natte variant
Elzenbroekbos
Elzen-Vogelkersbos

Het arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos zou volgens de PNV-kaart het meest voorkomende bostype zijn binnen
het studiegebied. Dit is niet verwonderlijk vermits dit bostype vooral verbonden is aan arme droge (vochttrap a, b, c)
en vochtige (lemig) zandgronden (vochttrap d en e). De Potentieel Natuurlijke Vegetatie voor de meerderheid van de
bestanden is het “Beuken-Eikenbos, droge variant”. Aan Daalbroek is dit vooral de nattere variant.
Het arm Eiken-Beukenbos wordt gekenmerkt door een dominantie van Zomereik (Quercus robur), sporadisch ook
Wintereik (Quercus petraea) (ter hoogte van Langenberg sterk aanwezig), en in veel mindere mate Beuk (Fagus
sylvatica) die van nature iets rijkere bodems verkiest. Hazelaar (Corylus avellana), Lijsterbes (Sorbus aucuparia) en
Sporkehout (Frangula alnus) zijn frequent voorkomende soorten in de struiklaag daar waar de kruidlaag bestaat uit
Adelaarsvaren (Ptyeridium aquilinum), Smalle stekelvaren (Drypteris carhusiana), Zachte witbol (Holcus mollis),
Ruige veldbies (Luzula pilosa), Bosanemoon (Anemone nemorosa), Lelietje-der-dalen (Convallaria majalis) en
Dalkruid (Maianthenum bifolium). Bosanemoon, Lelietje-der-dalen, Dalkruid en Adelaarsvaren zijn soorten met een
geringe kolonisatiecapaciteit die vaak ontbreken in vrij jonge bossen (< 200jaar). Tevens vereisen zij eerder bodems
met toch enige minerale rijkdom en vocht zoals lemig zand tot zandleembodems. De meeste relatief jonge bossen
op de arme zandgronden in Lanaken leunen dan ook eerder aan bij de Eiken(-Berken) bossen die een vroeger
successiestadium vormen naar het Eiken-Beukenbos. Zomereik en Ruwe berk (Betula pendula) vormen de
hoofdboomsoorten. Typische soorten voor de kruidlaag zijn Struikheide (Calluna vulgaris), Bochtige smele
(Deschampsia flexuosa), Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) en Pijpestrootje (Molinia caerulea) waarvan deze
laatste vooral voorkomt op de nattere plaatsen of zones met sterk wisselende vochtcondities. Op deze plaatsen
treffen we ook vaker de Zachte berk (Betula pubescens) aan. Het is dan ook vooral het Eiken-Berkenbos dat op de
droge tot vochtige zandbodems in Lanaken kan verwacht worden.
Het Daalbroekbos krijgt voornamelijk het typische Eiken-Beukenbos (natte variant) als potentieel natuurlijke
vegetatie toegewezen. Daarnaast heeft ook nog het bestandje aan Klein Veldje (Privébestand 8e) dit als potentie. Dit
bostype is meer geassocieerd aan de zones met vochtig tot natte zandleembodems (bestand aan Klein Veldje) of
natte zandbodems (Daalbroek).
Dit bostype wordt in grote mate gekenmerkt door dezelfde soorten als het arm Eiken-Beukenbos met opvallend
verschil dat Beuk hier de dominante boomsoort vormt en wordt begeleid door Zomereik, Wintereik en Berk.
Stekelvarens (Dryopteris sp.) komen talrijk voor in de kruidlaag en lokaal komt ook Valse salie (Teucrium
scorodonia) voor.
Aan Grote Kiewitheide wordt ter hoogte van privébestanden 8b en 8c(deels) en gemeentebestand Grote Kiewitheide
13h (deels) het Elzenbroekbos als potentiële vegetatie aangeduid. Het gaat om een kleine oppervlakte en is het
enige stuk in het bosbeheerplan met dit type potentiële vegetatie. Op de bodemkaart is het gebied geassocieerd met
veengebied.
Zwarte els en soms ook Zachte berk vormen er de boomlaag met Wilgen en in mindere mate Sporkehout in de
struiklaag. Diverse zeggensoorten (Carex sp.) maar ook Blauw glidkruid (Scutellaria galericulata),
Moeraswalstro (Galium palustre), Moerasstruisgras (Agrostis canina) en Gele lis vormen er vaak de kruidlaag.
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Een andere potentiële vegetatie is het Elzen-Vogelkersbos. Net als het Elzenbroekbos komt dit type slechts in een
beperkte hoeveelheid voor in het studiegebied, namelijk enkel ter hoogte van Tombos (privébestand 1x). Het is
‘waarschijnlijk kwelgebied’ en bevindt zich in de nabijheid van de Groenstraatbeek. Het Alno-Padion is meestal een
beekbegeleidend vegetatietype, hoewel deze binding niet altijd opgaat. De bodems variëren van lemig zand tot klei
en zijn vochtig maar niet zeer nat. Uit de bodemkaart blijkt dat het om een bestand met een vochtige
zandleembodem gaat.
Zwarte els (Alnus glutinosa) en Gewone es (Fraxinus excelsior) domineren in wisselende verhoudingen. Minder
dominant maar toch frequent zijn: Boskers (Prunus avium), Winterlinde (Tilia cordata), Zomereik (Quercus robur),
Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), Zachte berk (Betula pubescens), olmensoorten (Ulmus spp.). De meest
typische struiken zijn: Gelderse roos (Viburnum opulus), Aalbes (Ribes rubrum), Vogelkers (Prunus padus),
Hazelaar (Corylus avellana), meidoornsoorten (Crataegus spp.).
De potentiële bostypes worden op kaart 2.3.3.3 weergegeven.

2.3.3.4

NATUURDOELTYPES VOLGENS HET NATUURRICHTPLAN ‘HOGE KEMPEN’

KAART 1.4.2

Een groot deel van de bosbestanden van dit bosbeheerplan vallen binnen de afbakening van het natuurrichtplan
Hoge Kempen. Ze behoren allen tot het deelgebied “Koninklijk Domein, Ziep- en Asbeekvallei, Neerharenheide en
omgeving. Op kaart 1.4.2 wordt de afbakening van het natuurrichtplan weergegeven. In onderstaande figuur worden
de gebiedsvisies weergegeven voor het gedeelte van het natuurrichtplan dat van belang is voor de deelnemende
bosbestanden:

Figuur 2.3.3.4: Gebiedsvisies van Natuurrichtplan Hoge Kempen
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In volgende tabel worden de gebiedsvisies, die van belang zijn voor dit bosbeheerplan, met hun corresponderende
natuurdoeltype opgesomd:
Tabel 2.3.3.4: Omschrijving van de gebiedsvisies en bijhorende natuurdoeltypes

Nr.

Omschrijving

6.1

Droog bos

6.2

Droog bos met droge (halfopen)
heide

6.4

Natte heide met vennen en
moerassen, droge heide en nat
grasland

Natuurdoeltype
•

Gemengd inheems bos

•

Zuurminnende eiken-berkenbossen van het type betulaquercetum

Droog bos:
•

Zuurminnend eiken-berkenbos van het type betulaquercetum (9190)

•

Droge Atlantische heide (4030)

Heidemoeras:
•

Vochtige Atlantische heide (4010)

•

Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren (3130)

•

Actief hoogveen (7110)

•

Overgangs- en trilveen (7140)

•

Veenslenken (7150)

•

Dottergraslanden

•

Bovenloop laaglandbeken van het beekpriktype

Droge heide:
•
6.6

Droog bos met grasland

Droge Atlantische heide (4030)

Kam- en glanshavergrasland (type klaverblauwtje/veldparelmoer)
Bovenloop van laaglandbeek van het beekpriktype
Bossen: zuurminnende eiken-berkenbos (9190)
Gemengd inheems bos

6.7

Nat bos

Elzenbroekbos (91E0)
Voedselarm Berkenbroekbos (91D0)

2.3.3.5

POTENTIËLE VEGETATIEKAART

Op basis van de actuele vegetatiekaart, de PNV en het natuurrichtplan, kan de gewenste vegetatie bepaald worden.
In het algemeen vinden we dezelfde potentële vegetaties zoals op de PNV. De voorkomende potentiële vegetaties
zijn:
-

Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant
Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant
Typisch Eiken-Beukenbos, natte variant
Elzenbroekbos
Elzen-Vogelkersbos
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2.3.4

FAUNA

De beschrijving van de fauna werd in hoofdzaak gebaseerd op de bespreking in het natuurrichtplan Hoge Kempen.
Dit geeft een vrij goede indicatie voor het hele gebied omdat het ook de meest waardevolle bestanden van Lanaken
omvat.
Het voorkomen van volgende groepen wordt besproken:
 Vogels
 Vissen en rondbeksoorten
 Amfibieën en reptielen
 Insecten

Vogels
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de soorten die voorkomen in het natuurrichtplangebied
(volgens Likona jaarboek 2005). De Vallei van de Ziepbeek blijkt qua avifauna een erg belangrijke rol te spelen.

Soort

Vogelrichtlijn

Rode Lijst Status

Roerdomp
Wespendief
Bruine kiekendief
Korhoen
Nachtzwaluw
IJsvogel
Zwarte specht
Boomleeuwerik
Blauwborst
Visarend
Klapekster
Tapuit
Roodborsttapuit
Rietzanger
Gekraagde roodstaart
Sprinkhaanzanger
Boompieper
Porseleinhoen
Grauwe kiekendief
Blauwe kiekendief
Kraanvogel
Havik
Sperwer
Boomvalk
Bosuil
Ransuil
Waterral
Houtsnip
Wulp
Kleine bonte specht
Kleine karekiet
Boomklever

Bijlage I
Bijlage I
Bijlage I
Bijlage I
Bijlage I
Bijlage I
Bijlage I
Bijlage I
Bijlage I
Bijlage I

Met uitsterven bedreigd
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Kwetbaar
Met uitsterven bedreigd (verdwenen sinds 1985)
Bedreigd
Kwetsbaar
Kwetsbaar

Met uitsterven bedreigd
Met uitsterven bedreigd
Bedreigd
Bedreigd
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Achteruitgaand
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Soort

Vogelrichtlijn

Rode Lijst Status

Kleine plevier
Wintertaling
Slobeend
Fluiter
Appelvink
Grauwe klauwier
Brilgrasmus

Vis- en rondbeksoorten
In april 2009 werd door LIKONA een visonderzoek uitgevoerd op de Asbeek en de Ziepbeek. In de Ziepbeek werden
stroomopwaarts van de Daalbroekstraat volgende soorten aangetroffen: Beekprik, Amerikaanse hondsvis,
Zonnebaars en Snoek aangetroffen. In de Asbeek werden Beekprik, Snoek, Driedoornige stekelbaars, Riviergondel,
Rietvoorn en Blankvoorn aangetroffen.
Beekprik wordt dus zowel aangetroffen in de Asbeek als in de Ziepbeek. Deze soort is volledig beschermd door de
Wet op de Riviervisserij en beschermd (bijlage III) door de Conventie van Bern.

Amfibieën en reptielen
In het natuurrichtplangebied komen 14 soorten voor, waarvan 8 Rode Lijstsoorten.
Soort

Habitatrichtlijn

Kamsalamander
Heikikker
Rugstreeppad
Gladde slang
Vinpootsalamander
Poelkikker
Hazelworm
Levendbarende hagedis
Bastaard kikker
Bruine kikker
Alpenwatersalamander
Kleine watersalamander
Gewone pad

Bijlage II
Bijlage IV
Bijlage IV
Bijlage IV

RL-status

Zeldzaam
Zeldzaam
Zeldzaam
Zeldzaam
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd



De Rugstreeppad is een soort van open, hoog dynamische terreinen, bij voorkeur op een goed
vergraafbare snel opwarmende bodem. Naarmate een gebied meer dichtgroeit met bomen en struweel,
verdwijnt de rugstreeppad, om plaats te maken voor de gewone pad. Ook in zijn voortplantingswater heeft
de rugstreeppad het liefst zo min mogelijk begroeiing. Kale oevers en ondiep water zijn de belangrijkste
kenmerken voor een geschikt voortplantingswater. De rugstreeppad is dus een pioniersoort (soort die als
eerste een plaats betrekt), maar kan ook even vlug weer verdwijnen als gevolg van competitiviteit met
andere soorten of door verandering van het habitat zelf. De soort wordt voornamelijk teruggevonden in
duin- en heidegebieden en geaccidenteerde antropogene sites zoals verlaten groeves, met zand
opgespoten terreinen in haven- en industriegebieden. Ze komt nog voor aan de kust, in de Antwerpse
haven, in kleiputten aan Rupel en Schelde en op verschillende heidegebieden in Antwerpen en Limburg.



De verspreiding van de Heikikker in Vlaanderen is beperkt tot de provincies Antwerpen en Limburg.
Binnen deze provincies vertoont de Heikikker een enigszins gefragmenteerde verspreiding. De Heikikker
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wordt hier vooral waargenomen in vennen en veenplassen, in voedselarme tot matig voedselrijke vijvers
en in de brongebieden van enkele beken. Deze paaiplaatsen liggen steeds nabij de nattere gedeelten van
heidegebieden of hun restanten.


De Poelkikker verkiest kleine waterpartijen in heidegebieden, weiden, cultuurgraslanden en langs bossen.
Hij blijkt sterk gebonden te zijn aan voedselarme tot matig voedselrijke wateren op zandgronden. Zuivere
populaties van Poelkikkers zijn in Vlaanderen zeldzaam, meestal leeft hij samen met de Bastaardkikker.
De meeste populaties concentreren zich in de vennen, poelen en vijvers op de zandgronden in de
Kempen. In de rest van Vlaanderen wordt de Poelkikker slechts sporadisch waargenomen.



De Kamsalamander stelt meer specifieke eisen aan zijn leefgebied dan andere inheemse
watersalamanders. De soort heeft een voorkeur voor kleinschalige landschappen en vaak koloniseert hij
verlaten steengroeven. Struikgewas en open bos in de nabijheid van het voortplantingswater zijn een
noodzaak. In de landbiotoop moet voldoende aanbod zijn aan vochtige schuilplaatsen (zoals houtkanten,
vermolmde boomstronken, braamstruwelen) en migratie tussen de land- en waterbiotoop moet mogelijk
zijn. Als voortplantingswater worden doorgaans vrij grote, diepe wateroppervlaktes gebruikt. Delen met
open water en delen met dichte vegetatie moeten naast elkaar aanwezig zijn. De kamsalamander komt
verspreid voor in Vlaanderen en blijkt voornamelijk gebonden te zijn aan beekvalleien.



De Vinpootsalamander prefereert in ons land vooral waterpartijen (poelen, karrensporen, vennen, vijvers,
bronnen) in of aan de rand van bossen. De soort heeft een hoge tolerantie voor zuur water. Deze
salamander mijdt laaggelegen en alluviale gebieden en kiest eerder voor een geaccidenteerd landschap.
Belangrijke populaties zijn aanwezig in de Antwerpse en Limburg.



In Vlaanderen kent de Hazelworm momenteel nog een vrij algemene verspreiding. De hazelworm heeft
echter een verborgen levenswijze, waardoor er wellicht meer hazelwormen aanwezig zijn. Het leefgebied
moet over een zekere bodemvochtigheid beschikken en voldoende vegetatierijk zijn. Open, schaduwloze
landschappen worden gemeden. Geschikte gebieden zijn: veen- en moerasgebieden, bosranden, open
plekken in het bos, akkerlanden, houtwallen, parken, heidevelden, wegbermen en zelfs bebouwing wordt
niet gemeden.



De Levenbarende hagedis wordt vooral aangetroffen in droge en vochtige heideterreinen, in
hoogveengebieden en moerassige biotopen, bossen, langs bosranden en hagen, kapvlaktes in bossen,
holle wegen, langs spoorwegen in wegbermen. Ze komt in alle provincies voor met de grootste populaties
in Antwerpen en Limburg.

Natuurpunt Lanaken maakte in 2010 een inventaris op van de poelen in de gemeentebossen (1a, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e,
3a, 3b, 3c, 15a, 16a, 16b, 16c, 16d en 16e). De waargenomen soorten waren Alpenwatersalamander, Kleine
watersalamander, Vinpootsalamander, Gewone pad en Bruine kikker. Uit deze studie bleek duidelijk het belang van
de karrensporen in het behoud van de poelen. De veelvuldigheid aan plassen op deze wegen garanderen het
voorbestaan van deze populaties.

Insecten


Dagvlinders

Het natuurrichtplangebied hoort tot de hotspots voor dagvlinders in Vlaanderen. Er komen 17 dagvlindersoorten
voor:
Soort

Status

Bont dikkopje
Boswitje
Bruin dikkopje
Bruine eikenpage

Kwetsbaar

Kwetsbaar
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Dambordje
Eikenpage
Gentiaanblauwtje
Groentje
Grote vos
Grote weerschijnvlinder
Heideblauwtje
Heivlinder
Klaverblauwtje
Kleine ijsvogelvlinder
Koevinkje
Kommavlinder
Oranjetip
Spiegeldikkopje
Veenhoogbeestje
Veldparelmoervlinder

Kwetsbaar (Verdwenen uit het gebied sinds 1999)
Kwetsbaar

Kwetsbaar
Kwetsbaar

Uitgestorven sinds 1987
Met uitsterven bedreigd

Het Bont dikkopje leeft op de overgang van vochtige graslanden naar vochtige bossen, op open plekken en brede
bospaden in broekbossen en in heiden, vaak in de buurt van kleine open waters als grachten of vennen. De wijfjes
zetten de eitjes een voor een af ongeveer halverwege op de bovenkant van een pas uitgekomen blad van
Pijpenstrootje of Hennegras, maar ook op andere breedbladige grassen van het geslacht Struisriet, Kropaar,
Timoteegras, Witbol en Vossenstaart. De waardplanten waarop eitjes afgezet worden, staan meestal in een strook
van 1 meter van de bosrand of op een open en vrij vochtige, grazige en schaduwrijke plek in het bos in vegetaties
die al meerdere jaren niet meer gemaaid werden.
De Bruine eikenpage geniet geen wettelijke bescherming. Op de Vlaamse Rode Lijst staat de soort in de categorie
Kwetsbaar. Op de Belgische Rode Lijst staat de soort in de categorie Achteruitgaand, maar op Europese schaal is
ze niet bedreigd. De voornaamste oorzaak voor de achteruitgang van de Bruine eikenpage is het veranderde
bosbeheer waardoor zoomvegetaties met kleinere eiken verdwijnen en het nectaraanbod te klein wordt.
Een geschikt natuurbeheer voor de Bruine eikenpage moet zorgen voor verjonging van eiken (opslag van jonge
eiken in eikenhakhoutbossen) en het behouden of creëren van mantel- en zoomvegetaties aan de bosranden met
voldoende nectarbronnen (o.a. braamstruiken) door de bosrand slechts af en toe te maaien.
Het Gentiaanblauwtje komt enkel voor op vochtige heide en op heischrale graslanden. De soort kwam in het gebied
voor tot 1991 maar is sedert 1999 verdwenen. Nochtans herbergen de Vallei van de Ziepbeek en de
Neerharenheide nog voldoende potenties als leefgebied. Herintroductie van deze soort is te overwegen.
In Vlaanderen zijn de voornaamste leefgebieden van het Groentje droge en vochtige heiden. De wijfjes zetten de
eitjes afzonderlijk af op of in de onmiddellijke omgeving van blad- of bloemknoppen, van verschillende
struikachtigen: Gewone dophei, Gewone brem, Blauwe bosbes, Struikhei, Sporkehout en Gaspeldoorn op
heideterreinen en Geel zonneroosje en Gewone brem op kalkgrasland. De rupsen voeden zich met verse blaadjes,
jonge scheuten en jonge vruchten, maar ook met kleinere soortgenoten (kannibalisme). De rupsen worden
geparasiteerd door de sluipwesp Meteorus versicolor en door de sluipvlieg Cadurciella tritaeniata. De verpopping
gebeurt aan de basis van de plant in de strooisellaag waar de poppen door mieren bedekt worden met
strooiseldeeltjes. De poppen scheiden een zoete substantie af die mieren aantrekt. De overwintering gebeurt als
pop. De mannetjes van het Groentje verdedigen een territorium van op een 1-2 meter hoge uitkijkpost op een
opvallende struik. Vaak worden jaar na jaar dezelfde struiken gebruikt om territoria te verdedigen. Het mannetje doet
uitvallen naar elk passerend insect en kan daarbij zelfs zijn uitkijkpost verliezen aan een ander mannetje; dezelfde
uitkijkpost kan dus door verschillende mannetjes gebruikt worden. Door hun groene onderkant zijn de vlinders
moeilijk waar te nemen op de bladeren van de bomen of struiken. Wijfjes hebben een veel minder opvallend gedrag
dan de mannetjes en zoeken traag en laag over de grond vliegend naar geschikte ei-afzetplaatsen of nectarbronnen.
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Het Heideblauwtje is vooral te vinden op heideterreinen waar zowel vochtige als droge heide aanwezig zijn.
De Heivlinder kan aangetroffen worden op droge heide, heischrale graslanden en in de duinen. De voornaamste
redenen voor de achteruitgang van de Heivlinder zijn het verdwijnen en de vergrassing van heideterreinen en de
verruiging door een gebrek aan beheer in de duinen. Ook het bebossen van stuifduinen met naaldhout heeft
waarschijnlijk bijgedragen tot de achteruitgang van deze soort. Een geschikt natuurbeheer moet ervoor zorgen dat
een vrij schrale en lage vegetatie behouden blijft of gecreëerd wordt met hier en daar open plekken. Ook een
voldoende nectaraanbod tijdens de maanden juli en augustus is belangrijk voor de Heivlinder. Extensieve begrazing
is hiervoor de meest geschikte beheersmaatregel, maar waar dat niet mogelijk is, kan hier en daar geplagd of
gefaseerd gemaaid worden om de heide in een vrij vroeg successiestadium te houden.
De Kleine ijsvogelvlinder leeft in vrij open bossen en aan bosranden met Wilde kamperfoelie waar schaduw en zon
elkaar pleksgewijs afwisselen. Vroeger werd de Kleine ijsvogelvlinder met uitzondering van West-Vlaanderen in
verscheidene bosgebieden verspreid over Vlaanderen waargenomen. De huidige verspreiding is grotendeels
beperkt tot de Kempen.
De gemeente Lanaken adopteerde in 2006, in het kader van het GALS-project (Gemeenten Adopteren Limburgse
Soorten), het Klaverblauwtje. De vlinder is vooral te vinden op schrale graslanden en kalkgraslanden.



