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Deel 1 Verkenning 
 
De verkenningsnota voor het plangebied werd goedgekeurd op 12/08/2019 met registratienummer 
NBP/AN/18/0030 en is terug te vinden in bijlage 1. 
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Deel 2 Inventaris 
1 Inleiding  
 
Het plangebied is gelegen te Brecht ten noorden van de dorpskern van Sint-Job-in-‘t-Goor. Het plangebied 
wordt door het kanaal Dessel-Schoten in twee gesneden waarbij de Merel zich ten noorden van het kanaal 
bevindt. De Bergeyckse Bossen zijn naar Vlaamse normen al van een behoorlijke omvang, maar ligt bovendien 
niet geïsoleerd. Ze maakt deel uit van de Brechtse Heide, waar een mozaïek bestaat van natuurgebieden, 
bossen en landbouwgebieden met een zekere ecologische waarde. Naast de ligging van het zuidelijk deel (ten 
zuiden van het kanaal) in het beschermd cultuurhistorische landschap “Brechtse Heide” leunt de Bergeyck aan 
de Halfvenheide met o.a. het Marbelenven (NP) en verderop gelegen de Kooldries/Hoofsweer (NP/ANB). Ten 
noorden van De Merel en het noordelijk deel van de Bergeyck is het Groot Schietveld van Brecht gelegen. Voor 
het deel dat gelegen is in het cultuurhistorisch landschap “Brechtse Heide” werd in 2009 een goedgekeurd 
erfgoedbeheerplan (dd 30/10/2009) opgemaakt door de cel Natuur en Landschap van de provincie Antwerpen. 
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2 Indeling in beheereenheden 
 
Het projectgebied wordt ingedeeld in 76 beheereenheden verdeeld over 2 beheerblokken zijnde: De Merel en 
de Bergeyckse Bossen. De Merel staat los van het gemeentelijk bos “De Merel” dat meer westelijk gelegen is. 
 
De beheereenheden worden weergegeven op Kaart 4. 
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3 Landschapshistorische beschrijving (deels naar Landschapsbeheerplan “Brechts heide”, prov. Antwerpen, 

2009) 
 
3.1 Historiek 
 
Binnen de perimeter van het beheerplan zijn 2 CAI-vindplaatsen gekend (zie ook kaart 3), namelijk ter hoogte 
van De Merel (100516) en thv BE10a. Het betreft enerzijds een grafheuvel uit de Metaaltijden en anderzijds 
sporen van een ‘Celtic field’ (een specifieke akkervorm bestaande uit systemen van rechthoekige omwalde 
akkers van ca. 40 bij 40 meter, datering: late Bronstijd-Romeinse tijd). 
 
Het plangebied maakt deel uit van beschermd cultuurhistorisch landschap de Brechtse Heide. Het landschap 
van de Brechtse Heide vormt een uitgestrekte open ruimte binnen de bewoningskernen van Brecht, Sint-
Lenaerts, Sint-Job-in-‘t-Goor en Westmalle en maakte historisch deel uit van een groot heidegebied; de ‘ 
Westmalsche Heide’. Daarmee vertegenwoordigt dit landschap één van de grootste behoorlijk gaaf bewaarde 
landschappen van de provincie Antwerpen. Op de Ferrariskaart (1771-1778) is duidelijk te zien dat het 
landschap in de 18e eeuw quasi niet werd ontwikkeld; het betrof een open heidelandschap met slechts 
bewerkte grond rondom de dorpskernen. De heide werd gebruikt als weiland voor schapen, turf uit de 
vennetjes en het steken van heideplaggen. Bodemgebruik als weiland of landbouwgebied is binnen het 
plangebied zeer beperkt aanwezig in het noordoosten (BHE 1a en 1b in de Merel) en het zuiden (BHE 9c). Deze 
laatste betreft dus een landbouwenclave die op heden nog aanwezig is.  
 
Het plangebied en omgeving evolueerde dus als een cultuurlandschap met heide, landduinen en vennen. Door 
de verschillende menselijke invloeden is er een hele variatie aan biotooptypen ontstaan. Over het gehele 
gebied vindt men op heden geïsoleerde heiderelicten, vennen en heidevegetatie (droge tot natte) terug.  
 

 
Figuur 1: Ferrariskaart, met aanduiding historische landbouwenclaves in de heide (blauw) 
 
Door de eeuwen heen werd door grondeigenaars de heide ontgonnen en beplant met naaldbos. Op de 
Vandermaelenkaart is reeds te zien dat een deel van het plangebied werd bebost, in hoofdzaak ter hoogte van 
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Sint Job in ‘t Goor. De ontginning van de heide en omzetting naar bos voor houtproductie en jacht, en 
landbouw door bemesting raakte in een stroomversnelling met de aanleg van het kanaal Dessel-Schoten (1863-
1874), waarlangs hout kon worden vervoerd. Noordoostelijk van het plangebied vond ook ontginning van de 
aanwezige ondiepe kleilaag plaats, waarvan de kleiputten van natuurgebied De Kooldries onder Brecht nu 
getuige zijn. Op deze historische kaarten, zeker de topografische kaart van het depot de la Guerre (1860-1873) 
is tevens te zien dat enkele percelen in landbouwgebruik binnen de boszones (bhe’s 9c en 10a)  historisch open 
landschap betreffen, en niet zijn bebost. Ter hoogte van het plangebied zijn nog vennen terug te vinden die 
reeds op de Vandermaelenkaart terug te vinden zijn zoals het ven gelegen thv de Halfvenheide (10n). 
 

 
Figuur 2 Vandermaelenkaart  (1864-1854) 
 

 
Figuur 3: kaart Depot De la Guerre (1860-1873) 
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Op heden is het plangebied bijna volledig omgezet naar naaldhoutaanplant, afgewisseld met percelen akker- 
en weiland. Het merendeel van de bebossing vond plaats in de 19e eeuw en eerste helft van de 20e eeuw, in 
hoofdzaak op initiatief van de families Bosschaert en de Bergeyck. Heiderelicten zijn niet vlakdekkend 
aanwezig, maar komen verspreid voor. Rond deelgebied de Merel werd een deel van de bosaanplantingen die 
op de kaarten van het Depot de la Guerre te zien zijn terug omgezet naar landbouw in de 20e eeuw, in percelen 
1a en 1b daarentegen is bosontwikkeling in gang gezet. De slechte ontwatering op de waterscheidingskam en 
de kleilagen bedekt met overwegend zandige bodems (zie verder)  maken dat het gebied gekenmerkt wordt 
door een heel variabele waterhuishouding en bodemgebruik. De droogste gedeelten zijn bedekt met 
naaldbomen (gesloten landschap), de natste bestaan uit weilanden (open landschap). De betere gronden 
worden gebruikt als akkerland en bevinden zich in het mozaïeklandschap. Voorliggend plangebied is vooral in 
de gesloten sfeer gelegen, het plangebied wordt gekenmerkt door bosaanplant op zandgrond. Deze bestaat uit 
een droge landduin bij Sint-Job in’t Goor, en verder uit nattere podzolgronden (zie verder). Er zijn 
heidekenmerken aanwezig in de ondergroei van het bos en langs de hoogspanningslijn die wijzen op het 
heideverleden van het plangebied. Ook zijn verschillende grotendeels dichtgegroeide vennen aanwezig. Ook 
deelgebied De Merel is grotendeels gesloten bosaanplant, omgeven door zeer open landbouwlandschap.  
 

 
Figuur 4: historische luchtfoto (1971) 
 
De evolutie in landsgebruik die hierboven wordt beschreven kan voor een groot deel van het beheerplangebied 
(exclusief zones ten noorden van het kanaal, waaronder de Merel) worden samengevat aan de hand van 
onderstaande historische kaartreeks uit het beheerplan voor beschermd landschap Brechtse heide (cel natuur 
en landschap Provincie Antwerpen, 2009). Het historische heidegebied werd door de eeuwen heen omgezet 
naar bos, en lokaal in landbouwexploitatie genomen. Op basis van de historische kaarten is heide het langst 
aanwezig gebleven ter hoogte van BHE’s 7c, 9a, 10e en 10j. Andere op te merken historische relicten betreffen 
het ven in BHE 10n, en de landbouwenclave met historisch karakter in BHE 9c. 
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Figuur 5: historische kaartreeks met landgebruik uit landschapsbeheerplan Brechtse Heide (provincie Antwerpen, 2009) met 
ruwe contour voorliggend beheerplan in blauw. 
 