Libellen

In het gebied werden 50 libellensoorten geregistreerd waarvan 18 Rode Lijstsoorten. Hiermee behoort het gebied tot
een van de hotspots voor libellen van Vlaanderen. De Vallei van de Ziepbeek is het libellenrijkste gebied.
Soort

Status

Speerwaterjuffer
Gevlekte witsnuitlibel
Bosbeekjuffer
Bruine korenbout
Maanwaterjuffer
Variabele waterjuffer
Gewone bronlibel
Hogeveenglanslibel
Tangpantserjuffer
Glassnijder
Venglazenmaker
Gevlekte glanslibel
Beekoeverlibel
Kempense heidelibel
Noordse witsnuitlibel
Tengere pantserjuffer
Koraaljuffer
Veenwitsnuitlibel

Met uitsterven bedreigd
Met uitsterven bedreigd
Bedreigd
Bedreigd
Bedreigd
Bedreigd
Bedreigd
Bedreigd
Kwetsbaar
Kwetbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
(geen Rode Lijstsoort, maar zeldzaam)
(geen Rode Lijstsoort, maar zeldzaam)
(geen Rode Lijstsoort, maar zeldzaam)



Krekels en sprinkhanen

In het Nationaal Park Hoge Kempen komen 28 soorten sprinkhanen en krekels, waarvan 15 Rode Lijstsoorten.
Soort

Status

Blauwvleugelsprinkhaan
Snortikker
Wekkertje
Moerassprinkhaan

Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
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Zompsprinkhaan
Zanddoorntje
Zadelsprinkhaan
Boskrekel
Heidesabelsprinkhaan
Veldkrekel
Negertje
Struiksprinkhaan
Gouden sprinkhaan
Kustsprinkhaan

Kwetsbaar
Kwetsbaar
(geen Rode Lijstsoort, maar zeldzaam)
(geen Rode Lijstsoort, maar zeldzaam)
(geen Rode Lijstsoort, maar zeldzaam)
(geen Rode Lijstsoort, maar zeldzaam)
(geen Rode Lijstsoort, maar zeldzaam)
(geen Rode Lijstsoort, maar zeldzaam)
(geen Rode Lijstsoort, maar zeldzaam)
(geen Rode Lijstsoort, maar zeldzaam)

In dit gebied is vooral de Vallei van de Ziepbeek een bijzonder rijk sprinkhaangebied.



Mieren

Er zijn 34 mierensoorten waargenomen in het nationaal park, waarvan 9 op de Vlaamse Rode Lijst en 1
internationaal kwetsbare soort.
Soort

Toestand

Woekermier
Amazonemier
Veenmier
Mosslankmier
Lepelsteekmier
Sabelmier
Heidedraaigaatje
Zwartrugbosmier
Rode baardmier
Bloedrode roofmier
Veldmier
Buntgrasmier
Kokersteekmier
Duinsteekmier
Behaarde bosmier

Met uitsterven bedreigd
Met uitsterven bedreigd
Bedreigd
Bedreigd
Bedreigd
Bedreigd
Bedreigd
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
(kwetsbaar)

De Veenmier, Mosslankmier en Lepelsteekmier komen voor in de Vallei van de Ziepbeek.
Het vermelden waard is ook zeker de rode bosmier (Zwartrugbosmier, Behaarde bosmier en de Kale bosmier),
wiens aanwezigheid niet onopgemerkt blijft vanwege de grote bovengrondse koepelnesten. De soorten worden
typisch aangetroffen in bossen of aan bosranden. Ze komen vooral voor in oude, droge bossen.



Kevers

In het Nationaal Park komen meer dan 900 keversoorten voor.
De meeste bossen zijn hier echter vrij recent waardoor weinig doodhoutkevers voorkomen.
Het Vliegend Hert is zeker het vermelden waard. Het is een soort van bijlage II van de habitatrichtlijn en is ooit
waargenomen in de omgeving van de Mechelse Heide. Hun ecotoop bestaat uit loofbos waar ze zich gedurende 5
jaar in rottend hout ontwikkelen als larven. De belangrijkste bedreigingen bestaan uit intensieve bosbouw waardoor
er onvoldoende liggend en staand dood hout beschikbaar is. Of de soort nu nog in ergens in de omgeving voorkomt
is niet gekend.
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2.4

OPBRENGSTEN EN DIENSTEN

Voor de opbrengsten en diensten wordt verwezen naar de kosten-batenanalyse in hoofdstuk 5.

2.5

KNELPUNTEN


De twee aanwezige speelzones in de gemeentebossen worden niet goed onderhouden en aangeduid. Er
is sprake van veel braamopslag. Enkel de speelzone van Gellikerheide zal behouden blijven.



Er zijn vaak meldingen van verkeersongevallen ten gevolge van overstekend wild.



De bestanden Aan oud stort Rekem 24a, 24b en 24c zijn aangeplant op een voormalige stortplaats van
bouwafval en huisvuil dat niet gesaneerd werd.



Er is een vervuiling ter hoogte van Ter Dennen (Preventorium) waarbij rioolwater rechtstreeks in de
bossen van Langenberg loopt ter hoogte van Langenberg 19a.



Zowel de privébossen als de gemeentebossen hebben te kampen met een sterke aanwezigheid van de
invasieve exoten Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik. Amerikaanse eik is zeer sterk
vertegenwoordigd ter hoogte van Lanakerheide.



De jonge aanplanten Aan oud stort Rekem lijden onder de aanwezigheid van Japanse duizendknoop.
Deze wordt jaarlijks bestreden (d.m.v. maaien). Een alternatief zou het gebruik van folie kunnen zijn of
chemische bestrijding.



Recreatie in de omgeving van de Ziepbeekvallei kan best gezoneerd worden om rust te garanderen en
kwetsbare habitats te beschermen. De toegankelijkheid van dit gebied wordt echter niet bepaald in dit
bosbeheerplan maar zal in de globale visie van het Nationaal Park Hoge Kempen vastgelegd worden door
het daarvoor bevoegde projectbureau.
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3 BEHEERDOELSTELLINGEN
In dit hoofdstuk worden de beheerdoelstellingen met betrekking tot de economische, ecologische, sociaaleducatieve, milieubeschermende en wetenschappelijke functie van het bos toegelicht.
Vooraleer hier in de volgende paragrafen dieper op in te gaan, wordt toegelicht welke visie aan de basis ligt. De
doelstellingen zijn grotendeels tot stand gekomen vertrekkende van de informatie uit hoofdstuk 1 & 2 van het
bosbeheerplan, maar zijn ook in belangrijke mate geïnspireerd op verschillende studies:


de beheervisie voor openbare bossen van de voormalige Afdeling Bos & Groen



de Criteria Duurzaam Bosbeheer (CDB)



Het Natuurrichtplan NRP L11a “Hoge Kempen”



Het masterplan van het Nationaal Park Hoge Kempen



Andere beheerplannen binnen of grenzend aan de gemeente Lanaken

Criteria duurzaam bosbeheer
Voorliggend beheerplan is een uitgebreid beheerplan. Dit wil o.a. zeggen dat het beheerplan dient te voldoen aan de
criteria duurzaam bosbeheer. De weinige Vlaamse bossen zijn vaak ‘multifunctioneel’. Dit betekent dat een bos
gelijktijdig verschillende functies kan vervullen. Deze zijn de economische, sociale, educatieve, wetenschappelijke
en ecologische functie. Om deze bosfuncties op een duurzame manier te waarborgen, vandaag én in de toekomst,
werden de Criteria Duurzaam Bosbeheer (CDB) opgesteld.
De Criteria Duurzaam Bosbeheer bestaan uit zes basisprincipes, elk opgedeeld in meerdere criteria. Volgende tekst
werd overgenomen uit Bosrevue 16 (Vanlerberghe M., Bosrevue 16, apr – mei – juni, 2006).

Principe 1: Juridisch kader en relevante overeenkomsten
De bosbeheerder respecteert bij het beheer van zijn bos alle wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn in het
Vlaamse gewest, alsook de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

Principe 2: Waarborgen van sociale en culturele functies
Bij het opstellen en goedkeuren van een beheerplan wordt de betrokken bevolking ingelicht over de beheerplanning
en de uit te voeren beheermaatregelen. In de praktijk gebeurt dit meestal aan de hand van een consultatieronde bij
het opstellen van een beheerplan. De beheerder houdt, waar mogelijk, rekening met onderbouwde opmerkingen,
wensen of bezwaren die door relevante groepen uit de omgeving geformuleerd worden. Wat de sociale functie
betreft wordt ook selectieve bostoegankelijkheid voor het publiek gestimuleerd, voor zover de verstoring beperkt
blijft. Verder worden bij het uitvoeren van bosbeheerwerken voorschriften in verband met milieu, gezondheid en
arbeidsomstandigheden nageleefd. Het waarborgen van de culturele functie betekent dat bossen of delen van
bossen met een specifieke waarde overeenkomstig met deze waarden en potenties beheerd worden. Het gaat hier
bijvoorbeeld om oud hakhout, holle wegen, archeologische vindplaatsen,…

Principe 3: Waarborgen van productie- en economische functie
Om de ecologische, economische en maatschappelijke functies van het bos te kunnen waarborgen zal het beheer
van bossen een efficiënt gebruik van de verschillende bosproducten stimuleren. De bosbeheerder zal hiertoe zijn
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bos als een hernieuwbare hulpbron behandelen met een veelzijdige functievervulling, die hout kan voortbrengen op
lange termijn. In het beheer vertaalt zich dit in het zorgvuldig afwegen van beheerdoelstellingen en te nemen
maatregelen, het behoud van de natuurlijke productiecapaciteit van de bosbodem, een zoveel mogelijk gesloten
mineralenkringloop in het bos, een evenwicht tussen houtoogst en aanwas, en een minimale schade en verstoring
bij exploitatie. Om de economische levensvatbaarheid van zijn bedrijf te verzekeren zal de bosbeheerder zijn
investeringen grondig afwegen. Op niveau van het bosbestand streeft de beheerder naar een gevarieerde structuur,
zowel wat leeftijdsverdeling als soorten betreft. Deze gevarieerde structuur zorgt voor een beperking van risico’s,
aangezien zowel de mogelijkheid tot ziekte-aantasting als de afhankelijkheid van de houtmarkt beperkt wordt. Het
opstellen van een verjongingsplan, zorgvuldig gekozen bedrijfstijden, verjonging met standplaatsgeschikte
boomsoorten en kleinschalige kappingen (kaalslagen maximum 1 ha, uitzonderingen mogelijk mits grondige
motivatie en in specifieke gevallen) dragen bij tot het realiseren van deze gevarieerde structuur.

Principe 4: Behoud en bescherming van het milieu
Bij het bosbeheer wordt rekening gehouden met de ecologische functie van het bos. Dit betekent dat de biologische
diversiteit bewaard of verbeterd wordt en de leefgemeenschappen van wilde dier- en plantensoorten in stand
gehouden worden. Praktisch gezien worden door de bosbeheerder bosvreemde stoffen, zoals olie en
bestrijdingsmiddelen, zoveel mogelijk uit het bos geweerd. Uitzonderingen zijn echter mogelijk, zo kunnen
chemische bestrijdingsmiddelen worden ingezet om niet-inheemse, agressieve pestsoorten onder controle te krijgen.
Verder is het gebruik van genetisch gemanipuleerde organismen uitgesloten. De bosbeheerder zal ook bijdragen tot
het integraal waterbeheer: de bestaande waterhuishouding in het bos wordt gerespecteerd. Bestaande
drainagesystemen kunnen waar nodig onderhouden worden, nieuwe drainage wordt niet toegelaten.

Principe 5: Behoud en bevordering van de biologische diversiteit
De beheerder houdt rekening met de biologische diversiteit in zijn bos door “het behoud, de ontwikkeling of het
herstel van de ecologische functie van het bos”. Concreet betekent dit dat standplaatsen met inheemse soorten niet
mogen vervangen worden door uitheemse soorten en dat gemengde bestanden niet mogen vervangen worden door
homogene bestanden (‘zorgprincipe’ en ‘standstillprincipe’). Kwetsbare natuurelementen worden geïnventariseerd
en tijdens de exploitaties wordt rekening gehouden met deze elementen (poelen, bronnen, oude bomen met holten,
open plekken, …) en de soorten die hieraan gebonden zijn. De bosbeheerder voert geen exploitaties uit tijdens de
vaste schoontijd (1 april tot 30 juni). Mits gegronde redenen kan evenwel afgeweken worden van deze schoontijd.
Daarnaast wordt gestreefd naar een bepaald aandeel inheemse boomsoorten (20%) in het bos en wordt een rijke en
gevarieerde bosstructuur bevorderd. Het is niet de bedoeling dat niet-kaprijke bestanden vroegtijdig gekapt worden,
wel zal aangegeven worden in het beheerplan op welke manier het aandeel inheemse boomsoorten in de toekomst
verhoogd zal worden. Voor homogene aanplantingen van niet-inheemse boomsoorten wordt een omvormingsplan
opgesteld, zo zal voor homogene populierenbestanden een onderetage bestaande uit inheemse soorten opgebouwd
worden.
Als laatste punt worden ook maatregelen genomen om de ecologische processen binnen het bos te beschermen,
versterken of herstellen. Waar mogelijk en zinvol (voldoende kwaliteit en kwantiteit) kiest de beheerder voor
natuurlijke verjonging. In grote boscomplexen wordt minimaal 5% van de totale oppervlakte gereserveerd voor
natuurontwikkeling, bij voorkeur in bestanden met reeds aanwezige of potentiële natuurwaarde. Hiervoor komen dus
open plekken, bosranden, poelen, ruigten, … in aanmerking. De natuurwaarden worden in deze bestanden
behouden en waar mogelijk versterkt.
Het bosbeheer streeft ook naar het verkrijgen van meer dood hout in het bos (streefcijfer: 4% van het
bestandsvolume). Dit gebeurt bijvoorbeeld door het snoeihout in het bos te laten, dode bomen te laten staan of
wortelkluiten van omgewaaide bomen te laten liggen. Dit dood hout heeft een natuurfunctie, maar draagt ook bij tot
het versterken van het ecologisch evenwicht van het bos. Bovendien brengt dood hout leven in het bos: het is een
biotoop voor bijvoorbeeld insectenetende vogels die populaties van eventueel schadelijke insecten controleren.
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Per bestand worden door de bosbeheerder een aantal bomen aangeduid die de natuurlijke leeftijdsgrens mogen
bereiken en nooit geveld zullen worden. Economisch minder waardevolle bomen kunnen deze rol perfect vervullen.

Principe 6: Planmatig en controleerbaar beheer
De bosbeheerder dient een beheerplan op te maken voor zijn bos. Dit beheerplan omvat een beschrijving van de
huidige toestand van het bos aan de hand van een toch wel zeer gedetailleerde inventarisatie. Daarnaast worden de
beheerdoelstellingen voor de toekomst beschreven, rekening houdend met de hierboven beschreven principes. In
het beheerplan worden ook de beheermaatregelen beschreven die uitgevoerd zullen worden om tot deze
doelstellingen te komen. Dit beheerplan omvat een planperiode van 20 jaar. De beheerder volgt de effecten van het
beheer op en kan op basis van deze gegevens zijn beheer bijsturen, eventueel door middel van een tussentijdse
herziening. Dit laatste principe is echter sterk uitgehold in de beheerplanrichtlijnen. Een beheerplan is dus geen
statisch gegeven, maar maakt het de bosbeheerder mogelijk om op basis van goede opvolging van de
beheerdoelstellingen, -maatregelen en –effecten aanpassingen door te voeren in functie van een duurzaam
bosbeheer.

Natuurrichtplan Hoge Kempen (NRP L11a)
Volgende doelstellingen worden beschreven in het NRP per zone:
6.1 Droog bos
Gebiedsvisie 6.1 beslaat de grootste oppervlakte van dit beheerplan. Deze visie heeft betrekking op een deel van
Langenberg en vrijwel heel Neerharenheide en Pietersembos. Voorts vallen ook een gedeelte van de privébossen
aan Daalbroek en enkele verspreide privé-bestanden onder deze gebiedsvisie.
Dit gebied heeft als streefbeeld een bos met gevarieerde structuur, een ongelijkjarige opbouw en is gemengd
samengesteld naast kernen die bestaan uit oud loofhoutbos. Het bos wordt beheerd volgens de criteria duurzaam
bosbeheer. Ten minste 20% bestaat uit (of is in omvorming naar) gemengde bestanden van zomereiken-berkenbos
met grove den. Omvorming vindt bij voorkeur plaats rondom bestaande loofhoutkernen met als doel kernen van
minimaal 50ha te bekomen en deze met elkaar te verbinden. In de loofhoutkernen mag 10% grove den behouden
blijven. Het bos is vrij licht (kroonbedekking 50-100%). Open plekken en vennen moeten behouden blijven. Mantelzoom vegetaties zijn gewenst op de overgang van bos naar open landschap. Invasieve soorten zoals Amerikaanse
vogelkers en Amerikaanse eik dienen bestreden te worden. Minstens 4% van het totale bestandsvolume bestaat uit
staand en liggend dood hout. In de loofhoutkernen wordt gestreefd naar een hoog aandeel dood hout ten voordele
van het vliegend hert. Staand dood hout is eveneens belangrijk als voedselbron voor Middelste bonte specht.
Doelsoorten: Vliegend hert, Middelste bonte specht, Wespendief, Boskrekel en Bruine eikenpage.
Natuurdoeltypes: gemengd inheems bos en zuurminnende eiken-berkenbossen van het betulo-quercetum type

6.2: Droog bos met droge (halfopen) heide
Tot visie 6.2 behoren enkele (delen van) bestanden van Langenberg en Neerharenheide.
Het streefbeeld bestaat uit gemengd (ongelijkjarig) droog bos op droge zandgrond beheerd volgens de criteria
duurzaam bosbeheer, met een maximum aan open plekken met droge heide of schraal grasland. Naaldhout moet
zoveel mogelijk omgevormd worden door inheems gemengd bos zodat de hoeveelheid gebufferd kwelwater in de
aansluitende natte gebieden opnieuw toeneemt. Het bos is vrij licht met een kroonbedekking van 50-70%. Exoten
moeten bestreden worden. Minstens 4% van het bestandsvolume van het bos bestaat uit staand en liggend dood
hout. Naaldbossen moeten maximaal omgezet worden naar open landschap (15% open plekken) vanwege
verzurende en verdrogende effecten. Ontwateringsgrachten dempen. Bosdreven verbreden. Schoontijd dient
rekening te houden met de verstoringsgevoeligheid van de nachtzwaluw. Boscompensatie.
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Doelsoorten: Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Kleine ijsvogelvlinder, Grote weerschijnvlinder, Gentiaanblauwtje,
Veenorchis.
Natuurdoeltypes: zuurminnend eiken-berkenbos van het type betulo-quercetum (9190) en Atlantische droge heide
(4030).

6.4: Natte heide met vennen en moerassen, droge heide en nat grasland
Tot deze gebiedsvisie behoren de bestanden van het Oud Stort Rekem en bestand 19d van Langenberg.
Hier wordt in het NRP gestreefd naar open landschap bestaande uit natte heidevegetaties in mozaïek met goed
ontwikkelde vennen en vochtige heischrale graslanden. Op de randen van deze gebieden wordt gestreefd naar een
structuurrijke droge heide. Zoneren van recreatie zodat rust behouden blijft en betreding wordt vermeden.
Doelsoorten: Gentiaanblauwtje, Grauwe- en Bruine kiekendief, Hoogveenglanslibel, Speerwaterjuffer, Watersnip,
Beekprik, Heikikker en flora als veenorchis, heidorchis, klokjesgentiaan, Beenbrek, enz.
Natuurdoeltypes: vochtige Atlantische heide (4010), droge Atlantische heide (4030)

6.6: Droog bos met grasland
Deze zone komt binnen de grenzen van dit bosbeheerplan enkel voor ter hoogte van het privébos Daalbroek. Hier
bevinden zich in de nabije omgeving van het kasteel enkele (natte) graslanden, die als open plekken beschouwd
kunnen worden.
Het streefbeeld bestaat uit structuurrijke gemengde of loofbossen (kroonbedekking 50-100%) in mozaïek met
kleinschalige bloemrijke graslanden met houtige kleine landschapselementen en aandacht voor ruigten en
perceelsrandenbeheer.
Doelsoorten: Grauwe klauwier, Veldparelmoervlinder, Kleine parelmoervlinder, Veldkrekel, Klaverblauwtje, Geelgors,
…
Natuurdoeltypes: zuurminnend eiken-berkenbos (9190)

6.7: Nat bos
Enkel een deel van het privébos ter hoogte van Daalbroek valt onder deze gebiedsvisie. Dit gebied bestaat in
hoofdzaak uit eentonig fijnsparaanplant met hier en daar een zone berkenbroekbos.
Het NRP stelt hier als streefbeeld een elzen- of berkenbroek door herstel van de watertafel en/of tegengaan van de
verdroging door het dempen van grachten en kappen van naaldhout (in de nabijheid van broekbossen). Actieve
omvorming van exoten op plaatsen met potentie tot broekbos of ongewenste boomsoorten laten afsterven door
herstel van de watertafel is noodzakelijk. Tevens moet aanrijking en vervuiling voorkomen of ongedaan gemaakt
worden.
De natuurdoeltypes zijn elzenbroekbos (91E0) en/of voedselarm berkenbroekbos (91D0).