Opmerkelijk is het voorkomen van enkele bunkers in het plangebied uit de Eerste Wereldoorlog. Met name ter 
hoogte van 1b en 10k komen twee bunkers voor die onderdeel uitmaakten van “Turnhoutkanalstellung”. 
Vooral de half ingegraven bunker op het talud te 10k is nog in een goede staat. 
Ter hoogte van De Merel komt een voormalige stortplaats voor getuige de vele scherven die op nabijgelegen 
landbouwgronden naar boven komen. In de periode 1897-1925 werden grote delen van het domein gebruikt 
voor de verwijdering van huis- en straatvuil van de Stad Antwerpen. Het vuil werd aangebracht in een laag van 
ca. 45 cm. In totaal werd 4.500 ton huis- en straatvuil per ha verwerkt. 
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3.2 Kenmerken vroeger beheer 
 
In het bijzonder voor de bosgebieden van de Bergeyck werd in 1994 een beperkt bosbeheerplan opgemaakt. 
Tot dan toe betrof het beheer het in stand houden van de bosaanplant. Deze was in de decennia hiervoor vrij 
onaangeroerd gebleven en zo zeer uniform in leeftijd. Het bos werd hierop in de periode 1994-2004 vooral 
beheerd met economische doeleinden, er werd dus steeds hooghout nagestreefd, geen hak-of 
middelhoutbeheer. Hakhout werd actief omgevormd naar hooghout door kaalkap en heraanplant. Hierbij ging 
het om ca 3,43 hectare ter hoogte van de actuele beheerseenheden 9b, 2d, 5g en 10j. Om een economisch 
rendabel bosbestand te ontwikkelen werd een mix opgesteld van plaatselijke dunningskappen en uiteindelijk 
van eindkappen en daaropvolgende heraanplant. Herbebossing gebeurde vooral met Amerikaanse eik, 
Corsicaanse den, lork en douglasspar. Verder voorzag dit beheerplan in de aanleg van talrijke brandgangen en 
boswegen. 
 
Dit beheer werd middels een beperkt bosbeheerplan tot op heden verdergezet, waarbij er meer werd ingezet 
op natuurlijke verjonging in enkele percelen, waardoor er momenteel sprake is van een onderetage met 
natuurlijke verjonging, zij het vooral van naaldhout. Ook natuurlijke verjonging van Zomereik werd 
gestimuleerd. Ook werden enkel natte zones uit productie genomen. Deze werden gereserveerd voor meer 
ecologische bosfunctie. De dunningskappen werden om de zes jaar voorzien, met een facultatieve kap elke drie 
jaar hiertussen. Op enkele percelen werden specifieke groepen bomen gekapt in plaats van een dunningskap. 
 
Grootste aandachtspunt of struikelblok voor het ecologisch beter functioneren van het boscomplex was en 
blijft de dominantie van rododendron en Amerikaanse vogelkers , en het daardoor grotendeels ontbreken van 
een ecologisch waardevolle struiklaag en onderetage, en het moeilijk verlopen van natuurlijke verjonging van 
loofhoutsoorten.  
 
Na het in beheer nemen van de percelen door ANB werd gestart met de bestrijding van exoten, het aanduiden 
van toekomstbomen (zie bijlage 4 voor de reeds aangeduide toekomstbomen) met ruimingspistes en het 
verwijderen van allerhande afval en jachtinfrastructuur. 
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4 Abiotiek 
 
4.1 Reliëf 
 
4.2 Bodem en geologie 
 
Zie kaart 5. 
 
Het studiegebied is gelegen op de Cuesta van de Formatie van de Kempen. Deze heuvelrug loopt van het 
noordwesten naar het zuidoosten doorheen de Brechtse heide en vormt tevens de scheidingslijn tussen het 
Schele- en Maasbekken. Het hoogste punt van de heuvelrug in de omgeving is 32 m TAW. De cuesta is in 
hoofdzaak samengesteld uit een kleilaag (formaties van Malle en Weelde). De bodemtypering op maaiveld 
echter bestaat in het plangebied voor quasi de volledige oppervlakte uit quartair zand. Lokaal is deze zandlaag 
geaccumuleerd tot landduinen, elders gaat het om nat tot vochtig zand. Het landduin beslaat een aanzienlijk 
deel van de westelijke grens van het plangebied (BHE’s 5a tot g, 7e). Elders domineren natte tot matig natte 
zandbodems. Het voorkomen van natte zanden in het plangebied is enerzijds te wijten aan podzolprofiel dat 
insijpelend regenwater verhindert (bodemtype Zeg). Ook is op sommige plaatsen de dekzandlaag dun tot zeer 
dun (1 tot 4 meter). De bovenvermelde kleilaag is dus lokaal erg dicht tot tegen het maaiveld gelegen, hierdoor 
ontstaat lokaal een zeer slecht waterdoorlatende bodem, met ontstaan van vennetjes daar waar regenwater 
zich op een kleilens accumuleert. In BHE 1 h is een dergelijk ven aanwezig. Door de dominantie van 
zandbodems met net daaronder een zand en kleilaag is dit systeem ook erg gevoelig aan verdroging, het 
grondwater is vrij ondiep gelegen maar zakt snel weg in tijden van droogte, de kleilagen vormen tevens een 
omgekeerde barrière voor een terug stijgende grondwatertafel.  
 

 
Figuur 6: Virtuele boring (DOV) thv BHE 1h 
 
4.3 Oppervlaktewater 
 
Het plangebied wordt doorsneden door het kanaal Dessel-Schoten, een bevaarbare waterloop. Verder 
ontspringen in of rechtstreeks ter hoogte van de Bergeryck enkele beken die afwaarts het plangebied 
samenkomen en afwateren naar het Klein Schijn: een naamloze waterloop ‘4107’, de Heidebeek en de 
Hofbeek. Deelgebied De Merel is aan de overzijde van de heuvelrug gelegen in de Maasvallei. Hier is geen 
geklasseerde waterloop binnen het plangebied gelegen, grenst het deelgebied rechtstreeks aan de Hoge 
akkerloop. Vooral de Heidebeek en zijbeken vormen een belangrijk aandachtspunt binnen het beheerplan 
aangezien deze waterlopen hoge piekdebieten vertonen door drainage van de omliggende landbouwpercelen. 
 
Hiernaast wordt het plangebied gekenmerkt door een fijnmazig netwerk van rabatten en afwateringsgrachten, 
duidelijk te zien op onderstaande kaarten uit Het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen: 
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Figuur 7: hydrologie rond het plangebied 
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Figuur 8: DHM Bergeyck noord 
 

 
Figuur 9: DHM Hillshade Bergeyck zuid 
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Figuur 10 DHM ‘hillshade’ de Merel 
 
Van de waterlopen in het studiegebied zijn beperkt kwaliteitsgegevens voorhanden. De VMM gebruikt voor de 
beoordeling van de fysisch chemische waterkwaliteit de Prati-index voor zuurstofverzadiging (PIO). Deze index 
krijgt een slechte score bij lage zuurstofconcentraties, maar ook bij oververzadiging. Oververzadiging treedt 
immers op bij eutrofiëring – een verschijnsel dat de waterkwaliteit aantast.  
 
De bekomen resultaten krijgen volgende beoordeling. Let wel: een hogere index wijst op een slechtere 
kwaliteit. 
 