Deze doelstellingen vooropgesteld in het natuurrichtplan worden geïmplementeerd in de specifieke doelstellingen
van dit beheerplan.
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Figuur: 3.0: Gebiedsvisie zoals voorgesteld in het NRP Hoge Kempen:
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3.1

BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T DE ECOLOGISCHE FUNCTIE

3.1.1

ALGEMENE GEBIEDSVISIE - ZONERING

Rekening houdende met de lokale omstandigheden en potenties wordt als globale doelstelling getracht de
ecologische waarde van het bos te behouden en waar mogelijk te versterken. Hierbij wordt zoveel mogelijk
uitgegaan van de aanwezige potenties op het terrein en van natuurlijke processen om het beoogde doel te bereiken.
Aangezien niet alle bestanden even grote ecologische potenties hebben, wordt er gewerkt met een zonering gaande
van bestanden met zeer hoge potenties, naar hoge, tot matige potenties. Hoe lager het locaal ambitieniveau, hoe
minder deze functie zal primeren. De laagste categorie is ‘matig’ omdat het bos op zich toch al een zekere
ecologische functie vervult, ‘laag’ komt dus nergens voor.
In gebieden met ambitieniveau ‘matig’ wordt het behoud van de reeds aanwezige ecologische waarden nagestreefd.
Dit zijn vaak de zones waar voornamelijk de economische functie primeert. In deze zone horen naast Grove
dennenbestanden, ook o.a. productieve exoten zoals Corsicaanse den en Fijnspar thuis. Uiteraard binnen het kader
van de CDB, waarbij loofhout niet mag vervangen worden door naaldhout (tenzij exoten door Grove den) en
inheemse soorten niet door exoten.
In gebieden met ambitieniveau ‘hoog’ wordt een verbetering van de reeds aanwezige ecologische waarden
nagestreefd. Deze verbetering uit zich voornamelijk in een toename van het aandeel inheems gemengde
loofhoutbestanden en gemengde loof-naaldhoutbestanden, waarbij Grove den nog steeds een groot aandeel zal
uitmaken.
In gebieden met ambitieniveau ‘zeer hoog’ zijn de grootste potenties voor natuurbeheer te vinden. Het is in deze
zone dat er meer ingrijpende maatregelen zullen worden uitgevoerd zoals het creëren van open plekken.
De zonering gebeurde aan de hand van de aanwezige fauna en flora, natuurverbindingsfunctie, gebiedsbestemming
(NRP, SBZ-H, VEN-gebied, groengebied op gewestplan), enz.
De ambitieniveaus worden weergegeven op kaart 3.1.

3.1.2
3.1.2.1

NATUURGERICHT BEHEER
BOSBESTANDEN

Bijzondere na te streven bosdoeltypes
a. Berkenbroekbos
Europees habitat:

91D0 Veenbossen

Ter hoogte van privébestanden 1i en 1k wordt dit habitat in het NRP als doeltype vooropgesteld. Bestand 1i bestaat
reeds uit berkenbroekbos. Bestand 1k daarentegen, bestaat hoofdzakelijk uit homogene fijnspar met hier en daar
een zone berkenbroek.
Om dit type te kunnen handhaven/ontwikkelen is een hoge grondwatertafel cruciaal! Het is bovendien een uiterst
zeldzaam habitattype in Vlaanderen. Eutrofiëring leidt tot overgang naar habitattype 91E0 of tot verdere verruiging.
Het type is zeer kwetsbaar voor betreding en elke vorm van exploitatie.
De omgeving van het Daalbroekbos heeft te kampen met verdroging. Om dit type optimaal te kunnen behouden, zij
het uit te breiden, zal de watertafel terug hersteld moeten worden. Hiervoor moet de fijnspar van bestand 1k in de
eerste plaats verdwijnen.
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Wanneer het hele fijnsparrenbestand omgevormd kan worden, betekent dit nog 9ha extra berkenbroekbos. Dit zal
niet binnen de planperiode van dit bosbeheerplan gerealiseerd kunnen worden.
Berkenbroekbos: 4 ha (+potentieel 9ha)

b. Elzenbroekbos
Europees habitat:

91E0 Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior

Het Elzenbroekbos komt enkel voor ter hoogte van Grote Kiewitheide. Momenteel bestaat privébestand 8b uit dit
habitattype. Behoud van dit habitattype stelt zich hier voorop.
Het doen afnemen van aandeel naaldhout in de directe omgeving van deze kwelzone is cruciaal voor het behoud
van dit type.
Elzenbroekbos: 1,3 ha

c. Eiken-Berkenbos en Eiken-Beukenbos
Ongeveer een vierde van de bossen zijn inheems gemengd. Bijkomend is ongeveer een derde van de
bosoppervlakte inheems homogeen. Hiervan bestaat het grootste deel uit grove dennenbestanden, slechts een
kleiner aandeel bestaat uit homogeen loofhout.
Doelstelling is om (ten minste een deel van) de openbare bossen te laten ontwikkelen in de richting van het eikenberkenbos. Hiermee wordt bedoeld:


Vergroten aandeel van inheemse struik- en boomsoorten en i.h.b. inheemse loofboomsoorten als Zomeren Wintereik, Ruwe en Zachte berk, Sporkehout, Gewone brem, Wilde lijsterbes, e.d.;



Verhogen van de structuurvariatie en ongelijkjarigheid binnen en tussen bestanden;



Verhogen van de soortendiversiteit in de kruidlaag.

Hiertoe zullen homogene groepen naaldhout geleidelijk worden omgevormd naar meer heterogene bestanden.
Rekening houdend met de criteria duurzaam bosbeheer dient voor de bestanden in openbare eigendom tegen het
eind van het beheerplan minstens 20% inheems gemengd of in omvorming te zijn. De beheersvisie van ANB stelt
dat op lange termijn (80 jaar) gestreefd moet worden naar minstens 80% gemengde bestanden.
Op niveau van dit gezamenlijke bosbeheerplan bedraagt het aandeel inheems gemengd momenteel reeds 26% (cfr
tabel 2.3.2.1) en voldoet dus reeds aan dit criterium van duurzaam bosbeheer. Dit streefdoel van 80% zal niet
bereikt worden binnen deze planperiode maar er zal wel een merkbare verschuiving zijn in die richting. Binnen deze
planperiode kan er gestreefd worden naar 50% inheems gemengd bos of bos in omvorming. Deze omvorming wordt
vooral vooropgesteld in de zone met een hoog en een zeer hoog ecologisch ambitieniveau. Hiertoe zullen de
grootste inspanningen geleverd worden in gemeentebos (90% gemeentebos – 10% privébos). Bovendien zijn een
groot deel van de bestanden die opgenomen zijn in dit beheerplan gelegen binnen de perimeter van het
Natuurrichtplan Hoge Kempen. Voor deze zone voorziet het NRP een versnelde omvorming naar gemengde
bestanden.
De maatregelen om dit bekomen zijn afhankelijk van de ecologische categorie waartoe de betreffende bestanden
behoren.
Inheems gemengd bos (of in omvorming): 325 ha
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Omvorming kan op twee manieren gebeuren:
1.

2.

indirecte omvorming


Gewoon doordunnen in bestanden waarin mag verwacht worden dat er natuurlijke verjonging van inheems
loofhout in de struiklaag en de nevenetage zal komen binnen de planperiode of op middellange tot lange
termijn.



Omvorming naar gemengd loof-naaldhout door natuurlijke verjonging van voornamelijk Wilde lijsterbes,
Sporkehout, Zomereik en Ruwe berk vanuit homogeen gelijkjarig naaldhout vanaf een leeftijd van 70 jaar
via lichtingskappen: mozaïekbos kan hier ontstaan door variabele en selectieve dunning en door het
aanwijzen van een belangrijk aandeel inheems loofhout als toekomstboom.



Het inbrengen van voldoende grote verjongingskappen met voldoende lichttoevoer, eventueel met behoud
van overstaanders van Grove dennen met de bedoeling om natuurlijke verjonging van Grove den en
inheemse loofboomsoorten te krijgen (doorgedreven lichtingskappen).

directe omvorming


Omvorming naar gemengd loof-naaldhout door groepsgewijs inbrengen van verjongingsgroepen van
Zomereik, Wintereik en eventueel Beuk in dicht plantverband om garanties te geven naar de productie van
kwaliteitsloofhout. Deze verjongingskernen zullen in de toekomst ook kunnen fungeren als zaadbronnen.

Voor de bestanden in omvorming geldt dat ontwikkeling en behoud van soorten verbonden aan de PNV worden
nagestreefd in zowel de kruid-, struik- als boomlaag. Dit houdt in dat deze soorten worden bevoordeeld bij
dunningen. Voor de bestanden in omvorming wordt natuurlijke verjonging van deze soorten gestimuleerd en wordt in
geval van kunstmatige verjonging bij voorkeur van deze soorten uit de boomlaag gebruik gemaakt.
Het nemen van de PNV als leidraad zal niet alleen de ecologische waarde ten goede komen maar staat er mede
garant voor dat met het oog op de productie van kwaliteitshout de juiste soorten gekozen worden.
De PNV voor de verschillende bestanden werd reeds besproken onder paragraaf 2.3.3.3. De voornaamste soorten
worden in onderstaande tabel weergegeven:
Tabel 3.2.2: Soorten volgens de PNV (met *: dominante of co-dominante soort)
Bostype

Struik- & kruidlaag

Boomlaag

Arm Eiken-Beukenbos
(droge variant)

Hazelaar, Lijsterbes, Sporkehout
Adelaarsvaren, Smalle stekelvaren, Zachte witbol,
Ruige veldbies

Zomereik*, Wintereik, Beuk

Struikheide, Pijpestrootje, Blauwe bosbes

Zomereik*, Ruwe berk*

Hazelaar, Lijsterbes, Sporkehout
Adelaarsvaren, Smalle stekelvaren, Zachte witbol,
Ruige veldbies, Bosanemoon, Lelietje-der-dalen,
Dalkruid

Zomereik*, Wintereik, Beuk

Eikenbos (natte variant)

Struikheide, Pijpestrootje, Blauwe bosbes

Zomereik*, Ruwe berk*, Zachte berk

Typisch Eiken-Beukenbos,
natte variant

Hazelaar, Lijsterbes, Sporkehout
Adelaarsvaren, Smalle stekelvaren, Zachte witbol,
Ruige veldbies, Bosanemoon, Lelietje-der-dalen,
Dalkruid, Valse salie
Blauw glidkruid, Elzenzegge, Moeraswalstro,
Hennegras, Hoge cyperzegge, Pitrus, Gele lis,
Moerasstruisgras, Sporkehout

Beuk*, Zomereik, Wintereik, Berk

en
Eikenbos (droge variant)
Arm Eiken-Beukenbos
(natte variant)
en

Elzenbroekbos

Zwarte els*, Zachte berk, wilgesoorten

Hier moet echter bij vermeld worden dat Grove den nog een belangrijk aandeel zal hebben in de bossen van
Lanaken.
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Licht
Licht is een zeer belangrijke factor voor een gediversifieerd en structuurrijk bos. Vele soorten zijn sterk lichtafhankelijk. Bosbes en struikhei zijn hiervan goede voorbeelden. Het aandeel licht in de Vlaamse bossen ligt over
het algemeen veel te laag, vooral homogene dennenbestanden zijn vaak zeer dicht en donker.
Een grotere hoeveelheid lichtinval in het bos wordt nagestreefd via het vermijden van een al te dichte stand.
Doorgaans betekent dit dat de meeste bestanden ijler dienen te staan dan nu doorgaans het geval is. Ook het
nastreven van variatie in lichtinval binnen eenzelfde bestand, wordt vooropgesteld.
Anderzijds zijn sommige plant- en diersoorten verbonden aan eerder donkere, gesloten bossen. Hiertoe zal ook een
deel van de bestanden eerder gesloten gehouden worden.
Vooral de zuidgerichte helling van de Langenberg is opportuun om ijlere bossen te creëeren. Ook daar waar
geleidelijke overgangen naar aangrenzend heidegebied gewenst zijn, worden ijlere bossen voorzien. Dit is vooral het
geval in de omgeving van de vallei van de Ziepbeek.
Ook in het kader van verbinding van open plekken (ten voordele van de migratie van lichtgevoelige soorten) is het
belangrijk dat er voldoende lichtrijke gebieden voorzien worden, bijvoorbeeld door middel van mantelzoomvegetaties langs bepaalde boswegen.

Dood hout
In onze jonge bossen ontbreekt de vervalfase die zo typisch is voor echte oerbossen. Dood hout is heel belangrijk
voor het bosecosysteem. Elk stuk dood hout doorloopt verschillende verteringsstadia en uiteindelijk wordt het in de
humuslaag opgenomen, waar de voedingsstoffen opnieuw worden vrijgegeven en opgenomen worden door de
wortels van levende bomen.
Bovendien blijkt dat dood hout vrij snel verteert, waardoor een flink aandeel dode bomen nodig is om continu een
voldoende hoeveelheid dood hout in het bos te hebben. Daarom wordt voor een duurzaam bosbeheer gestreefd
naar een verhoging van het aandeel dood hout in de Vlaamse bossen, zowel staand als liggend.
Het bosbeheer streeft naar 4% van het bestandsvolume dood hout. Dit wordt o.a. gerealiseerd door het ringen van
bomen. Bij het ringen van bomen wordt bewust dood hout gecreëerd door een strook bast over de ganse omtrek
weg te nemen. De sapstroom van de boom stopt hierdoor en de boom sterft langzaam af.
In veel gevallen wordt Amerikaanse eik geringd met dit doeleind. Dood hout van Amerikaans eik lijkt echter minder
interessant voor insecten. Voor mycoflora is het dood hout wel interessant, maar dit geldt evengoed voor inheemse
soorten. Bovendien kunnen oude en dikke Amerikaanse eiken met voldoende grote holten wel interessant zijn voor
vleermuizen (dit wordt bevestigd door de gegevens van de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt).
Andere methodes zijn het snoeihout in het bos te laten, dode bomen te laten staan of wortelkluiten van omgewaaide
bomen te laten liggen.
Dit dood hout heeft een natuurfunctie, maar draagt ook bij tot het versterken van het ecologisch evenwicht van het
bos. Bovendien brengt dood hout leven in het bos: het is een biotoop voor bijvoorbeeld insectenetende vogels die
populaties van eventueel schadelijke insecten controleren. Economisch minder waardevolle bomen kunnen deze rol
perfect vervullen.
Actueel bedraagt het aandeel staand dood hout over de totale bosoppervlakte 1,22 % (cfr tabel 2.3.2.2d). Indien we
er van uitgaan dat eenzelfde hoeveelheid liggend dood hout aanwezig is, dan is er ca. 2,44% dood hout aanwezig.
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3.1.2.2

OPEN PLEKKEN EN ANDERE BIJZONDERE BIOTOPEN

KAART 3.1

Men spreekt van een open plek wanneer de bomen en struiken gezamenlijk minder dan 50% van de bodem
bedekken.
Openbare bossen moeten voldoen aan de beheervisie van het ANB. Volgens deze visie moet in elk openbaar bos 5
tot 15% van de totale bosoppervlakte worden ingenomen door open plekken (permanent en/of tijdelijk). In een
openbaar bos is men dus verplicht om open plekken te creëren.
Voor de privé-bestanden geldt eenzelfde aandeel natuurgericht beheer van 5 tot 15%. Hier kan deze bestaan uit
aangepast beheer van open plekken, gradiënten, bosranden of natuurdoeltypes volgens het Natuurrichtplan (NRP).
De verplichting tot actieve creatie van open plekken geldt niet, ook niet voor de bestanden gelegen in het VEN.
Aangezien een groot deel van de privébestanden van dit beheerplan gelegen zijn binnen de afbakening van het
natuurrichtplan, zal de 5%-norm voor natuurgericht beheer in de privébestanden voornamelijk behaald worden door
het streven naar natuurdoeltypes volgens het NRP. Voor de openbare bestanden wordt er gestreefd naar 5% open
plekken (komt overeen met 24,7 ha).

a.

Vochtige Atlantische heide (4010)

Europees habitat: 4010 Vochtige Atlantische heide.
Vochtige heide bestaat uit dwergstruikvegetaties met Gewone dophei in gebieden met een permanent hoge
grondwaterstand, vaak met een goed ontwikkelde moslaag met diverse soorten veenmossen en levermossen. De
soortensamenstelling is afhankelijk van het grondwaterregime en het beheer. Gewone dophei, Struikhei en
Pijpenstrootje hebben de hoogste abundantie maar ook Beenbreek, Zonnedauw, Trekrus, Heidekartelblad,
Klokjesgentiaan en Veenbies zijn kenmerkende soorten.
Het is het typische habitat van Geniaanblauwtje en Groentje.
Doelsoorten volgens het NRP zijn: Gentiaanblauwtje, Grauwe- en Bruine kiekendief, Hoogveenglanslibel,
Speerwaterjuffer, Watersnip, Beekprik, Heikikker, veenorchis, heideorchis, drijvende waterweegbree,
klokjesgentiaan , …
De omvorming naar struweelrijke vochtige heide zal enkel gerealiseerd worden ter hoogte van gemeentebos
Langenberg 19d. Dit zal versneld gebeuren (binnen een periode van 5 jaar) door middel van een kaalkap. Er is
reeds 1,4ha gerealiseerd. Tijdens dit bosbeheerplan wordt een totale oppervlakte van 3ha voorzien. Streefdoel is
echter 4,5ha welke pas zal gerealiseerd worden na de opmaak van IHD voor dit gebied.
Oppervlakte vochtige heide: reeds 1,4 – doel 3 ha (later 4,5 ha met IHD)

b.

Droge heide

Europees habitat: 4030 Droge Atlantische heide.
Droge heide bestaat uit formaties van altijdgroene dwergstruiken, gedomineerd door Struikhei. Plaatselijk kan boomof struikopslag van Grove den, Zomereik, Ruwe berk, Sporkehout, Brem, Jeneverbes of bramen aanwezig zijn. Het
type is karakteristiek voor droge, zure voedselarme zandgronden (dekzanden).
Ter hoogte van Langenberg wordt 3ha bosheide voorzien (kaart 3.1). Dit betekent dat de bedekkingsgraad van de
boomlaag zal teruggedrongen worden tot minder dan 50% maar dat er nog enkele (groepjes) bomen behouden
mogen blijven. Bestand Langenberg 16d is reeds ingericht ter ontwikkeling van 1ha droge heide.
Bovendien zal het aandeel droge heide verhogen door omvorming van naaldhout naar een open eikenberkenbos
met heiderelicten (cfr NRP). De bedekkingsgraad blijft hier echter hoger dan 50%.
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Oppervlakte droge heide: reeds 1 ha – doel 4 ha

c.

Vochtig grasland

Enkele bestanden ter hoogte van Daalbroek bestaan uit vochtig grasland. Doelstelling is om deze bestanden te
behouden als open plekken.
Oppervlakte vochtig grasland: reeds 2,8 ha – doel behoud van deze 2,8 ha

d.

Vennen en poelen

Bestaande vennen en poelen krijgen een beheer dat gericht is op behoud of ontwikkeling van hieraan van nature
verbonden soorten. Er wordt gezorgd dat de waterhuishouding zoveel mogelijk aansluit bij de natuurlijke situatie en
dat er een voldoende lichtinval is.
Hier gaat hier concreet om het ven in privébestand 26f (ter hoogte van Daalbroek) en de oude vijvers in privébestand
8d (ter hoogte van Grote Kiewitheide). Bij deze waterpartijen zal verlanding tegengegaan worden en zal de
omgeving waar nodig worden opengemaakt. Het ven in privébestand 26f vertoont echter tekenen van vervening. Dit
proces is zeldzaam en waardevol waardoor bij dit ven enkel de randen opgehouden zullen worden. Privébestand
12c is een voormalig ven dat nu bestaat uit een pitrusvegetatie. De eigenaar heeft aangegeven dit bestand ooit terug
te willen omvormen tot een ven.
Wat de gemeentebossen betreft zal de aandacht vooral gaan naar de poelen op de boswegen aan Langenberg en
Lanakerheide en Grote Kiewitheide. De poelen worden nu vaak in stand gehouden doordat ze gelegen zijn langs
menroutes of exploitatiewegen Een deel van deze poelen zal actief behouden worden door verlanding ten gevolge
van bladval en erosie tegen te gaan. De directe omgeving van de poelen zal waar nodig open gemaakt worden,
zodat er een betere wind- en lichtwerking is. Het behoud van deze poelen is van groot belang voor de aanwezige
amfibieeënpopulaties (Alpenwatersalamander, Kleine watersalamander, Vinpootsalamander, Gewone pad en Bruine
kikker) maar ook als drinkplaats voor wild.

e.

Mantel-zoomvegetaties

Mantelvegetaties zijn vanuit ecologisch standpunt belangrijk omdat zij een geleidelijke gradiënt inhouden van lage
naar hoge bedekking, licht naar donker, warm naar koel. Specifieke plant- en diersoorten zijn dan ook verbonden
aan dergelijke mantel-zoomvegetaties. Tevens kunnen zij als belangrijke verbinding dienen tussen waardevolle
gebieden.
De doorgaans vrij smalle zomen (3 tot 5 meter) die overwegend bestaan uit kruidachtige vegetatie aan bosranden of
langs bredere boswegen gaan over in bredere mantels (van ca. 10 meter) bestaande uit een struikzone en
uiteindelijk naar bos.
Een geschikte plaats ter creatie van mantel-zoomvegetaties zijn normalitair de overgang tussen bos en
weiland/akker en dan nog bij voorkeur zuid-georiënteerd. Deze omstandigheden zijn in het plangebied echter niet
vaak aanwezig. Er wordt daarom in hoofdzaak beroep gedaan op het verbreden van boswegen om mantelzoomvegetaties te realiseren.
Op volgende plaatsen worden mantel-zoomvegetaties voorzien:


Langenberg en Neerharenheide (langs boswegen)



Grote Kiewitheide langs zuid-oostelijke grens + oost-west georiënteerde bosweg

Mantel-zoomvegetaties: 12 km
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f.

Dreven

Dreven hebben een belangrijke cultuurhistorische waarde. Doelstelling is dan ook deze dreven te behouden en vrij
te stellen.
In het geval de dreef bestaat uit Amerikaans eik moeten voldoende voorzorgen genomen worden om de omliggende
bestanden gesloten te houden zodat verdere verspreiding van deze exoot tegengegaan wordt.
Van beschadigde of dode bomen wordt in eerste instantie de stam behouden tot op 8 m, pas als 60% van de bomen
in de dreef dood is, kan de dreef verwijderd worden en terug aangeplant.
Uitzonderingen hierbij zijn de dreef Amerikaanse eik van privébestand 28a en de dreef aangetaste
Weymouthdennen bij privébestanden 1.

Ruimtebalans
Om te voldoen aan een minimumaandeel van 5% open plekken in de gemeentebossen, moet er op het einde van
deze planperiode een totaal van 24,7 ha open plekken zijn.


Ter hoogte van Neerharenheide wordt er 3ha van bestand 19d voorzien voor natte heide. Hiervan werd al
1,4ha gerealiseerd. Er wordt gestreefd naar een totale oppervlakte natte heide van 4,5ha dit zal echter pas
gerealiseerd worden na de opmaak van de Instandhoudingsdoelstellingen voor dit gebied.



Ter hoogte van de zuidgerichte helling van Langenberg wordt een oppervlakte voor bosheide voorzien tot
3ha.