PIO  Klasse  Kleur  Beoordeling  

0 – 1 1 blauw niet verontreinigd 
>1 – 2 2 groen aanvaardbaar 
>2 – 4 3 geel matig verontreinigd 
>4 – 8 4  oranje  verontreinigd 
>8 – 16 5 rood zwaar verontreinigd 
>16 6 zwart zeer zwaar verontreinigd 

 
Ook wordt de waterkwaliteit gemeten aan de hand van de biologische waterkwaliteit. Deze index steunt op de 
aan- of afwezigheid van macro-invertebraten in het water. Ongewervelden, zoals insectenlarven, weekdieren, 
kreeftachtigen, wormen, die met het blote oog waarneembaar zijn, beschouwt men als macro-invertebraten.  
 
De Biotische Index evalueert de waterkwaliteit over een ruimere tijdspanne. De indexwaarde schommelt 
tussen 0 (zeer slechte kwaliteit) en 10 (zeer goede kwaliteit). 
 
De bekomen resultaten krijgen volgende beoordeling: 
 

BBI  Kleur  Beoordeling  
9 – 10 blauw zeer goede kwaliteit 
7 – 8 groen goede kwaliteit 
5 – 6 geel matige kwaliteit 
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BBI  Kleur  Beoordeling  
3 – 4 oranje slechte kwaliteit 
1 – 2 rood zeer slechte kwaliteit 
0 zwart uiterst slechte kwaliteit 

 
  
Heidebeek: 
 
De Heidebeek loopt zuidelijk door het plangebied, en ontspringt hogerop in heet plateau. De waterkwaliteit 
wordt op basis van de Prati index als goed tot zeer goed beoordeeld de laatste jaren. Er zijn geen gegevens van 
de BBI beschikbaar. 
 

 
 
Verder werd ook de voedselrijkdom van het water gemonsterd; te veel nitraten en nitrieten in het water leiden 
tot eutrofiëring van de waterloop.  
Uit de meetreeks voor de Heidebeek blijkt een vrij stabiele nitraatconcentratie, met uitschieters in negatieve 
zin. In het bijzonder de laatste jaren zijn er ruime overschrijdingen van de norm voor nitraten, mogelijk te 
wijten aan de landbouwpraktijk langs de bovenloop van de beek. 
 

 
 
Hoge akkerloop 
 
Voor de Hoge akkerloop, die nabij deelgebied de Merel loopt, zijn maar beperkt gegevens voorhanden, recente 
meetresultaten ontbreken. De waterkwaliteit op basis van de BBI en de Prati-index is er matig.  
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4.4 Ven- en grondwaterchemie 
 
In tegenstelling tot de hoger gelegen vennen/vochtige heiderelicten op de hoger gelegen cuestarug (ter hoogte 
van het kanaal) die met regenwater gevoed zijn (zuur, mineraalloos en oligotroof) zijn de venrelicten ter hoogte 
van het zuidelijk plangebied (bvb te 9a) vermoedelijk kwelgevoed en aldus weinig mineraalhoudend en licht 
mesotroof. De vennen die gelegen zijn op de cuestarug ter hoogte van het plangebied (zijnde thv de 
Halfvenheide, 10n en ter hoogte van de potentiële venlocatie 1i) staan in contact met lemiger of kleiiger laag, 
kleiplaat of lemig bodemsubstraat en hebben een afzonderlijke geïsoleerde hangwatertafel. Deze vennen die 
niet ver van het kanaal gelegen zijn worden vermoedelijk onrechtstreeks gevoed met kanaalwater en hebben 
daarom een peil afhankelijk van het waterpeil in het kanaal en zijn naar samenstelling beïnvloed door het 
basisch kalkhoudend en licht sulfaathoudend kanaalwater (pH gebufferd). Deze invloed kan gemakkelijk 1,5 km 
ver van het kanaal reiken. (Landschapsbeheerplan Brechtse Heide, 2009). 
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5 Biotiek 
 
5.1 Beschrijving van de actuele vegetatie 
 
In 2018 en 2020 werd het volledige projectgebied opnieuw gekarteerd volgens de typologie van de BWK door 
de terreinploeg van ANB en het studiebureau Sweco aangezien de laatste kartering dateert van 2003-2006. Dit 
resulteert in een actuele vegetatiekaart gebiedsdekkend voor het hele gebied. Kaart 6 heeft de geactualiseerde 
BWK-kaart weer. Hieraan gekoppeld werd een geactualiseerde vegetatie/habitatkaart opgemaakt (zie kaart 7). 
Indien van toepassing werd het overeenkomstig Europees habitattype of regionaal belangrijk biotoop 
toegekend. Tabel 5-1 heeft hiervan een overzicht met hun respectievelijke oppervlakte. In het kader van 
voorliggend beheerplan werd de BWK en habitatkaart dus substantieel bijgewerkt. 
 