Het bestand Langenberg 16d is reeds gekapt (4,77ha) en deels ingericht om te ontwikkelen tot droge
heide (1ha), de rest mag spontaan terug verbossen.



10km randen van 15m breed is 15ha mantel-zoom in de gebieden Langenberg en Neerharenheide. Ook
ter hoogte van Grote kiewitheide zijn er potenties voor mantel-zoomvegetaties. Vooral een oostwestgeörienteerde mantel-zoom is interessant voor vlinders en de grens van bestanden 13c en 13g voor
een geleidelijke overgang naar het landbouwgebied. Een mantel-zoomvegetatie met een lengte van 3km
en een breedte van 15m geeft 4,5ha.

Hierdoor wordt gedurende de planperiode een oppervlakte van 26,5ha open plekken bereikt in de gemeentebossen.
Er wordt dus voldaan aan het minimum van 24,7ha open plekken.
In het geval van de privébestanden moet 7,8 ha bestaan uit open plekken of gebieden die voldoen aan de
natuurdoeltypes van het NRP.


Nu ongeveer 3,2 ha open plek



Nu reeds 4ha berkenbroekbos



Elzenbroekbos bedraagt momenteel ongeveer 1,3ha



Reeds meerdere bestanden binnen het natuurrichtplangebied zijn Berken-Eikenbos

De doelstelling om minimum 5% te halen is dus reeds op heden gehaald in de privé-bestanden.
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3.1.3

EXOTEN

Exoten zijn vanuit ecologisch standpunt minder interessant dan inheemse soorten vermits slechts een gering aantal
plant- en diersoorten hiervan afhankelijk is. Vooral het aantal ongewervelden is vaak beduidend lager. Doelstelling is
dan ook het aandeel exoten te doen dalen.
Bij het beheer wordt onderscheid gemaakt tussen potentieel invasieve soorten en weinig invasieve loof- en
naaldhoutsoorten.

Potentieel invasieve soorten
Dit zijn soorten welke zich zeer gemakkelijk verjongen. Doelstelling is het aandeel invasieve exoten over de
planperiode drastisch te doen dalen. Het beheer zal dan ook prioritair gericht zijn op het controleren en waar nodig
bestrijden van deze soorten. Hierbij staan de Amerikaanse eik en de Amerikaanse vogelkers centraal. Door hun
agressieve karakter verdringen zij vaak de inheemse soorten.
De gebieden met de hoogste ecologische potenties krijgen wat exotenbestrijding betreft prioriteit.

Amerikaanse vogelkers
Amerikaanse vogelkers zal in het hele plangebied bestreden worden, waarbij de ecologisch belangrijkste gebieden
voorrang krijgen.

Amerikaanse eik
Amerikaanse eik komt veel voor in de verschillende bosbestanden. Volledige bestrijding van deze soort is niet
mogelijk, en ook niet wenselijk. Amerikaanse eik heeft namelijk een hoge economische en recreatieve waarde.
Echter op veel plaatsen bemoeilijkt ze de natuurlijke verjonging van de inheemse soorten (wat ook bleek uit
hoofdstuk 2). Niet op alle plaatsen waar Amerikaanse eik aanwezig is, dient deze soort dan ook effectief verwijderd
te worden. Wat wel belangrijk is, is dat deze soort geweerd wordt in zones waar een opener bosstructuur voorzien
wordt, en in zones met omvorming. Op andere plaatsen, waar exemplaren voorkomen met zeer goede
houttechnische kwaliteiten die geen aanleiding geven tot verspreiding of zeldzame inheemse exemplaren
verdrukken, kunnen deze behouden blijven.
De aanpak van Amerikaanse eik zal dus verschillen al naar gelang het ecologisch ambitienieveau:
-

matig niveau: in deze zone domineert de economische functie. Het creëren van open plekken, directe
omvorming of lichtingskappen worden hier niet vooropgesteld. Amerikaanse eik kan hier behouden blijven
uit economisch standpunt. Als doelstelling voor de Amerikaanse eik wordt vooropgesteld dat ze onder
controle gehouden wordt, het aandeel Amerikaanse eik mag dus niet verder toenemen. Bij de reguliere
dunningen wordt zij mee gedund indien er zich problemen stellen.

-

hoog niveau: in deze zone worden een aantal naaldhoutbestanden omgevormd naar loofhoutbestanden.
Op plaatsen waar er gewerkt zal worden met omvorming via natuurlijke verjonging moet opgelet worden.
In de directe nabijheid van bestanden die omgevormd worden, worden minstens de zaadbomen verwijderd
(2 jaar voorafgaande aan de omvorming). Ofwel worden deze bomen effectief verwijderd, ofwel indien
Amerikaanse eik massaal voorkomt, worden deze in hakhout gehouden.

-

zeer hoog niveau: in deze zones worden bestanden (vaak versneld) omgevormd én worden er open
plekken gecreëerd. In de directe omgeving van de open plekken wordt Amerikaanse eik zo veel mogelijk
effectief verwijderd. In andere zones worden de zaadbomen vermeden door ofwel te verwijderen ofwel in
hakhout houden.
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In het beheerplan komen ook een aantal dreven voor bestaande uit Amerikaanse eik. Ook in het geval van dreven is
het zeker niet de bedoeling deze geheel te verwijderen. Deze dreven zijn landschappelijk waardevol en vaak
gegeerd voor hun mooie herfstkleuren. In dit geval is het belangrijk om de aanpalende bosbestanden gesloten te
houden in de directe omgeving van de dreef of om problematische verjonging te verwijderen.
Aanplanten of stimuleren van natuurlijke verjonging van Amerikaanse eik wordt in geen enkel bestand toegelaten.

Weinig invasieve soorten
Overige exoten zijn minder invasief en vormen een minder groot probleem. Het gemeenschappelijk aandeel van de
weinig invasieve exoten zal over de loop van het bosbeheerplan geleidelijk dalen door bij reguliere dunningen
aandacht te hebben voor inheemse soorten.
Naast de Corsicaanse den betreft het ook Fijnspar, Lork, Douglasspar, Weymouthden en Tamme kastanje als
voornaamste soorten. Deze vormen naar verspreiding en verdrukking van inheemse soorten een geringer probleem.
Een gerichte bestrijding van deze soorten wordt niet vooropgesteld.

3.1.4

FAUNA

De voorgaande ecologische beheerdoelstellingen houden ook rekening met (en dragen bij tot) de faunistische
waarde:

3.2



Zo zal een goede voorraad dood hout (staand en liggend) ten goed komen van bepaalde vogelsoorten,
vleermuizen en vele ongewervelden (onder andere Vliegend hert);



Meer open bossen al dan niet met heiderelicten → Boompieper, Nachtzwaluw, Boomleeuwerik,
Gekraagde roodstaart, Levendbarende hagedis, Gladde slang, Heikikker, Hazelworm, bosmieren, en vele
vlinders zoals Kleine ijsvogelvlinder, Bont dikkopje, Bruine eikenpage, Gentiaanblauwtje ….



Beheer/behoud van poelen, vennen, vijvers, … → Groene kikker, Gewone pad, Bruine kikker,
Vinpootsalamander, Alpenwatersalamander, Libellen, drinkplaats voor zoogdieren, …



Verbreden van boswegen als corridors tussen open gebieden. Droge corridor → Gladde slang,
Hazelworm, Levendbarende hagedis, Groentje, … Natte corridor → libellen

BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T DE ECONOMISCHE FUNCTIE

De economische functie van bossen bestaat grotendeels uit de houtopbrengst. Daarnaast worden nog inkomsten
gehaald uit jachtverpachting. In het kader van de criteria duurzaam bosbeheer blijft de economische functie een rol
spelen, maar gekaderd binnen de draagkracht van het ecosysteem. Om dit te illustreren kan gerefereerd worden
naar principe 3 van de criteria dat stelt: «Het beheer van bossen moet het efficiënte gebruik van de verschillende
bosproducten en –diensten stimuleren, teneinde de economische levensvatbaarheid van het bosbezit en een breed
scala aan ecologische en maatschappelijke functies te waarborgen.».
Gezien de grote vraag naar hout in Vlaanderen, de aanwezigheid van een eigen houtverwerkende industrie maar
ook de noodzaak tot import uit het buitenland, heeft de productie van hout op eigen bodem een vrij groot
maatschappelijk belang. In dit onderdeel van het beheerplan wordt dan ook dieper ingegaan op enkele sturende
facetten in verband met de houtproductie in de bossen te Lanaken voor de komende 20 jaar, zoals duurzaamheid
van de houtoogst, beoogde aard en assortiment van het voort te brengen hout.
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3.2.1

NA TE STREVEN SOORTEN EN KWALITEITEN

De economische functie wordt tevens in overweging genomen bij de boomsoortenkeuze, waarbij de
standplaatsgeschiktheid van de soort van groot belang is.
Daar waar vroeger, mede onder impuls van de vraag naar mijnhout, vooral gestreefd werd naar massaproductie van
naaldhout van vrij uniforme afmetingen, wordt in dit beheerplan gestreefd naar de productie van een gevarieerd
aanbod aan kwaliteitshout. Deze variatie uit zich zowel in na te streven bedrijfstijd, als na te streven soorten.
Rekening houdend met de na te streven soorten kan verwacht worden dat op dit vlak de variatie in het aanbod zal
toenemen waardoor men ook minder afhankelijk wordt van schommelingen in de markt.
In de zone met een matig ecologisch ambitieniveau primeert de economische functie. Ook hierbij dienen echter
steeds bepaalde randvoorwaarden in acht te worden genomen in gevolge de criteria duurzaam bosbeheer. Zo zullen
bestanden waar momenteel inheemse soorten voorkomen en domineren niet vervangen kunnen worden ten
voordele van exotische soorten met een hogere economische rendabiliteit. Er wordt steeds gebruik gemaakt van
standplaatsgeschikte soorten. Omvorming in deze gebieden wordt niet vooropgesteld. Het behoud van Grove den en
productieve exoten hebben tevens een cultuurhistorische waarde. De aanplant van deze soorten gebeurde namelijk
in het kader van de mijnbouw die dit gebied in belangrijke mate getekend heeft. De Grove en Corsicaanse dennen
worden hier behouden. Ook de Fijnsparaanplantingen die nog niet kaprijp zijn. Belangrijk is wel om de homogeniteit
in leeftijd te doorbreken.
In de zones met een hoog en zeer hoog ecologisch ambitieniveau is de doelstelling om op termijn het aandeel
homogene naaldhoutbestanden te doen afnemen ten voordele van gemengde loof-naaldhoutbestanden en
loofhoutbestanden. Bijgevolg zal het totaal aandeel Corsicaanse den en Grove den afnemen ten voordele van Grove
den, Zomereik, Wintereik en Berk. In de struiklaag zal het aandeel inheemse soorten zoals Sporkehout en Lijsterbes
toenemen ten nadele van de Amerikaanse vogelkers. Hier wordt er dus meer gestreefd naar traaggroeiend
kwaliteitshout van eik, waarbij Grove den nog steeds een groot aandeel zal uitmaken (vnl. in de zone ‘hoog’). De
Grove den zal dan binnen de inheemse soortengarnituur belangrijke garanties bieden naar afzet van kwalitatief en
kwantitatief interessant hout. Als leidraad voor de soortensamenstelling wordt gewerkt met de potentieel natuurlijke
vegetatie zoals weergegeven in §2.3.3.3, waarbij werd aangegeven dat de meeste bestanden behoren tot het arm
Eiken-Beukenbos en Eikenbos, maar ook een aantal tot het Elzenbroekbos en het typische Eiken-Beukenbos (zie
ook tabel 3.2.1).

In dit beheerplan zal niet gewerkt worden met de leeftijd als bedrijfstijd maar met diameterdoelstellingen. Volgende
diameters (omtrekken) worden voorgesteld om kaprijpheid aan te geven:
Naaldhout: 40 cm diameter (ofwel een omtrek van min 120cm)
Loofhout:

Amerikaanse eik 50 cm diameter (ofwel een omtrek van 150cm)
Beuk en inlandse eik: 50 cm diameter (ofwel een omtrek van 150cm)
Berk: 30 cm (ofwel een omtrek van 90cm)

3.2.2

EXPLOITATIE

Tevens is het belangrijk om duurzaam te exploiteren. Belangrijk hierbij is dat een vast ruimingstracé wordt
aangeduid en aangehouden. Ook op plaatsen waar bosranden gecreëerd zullen worden, dient opgelet te worden dat
er niet met machines over de kwetsbare kruid- en struiklaag gereden wordt.
In broekbossen wordt er vanwege de zeer hoge kwetsbaarheid afgezien van exploitatie.
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De standaard schoontijd (1 april – 30 juni) zal in het studiegebied aangehouden worden. Deze kan ten allen tijde
verlengd worden indien dit om natuurbeschermingsredenen nodig zou zijn.
In de zone met matig ecologische kwaliteit wordt de standaard schoontijd opgeheven. In de bestanden met hoge
ecologische potenties kan de schoontijd eveneens genegeerd worden enkel en alleen in het kader van
exotenbestrijding.

3.2.3

KAPKWANTUM

Uiteraard is het duurzaamheidsprincipe bij de economische functie vooral aanwezig bij de houtoogsten zelf. De
intensiteit van deze ingrepen dient binnen de grenzen van de productiekracht van de bossen te blijven. Indien dit niet
het geval is kan men spreken van overmatige kappen of roofbouw, wat tot gevolg heeft dat het bos op termijn kan
verdwijnen.
Bij een duurzaam gevoerd bosbeheer mag het kapkwantum in principe niet groter zijn dan de houtaanwas over
dezelfde periode. De houtaanwas is in belangrijke mate functie van de standplaatscondities, de boomsoorten en het
gevoerde beheer.
Rekening houdende met het aandeel van de hoofdboomsoorten in de bossen van Lanaken, kan de gemiddelde
jaarlijkse aanwas van het bos tijdens de komende 20 jaar geschat worden. Bij deze schatting wordt rekening
gehouden met verschillende factoren:


De arme grond in het gebied, wat resulteert in lage aanwas;



De boomsoortensamenstelling (het procentueel volume aandeel van de voornaamste boomsoorten is
gebaseerd op de gegevens uit tabel 2.3.3.2c).

Om een inschatting te geven van de gemiddelde jaarlijkse houtaanwas zijn we aangewezen op cijfers van een
gemiddeld Kempens bos, aangeleverd door ANB:
Naaldhout

Loofhout

Grove den 6m³/ha.jaar

Inlandse eik 2,5m³/ha.jaar

Corsikaanse den 14m³/ha.jaar

Amerikaanse eik 6m³/ha.jaar

Ander naaldhout 8m³/ha.jaar

Berk 4m³/ha.jaar
Zwarte els 4m³/ha.jaar
Populier 10m³/ha.jaar
Ander loofhout 4m³/ha.jaar

In totaal is er 650 ha 98 a 72 ca opgenomen in dit bosbeheerplan. Rekening houdende met een gemiddeld
kapkwantum van 6,28 m³/ha.jr, wordt een jaarlijks houtvolume van 4.088 m³ per jaar bekomen voor het volledige
bosdomein. Voor de komende planperiode van 20 jaar betekent dit dat er in totaliteit 81.760 m³ hout gekapt kan
worden.
Vermits het normale kapkwantum slaat op reguliere dunningen, is kapping om sanitaire of veiligheidsredenen, voor
de aanleg van permanente ruimingssporen, of voor de creatie van open plekken omwille van ecologische redenen,
niet inbegrepen in het kapkwantum.
In de komende 20 jaar zal de bossamenstelling en structuur echter gewijzigd worden door het omvormen van
bestanden en het ijler stellen van bestanden. Het ijler stellen van de bestanden wordt uitgevoerd ten einde de
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natuurlijke omvorming te bevorderen en de verjonging van inheems loofhout onder scherm te stimuleren. Bij
omvorming van bestanden onder de vorm van groepenkap of verjongingskap zal het kapkwantum dus hoger zijn. De
intensiteit wordt bepaald op basis van de lokale omstandigheden en het beoogde resultaat. Tegelijk is het de
bedoeling om open plekken te creëren evenals mantel-zoomvegetaties. Hiervoor moet bestaand bos gekapt worden,
wat eveneens een tijdelijke verhoging van het kapkwantum veroorzaakt. Op langere termijn wordt deze piek
uitgevlakt omdat door creatie van open ruimten de productieve oppervlakte vermindert. Tevens zal de gemiddelde
jaarlijkse aanwas dalen door de vermindering van de oppervlakte productieve exoten (Pc, aE) en de toename van
het aandeel inheems loofhout (wE, zE, Be).

3.2.4

OMLOOPTIJDEN

De omlooptijd is de tijd tussen 2 opeenvolgende dunningen. De reeds toegepaste omlooptijd zal aangehouden
worden. Dit betekent:


Een omlooptijd van 3 jaar (halve omloop) voor de bestanden jonger dan 40 jaar,



Een omlooptijd van 6 jaar (hele omloop) voor de bestanden tussen 40 en 60 à 70 jaar;



Een omlooptijd van 9 jaar voor bestanden ouder dan 60 à 70 jaar.

Om al te frequente verstoring in het bos te vermijden worden de bestanden gegroepeerd in voldoende grote
reeksen, op geografische basis (rekening houdend met andere beheerplannen), waarbij de verschillende
bosplaatsen in verschillende dienstjaren worden aangedaan. Dit mede met als doel de spreiding van het houtaanbod
te bekomen.
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3.3

BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE SOCIALE EN EDUCATIEVE FUNCTIE

Het gebied met de hoogste recreatiedruk is de omgeving van Gellikerheide. De recreatieve functie zal in dit
bosbeheerplan hier dan ook het sterkst tot uiting komen. Belangrijk hierbij is om een gevarieerd landschap te
creëren.
Voorts is ook het Nationaal Park Hoge Kempen een belangrijke attractieve pool (met als toegangspoort Domein
Pietersheim). Mensen moeten de kans krijgen de natuur te beleven en de rust te kunnen opzoeken. Op het niveau
van het Nationaal Park werd al een recreatieve infrastructuur uitgebouwd met uniforme wegmarkeringen,
informatieborden, enz. voor het hele gebied. Er zal bovendien getracht worden om recreatieluwe zones te voorzien
in de meest kwetsbare gebieden (rekening houdend met de verstoringsgevoeligheidskaart van het NRP).

Figuur: 3.3: Verstoringsgevoeligheidskaart opgemaakt in het kader van het NRP Hoge Kempen.

De doelstelling met betrekking tot de recreatieve functie is het uitwerken van een evenwichtig
toegankelijkheidsreglement met volgende kenmerken:


Respect en vrijwaring van zones met hoge (potentiële) natuurwaarden



Scheiden van elkaar hinderende recreatiestromen door eigen parcours en gereserveerde paden en wegen
of door inrichting van bestaande wegen voor gescheiden gebruik.



Geen gemotoriseerde recreatie (motoren, 4x4’s)



Voldoende en naar de behoeften ingerichte en gelokaliseerde speelbossen en/of vrij toegankelijke zones



De recreatiemogelijkheden in dit gebied met uitbreiding naar de omliggende groengebieden zijn van groot
(lokaal) belang voor het toerisme.
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3.4

BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE

Als globale doelstelling wordt de duurzame instandhouding van het bos nagestreefd aangezien het bos een
belangrijke bijdrage levert:

3.5



aan de opslag van broeikasgassen;



aan de captatie van stof;



als bescherming tegen erosie;



aan waterkwaliteit en –kwantiteit: door omvorming van naaldbossen naar loofbos infiltreert er meer
neerslag naar het grondwatersysteem en wordt dit tevens minder zuur.



aan de productie van duurzame houtsoorten: Zomereik en Tamme kastanje zijn beide soorten die zeer
duurzaam zijn tegen verwering en dus uiterst geschikt voor het gebruik als omheiningen (Tamme kastanje
zal in dit beheerplan dan ook niet bestreden worden). Andere hardhoutsoorten die in het gebied
voorkomen zijn Grove den, Beuk. Deze zijn echter minder tegen verwering bestand, maar kennen andere
toepassingen zoals bv. in de meubelindustrie;



als bescherming tegen winderosie: In de 19e eeuw was de beschermingsfunctie tegen winderosie een
belangrijke functie van de vele naaldbossen in de Kempen. Dit heeft mede aan de oorsprong gelegen dat
vele heidegebieden werden beplant.



als habitat voor tal van plant- en diersoorten.

BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE

De oprichting van een bosreservaat wordt niet voorzien in het kader van dit bosbeheerplan.
Het vermelden waard in het kader van de wetenschappelijke functie is zeker de wintereikpopulatie ter hoogte van
Langenberg. Deze wintereiken behoren tot de zeldzame autochtone wintereikenpopulaties in Limburg. Zij treden op
als zaadbank en spelen dus een grote rol in het behoud van deze soort.
Bovendien kunnen de groepenkappen, door Roskams uitgevoerd in de jaren ’80 ter hoogte van Langenberg ons ook
iets leren over de potenties van groepenkappen om omvormingen te realiseren.
De bestanden waar zich autochtone bomen en struiken bevinden krijgen een aangepast beheer zodat deze
genenpool niet verloren gaat.
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4 BEHEERMAATREGELEN
Beheermaatregelen in een bos kunnen zeer uiteenlopende vormen aannemen. Een van de oudste menselijke
interventies is het oogsten van biomassa. Gaandeweg zijn de menselijke interventies in het bos veranderd van louter
oogst en exploitatie naar meer verfijnde beheertechnieken die de instandhouding en verbeterde dienstverlening van
het bosecosysteem beogen (Den Ouden et al.)
De beheermaatregelen zijn er op gericht de in het vorige hoofdstuk vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Bij de
uitwerking ervan wordt gestreefd naar een continuïteit van het beheer en afstemming van de maatregelen op reeds
bestaande beheerplannen. Er wordt rekening gehouden met praktische en financiële haalbaarheid.
Beheerwerken worden waar mogelijk naar timing toe gegroepeerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de drie
reeds momenteel gehanteerde kantons.

4.1

REGULIER BEHEER

Het kappen, ofwel het vellen van bomen, vormt de belangrijkste beheeractiviteit in een bos. Het brengt licht in het
bos en zorgt voor de herverdeling van energie en nutriënten. Kappen beïnvloedt de concurrentieverhoudingen
tussen bomen, doet nieuwe leeftijdsgroepen van bomen ontstaan en verandert zo de bosstructuur, waardoor de
spontane ontwikkeling van het bos wordt gestuurd, versneld of onderbroken.
Een kap wordt gedefinieerd als een samenhangende reeks vellingen in een opstand die is gericht op het bereiken
van een vooraf gepland beheerdoel. Vellingen met de intentie om ruimte te creëren voor verjonging worden
aangeduid als verjongingskappen.
Alle overige kappen die gericht zijn op de verbetering van het bos in termen van houtvoorraad,
boomsoortensamenstelling, individuele boomgroei en stamkwaliteit, zijn verplegingskappen en worden
gemeenschappelijk aangeduid als bosbehandeling of bosverpleging.

4.1.1

DUNNINGEN (BIJ HOOGHOUT)

Doel van de dunningen is te komen tot gezonde, gevarieerde en kwaliteitsvolle bestanden. Het is dan ook de
belangrijkste sturende ingreep bij het bosbeheer. Dunningen met het oog op het voortijdig weghalen van de beste
bomen van het bestand met degradatie tot gevolg worden niet toegelaten.
Dunning onderscheidt zich van verjongingskap. Bij verjongingskap worden bomen geveld om ruimte te maken voor
een nieuwe generatie bos.
De dunning leidt niet alleen tot vroegere en vaak hogere opbrengsten uit de houtoogst, maar is tevens een middel
om te sturen in de bosontwikkeling door de groei te concentreren op een beperkt aantal bomen, en om via selectie
de houtkwaliteit van de blijvende bomen te verhogen.
De diktegroei wordt vooral gestuurd via dunningen. Door in te grijpen in de concurrentieverhoudingen tussen
individuen kan de groei van individuele bomen sterk beïnvloed worden, en het is dan afhankelijk van de boomsoort
of daarbij moet worden gezorgd voor een snelle diametertoename (bv. bij den) of juist een zo regelmatig mogelijke
diktegroei.
Bij de dunningen in dit beheerplan geldt dat steeds gewerkt wordt via het principe van de selectieve hoogdunning.
Dit houdt in dat ruimte wordt gegeven aan de bomen met de beste eigenschappen, ook wel de toekomstbomen
genoemd.
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Onderdrukte of wegkwijnende exemplaren welke geen
concurrentie vormen voor de toekomstbomen of voor
eventuele natuurlijke verjonging, blijven behouden. Zo
zorgen zij voor extra variatie in de opbouw van het bestand
en leveren op termijn dood hout. Ook dode bomen blijven
behouden om dezelfde reden zolang dit geen risico inhoudt
op fytosanitair of veiligheidsvlak.
Hoek- of randbomen kunnen ook omwille van hun
esthetische waarde behouden blijven of zelfs extra
vrijgesteld worden zelfs indien hun stamkwaliteit inferieur is.
De intensiteit van de dunning dient bij elke doorgang
bekeken te worden. In ieder geval is het de bedoeling op
duurzame wijze hout te oogsten. De regel bij reguliere
dunningen is dat wat er geoogst wordt, gelijk staat aan het
kapkwantum.
De eerste dunning gebeurt vanaf een leeftijd van 15 à 20
jaar in functie van de groeikracht. Vervolgens wordt om de 3
jaar gedund tot een leeftijd van ongeveer 40 jaar. Tot
ongeveer 60 à 70 jaar wordt vervolgens om de 6 jaar
gedund, nadien om de 12 jaar met facultatieve optie om de 6
jaar (symbool O in kaptabel) voor de nevenetage. In de
bestanden in omvorming van naaldhout naar gemengd loofen naaldhout kan het immers aangewezen zijn de naar de
bovenetage opgroeiende exemplaren 6-jaarlijks te dunnen.
In de praktijk dient ervoor gezorgd te worden dat de
kroonsluiting best net niet bereikt is bij de volgende dunning.
Dit om te voorkomen dat de groeikracht van de bomen al te fel beperkt wordt of om het voldoende doordringen van
licht op de bosbodem toe te laten. In dit kader kunnen dunningen binnen eenzelfde bestand ook variabel in intensiteit
gebeuren hetzij in functie van voorkomende natuurlijke verjonging, in het kader van natuurgericht beheer of om meer
structuurvariatie in het bestand te bekomen.
In het berkenbroekbos worden er geen dunningen voorzien. Het type is zeer kwetsbaar voor betreding en elke vorm
van exploitatie.

4.1.2

VERJONGINGSSYSTEMEN

Onder bosverjonging wordt verstaan de herbezetting met een bosvegetatie, spontaan (= natuurlijke verjonging) of
door menselijke ingreep (= kunstmatige verjonging), van een stuk grond dat de jongste 50 jaar met bos was bezet.
Verjongingssystemen hebben tot doel om (delen van) opstanden op zo’n wijze te vellen dat optimale condities
ontstaan voor de verjonging van een nieuwe bosgeneratie. We onderscheiden drie systemen: hakhout, hooghout en
middelhout.
In het geval van het hooghoutsysteem worden grote bomen geoogst en dient verjonging zich te manifesteren
vanuit het aanwezige zaad van de overstaanders of door aanplanting. Het hooghoutsysteem wordt overwegend in dit
beheerplan toegepast. De bosverjonging is een kritische fase in het hooghout en is bepalend voor de verdere
toekomst van het bestand. In principe wordt de voorkeur gegeven aan natuurlijke verjonging met
standplaatsgeschikte inheemse soorten. Dit zijn doorgaans de soorten verbonden aan de Potentieel Natuurlijke
Vegetatie, maar ook Grove den. Natuurlijke verjonging (vestiging uit zaad afkomstig van aanwezige moeder- of
zaadbomen) biedt een aantal garanties en ecologische meerwaarden die kunstmatig aangelegde bossen niet of in

UITGEBREID BOSBEHEERPLAN LANAKEN

ABO NV

71

mindere mate hebben. Natuurlijke verjonging is aangewezen bij verjonging naar een gemengd bestand met dennen
en loofhout (vnl. berk). Wanneer er wordt geopteerd voor omvorming van een naaldhoutbestand naar een beukeneikenbos, of eiken-berkenbos (al dan niet met < 20% Grove den), dan zullen eiken en andere inheemse soorten
(Zomereik, Wintereik, Beuk, Zomerlinde, Gewone esdoorn, …) aangeplant moeten worden. Dit wordt kunstmatige
verjonging genoemd. Waar kunstmatige verjonging wordt voorzien, wordt weergegeven in bijlage (omvormingstabel).
Bij regulier beheer (dus niet in kader van omvormingen) wordt in dit beheerplan enkel KV toegepast indien de
natuurlijke verjonging niet aanslaat.

Kunstmatige verjonging (KV) kan op verschillende manieren gebeuren:


geleidelijk inbrengen van verjongingsgroepen van minimaal 20 tot 30 m doormeter of strooksgewijs met
een strookbreedte die minimaal gelijk is aan de bestandshoogte. De oppervlakte van een verjongingsgroep
bedraagt maximaal 0,5 ha. Bij de volgende dunningen wordt gezorgd dat deze verjongingsgroepen
voldoende ruimte krijgen door al te fel overschaduwende randbomen uit het hoofdbestand weg te halen.



onder scherm in functie van de soort (schaduwboomsoorten, bv Beuk);

Zoals eerder gesteld wordt de soortkeuze in sterke mate bepaald door vergelijking van de kaart met potentieel
natuurlijke vegetatie en de vegetatiekaart. In de bestanden behorend tot het Eiken-Beukenbos en Eikenbos wordt
hoofdzakelijk gebruik gemaakt van Zomereik, in mindere mate Wintereik en Beuk. Grove den kan ook aangeplant
worden in reeds bestaande naaldhoutbestanden, maar zal meestal via natuurlijke verjonging voldoende slaagkansen
kennen. De soorten van de boomlaag die per bostype gelden als leidraad voor de soortkeuze worden weergegeven
in tabel 4.1.1 (met dien verstande dat zowel Ruwe als Zachte Berk doorgaans niet worden aangeplant).
Door gebruik van plantsoen van gekende herkomst en kwaliteit kan dit ook bijdragen tot betere bestandskwaliteit en
eventueel behoud van lokaal genetisch materiaal.
Om te komen tot een gemengd bestand mag de hoofdboomsoort maximaal 80% van het stamtal uitmaken. Waar
opbouw van een nevenetage wenselijk is, wordt bijmenging voorzien van inheemse standplaatsgeschikte bomen of
struiken.
Startbemesting is niet toegestaan uitgezonderd in het plantgat bij veeleisende soorten. Waar nodig worden de
nodige maatregelen genomen ter bescherming tegen wildschade.
Bij het uitvoeren van kunstmatige verjonging dient een minimum stamtal per ha te worden gehanteerd om te zorgen
voor een degelijke verjonging. Dit aantal is tevens vereist voor het verkrijgen van een subsidie. In volgende tabel
wordt per soort een overzicht gegeven van het minimum stamtal.
Tabel 4.1.1: Minimum stamtal per ha en maximaal plantverband weergegeven per boomsoort

Boomsoort

Minimum stamtal per ha

Maximaal plantverband

Zomereik (Quercus robur); Wintereik (Quercus petraea); Haagbeuk
(Carpinus betulus); linde (Tilia cordata, Tilia platyphyllos en Tilia x
vulgaris); Zwarte els (Alnus glutinosa); berk (Betula pendula en Betula
pubescens); olm (Ulmus glabra [syn. U. scabra], Ulmus minor [syn. U.
campestris]); wilg (Salix spp.)

2000

2m x 2,5m

Vlier (Sambucus nigra), Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), hazelaar
(Corylus avellana), vuilboom (Frangula alnus), Gelderse roos
(Viburnum opulus); kardinaalsmuts (Euonymus europaeus), rode
kornoelje (Cornus sanguinea), vogelkers (Prunus padus), Spaanse
aak (Acer campestre); meidoorn (Creataegus spp.); sleedoorn
(Prunus spinosa); wilde rozen (Rosa spp.); hulst (Ilex aquifolium);

2000

2m x 2,5m
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wegedoorn (Rhamnus catharticus); duindoorn (Hippophae
rhamnoides); wilde appel (Malus sylvestris); Wilde peer (Pyrus
pyraster); mispel (Mespilus germanica); taxus (Taxus baccata);
jeneverbes (Juniperus communis); fladderiep (Ulmus laevis)
Es (Fraxinus excelsior); Beuk (Fagus sylvatica); Zoete kers (Prunus
avium); Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus); ratelpopulier
(Populus tremula)

1600

2,5m x 2,5m

Grauwe abeel (Populus canescens)

123

9m x 9m

Grove den (Pinus sylvestris)

2500

2m x 2,5m

Opm: Voor de soorten niet opgenomen in de lijst worden volgende maximale plantafstanden opgelegd: 2,5m x 2,5m voor inheems loofhout en
lork; 2m x 2m voor ander naaldhout en 10m x 10m voor cultuurpopulier. Deze maximale plantafstand kan eventueel groter zijn bij gebruik van
groot plantsoen in opschietend schaarhout.

Bij hakhout worden bomen steeds op jonge leeftijd geoogst. De hakhoutkap bestaat uit het cyclisch afzetten van de
houtige opslag in een periode van 12 à 16 jaar die nadien terug uit stoven opslaat. Hakhoutbeheer wordt in dit
beheerplan voorgesteld in het kader van :


bosrandenbeheer (mantel)



het open houden van vegetatie rond vennen en poelen



het onder controle houden van Amerikaanse eik bij overvloedige verjonging.

Bij bosrandenbeheer en bij het open houden van vegetatie wordt ideaal gefaseerd gewerkt (is landschappelijk
interessanter én zorgt voor continue nectarbronnen voor o.a. vlinders).

Het middelhoutsysteem omvat een combinatie van beide voorgaande systemen.

4.1.3

VERPLEGING

Voorbereidende werken
Zowel bij toepassing van natuurlijke al kunstmatige verjonging is het noodzakelijk dat het toebrengen van schade
aan de standplaats vermeden wordt. Zo kan hoogstens een zeer oppervlakkige grondbewerking worden uitgevoerd.
Waar al te sterke opslag van kruiden of bramen voorkomt zal gedurende de eerste 3 jaar zo nodig 1 maal per jaar de
kruidlaag gemaaid worden indien zij een sterke bedreiging vormt voor het jong plantsoen.
Agressieve exoten dienen bestreden te worden vooraleer het scherm te openen.

Wildbescherming
Bescherming tegen reevraat door insmeren van de toppen met wildlatex of aanbrengen van bescherming aan de
boomvoet tegen konijnenvraat wordt bij voorkeur toegepast. Een afrastering tegen reewild wordt enkel aangebracht
indien noodzakelijk. Het gebruik van prikkeldraad voor de afrastering is niet toegestaan.
Zuivering
Een zuivering is een gerichte stamtalvermindering die wordt toegepast in de dichte fase of de vroege stakenfase met
de bedoeling de houtkwaliteit en de menging van de opstand te regelen.
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Wanneer de eerste zuivering plaatsvindt, hangt af van het succes van de aanplantingen en de standplaatscondities.
Doorgaans gebeurt dit pas nadat de kroonsluiting bereikt is. Standaard wordt er van uitgegaan dat de eerste
zuivering na ongeveer 15 jaar plaatsvindt maar dit is slechts een richtwaarde. Zo kan indien nodig reeds na een
tiental jaar de eerste zuivering plaatsvinden of bij minder sterke groei pas na 20 jaar. Het is daarom belangrijk
minstens éénmaal per jaar de situatie op het terrein te gaan bekijken!
Een voorafgaande eerste zuivering kan nodig zijn om bijvoorbeeld verdrukking door ongewenste soorten zoals
Amerikaanse eik of Amerikaanse vogelkers te voorkomen.
Bij de eerste zuivering worden de slechtste exemplaren of ongewenste concurrerende soorten verwijderd en worden
de overblijvend exemplaren gesnoeid of gesleund. Nadien volgen de eerste 4-jaarlijkse dunningen vanaf een leeftijd
van ongeveer 20 jaar.
Hetzij bij eerste zuivering, hetzij tijdens één van de daaropvolgende dunningen worden ongeveer een 150-tal
exemplaren per ha uitgekozen als toekomstboom. Zij worden voldoende hoog opgesnoeid met als doel het bekomen
van een goede stamkwaliteit in de onderste 8 m. Dit met het oog op de productie van kwaliteitshout. Reeds
bestaande verjongingsgroepen dienen bij reguliere dunningen van het hoofdbestand stelselmatig verder te worden
vrijgesteld.
Het tijdstip van zuivering (Z), welke kan aanzien worden als een eerste dunning, wordt voor de betreffende
bestanden weergegeven in de kaptabel.

Bij succesvolle natuurlijke verjonging wordt deze stelselmatig vrijgesteld door verder openen van het scherm en door
ongewenste concurrenten te verwijderen bij de reguliere dunningen. De bosbehandelingswerken zijn dan ook
doorgaans extensiever dan wanneer gewerkt wordt met kunstmatige verjonging. Wanneer de natuurlijke verjonging
voldoende afmetingen bereikt heeft worden ook hier een 150-tal toekomstbomen per ha opgesnoeid.

4.1.4

EXOTENBESTRIJDING

Exoten zijn soorten die voorkomen in een geografische regio buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied. We
kunnen een onderscheid maken tussen invasieve (of agressieve) exoten en niet-invasieve exoten.
Invasieve exoten
Invasieve exoten zijn exoten die onevenredig abundant voorkomen en er zich met grote kracht kunnen uitbreiden en
verspreiden. Het beheer in dit beheerplan is gericht op het onder controle krijgen van deze soorten tegen het einde
van de planperiode.
Uit de bosbouwopnames bleek dat Amerikaanse vogelkers veelvuldig voorkomt (bijlage 4.5e). De soort komt zowel
voor in de kruid-, struik- als in de boomlaag. Vooral die laatste categorie is een groot probleem, aangezien deze
zaadbomen blijven zorgen voor het verspreiden van de soort.
Gezien het zeer agressieve karakter ervan wordt zij best bestreden via gecombineerde mechanische en chemische
aanpak. De grote exemplaren worden behandeld via de hak- en spuitmethode of worden afgekapt en krijgen nadien
een stobbenbehandeling. Kleine exemplaren worden uitgetrokken of worden behandeld met glyfosaat indien ze zeer
talrijk voorkomen. Glyfosaat is overigens het enige middel dat wordt toegestaan zolang er geen milieuvriendelijker
alternatief voorhanden is.
Het bestrijden van Amerikaanse vogelkers gebeurt best via een gecoördineerde bloksgewijze aanpak waarbij de
ecologisch belangrijkste gebieden voorrang krijgen. Het heeft immers weinig zin een bestand te behandelen
wanneer deze soort sterk aanwezig is in nabijgelegen bestanden die niet behandeld worden. De bestanden waar de
soort in beperkte aantallen voorkomt, zijn ook steeds mee opgenomen in de bloksgewijze behandeling om te
voorkomen dat zij zich van hieruit terug gaat verspreiden.
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Omdat in dit beheerplan vooral gewerkt wordt met natuurlijke verjonging door lichting van het scherm in de Grove
dennenbestanden dienen deze bestanden degelijk te worden aangepakt.
Een deel van de omgehakte of geringde bomen blijft in het bos waardoor het aandeel liggend en staand dood hout
op korte termijn toeneemt.
De hoofdbestrijding van Amerikaanse vogelkers gebeurt in het hele gebied met voorrang aan de zones met hoge
ecologische potenties. Standaard wordt een nabehandeling voorzien 2 jaar (of optioneel na 1 jaar) na de eerste
hoofdbehandeling (H) gevolgd door nabehandelingen om de 6 jaar. Dit om te vermijden dat overblijvende of
ingewaaide exemplaren terug zaad kunnen ontwikkelen.

Amerikaanse eik komt verspreid voor over het gebied. Vooral in de regio van Lanakerheide komt de soort
overvloedig voor. In bestanden ter hoogte van Langenberg werd de soort in de jaren 1950 nog in groepen
aangeplant. De aanpak van deze soort is afhankelijk van het ecologisch ambitieniveau waarin het betreffende
bestand zich bevindt. In veel gevallen zal vooral preventie essentieel zijn voor het voorkomen van problemen met
deze invasieve soort.
In de zone met matig ecologisch niveau wordt de soort getolereerd voor zover een geen problematische verjonging
optreedt. Waar zich problemen stellen wordt ze selectief mee gedund. Ter hoogte van Lanakerheide kan de soort
beheerd worden als kwalitatief productiehout.
In de zone met hoge ecologische potentie worden naaldhoutbestanden omgevormd. In en rond bestanden die
omgevormd worden, worden de zaadbomen verwijderd. Dit door ofwel effectief te kappen, als hakhout te beheren of
te ringen bij voorkeur bij een diameter van meer dan 40cm.
In de zones met zeer hoog ecologisch ambitieniveau worden bestanden versneld omgevormd en open plekken
gecreëerd. Hier wordt Amerikaanse eik zoveel mogelijk effectief verwijderd (gekapt of geringd).
Omgehakte of geringde bomen blijven (waar mogelijk uit veiligheidsoverwegingen) zoveel mogelijk in het bos
waardoor het aandeel liggend en staand dood hout op korte termijn toeneemt.
Vooral in de privébestanden bestaan de dreven vaak uit Amerikaanse eik. Om de landschappelijke en esthetische
waarde ervan te vrijwaren hoeven deze dreven niet verwijderd te worden. Toch moet er wel voor gezorgd worden
dat verspreiding naar de omliggende bestanden tegengegaan wordt door naburige bestanden voldoende gesloten te
houden en/of problematische verjonging te verwijderen.

Weinig invasieve loof- en naaldhoutsoorten
Het betreft hier voornamelijk Corsicaanse den in de gemeentebossen en Fijnspar in de privébossen. Lork, Tamme
kastanje, Robinia en Weymouthden komen ook sporadisch voor in de bestanden.
In de zones met matig tot hoog ecologisch potentieel worden deze soorten getolereerd al zal hun aandeel op termijn
dalen (bv. van Corsicaanse den en Fijnspar).
De soorten worden, wanneer zij verspreid of in kleine groepjes voorkomen in inheems gemengde bestanden,
systematisch verwijderd bij dunning ten voordele van inheemse soorten (vnl in de zones hoog tot zeer hoog
ecologisch ambitieniveau).
Het dalen van het aandeel Corsicaanse den, Lork of Fijnspar in homogene naaldhoutbestanden kan enkel via directe
omvorming (zie paragraaf omvorming).
De aanpak van deze soorten in dit beheerplan is anders in het geval het bestand gelegen is in de zone met zeer
hoog ecologisch ambitieniveau of wanneer de bestanden gelegen zijn rondom broekbossen (om een hoge
grondwaterstand te garanderen). Hier kunnen deze exoten op jongere leeftijd verwijderd worden om versneld te
kunnen omvormen.
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4.1.5

SNOEI

Een bestand wordt dicht gehouden tot de eerste zuivering om de natuurlijke takafstoting te bevorderen. Vooral
boomsoorten met een slechte natuurlijke takafstoting en een goede markt voor kwaliteitshout komen voor opsnoeien
in aanmerking. In Vlaanderen worden voornamelijk douglas, lork, Grove den en populier opgesnoeid, maar ook
andere loofboomsoorten zoals zoete kers, robinia en tamme kastanje. In de praktijk worden veelal alleen
toekomstbomen opgesnoeid (bij loofbomen maximaal 60-80 per ha en bij naaldboomsoorten 70-100 per ha). In
bestanden waar gesnoeid wordt, moet de selectie van toekomstbomen aan het opsnoeien voorafgaan, wat zal leiden
tot een vroegere aanvang van dunningen, gericht op het vrijstellen van de opgesnoeide toekomstbomen.

4.2

BOSOMVORMING

4.2.1

ALGEMEEN

“Bosomvorming” is de evolutie waarbij er van de ene boomsoort overgegaan wordt in een andere. In veel gevallen
staat bosomvorming gelijk met het proces waarbij de boomsoortensamenstelling verandert van een naaldbos naar
een door loofbomen gedomineerd bos.
Het belang van bosomvorming situeert zich op verschillende vlakken:


Structuurverrijking met een verhoging van de stabiliteit tot gevolg: De meeste bossen in het gebied
worden gekenmerkt door dichte, homogene bestanden die door dennen gedomineerd worden, met weinig
of geen menging van loofhout. Gemengde bossen zijn echter veel minder kwetsbaar voor storm of ziektes
dan homogene bossen. Er moet dus evenwel rekening gehouden worden dat er bij de omvorming niet van
de ene homogene situatie (homogeen naaldbos) wordt overgegaan naar de andere (homogeen loofbos),
een reëel gevaar bij omvorming.