5.1.1 Vegetatiekartering projectgebied (actualisatie BWK en habitatkaart) 
 
De Biologische Waarderingskaart vormt een basisdocument voor het natuurbehoud in Vlaanderen. Het is de 
enige beschikbare gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse biotopen en wordt daarom algemeen 
aangewend als referentiekader. De Biologische Waarderingskaarten leveren nuttige informatie betreffende de 
toestand en betekenis van het natuurlijk milieu. Een belangrijk toepassingsgebied is de implementatie van de 
EU Habitatrichtlijn, waaronder de opmaak van kaarten van de Natura 2000 habitats en het onderzoek naar de 
staat van instandhouding van die habitats (zie § 5.1.3).  
 
De inventarisatie van de Biologische Waarderingskaart gebeurt aan de hand van een vooraf bepaalde set 
karteringseenheden. Deze zijn geordend in een aantal klassen. Elke klasse bevat diverse karteringseenheden. 
Tabel 5-1 geeft een overzicht van de gekarteerde eenheden en hun relatief aandeel op het terrein. De 
oppervlakteverdeling is gebaseerd op de dominerende vegetatietypes per eenheid.  
 
Tabel 5-1: Overzicht van de actuele vegetatietypes en habitattypes in het plangebied (op basis van actualisaties van 
terreinwerk 2019). 

Omschrijving Habitattype/rbb1 BWK-typologie Oppervlakte (ha) 

Plassen en vijvers    

Eutrofe plas gh ae 0,23 

Oligotroof tot mesotroof water gh ao(-) 0,06 

Bos en opgaand houtig    

(Zuur) eikenbos (Fago-Quercetum) 9120*/9190* Qb 47,72 
Begroeide dijken gh kd+kh(..) 1,58 
Populierenaanplanten gh lhb 1,27 

Naaldhoutaanplant ex. Grove den gh pi/pmb/pmc/pmh/pms 30,09 

Aanplanten grove den rbbppm* ppi/ppmb/ppmc/ppmh/Qb 196,5 
Bomenrijen gh kb(…) 3,11 
Houtkanten gh Kh(..) 0,84 
Aanplant gh n 8,23 
Opslag gh sz 1,82 

Kapvlakte gh se 0,72 

Graslanden    

Struisgrasvegetaties Rbbha ha 0,52 
Pitrusgrasland gh hj/hjb 0,62 
Soortenarme graslanden gh hp 5,5 
Soortenrijke graslanden gh hp* 2,81 

Ruigten gh hr 0,41 
Heiden    

gedegradeerde heide met dominantie pijpenstrootje 4010 cm/cmb 1,63 

                                                      
1 * = habitat slechts gedeeltelijk aanwezig binnen de gekarteerde eenheid 
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Omschrijving Habitattype/rbb1 BWK-typologie Oppervlakte (ha) 

Struwelen    

Wilgenstruweel op voedselrijke bodem rbbsf sf/sf- 0,36 

Akkers    

Akkers/temp. gras op zandige grond gh Bs/hx 8,4 

Urbaan    

Divers gh uv/ua 0,44 

Andere    

Pioniersvegetaties en ruigten op vergraven grond gh Ku/Ku+ 1,44 

Poel gh Kn 0,06 

 

 
Figuur 11: Procentuele verdeling over de verschillende hoofdtypes heen. 
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Figuur 12: Procentuele verdeling van de verschillende bostypes binnen het plangebied. 