Tegengaan verzuring: Zandbodems zijn zeer kwetsbaar voor bodemverzuring. Reeds verschillende
onderzoeken, waaronder een recent onderzoek aan de Universiteit Gent (Gielis M. & Verheyen K., 2007)
tonen aan dat loofboombestanden minder onderhevig zijn aan bodemverzuring en vermesting vanuit
atmosferische depositie in vergelijking met homogene naaldboomplantages.



Verhogen biodiversiteit: Het aantal soorten (insecten, fungi, korstmossen,…) dat geassocieerd is met de
belangrijkste inheemse loofboomsoorten – in het bijzonder met eik en berk – is hoger dan het aantal
soorten dat geassocieerd is met naaldbomen. Ook onrechtstreeks zorgen loofbomen voor standplaatsen
met een grotere soortenrijkdom van planten en dieren: minder verzuring, betere strooiselkwaliteit,…
Omvorming zal eveneens de dynamiek in een bos versterken: oude bomen maken plaats voor jonge
exemplaren, er ontstaat variatie door open plekken,…Ook op deze manier wordt de biodiversiteit
verhoogd. De biodiversiteitswaarde van Grove den mag echter ook niet onderschat worden, aangezien ze
belangrijk is voor een groot aantal ongewervelden.



Diversificatie houtproductiebeleid: Houtproductie is een traag proces. De markt is echter veel sterker
aan veranderingen onderhevig. Direct inspelen op een veranderende trend op de markt is niet mogelijk.
Vandaar moet een duurzaam bosbeheer gericht zijn op de productie van diverse soorten en van diverse
kwaliteit om aan de toekomstige houtvraag te voldoen.

Rekening houdend met de criteria duurzaam bosbeheer dient voor de bestanden in openbare eigendom tegen het
eind van het beheerplan minstens 20% van de bestanden inheems gemengd of in omvorming te zijn. Op niveau van
het gezamenlijke bosbeheerplan bedraagt dit aandeel nu reeds 26% (cfr tabel 2.3.2.f). Voor de bossen in openbare
eigendom dient echter op lange termijn zelfs gestreefd te worden naar 80% van de oppervlakte. Bij het beheer zal
dan ook gewerkt worden naar uitbreiding van het aandeel inheemse gemengde bestanden (volgens de doeltypen
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van het natuurrichtplan). Binnen deze planperiode kan er gestreefd worden naar 50% inheems gemengd bos of bos
in omvorming.
Dennenbestanden van minder dan 40 jaar worden nog niet klaar geacht voor omvorming. Deze opstanden kunnen
evenwel al in een zo gunstig mogelijke situatie worden gebracht voor latere omvorming door het sterk vrijstellen van
een beperkt aantal toekomstbomen die stabiele overstaanders kunnen vormen, de bestrijding van invasieve soorten,
het sterk vrijstellen van inheemse zaadbomen of het verspreid aanplanten van zaadbronnen van gewenste
inheemse soorten.

In de bestanden die reeds inheems gemengd zijn kan het gevoerde beheer dan ook verder gezet worden. Belangrijk
is hierbij te zorgen dat het eventueel beperkt voorkomende aandeel exoten in deze bestanden onder controle
worden houden of indien nodig worden bestreden.

4.2.2

HOE TE VERWEZENLIJKEN

Er kunnen twee soorten omvorming onderscheiden worden, namelijk directe omvorming en indirecte omvorming.
Indirecte omvorming
Indirecte omvorming gebeurt geleidelijk en gaat uit van de aanwezige boomsoorten met gebruik van natuurlijke
verjonging. Dit is eigenlijk een vorm van regulier beheer door selectieve hoogdunning, waarbij systematisch de
voorkeur gegeven wordt aan inheemse soorten. Omvorming op deze manier geschiedt op zeer lange termijn en is
enkel succesvol indien reeds een aanzienlijk aandeel van de gewenste boomsoorten aanwezig zijn.
Doordunnen levert op korte termijn een gunstige kosten-batenverhouding. In frequent gedund dennenbos op
zandgrond treedt bij een leeftijd tussen veertig en zestig jaar vaak spontaan verjonging van loofbomen op, maar de
verjonging van lichtboomsoorten kan dan onvoldoende doorgroeien bij het te gesloten houden van het bos.
Bij de meeste dennenbestanden zal de omvorming op lange termijn gebeuren door selectieve variabele
hoogdunning ten voordele van zich natuurlijk vestigend inheems loofhout (in bestanden waar reeds een aanzienlijk
aandeel van de na te streven soorten aanwezig zijn). Hierbij zal in het geval van Grove dennenbestanden meestal
met toekomstbomen gewerkt worden. Op deze manier worden op termijn gemengde naald-loofhoutbestand
bekomen (NH+LH).
Vooral in de zone met matige ecologische potenties zal omvorming geleidelijk gebeuren door hoogdunning. Hier
speelt het opleveren van kwaliteitshout vaak een belangrijke rol.

Directe omvorming
Via directe omvorming kan een bestand op korte termijn omgevormd worden. Hierbij wordt het bestand omgevormd
door directe inbreng van de gewenste soort(en) via planten of zaaien (na groepenkap of kaalkap). Vanuit deze
kernen kunnen de aangeplante soorten de rest van het bestand koloniseren (via natuurlijke verjonging).
Omvorming door groepenkap of eindkap wordt in dit beheerplan in twee gevallen toegepast namelijk in geval van:


homogene exotenbestanden (fijnspar en Amerikaanse eik)



bestanden waar versnelde omvorming gewenst is vanwege doelstellingen van het NRP of vanwege de
ligging in en rondom kwelzones.

Versnelde omvorming zal voornamelijk plaatsvinden in de zone met zeer hoog ecologisch ambitieniveau.
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4.2.3

OVERZICHT VAN DE VOORZIENE OMVORMINGEN

Een overzicht van de voorziene omvormingen wordt gegeven in bijlage 4.2. De grootte van de groepenkappen wordt
weergegeven in de kaptabel. Er kan opgemerkt worden dat er voor Langenberg ook omvormingen kunnen
uitgevoerd worden via groepen van 1 ha en meer, gezien de grootte oppervlakte die omgevormd wordt (op lange
termijn). Voorbeelden uit gelijkaardige complexen in Nederland leert dat dit praktisch meer haalbaar is. Zoals gesteld
wordt de volledige visie voor Langenberg in bijlage weergegeven.
Openbare bossen
Een oppervlakte van 131,28 ha wordt voorzien om om te vormen via indirecte omvorming. Het betreft bestanden
waar momenteel reeds een aandeel loofhout in de onderetage aanwezig is. Tegen het einde van de planperiode
zullen deze bestanden nog niet hun lange termijnstreefdoel bereikt hebben, maar ze zijn wel reeds in omvorming.
Daarnaast wordt er in 162,29 ha directe omvorming toegepast, waarbij er groepenkappen worden uitgevoerd,
gevolgd door kunstmatige verjonging.
Van de 444,57 ha openbare bossen kunnen we stellen dat op het einde van de planperiode:


32,69 ha behoud van reeds bestaande loofhoutbestanden



162,29 ha omgevormd



131,28 ha in omvorming

M.a.w. 358,95 ha is omgevormd, of in omvorming tegen het einde van de planperiode. Dit komt overeen met 55%
van de totale bosoppervlakte opgenomen in dit beheerplan (openbare bossen + privébos).
Privébossen
In de privébossen wordt enkel directe omvorming met kunstmatige verjonging nagestreefd na fijnspar. Eveneens zal
een deel van het Daalbroekbos, met name privébestand 1k, versneld omgevormd worden ten voordele van het
aangrenzende Berkenbroekbos.
Voor de aan te planten soorten wordt verwezen naar de PNV, waarbij boomsoorten als Zomereik, Wintereik, Beuk
en Hazelaar geschikt zijn. Berk wordt doorgaans niet aangeplant.

4.3

BEBOSSINGSWERKEN

Onder bebossing wordt verstaan de bezetting met bos, door menselijke ingreep of spontaan, van een oppervlakte
die sinds 50 jaar niet meer met bos bezet was. Het betreft hier dus een nieuw aan te leggen bos.
Er is geen bebossing voorzien binnen dit bosbeheerplan.

4.4

BOSBEHEER EN BIODIVERSITEIT

De aspecten van bosstructuur en –samenstelling die in dit deel behandeld worden in relatie tot soortenrijkdom, zijn
open plekken, bosranden, specifieke maatregelen ter bescherming van flora en fauna en dood hout.

4.4.1

OPEN PLEKKEN

Open plekken hebben een grote natuurwaarde, zowel voor fauna als voor flora. Creatie van open plekken zal vooral
plaatsvinden in de zone met zeer hoge ecologische potentie. De bestaande open plekken zullen in de meeste
gevallen een aangepast beheer krijgen. Voor de ecologische waarde van open plekken wordt verwezen naar het
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voorgaande hoofdstuk. Wat de uitvoering van werken aan de open plekken betreft, wordt een onderscheid gemaakt
in:


de bestaande open plekken: hier wordt een aangepast beheer vooropgesteld.



de nieuw aan te leggen open plekken

De nieuw aan te leggen open plekken dienen te voldoen aan een aantal randvoorwaarden:


De bedekkingsgraad van het bos moet onder de 50% gebracht worden



De gecreëerde biotopen moeten in functie staan van natuurbehoud in het bos. In dit geval moet het
gecreëerde biotoop behoren tot een van de beschreven biotopen onder hoofdstuk 3.1.2.2.



De open plek is over minstens de helft van zijn omtrek omgeven door bos.



De open plek moet binnen de invloedssfeer van het bos liggen. De maximale oppervlakte mag 3 hectare
bedragen.

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen permanente open plekken, tijdelijke open plekken en halfopen
bestanden met een bedekkingsgraad < 50%. Bij de berekening van de totale oppervlakte aan open plekken wordt in
het geval van de tijdelijke open plekken en halfopen plekken rekening gehouden met de helft van de reële
oppervlakte. Een overzicht van de open plekken wordt gegeven in tabel 4.4.1.1.

4.4.1.1

PERMANENTE OPEN PLEKKEN

Heidevegetaties
Het aandeel vochtige en droge heide zal binnen de termijn van dit bosbeheerplan uitgebreid worden in de zone met
zeer hoge ecologische potenties, met name langs de Vallei van de Ziepbeek. Het betreft een oppervlakte droge
heide (onder de vorm van bosheide) van 3 ha en een oppervlakte vochtige heide van 4,5ha, waarvan reeds 1,40ha
gerealiseerd werd.
De nieuw te realiseren heidegebieden dienen gefreesd en geplagd te worden. Na de ontwikkeling van de
heidevegetaties bestaat het beheer hoofdzakelijk uit het openhouden van deze vegetaties, door het
verwijderen/kappen van Grove den, Corsicaanse den, Zomereik, Ruwe berk,… Hierin kunnen drie gradaties
onderscheiden worden:
•

Open heide (met slechts sporadisch een boom(groepje)): dit beheer wordt voorgesteld in de bestanden
16d en 19d

•

Structuurrijke heide, waarbij bomen wel toegelaten worden, zij het met een bedekkingsgraad van max.
50% (= bosheide). Het volledige bestand wordt ijl gehouden. Dit beheer wordt voorgesteld in bestanden op
de flanken van Langenberg, grenzend aan de Vallei van de Ziepbeek, waar een zoekzone wordt
aangeduid ter realisatie van 3ha bosheide.

•

Er worden ijlere zones gecreëerd in enkele bestanden waar heide lokaal kansen krijgt. Deze plaatsen
worden gecreëerd op plaatsen waar momenteel Struikheide aanwezig is in de kruidlaag. Dit zal gebeuren
rondom de Vallei van de Ziepbeek.

Indien in deze zones een hoge mate van vergrassing optreedt, wordt afplaggen voorgesteld.
In overige bestanden opgenomen in dit beheerplan, waar struikheide in de kruidlaag voorkomt, wordt er bij
dunningen rekening gehouden met de aanwezige struikhei.

Concreet worden volgende acties voorzien:
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Langenberg 19d: Zal verder deels (3ha) ingericht worden als vochtige heide (habitat 4010). Er is reeds 1,40 ha
gekapt voorafgaand aan de looptijd van dit beheerplan.
Langenberg 16d: dit bestand is reeds gekapt en voor een oppervlakte van 1ha ingericht voor droge heide; de rest
mag spontaan verbossen. Opvolging is hier noodzakelijk, in geval van te sterke vergrassing: afplaggen.
Langenberg 16e, 19a, 14a (deels) zal voor een totale oppervlakte van 3ha ingericht worden als bosheide om een
geleidelijke overgang naar het bos te vormen. Hiervoor werd een zoekzone op kaart gebracht waarin de locatie en
de precieze oppervlakte van de kappingen vrij gekozen kan worden.

Plaggen
Plaggen tot net boven de A2-horizont is de meest succesvolle maatregel om het nutriëntengehalte direct en voor een erg lange
periode zeer sterk te doen afnemen. Door branden en door maaien, gevolgd door het verwijderen van het strooisel, kunnen ook
heel wat nutriënten afgevoerd worden. Door de lichtere omstandigheden die kieming begunstigen, de veranderde
concurrentieverhoudingen en het feit dat –vooral met maaien- nog heel wat grassen vitaal in de vegetatie aanwezig zullen
blijven, bieden deze maatregelen echter niet de garantie dat een vergraste heide terug regenereert naar een door Struikheide
gedomineerde vegetatie.
Bij het plaggen wordt in eerste fase slechts een deel van de open zone afgeplagd, waarna een evaluatie van het heideherstel
voorzien wordt. Afhankelijk van de soortensamenstelling die opduikt bij de evaluatie kan dan beslist worden om het plaggen al
dan niet verder uit te breiden.
Voor de evaluatie van het heideherstel wordt verwezen naar de literatuur (o.a. “Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen:
heide en landduinen”). Algemeen kan gesteld worden:


indien na 5 jaar enkel 'kapvlaktesoorten' opduiken (Pijpestrootje, Bochtige smele, Brem en misschien een paar
plukjes Struikhei) en ook geen bijzondere invertebraten voorkomen, kan het afplaggen als niet geslaagd beschouwd
worden (en zijn de potenties naar heideherstel onvoldoende),



indien kensoorten en/of RL-soorten gevonden worden van heidevegetaties, is het heideherstel geslaagd te noemen,
en kan overgegaan worden tot een verdere uitbreiding, en permanent beheer van het open terrein op de voorziene
locatie.

Vochtig grasland
Het gaat hierbij om een biologisch waardevol, door russen gedomineerd grasland met boom- of struikopslag (12c) en
een minder waardevol permanent cultuurgrasland (1s).
In privébestand 12c wordt boomopslag verwijderd. Het aangrenzende bestand 12b kan best wel meer open gemaakt
worden naar het grasland toe. Perceel 1s wordt best gemaaid eind sept/okt met afvoer van maaisel.

Waterpartijen (vijvers, vennen, poelen)
Venherstel
De vijvers en vennen zijn gelegen in kwelzones en worden dus in de eerste plaats gevoed door grondwater. Het
behoud van een hoge grondwaterstand is aldus cruciaal ter behoud van deze plassen.
Een eerste knelpunt van een ven is de problematiek van verdroging.
Een ander knelpunt is de verzuring van venwater. Studies hebben uitgewezen dat naaldhout een grotere verzuring
toelaat dan loofhout. Belangrijk is dan ook om de naaldhoutbossen rondom het ven om te vormen naar loofhout.
Bovendien moet de instroom van nutriëntenrijk (vervuild) water tegengaan worden.
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Poelen op boswegen
In deze plassen worden vaak waterplanten en amfibiën aangetroffen. Deze plassen dienen vaak als stepstone voor
de migratie van soorten. Ten allen tijde zullen deze plassen dan ook behouden blijven. Ook bij de bosexploitatie
dient erop toegezien te worden dat deze plassen behouden blijven.
In de zone met zeer hoge ecologische potentie zullen enkele boswegen afgesloten worden ter behoud van de
aanwezige poelen.

Beheer van vennen en poelen
De vennen en poelen worden rondom boomvrij gemaakt en komen voldoende vrij te liggen, zodat windwerking
invloed kan hebben. De rondom gelegen bossen zijn best structuurrijke, open gemengde bossen van het
eikenberkenbostype met veel grote open plekken met heide (50% bos).
Bij het toekomstige beheer wordt een maai- en hakhoutbeheer ingesteld rond de verschillende voorkomende vennen
Het beheer ter hoogte van de vennen bestaat voornamelijk uit het herstellen van de natuurlijke hydrologie
(vernatten).
Hieronder worden enkele richtlijnen weergegeven voor het beheer van vennen & poelen:
Vennen en poelen
Een intact ven beheren vraagt niet zoveel maatregelen. Het belangrijkste is de waterkwaliteit en de waterpeilen en –
schommelingen te houden zoals ze zijn. Deze waterdynamiek zal er toe leiden dat de vegetatieontwikkeling traag verloopt. De
ongestoorde veenmosvegetaties die tijdens deze successie mogelijk optreden zijn trouwens vanuit natuurbehoudsoogpunt –
gezien hun uiterste zeldzaamheid - zeer waardevol. Moet er toch tot restauratie overgegaan worden, dan zullen eerst de
noodzakelijke voorwaarden t.a.v. de toekomstige milieukwaliteit moeten voldaan zijn: eutrofiëring en verzuring moeten ophouden.
Het onderhoud van vennen en hun omgeving is nodig om verlanding, overwoekering van enkele sterke planten en te grote
uitbreiding van houtige gewassen tegen te gaan. Het handmatig onderhoud is arbeidsintensief. De verstoring van het milieu is
echter minder sterk dan bij grote machines en de ingrepen kunnen veel selectiever uitgevoerd worden. Afgemaaide planten
moeten steeds worden afgevoerd. Het maaisel regelmatig keren bevordert het drogen en vermindert het volume aanzienlijk. Het
(planten)materiaal dat verwijderd wordt uit de poel moet enkele dagen te drogen gelegd worden naast de poel zodat de
waterorganismen die ertussen zitten zich nog naar het water kunnen begeven. Grote onderhoudswerken in het ven en op het
land gebeuren best in verschillende fasen. Wanneer elk jaar een ander deel onderhouden wordt, kunnen de dieren en planten het
onverstoorde gedeelte weer koloniseren vanuit de rest van het ven.
RUIMEN
Afgestorven plantendelen, bladeren en slib stapelen zich op de bodem van het ven op, zodat deze steeds minder diep wordt. Om
de 5 à 10jaar moet deze laag van de bodem worden verwijderd. Dit gebeurt best in de vroege herfst (september-oktober).
Uitbaggeren kan gebeuren door een baggerbeugel (handmatig) of machinaal met een kraanbak. De vroege herfst is ook de
periode waarin de plantenmassa het grootst is. Door de vegetatie in het ven dan weg te nemen, wordt voorkomen dat
plantensoorten het ven doen dichtgroeien en te veel plantendelen wegrotten op de bodem. De noordelijke zijde van het ven
(gericht naar het zuiden) moet vrijgehouden worden van overdadige plantengroei. Het weghalen van planten kan machinaal
gebeuren met een korfmaaier of een sloothaak (manueel). Van sterk woekerende soorten soorten zoals Riet en Lisdodde: om de
vijf jaar dient een groot gedeelte te worden weggehaald (ook wortelgedeelte). Ondergedoken en drijvende (water)planten (bvb
waterpest) : regelmatig sterk uitdunnen. Andere water- en moerasplanten: om de 2jaar bovenste delen afmaaien met zeis of
bosmaaier. Verder dient steeds zo’n 50% van het wateroppervlakte vrijgehouden te worden van begroeiing.
BEHEER OMGEVING VEN : MEER LICHT !
Wat de omgeving van het venbiotoop betreft, zijn er enkele beheermaatregelen nodig. Om de natuurlijke successie van open
oever naar struweel of bosvorming tegen te gaan, is kappen noodzakelijk. Om het venmilieu zo weinig mogelijk te storen, is het
aan te raden om de verschillende beheermaatregelen zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen in de tijd. Daarom wordt
voorgesteld om het kappen van het hakhout en het ruimen van het ven in de toekomst uit te voeren met een omloop van 10 jaar.
Op die manier wordt er ruimschoots de tijd gegeven aan de flora en fauna om zich te herstellen van de voorgaande ingreep en
zich uit te breiden en voort te planten alvorens een nieuwe ingreep plaatsvindt. Bovendien zijn in zo’n korte tijdsspanne de
verbossing en verlanding nog niet te ver geëvolueerd zodat de gestelde ingrepen ook de abiotische componenten van het
systeem (lichtinval, reliëf, microklimaat, bodemvochtigheid, beschuttingsgraad, etc.) niet al te sterk verstoren.
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Weilanden op termijn in te richten als hooilanden/ruigten
Er wordt voor deze weilanden een visie gevormd in samenhang met het bosbeheerplan, maar niet alle bestanden
vallen onder de te subsidiëren oppervlakte van het bosbeheerplan.
Weilanden 5b, 9c, 12c en 13i zullen op termijn beheerd worden als hooilanden of ruigte.
Deze weilanden worden momenteel echter niet natuurgericht beheerd. Er kan nog niet met zekerheid bepaald
worden wanneer het beheer ervan van start zal gaan.

Overzichtstabel beheermaatregelen permanente open plekken
Tabel 4.4.1.2: beheermaatregelen permanente open plekken
Bestand

Opp

Huidige toestand

Doelstelling

Beheer

Langenberg 19d

4,5ha

Deels heide, deels Pc

Vochtige heide

Plaggen en heidebeheer

Langenberg 16d

4,5ha

Reeds open

Droge heide

Evolutie opvolgen,
vergrassing: ingrijpen

Zoekzone Langenberg 16e,
19a, Neerharenheide 14a,

3ha

Bos

Bosheide (minder dan 50%
bedekking boomlaag)

Plaggen en heidbeheer

Daalbroek privé 1s, 1t

2ha

(vochtig) grasland

(vochtig) bloemrijk grasland

Jaarlijks maaien met afvoer

Daalbroek privé 12c

0,76ha

(vochtig) pitrusveld

(vochtig) pitrusveld

Verbossing tegengaan

Daalbroek privé 26f

Ven

Verveningsproces zijn beloop
laten gaan

Randen open houden

Grote kiewitheide privé 8d

Ven

Beheer van ven

Randen open houden

4.4.1.2

indien

te

sterke

TIJDELIJKE OPEN PLEKKEN

Onder de noemer ‘tijdelijke open plek’ kunnen de kaalslagen en groepenkappen gerekend worden. Om deze
oppervlaktes mee in rekening te kunnen brengen, wordt er van uitgegaan dat er 10 jaar zal verstrijken vooraleer
deze plek terug dichtgegroeid is.
Dit betekent zo’n 6 ha tijdelijke open plekken bestaande uit groepenkappen en herbebossing, dus kan bij de
berekening van de totale oppervlakte open plekken rekening gehouden worden met 3ha extra.

4.4.2

GRADIËNTEN EN BOSRANDONTWIKKELING

Een ideale bosrand bestaat uit een zoom van hoge meerjarige kruiden (breedte ca. 5 m) en een mantel die bestaat
uit een begroeiing van struiken (breedte 10 à 20 m). Structuur en soortensamenstelling hangen af van de
standplaats, het aangrenzende bos en het beheer. Het beheer bestaat uit:
Zoom:

om de 3 tot 5 jaar in het vroege najaar gemaaid met strooiselafvoer.

Mantel:

om de 15 jaar afgezet (hakhoutbeheer).
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Waar deze voldoende lang zijn kan in alternerende stroken gewerkt worden om de verstoring te beperken. Het
kappen zelf gebeurt samen met een dunningsronde in het bestand.
Op volgende locaties worden mantel-zoomvegetaties nagestreefd:


Langenberg ter hoogte van bestanden 15a, 16b, 16c en 16e (enkelvoudige bosrand langs omheining
Koninklijk Domein, rest dubbel)



Neerharenheide ter hoogte van bestand 14d



Grote Kiewitheide ter hoogte van bestanden 12b, 13b, 13c, 13e,13f, 13g (enkelvoudige bosrand langs 13c
= grens met landbouwgebied; rest dubbel). Hierbij moet voldoende aandacht naar de verwijdering van
zaadbomen van aE dicht bij de bosweg.



Rond de waterplassen in bestanden 8d, 12b, 26f

Voor een weergave van de ligging van deze bosranden wordt verwezen naar kaart 3.1. De totale oppervlakte
voorziene bosrandbeheer langs boswegen bedraagt ca. 19,5 ha.
Mantel-zomen zullen niet gecreëerd worden door aanplant, maar in eerste instantie door in de zone van 10 m de
bomen de kappen, waarbij de struiklaag wel behouden blijft. Aanplant zal pas gebeuren indien de ontwikkeling niet is
geslaagd.

4.4.3

SPECIFIEKE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN FLORA EN FAUNA

4.4.3.1

FLORA

Variatie in habitats binnen bosgebieden levert uitwijkmogelijkheden voor zowel bos- als niet-bossoorten en draagt
hierdoor bij aan risicospreiding.
De verschillende maatregelen, voorgesteld voor het behoud/herstel van open plekken en grandiënten en
bosrandontwikkeling zullen resulteren in het duurzame behoud van o.a. de RL-soorten Struikheide, Gewone
dopheide, Blauwe bosbes… en andere zeldzamere plantensoorten. Hieraan verbonden worden dan ook kansen
gecreëerd ter behoud en bevordering van de RL-soorten fauna specifiek gebonden aan heidevegetaties.
Om de Wintereik een grotere kans te geven, zal deze locaal bij kunstmatige verjongingen aangeplant worden.
Op onderstaande figuur worden de autochtone bomen en struiken in Lanaken weergegeven.

Figuur 4.4.3.1: Inventarisatie autochtone bomen en struiken te Lanaken (INBO)
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Volgende locaties geïnventariseerd door INBO maken deel uit van dit bosbeheerplan:
LA9 deels (privébos 1a): Fagus sylvatica (Beuk)
LA10 deels (Langenberg 18a) Alnus glutinosa (Zwarte els)
LA11 (Langenberg 18a en 19a) en LA13 (Langenberg 16e): Quercus petraea (Wintereik)
De gedetailleerde fiches bij deze autochtone inventarisaties zijn terug te vinden in bijlage 4.4.3.1.

4.4.3.2

FAUNA

Doelsoorten
Er wordt gestreefd naar een hoog percentage dood hout in de loofhoutkernen zodat zich een geschikt habitat voor
onder andere het Groot vliegend hert, spechten en holenbroeders kan ontwikkelen.
Het behoud/herstel van open plekken en gradiënten en bosrandontwikkeling zal door een hogere diversiteit
hoogstwaarschijnlijk resulteren in een duurzaam behoud en/of uitbreiding van soortenrijkdom. Maar ook het behoud
van gesloten bossen kan voor sommige soorten gunstig zijn.
Open zandige plekken zijn ideaal voor reptielen als de Gladde slang en tal van ongewervelden zoals loopkevers,
vlinders, …
De creatie van de mantel-zoomvegetaties kan positieve gevolgen hebben voor vlinders, alsook de Levenbarende
hagedis.
Behoud en herstel van poelen en vennen komt dan weer te goede van amfibieën en libellen.

Jacht
Het jachtrecht dient op een duurzame en ecologische wijze te worden uitgeoefend waarbij een wildpopulatie in
overeenstemming met de draagkracht van het gebied wordt nagestreefd. De jacht wordt geregeld via het
jachtdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten en dient hiermee dan ook in overeenstemming te zijn. Het uitzetten van wild
is niet toegestaan tenzij in het kader van soortbeschermingsmaatregelen en na advies door het ANB.
Er zijn vaak meldingen van ongevallen door overstekend wild en schade aan verjonging. Er werden in samenspraak
met de gemeente dan ook enkele nieuwe jachtverpachtingen voorzien.
Bestaande jachtverpachting
Lanakerheide + deel Pietersembos = 66,15 + 21,05 = 87,20 ha (Jean Christoffels - Nico Verjans Henri Claessens)
Nieuwe geplande jachtverpachting in 3 loten:
lot 1 : Gellikerheide (46,70 ha) + Kiewitheide (46,25 ha) = 92,95 ha
lot 2 : oostelijk deel Neerharenbos (42,43 ha) + deel Langenberg (33,8 ha) = 76,23 ha
lot 3 : westelijk deel Neerharenbos (19,80 ha) + deel Langenberg (175,32 ha) = 195,32 ha
Dit geeft een totale verpachte oppervlakte van 415,70 ha.
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4.4.4

DOOD HOUT EN OUDE BOMEN

Dood hout
Dood hout is heel belangrijk voor het bosecosysteem. Elk stuk dood hout doorloopt verschillende verteringsstadia en
uiteindelijk wordt het in de humuslaag opgenomen, waar de voedingsstoffen opnieuw worden vrijgegeven en
opgenomen worden door de wortels van levende bomen. Dood hout verteert vrij snel, waardoor een flink aandeel
dode bomen nodig is om continu een voldoende hoeveelheid dood hout in het bos te hebben. Daarom wordt voor
een duurzaam bosbeheer gestreefd naar een verhoging van het aandeel dood hout in de Vlaamse bossen, zowel
staand als liggend.
Er wordt getracht het dood hout zo veel mogelijk in het bos te laten. Bij de dunningen worden dode en stervende
bomen niet verwijderd. Zo zal het aanbod staand en liggend dood hout geleidelijk aan toenemen. Kwijnende of dode
bomen, die een potentieel gevaar voor de recreanten opleveren zullen ofwel verkocht worden ofwel in het bos
achterblijven als dood hout na het verwijderen van de kroon of vellen van de boom. Langs de boswegen zal jaarlijks
uitgekeken worden naar potentieel gevaarlijke bomen.
Het bosbeheer streeft naar 4% van het bestandsvolume dood hout. Actueel bedraagt het aandeel staand dood hout
over de totale bosoppervlakte 1,22 % (cfr tabel 2.3.2.2d). Indien geschat wordt dat het aandeel liggend hout
ongeveer gelijk is aan het aandeel staand dood hout, dan bedraagt het aandeel dood hout 2,44%. Er is dus een
tekort aan (dik) dood hout.
Daartoe zullen in een aantal bestanden enkele dikke dennen (Grove den en Corsicaanse den) en Amerikaanse
eiken geringd worden. Het aandeel dood hout zal ook stijgen door de exotenbestrijding waarbij deze na kapping best
niet altijd zullen afgevoerd worden.
Om een voldoende hoeveelheid dood hout in het bos te bekomen en zo de ecologische waarde te vergroten, worden
volgende maatregelen genomen:


dode bomen die geen veiligheidsrisico inhouden of een bedreiging vormen voor de gezondheid van de
andere bomen, blijven behouden;



door toepassing van het principe van selectieve hoogdunning, kunnen kwijnende of onderdrukte bomen
blijven staan en afsterven;



bij dunning of snoeiing blijft het takafval in het bos achter;



behoud van oude bomen;



Een aantal dikke naaldbomen worden geringd, eveneens kunnen dikke, solitaire Amerikaanse eiken die
moeilijk exploiteerbaar zijn geringd worden;



in geval van windworp worden niet alle bomen verwijderd;



behoud van stronken van omgewaaide bomen.

Oude en holle bomen
Wegens het vroegere mijnhoutbeheer zijn de bossen in Lanaken relatief jong. Een belangrijke uitzondering hierop is
het Daalbroekbos dat reeds in de tijd van Ferraris aanwezig was. Er zijn veel zeer oude zomereiken en beuken
aanwezig.
De oude wintereiken ter hoogte van Langenberg zijn eveneens waardevol. Er bevinden zich eveneens meerdere
oude Zomereiken en Grove dennen.
Het oudste aangeplante Grove dennenbestand dateert van 1887 (124 jaar) en is het bestand Bonijterbos 11a. Dit
bos zal bewaard worden als relict van oude Grove den.

UITGEBREID BOSBEHEERPLAN LANAKEN

ABO NV

85

In bestanden waar oude bomen ontbreken worden een aantal bomen geselecteerd welke oud mogen worden en niet
zullen gekapt worden maar blijven staan. In het bijzonder bomen met holten blijven behouden. Deze zogenaamde
overstaanders kunnen verder hun natuurlijke cyclus doorlopen en zo een bijdrage leveren aan een groter variatie in
het bos zowel op vlak van bosstructuur als naar organismen verbonden aan oude bomen. De bomen kunnen
individueel hetzij in groep behouden blijven. In gemengde bestanden worden bomen van diverse soorten behouden.
De bomen worden zo nodig voorzien van een merkteken om velling door misverstand te vermijden. Dit kan gebeuren
vlak voor de eindkap of reeds bij voorgaande dunningen indien het om bijzondere exemplaren gaat, bv.
aanwezigheid van holenbroeders, vleermuizen, esthetische waarde, …

4.5

KAPREGELING

(BIJLAGE 4.5)

De kapregeling regelt wanneer en waar er gekapt zal worden. Er worden verschillende “kappingen” onderscheiden :


verjongingskap : bij verjongingskap worden bomen geveld om ruimte te maken voor een nieuwe generatie
bos (X*)



dunningskap : de reguliere dunning om ruimte te geven aan de bomen om kwalitatief te kunnen uitgroeien
(X)



eindkap. De eindkap kan zijn:



o

kaalslag (E) over het volledige bestand;

o

individuele kapping (Ei) van een bepaalde soort;

o

groepsgewijze of zoomsgewijze kapping (Eg) over een deel van het bestand.

hakhoutkap : het cyclisch afzetten van de houtige opslag in een periode van 12à 16 jaar die nadien terug
uit stoven opslaat (H)

Waar en wanneer deze kappen voorzien worden, wordt in de kaptabel weergegeven (zie bijlage).
De opdeling in min of meer geografisch gebaseerde clusters laat toe de werkzaamheden te spreiden, vermijdt
herhaaldelijke verstoring door dunningen en laat tevens toe grotere loten aan te bieden gespreid in de tijd.
Wanneer een dunning vermeldt wordt in jaar x kan deze uitgevoerd worden vanaf 1 september van het jaar x - 1 tot
1 april van het jaar x + 1 oftewel 2 kapseizoenen. Hetzelfde principe geldt voor zuiveringen. Een dunning kan meer
dan 2 jaar uitgesteld worden op voorwaarde dat de beheerdoelstellingen niet in het gedrang komen. Redenen
kunnen zijn storm, lage houtprijs, …
Er wordt opgemerkt dat dringende kappingen om fytosanitaire of veiligheidsredenen steeds mogelijk blijven mits
melding aan ANB.

Voor hakhoutkappingen geldt dat deze kunnen uitgevoerd worden in het jaar x tot x + 4. Eindkappen kunnen vanaf
het jaar x uitgevoerd worden gedurende het verdere verloop van het beheerplan zonder dat dit echter leidt tot
groepering van eindkappen binnen een periode van 3 jaar. Het jaar x heeft steeds betrekking op het jaar van de
exploitatie op het terrein.
Daarnaast staan een aantal dunningen als “0” aangegeven. Ook hier betreft het een optionele dunning. Resultaten
op het terrein zullen op dat moment aantonen of er toch een dunning nodig is of niet, maar wellicht zal dat niet het
geval zijn.
In Lanaken wordt gebruik gemaakt van 3 kantons om de beheerwerken in de bossen ruimtelijk te groeperen. Wat
betreft de gemeentebossen die behoren tot dit bosbeheerplan is de verdeling als volgt:
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Kanton 1: Neerharenheide (84,85 ha)
Kanton 2: Langenberg (277,51 ha)
Kanton 3: Lanakerheide (66,15 ha), Pietersembos (21,05ha), Grote Kiewitheide (51,60ha) en
Gellikerheide (57,70ha)

4.5.1

KAPBAARHEID

Voor het bepalen van de kapbaarheid wordt onderscheid gemaakt tussen naaldhout en loofhout enerzijds, en naar
de toepassingen anderzijds. In dit bosbeheerplan zal getracht worden eerder met doeldiameters (of minimale
omtrek) te werken om de kapbaarheid te bepalen dan met leeftijden.


Voor naaldhout kan de kapbaarheid vastgesteld worden op een diameter van minstens 40 cm of een
omtrek van 120 cm.



Voor loofhout wordt gewerkt met een gemiddelde omtrek van 90 cm voor Berk en 150 cm voor Beuk en
inlandse eik. Voor Amerikaanse eik geldt 150 cm (of een leeftijd van 100 jaar). Dit komt overeen met een
diameter van ongeveer 45 à 50 cm voor loofhout (uitz. berk).

De kapbaarheid kan ook vervroegd worden in het kader van omvormingen (zie 4.2 Bosomvorming). Ook wanneer de
levensverwachting van het bestand onvoldoende is, kan de kapbaarheidsdatum vervroegd worden.

4.5.2

JAARLIJKSE BRANDHOUTKAPPINGEN

Jaarlijkse kapping van brandhout wordt voorzien voor de meeste bestanden van privé-eigenaars. Bij oogst zal
voorkeur gegeven worden aan exoten (vnl. Amerikaanse vogelkers). Mooie gezonde toekomstbomen van inheemse
soorten worden niet gekapt. Het betreft doorgaans oogst voor eigen gebruik.
In de openbare bestanden kan ook jaarlijks brandhout aan de inwoners aangeboden worden. Ideale bestanden
hierbij, zijn de bestanden met grote reliëfverschillen waar het niet gewenst is om met harvesters te dunnen. Alsook
bestanden met veel Amerikaanse eik of Amerikaanse vogelkers (Lanakerheide, Grote Kiewitheide).

4.5.3

EINDKAP

(BIJLAGE 4.5)

Kaalslag (E)
Kaalslagen zijn blijven hier beperkt tot maximaal 0,5ha (tenzij ter creatie van open plekken of voor directe
omvorming van een homogeen exotenbestand naar een inheems gemengd bestand).
Meerdere kaalkappen verspreid over het bos zijn slechts toegestaan indien de onderlinge afstand minstens 100 m
bedraagt. Kaalkappen die op minder dan 100 m van elkaar liggen in eenzelfde bosdomein kunnen slechts uitgevoerd
worden met een tussentijd van minstens 3 jaar.

Individuele kapping (Ei)
Individuele kapping wordt voornamelijk voorzien voor verspreid voorkomende Amerikaanse eik in bestanden in
omvorming.
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Groepsgewijze of zoomsgewijze kapping (Eg)
Groepsgewijze kapping (Eg) wordt in een aantal bestanden uitgevoerd ter bevordering van de bosverjonging. De
bestanden waar een groepsgewijze kapping voorkomt, worden weergegeven in de kaptabel.
Niet alle exemplaren die binnen de groepenkap liggen zullen worden verwijderd. Tegen het einde van de bedrijfstijd
worden een beperkt aantal oude naaldbomen (verspreid of in groep) behouden (een 30-tal per ha).

4.6

BOSEXPLOITATIE

4.6.1

RUIMINGEN

Het oogsten van het hout wordt uitgevoerd met de kettingzaag of met een harvester. Bij het vellen wordt uitdrukkelijk
aandacht besteed aan het vermijden van velschade in het overblijvend bestand en in het bijzonder aan de
toekomstbomen. Deze worden zo nodig voorzien van een (tijdelijk) merkteken.
Het hout wordt steeds uit het bestand gesleept via de kortst mogelijke weg waarbij omzichtig te werk wordt gegaan
om sleepschade aan de overblijvende exemplaren te vermijden. Langs de ruimingspistes worden de stammen
afgevoerd naar de hoofdwegen waar zij worden gestapeld in afwachting van ophaling met een vrachtwagen.
Het hout wordt via de onverharde boswegen en ruimingspistes door de skidder, forwarder of tractor naar de
verharde boswegen gebracht, van waaruit het verdere transport met behulp van vrachtwagens gebeurt. Deze
grotere boswegen dienen degelijk onderhouden te worden zowel voor als na afloop van het houttransport. Dit niet
alleen met het oog op houttransport, maar ook met het oog op recreatief medegebruik of berijdbaarheid door
hulpdiensten. Waar nodig worden ook laaghangende takken tijdig verwijderd.
De stapelplaatsen worden best voorzien bij de aansluiting van de onverharde op de verharde wegen.
In de uiterst kwetsbare broekbossen (privébestanden 1i en 8b) wordt geen exploitatie met zware machines
toegestaan. Andere voorwaarden voor exploitatie moeten teruggekoppeld worden met ANB.
De hoofdexploitatiewegen worden aangeduid op de toegankelijkheidskaart.

4.6.2

SCHOONTIJD

De schoontijd loopt standaard van 1 april tot 30 juni. In deze periode wordt geen bosexploitatie uitgevoerd omdat dit
de broedperiode is voor de vogels en ook de meeste andere diersoorten met jongen zitten. Het is ook de periode
waarin de sapstroom op gang komt en vel- of uitsleepschade extra nadelig is.
Uitzondering hierop zijn de bestanden met matig ecologisch ambitieniveau, deze worden vrijgesteld van schoontijd.
De (delen van) bestanden die gelegen zijn in de zoekzone voor bosheide (geel gearceerde gebieden op kaart 3.1)
krijgen een aangepaste schoontijd wegens hun zeer hoge ecologische potenties. De schoontijd zal in deze gevallen
duren van 1 april tot 31 augustus.
Voor manuele exotenbestrijding (Amerikaanse vogelkers) kan de schoontijd eveneens ‘genegeerd’ worden
uitgezonderd voor bestanden gelegen in de zone met zeer hoge ecologische potentie, dit vanwege de hoge
verstoringsgevoeligheid van dit gebied (cfr. verstoringsgevoeligheidskaart van het NRP).
Samengevat:


matige zone: geen schoontijd



zone met hoge potenties: standaard schoontijd, uitgezonderd voor manuele exotenbestrijding



zone met zeer hoge potenties: minimaal standaard schoontijd (zoekzone voor bosheide krijgt een
uitgebreide schoontijd van 1 april tot 31 augustus).
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4.7

BRANDPREVENTIE

De kleinere en bredere boswegen vervullen in zekere zin een brandwerende functie al zijn zij vaak onvoldoende
breed om vuur in het kronendek tegen te houden. Om grondvuur tegen te houden is het belangrijk dat zeker langs
de grotere boswegen in de naaldhoutcomplexen de kruid- en struiklaag langs de wegrand regelmatig gemaaid wordt.
Een maatregel die het brandgevaar vermindert, is het opruimen van takhout in de directe nabijheid van boswegen,
vooral vlak na exploitaties (opnemen in verkoopsvoorwaarden).
Door het toenemend aandeel loofhout dat voorzien is in de komende beheerplanperiode zal het brandgevaar
geleidelijk dalen maar toch blijven bestaan. Voornamelijk de jonge bossen van naaldhout zijn brandgevaarlijk. Het
aanleggen van bosranden zal het brandrisico met name in de mantelvegetatie met loofhout doen dalen. Hiertoe
worden in Lanaken aan weerskanten van de brandwegen in de eerste 5 à 10 meter van de bestanden slechts de
beste exemplaren van grove den (30%) behouden, de slechtere exemplaren worden samen met problematische
Amerikaanse eiken in houtverkoop gebracht.
Voor de brandbestrijding wordt beroep gedaan op het lokale brandweerkorps en zo nodig korpsen van omliggende
gemeenten. Er is bovendien een nood- en brandpreventieplan van ANB Limburg voor zowel openbaar bos als
domeinbos.
Het is belangrijk dat de boswegen steeds toegankelijk blijven voor de hulpdiensten door houtopslag, laaghangende
takken, of omgevallen bomen tijdig te verwijderen.