 
5.1.2 Habitatkaart 
 
Zie kaart 7 
 
Hieronder worden de afzonderlijke habitattypes, regionaal belangrijke biotopen en vegetaties besproken. Tevens 
wordt de lokale staat van instandhouding besproken. 
 
Duinen en heide 
 
4010 Vochtige heide met Erica tetralix 
 
Vochtige heide met dopheide komt strikt genomen niet voor binnen het plangebied. Wel komen er grote 
vlekken met dominantie van pijpenstrootje voor ter hoogte van de Halfvenheide (10n) en ten noorden van het 
kanaal (1i).  Sleutelsoorten komen bijna niet voor binnen de percelen met uitzondering van wat veelstengelige 
veldbies, veenmossen en hier en daar wat zwarte zegge als indicator voor zuur laagveen. Lokaal beginnen de 
open plekken te verbossen met berk, grove den en geoorde wilg. Vermoedelijk heeft de verdroging van het 
terrein (oa lokaal drainagegreppels) en dan voornamelijk thv 10n, de sterk wisselende grondwaterstanden en 
stikstofdepositie een sterk negatief effect op deze percelen. 
Verhogen diep grondwater is één sturende factor waaraan we waarschijnlijk niets kunnen veranderen maar 
verhogen van infiltratie van lokaal grondwater en het verminderen versnelde afvoer van lokaal water is wel een 
sturende factor die we kunnen beïnvloeden. 
 



 

23 
 

 
Foto: sterke vergrassing met pijpenstrootje en aanwezigheid van historische drainagegreppels thv Halfvenheide (10n) 
zorgen voor een slechte staat van instandhouding. 
 
Graslanden 
 
Rbbha struisgraslanden en 6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems (subtypes droge 
heischrale en soortenrijke struisgraslanden 
 
Soortenrijke (hei)schrale graslanden komen momenteel niet voor binnen het plangebied hoewel er onder de 
hoogspanningsleiding thv 2a reeds verschillende sleutelsoorten voorkomen die aangeven hoe snel de evolutie 
vanuit landbouwgrond kan gaan (nu al minstens rbbha). Hier is lokaal veelbloemige veldbies, kruipganzerik en 
mannetjesereprijs, schapenzuring bijzonder abundant aangevuld met soorten als hondsviooltje, 
bosdroogbloem, tormentil, pilzegge, oranje havikskruid en dwergviltkruid. De vegetatie is er echter nogal vrij 
grazig met veel gladde witbol en ruig met veel Canadese guldenroede, duinriet, sint-janskruid enz. Het is in 
deze zones dat beperkt bremstruweel voorkomt (rbbsg). In de poel in het westelijk deel van 2a komt vrij 
beperkt trekrus en veel veenmos voor als indicator van vochtige heide/heischraal grasland. Verschillende 
bospaden binnen het gebied zijn vrij schraal met soorten als struikheide, pijpenstrootje, liggend walstro, 
tormentil, veelbloemige veldbies…. Het is op deze bospaden dat nog een relictpopulatie van bont dikkopje 
voorkomt. De meeste paden in het gebied zijn echter nog vrij voedselrijk en sterk grazig. Deze zijn eertijds 
ingezaaid ikv de jacht.  
 
Overige niet-habitatwaardige graslanden (hp/hp*/ha°) 
 
Deze groep omvat de meest voedselrijke graslanden van het beheerplangebied. Het betreft twee graslanden in 
de Bergeyckse bossen en De Merel die gehooid (BE9c) of begraasd worden door paarden (ME2f en 2h) of 
runderen (10a noord).  Ze vertonen de grootste gelijkenis met de kamgrasweide (glanshaververbond). De 
combinatie van paardenbloem, gestreepte witbol, vogelmuur, witte klaver, kruipende boterbloem, rood 
zwenkgras, ruige zegge en lokaal wat pinksterbloem is kenmerkend. Gewone hoornbloem, gestreepte witbol, 
witte klaver, kruipende boterbloem, paardenbloem en gewoon struisgras treden steevast op de voorgrond met 
hoge bedekkingen. Veel voorkomende begeleiders zijn gewoon biggenkruid, veldereprijs, Jacobskruiskruid, 
gewoon reukgras, kleine klaver, gewone veldbies, ridderzuring, krulzuring en op de iets schralere delen 
schapenzuring en duizendblad.  
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Bossen 
 