4.8

BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M.B.T DE TOEGANKELIJKHEID

De toegankelijkheid wordt in dit beheerplan niet voor de gehele deelnemende oppervlakte bepaald. Enkel het
gedeelte dat niet behoort tot het grondgebied van het Nationaal Park Hoge Kempen wordt besproken. De
toegankelijk van het Nationaal Park Hoge Kempen wordt afzonderlijk geregeld buiten de opmaak van dit beheerplan.
Wegennet - opengestelde boswegen
Er werd een toegankelijkheidreglement opgesteld (als addendum toegevoegd), met toegankelijkheidsplan waarop
alle boswegen aangeduid staan die toegankelijk zijn voor het publiek. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen
voetgangers, fietsers en ruiters en menners. Alle wegen die niet afgesloten zijn met bord V15 zijn conform het
bosdecreet vrij toegankelijk voor wandelaars (zie ook het bebordingsplan bij het toegankelijkheidsreglement).
Recreatie buiten de paden is verboden tenzij in de aangeduide speelzone.
Het aanbod recreatieve routes blijft behouden zoals het is. De huidige recreatieve routes worden weergegeven op
kaart 3.3.
Het betreft een vaste wandelroute en ruiter/menroute van het Nationaal Park Hoge Kempen en een huifkarroute
uitgestippeld door de gemeente Lanaken. Er bevinden zich eveneens (delen van) twee semi-vaste
mountainbikeroutes op het grondgebied van Lanaken. Voor deze routes alsook voor het endurance parcours en voor
het gebruik van het oriëntatieloopparcours dient voorafgaand toestemming gevraagd te worden bij de bosbeheerder.
Bij het vastleggen van de toegankelijkheid werd rekening gehouden met de bosbeheerplannen van de
aangrenzende gemeenten Zutendaal en Bilzen, met de aanwezige buurtwegen, huidige recreatieve routes en met
de wensen van de betreffende eigenaars.
Speelzones
Er bevinden zich twee speelzones binnen de perimeter van dit bosbeheerplan, namelijk ter hoogte van de bestanden
Gellikerheide 7b + 7c(deels) en Lanakerheide 3a(deels). Enkel de speelzone in Gellikerheide zal behouden blijven.
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Deze speelzone moet op gepaste wijze onderhouden worden, bv braamopslag verwijderen. Op heden worden de
speelzones zeer weinig gebruikt wegens gebrek aan onderhoud en bebording.
Er wordt verwezen naar de “Actiegerichte handleiding speelzones is bossen” opgemaakt in 2006 door de Vereniging
voor Bos in Vlaanderen vzw in samenwerking met Steunpunt Jeugd vzw. Meer info op www.vbv.be/speelzones/ en
www.natuurenbos.be/toegankelijkheid.
Parking ter hoogte van Lanakerheide
De gemeente zal de toegankelijkheid van de parking regelen in samenwerking met het Projectbureau van het
Nationaal Park Hoge Kempen. Door de huidige inrit aan te passen, zullen enkel wandelaars en bosexploitanten nog
toegelaten worden. Het onderhoud van de parking gebeurt in eigen regie. Struikopslag wordt regelmatig verhakseld.

4.9

BEHEERMAATREGELEN

EN

–RICHTLIJNEN

M.B.T

GEBRUIK

VAN

NIET-HOUTIGE

BOSPRODUCTEN

De oogst van niet-houtige bosproducten zoals paddenstoelen, braambessen, bosbessen, dennenappels, kastanjes,
… is enkel toegestaan voor persoonlijk gebruik en zonder schade toe te brengen aan de standplaats. Oogst om
commerciële redenen is niet toegestaan.
Het oogsten van strooisel is nergens toegestaan daar dit kan leiden tot degradatie van de standplaats en oprukken
van ongewenste soorten zoals bijvoorbeeld braam wat de natuurlijke verjonging kan hypothekeren.
In bestanden met autochtone bomen of struiken kan zaad geoogst worden door de daartoe bevoegde instanties.

4.10

BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M.B.T CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN

Het herstel van heidegebieden kan beschouwd worden als het herstellen van een historisch beheertype.
Ook de oude dreven kunnen beschouwd worden als cultuurhistorische elementen. Dreven worden gekarakteriseerd
door drie criteria: gelijksoortigheid, gelijkjarigheid en volledigheid. Dit betekent dat, om dit karakter in stand te
houden, dreven bij voorkeur in een keer verjongd worden. Indien bomen individueel vervangen zouden worden,
wordt het drevenkarakter immers verbroken. Over het algemeen kan aangenomen worden dat de dreef pas volledig
gekapt en verjongd wordt wanneer 60% van de dreef afgestorven is. Tot die tijd worden dode bomen zo veel
mogelijk op stam gehouden (zolang hierdoor de veiligheid niet in het gedrang komt). Indien mogelijk kan een
resterende stamhoogte van 8m nagestreefd worden.

4.11

BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M.B.T DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE

Door het bos op een duurzame wijze te beheren met voorrang voor natuurlijke processen, het nastreven van een
hoger aandeel gemengde inheemse bestanden, de omvorming van een aantal exotenbestanden en het gebruik van
inheemse en standplaatsgeschikte soorten in geval van kunstmatige verjonging, wordt een bijdrage geleverd aan het
versterken van de algemene milieubeschermende functie van het bos.
Hierbij kunnen nog enkele opmerkingen toegevoegd worden:
•

De bestanden Aan oud stort Rekem 24a, 24b en 24c zijn aangeplant op een voormalige stortplaats van
bouwafval en huisvuil dat niet gesaneerd werd.

•

Er is een vervuiling ter hoogte van Ter Dennen (Preventorium) waarbij rioolwater rechtstreeks in de bossen
van Langenberg loopt ter hoogte van Langenberg 19a.

UITGEBREID BOSBEHEERPLAN LANAKEN

ABO NV

90

4.12

BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M.B.T DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE

In principe komen alle bestanden vervat in het bosbeheerplan in aanmerking voor wetenschappelijk onderzoek
zolang dit op duurzame wijze gebeurt en het de beheerdoelstellingen niet in het gedrang brengt.

4.13

WERKEN DIE DE BIOTISCHE OF ABIOTISCHE TOESTAND VAN HET BOS WIJZIGEN

Reliëf
Er worden geen werken voorzien, nog toegestaan, welke leiden tot wijziging van het reliëf. Ook niet in de speelzone.
Ook het microreliëf blijft behouden.
Waterlopen en ontwateringssystemen
Het graven van nieuwe ontwateringsgrachten of –greppels wordt eveneens niet toegestaan. Hoogstens wordt het
bestaande grachtensysteem onderhouden om de vitaliteit van het aanwezige bosbestand te garanderen.
Wegenaanleg
De bestaande wegen worden onderhouden en hun actuele bedekking blijft behouden. Aanleg van nieuwe wegen
wordt niet voorzien.
Wijziging van de kruidlaag
Er worden geen expliciete wijzigingen van de kruidlaag vooropgesteld tenzij in het kader van natuurgericht beheer
(zoals plaggen).
Gebruik van herbiciden is niet toegestaan uitgezonderd gebruik van glyfosaat bij de gecombineerde mechanische en
chemische bestrijding van bv. Amerikaanse vogelkers.
Ook diepe bodembewerking is niet toegestaan.
Prikkeldraad
Het gebruik van prikkeldraad is niet toegestaan in het bos. In geval van vervanging dient gladde draad gebruikt te
worden.
Uitzondering hierop is de afrastering van bestaande weilanden binnen het plangebied die nog als dusdanig gebruikt
worden.

4.14

PLANNING VAN DE BEHEERWERKEN

Een overzicht van de uit te voeren dunningen, verlichtingskappen, eindkappen, kunstmatige verjongingen en
hakhout- en brandhoutkappingen worden weergegeven in de kaptabel als bijlage 4.5.
Omdat overwegend gewerkt wordt met naaldhoutbestanden is de kaptabel gebaseerd op een 6-jaarlijkse omlooptijd.
Een verklaring van de gebruikte symbolen is terug te vinden in een legende opgenomen onderaan in de bijlage.
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5 KOSTEN-BATENANALYSE
5.1
5.1.1

BATEN
HOUTVERKOOP

In bijlage 4.20 wordt een overzicht gegeven van de houtopbrengsten van de laatste jaren.
In periode 1996 – 2003 werd 14.341 m³ verkocht tegen een totaalprijs van € 194.860. Dit geeft een gemiddelde
verkoopprijs van 13,59 €/m³ in die periode. Er wordt verder gerekend met deze prijs ter bepaling van de opbrengst
van de dunningen. Voor groepenkappen en eindkappen wordt rekening gehouden met 40€/m³ voor naaldhout.
Kanton 1 (Gellikerheide, Grote Kiewitheide en Lanakerheide) levert een houtopbrengst over 20 jaar van 17.935 m³.
Tegen een opbrengst van 13,59€/m³ levert dit 243.737 euro op. De groepenkappen en eindkappen beslaan in het
totaal 7ha over de 20 jaar en zorgen voor een opbrengst van 79.012 euro. In zijn geheel zal kanton 1 tijdens dit
bosbeheerplan, ruw geschat, 322.749 euro opleveren.
De opbrengst van kantons 2 en 3 (Langenberg en Neerharenheide) is moeilijker te bepalen omdat de kaptabel hier
iets vager werd opgesteld om gaandeweg te kunnen bijsturen en te kunnen sleutelen aan de gepaste maatregelen
die zich op dat moment noodzakelijk stellen. Het is vervolgens niet eenvoudig om de oppervlaktes aan
groepenkappen te kunnen inschatten over de periode van 20 jaar. Wel kan er rekening gehouden worden met
gewone dunningen dewelke aan een kapkwantum van 6,28 m³/jaar over een periode van 20 jaar een houtopbrengst
van om en bij de 30.520 m³ kan opleveren. Tegen een gemiddelde prijs van 13,59€/m³ geeft dit een totaalopbrengst
van 414.777 euro. De voorziene eindkap van bestand Langenberg 19d (3 ha bestaande uit Pc) levert een volume
hout van 666m³. Wanneer een waarde van 40€/m³ verondersteld wordt, brengt dit bestand 26.640 euro op.

5.1.2

JACHT

In 2010 bedroeg de opbrengst van de jachtverpachting van het gebied Lanakerheide + deel Pietersembos, met een
oppervlakte van 87,20 ha, € 989,07. Gemiddeld genomen betekent dit dus 8,68 €/ha.
De verpachting van de 3 bijkomende loten (364,5 ha) zou dan € 3.163,86 opleveren.

5.1.3

SUBSIDIES

Opmaak van een bosbeheerplan
Voor de opmaak van een bosbeheerplan wordt een subsidie toegekend van 200€/ha. Hierbij horen enkel de
bestanden die in strikte zin in een bosbeheerplan worden opgenomen. Dit levert in het geval van Lanaken een
subsidiebedrag op van om en bij de 96.000 euro

Ecologische bosfunctie
Zowel openbare als privé-boseigenaars komen in aanmerking voor een subsidie voor de ecologische bosfunctie. De
voorwaarde om van deze subsidie te kunnen genieten is een beheerplan dat voldoet aan de criteria duurzaam
bosbeheer. Per bestand dat onder één van volgende categorieën valt kan een jaarlijkse subsidie verkregen worden
van €50 per ha (voor 3 en 4). Voor natuurbeheer en bosnatuurdoeltypen (1 en 2) wordt dit bedrag verhoogd tot
€125.

UITGEBREID BOSBEHEERPLAN LANAKEN

ABO NV

92

1.

Natuurbeheer op bestendig bosvrije oppervlakten

2.

Bosnatuurdoeltype volgens natuurrichtplan

3.

Bestanden gedomineerd door inheemse boomsoorten. De bestanden dienen minstens een oppervlakte
van 0,50ha te hebben. Het grondvlak van alle boomsoorten moet voor minstens 90% inheems te zijn. In
bestanden met Grove den dienen ten minste 30 oude (minstens 70 jaar) dennen per hectare te staan.

4.

Erkende zaadbestanden: deze dienen zo beheerd te worden dat de oogst van de zaden ook effectief
mogelijk is.

Bijkomende voorwaarden bepalen dat geen klonen en niet-inheemse soorten mogen aangeplant worden. De
neven- en onderetage dient voor 75% te bestaan uit inheemse soorten. Tot 10 jaar na de toekenning van de
subsidie is het verboden kaalslagen van meer dan 1 hectare uit te voeren. De subsidieaanvraag wordt
ingediend voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie toegekend wordt.

Er komen een aantal privébestanden in aanmerking om een subsidie voor ecologische bosfunctie aan te vragen.
Hiervan zijn er om en bij de 57 ha die kunnen voldoen aan beheer volgens het NRP. Dit levert een subsidiebedrag
van 7.125 euro. Bestanden gedomineerd door inheemse boomsoorten zijn goed voor een geraamd subsidiebedrag
van 1694 euro.
Er wordt verwacht dat alle Grove dennen bestanden tegen het einde van het beheerplan minstens 70 jaar zijn.
Minstens 185 ha zal tegen het einde van het beheerplan omgevormd zijn. Tegen een subsidie van 50€/ha geeft dit
9250 euro over de planperiode. Nog eens 131ha zal in omvorming zijn tegen het einde van het beheerplan.
Ecologisch beheer van open plekken geeft een subsidiebedrag van ongeveer 550 euro.

Herbebossen / bebossen
Een subsidie kan worden toegekend voor zowel privébos als openbaar bos, voor de beplanting, bezaaiing of
natuurlijke verjonging met inheemse boomsoorten. Voor een herbebossing van Grove den na inheems loofhout
wordt geen subsidie toegekend.
Het kan gaan om herbebossing (heraanplanting na kaalkap van een stuk bos) of bebossing (aanleg van nieuw bos).
De minimum oppervlakte per dossier bedraagt 0.50 hectare. Ook kleinere oppervlakten, eventueel van meerdere
boseigenaars, kunnen in aanmerking komen voor zover ze minder dan 1 kilometer van elkaar verwijderd liggen.
De eigenaar waarvan de (her)-bebossing gesubsidieerd wordt door de overheid, engageert zich om het bos niet te
kappen of de bestemming ervan te wijzigen voor een periode van 20 jaar. De aanvrager van de subsidie verbindt er
zicht toe geen andere subsidie aan te vragen voor de (her)-bebossing van hetzelfde terrein.

Tabel 2: Overzicht van de hoofdboomsoorten met aanplantingssubsidie
Hoofdboomsoorten met aanplantingssubsidie
Boomsoort

Aanplantingssubsidie Stamtal/ha*

Zomereik

2000
3.200 euro/hectare

Wintereik
Es
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Beuk

1600

Zoete kers

1600

Haagbeuk

2000

Linde

2.000 euro/hectare

2000

Zwarte els

2000

Berk

2000

Olm

1600

Gewone esdoorn

1600

Wilg

2000
1.500 euro/hectare

Ratelpopulier

1600

Grauwe abeel

123

Grove den

2500

* 2500= plantverband 2m*2m; 2000 = plantverband 2m*2.5m; 1600= 2.5m*2.5m;

Extra subsidies kunnen bekomen worden voor:


bijmenging of onderetage, mits advies Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW): €500/ha



gebruik van een aanbevolen herkomst: €250/ha

Voor compenserende bebossingen in het kader van het 'Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere
regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing' worden geen subsidies
toegekend.
De subsidie voor herbebossen met eik na eindkap of groepenkap bedraagt 3.700 euro. Ook in geval van natuurlijke
verjonging kunnen we met dit bedrag rekenen.

Openstellen
Voor de subsidie voor openstelling komen enkel privé-eigenaars in aanmerking. De subsidie wordt jaarlijks
toegekend. De aanvraag dient ingediend te worden voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor
de subsidies gevraagd worden.
In principe moet het bos waarvoor een subsidie is toegekend het hele jaar door opengesteld zijn. Om ecologische
redenen kan besloten worden het bos maximaal voor een periode van 5 maanden af te sluiten. Om jachtredenen
kan een privébos tijdelijk worden afgesloten met behoud van de subsidie voor een periode van maximaal 30 dagen.
Op zon- en feestdagen dient het bos steeds opengesteld te zijn.
Per meter opengestelde weg kan een bedrag van €2 toegekend worden, met een maximum van €50 per ha. In een
bos kan ook een speelzone afgebakend worden. Hiervoor kan een subsidie van €100 per ha verkregen worden.

5.1.4

ANDERE INKOMSTEN

De gemeente Lanaken verkrijgt ook inkomsten uit de concessieovereenkomst met het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap (voor (delen van) bestanden 14a, 14b, 14c, 19g).
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Daarnaast worden de weilanden ter hoogte van Gellikerheide en Grote Kiewitheide verpacht.
De gemeente voorziet jaarlijks € 30.000 in de begroting voor bosbeheer. Er wordt echter binnen de gemeente
voorgesteld om dit bedrag te verhogen tot € 50.000 per jaar.

5.2
5.2.1

KOSTEN
HERBEBOSSEN NA GROEPENKAP OF EINDKAP

Voor herbebossen na een groepenkap of eindkap wordt rekening gehouden met een totaalkost van 5.000 €/ha.
Voor de gemeentebossen van kanton 1 komt dit op een 7ha over een periode van 20 jaar. Dit komt neer op een
herbebossingskost van 35.000 €.
De exacte oppervlakte van kantons 2 en 3 waarvoor kunstmatige verjonging noodzakelijk zal zijn is niet gekend. Het
is dan ook moeilijk om hiervoor een kostprijs in te schatten.
Voor de privébossen wordt over de totale looptijd van het beheerplan 17 ha gekapt (groepenkap of eindkap)
waarvan ongeveer 5,5ha (mogelijks) kunstmatig verjongd (zal moeten) worden. Hierbij is eveneens het reeds
kaalgekapte bestand 21a gerekend. Dit geeft dus een kost van 27.500 euro.
Er zijn geen overige braakliggende terreinen die zullen bebost worden tijdens dit beheerplan.

5.2.2

VRIJSTELLEN

Uit een ander studie blijkt dat voor vrijstellingen de kosten geraamd kunnen worden op 900 €/ha per keer. Er wordt
aangenomen dat er drie vrijstellingen noodzakelijk zullen zijn.
Gemeentebossen kanton 3: 7ha aan drie keer 900€/ha geeft een kostprijs van 18.900 euro. Zoals eerder opgemerkt
is de oppervlakte kunstmatige verjonging voor kantons 2 en 3 moeilijker te bepalen.
Voor de privébossen geeft dit een oppervlakte van 5,5ha met een vrijstellingskost van 2.700€/ha, en aldus een
totaalkost van 14.850 euro.

5.2.3

EXOTENBESTRIJDING

De bestrijding van Amerikaanse vogelkers zou kunnen gebeuren via de bevolking. De bevolking kan dan (eventueel
met behulp van een waarborgsysteem) Amerikaanse vogelkers als brandhout kunnen gebruiken op voorwaarde dat
zij ook instaan voor de nabehandeling.
In dat geval zou bestrijding en nabehandeling kosteloos kunnen zijn voor de gemeente Lanaken.
Wanneer dit niet het geval zou zijn lopen de kosten voor bestrijding en nabehandeling snel hoog op. Er moet voor de
bestrijding namelijk rekening gehouden worden met een 1000 €/ha. De nabehandeling kan ingeschat worden op 250
€/ha.
Prioritair te behandelen zijn de gebieden met zeer hoge ecologische potentie. Met nadruk op de gebieden die
grenzen aan de Vallei van de Ziepbeek. In die zone is reeds een deel van de Amerikaanse vogelkers bestreden.
Hierna kan de zone met hoge en nadien de zone met matig ecologische potentie aangepakt worden. Belangrijk
hierbij is om te werken per gebied waarbij de volledige behandeling achtereenvolgens doorlopen wordt (zowel
hoofdbehandeling als de noodzakelijke nabehandelingen).
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Uit aangeleverde gegevens blijkt dat de exoot in ongeveer een 32ha bestreden werd en onder controle is. Voor de
eenvoud betrekken we de overige oppervlakte bij de berekening van de kostprijs. Dit geeft over het hele beheerplan
een totale hoofdbehandelingskost van 450.000 euro en een nabehandelingskost van 112.500 euro. Dit komt neer op
een totaalkost van 562.500 euro.
Uit gegevens van de bosgroep blijkt dat slechts bij 5 deelnemende eigenaars reeds bestrijding door de bosgroep is
uitgevoerd (samen om en bij de 15 ha). Wanneer alle andere eigenaars zouden beslissen om de Amerikaanse
vogelkers te bestrijden, komt dit op een worst case bedrag van 140.000 euro hoofdbehandeling en 35.000 euro
nabehandeling.
Wanneer de privé-eigenaars de bestrijding laten uitvoeren door de bosgroep kan voor de eigenaars de kostprijs
echter sterk gedrukt worden. Zij betalen slechts een kleine bijdrage in vergelijking tot de werkelijke kost.

5.2.4

MANTEL-ZOOM

In dit bosbeheerplan wordt 9,5ha bosranden voorzien. De zoom neemt hiervan ongeveer een derde van de
oppervlakte in. Deze kruidachtige vegetatie wordt 3- tot 5-jaarlijks gemaaid en wordt meegerekend onder het
maaibeheer van de open plekken.
De mantel wordt om de 15 jaar afgezet. Dit kan via brandhoutloten voor de bevolking, waardoor dit voor de
gemeentebossen kosteloos kan zijn.
Ook het open maken van randen rond waterpartijen (enkel bij privé-eigenaars) valt hieronder.

5.2.5

MAAIBEHEER

Als totaalkost voor het maaibeheer kan, ruim geschat, een totaalkost van 700€/ha aangerekend worden voor maaien
met de noodzakelijke afvoer van het maaisel inbegrepen.
Enkele permanent open ruimtes dienen gemaaid te worden. Deze graslanden bevinden zich momenteel allemaal in
privébezit docht er zijn ook enkele verpachte weilanden die in de toekomst ook mee ecologisch beheerd kunnen
worden.
Ook de zoom van de mantel-zoomvegetaties (in te schatten als max. een derde van de mantel-zoomoppervlakte)
moeten gemaaid worden. Dit gebeurt één keer om de 3 à 5 jaar. Aan een kostprijs van 700€/ha geeft dit voor een 3jaarlijkse oppervlakte van 6,5ha een totale kostprijs van 27.300 euro over de looptijd van dit beheerplan.
Momenteel is er eveneens nog 1,9ha verpacht als weiland. Wanneer de gemeente deze weilanden in de loop van
het beheerplan terug in handen zou krijgen en deze ecologisch beheren als hooiland (2x maaien per jaar mét afvoer
van maaisel) dan zou dit een extra kost opleveren van 2.660 €/jaar in beheer.
Vochtig grasland in privébezit: 2,76 één keer maaien per jaar, geeft aan dezelfde kostprijs een totale kostprijs over
een periode van 20 jaar van 38.640 euro.
Samengevat betekent dit op gemeentelijk niveau een geraamde kost van 27.300 euro voor de bosranden eventueel
in de loop van het beheerplan aangevuld met de momenteel nog verpachte weilanden voor 2.660 euro per jaar
ecologisch beheer.

5.2.6

PLAGGEN EN FREZEN

Ook voor plaggen en frezen wordt rekening gehouden met een kost van ca. 700 €/ha.
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In de loop van het beheerplan wordt voorzien om bestand Langenberg 19d te kappen en in te richten voor de
ontwikkeling van vochtige heide. Er moet van dit bestand nog 3 ha omgevormd worden. Dit geeft een geraamde kost
van 21.000 euro voor de totale oppervlakte.
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