9190/9120 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten en Atlantische zuurminnende beukenbossen 
 
Het aandeel habitatwaardig bos is momenteel binnen het beheerplangebied vrij beperkt (24,3 ha). 
Habitatwaardige eiken-berkenbossen (qb, 9190) met hoofdzakelijk zomereik en berk in de boomlaag en hier en 
daar wat beuk komen hoofdzakelijk voor in De Merel (2b en 2g) en slechts zeer beperkt in de Bergeyck (7a, 
deeltje van 8b en 10k).  Slechts een beperkt aantal percelen zijn op oudboslocaties (Vandermaelen) gelegen (7a 
en 8b).  Wel komen er grote oppervlakten grove dennenaanplanten voor met een uitgesproken 
onder/nevenetage van eiken/berkenbos (ppm/Qb) al dan niet met een kruidlaag met abundant blauwe bosbes, 
struikheide en/of adelaarsvaren (zie verder).   
 
Het aantal habitattypische (oudbos) soorten die hier gevonden worden zijn beperkt in het gebied en beperken 
zich tot blauwe bosbes, wilde kamperfoelie, pijpenstrootje, adelaarsvaren, veelbloemige veldbies, wat struikhei 
en pilzegge. De boomlaag bestaat hoofdzakelijk uit zomereik en berk met voornamelijk spork, lijsterbes en 
lokaal hulst in de struiklaag. Het aandeel exoten (muv Amerikaanse eik) in de eiken-berkenbossen is vrij 
beperkt in tegenstelling tot de naaldhoutpercelen (zie § 5.1.4).  Lokaal zorgt verruiging met braam 
(voornamelijk ten noorden van het kanaal) maar ook de abundante aanwezigheid van pijpenstrootje, 
stekelvaren enz….voor een slechte staat van instandhouding. Ook is het aantal sleutelsoorten in de kruidlaag 
vrij beperkt. 
Oppervlakte, bosconstantie, dood hout criteria en sleutelsoorten in de kruidlaag zijn bijna overal ongunstig. 
 
Hier en daar komen monotone Amerikaanse eikenpercelen (n+quer, Qb+quer) voor en dit over een 
oppervlakte van 14,1 ha. 
 
91E0_vm/mesotroof elzenbroek en voedselrijke wilgenstruwelen (rbbsf) 
 
Hoewel strik genomen geen elzenbroek voorkomt in het gebied zijn er twee zones gelegen langs het kanaal 
Dessel-Schoten die hier enige affiniteit mee vertonen. Deze zones worden gedomineerd door zachte berk (BE 
1a) of zomereik, zachte berk en schietwilg (DM1b) waarbij deze laatste een grotere affiniteit met het elzen-
eikenbos vertoont. De kruidlaag wordt grotendeels gedomineerd door moeraszegge.  
Kleine vlekken wilgenstruweel (rbbsf) komen voor in De Merel (2a en 2b) en zijn vermoedelijk voormalige 
vennen.  
 

 
Foto: berkenbroek met dominantie van moeraszegge ter hoogte van het kanaal (1a) 

 
Naaldbossen 
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Het grootse gedeelte van het plangebied bestaat uit bos, waarbij Grove den de dominante soort is. Sommige 
beplantingen zijn zeer oud met bomen van minstens 100 jaar oud. De oudste percelen bevinden zich in het 
zuidoosten van de Bergeyckse Bossen en enkele percelen ten noorden van het kanaal. Dergelijke percelen 
worden automatisch tot rbbppm gerekend ongeacht de ondergroei. Jongere percelen (maar ouder dan 80 jaar) 
met een ondergroei van eiken-berkenbos (ppm/qb) worden ook tot het habitattype rbbppm gerekend. Omdat 
deze in het verleden regelmatig gedund werden, is de kroonlaag gemengd met soorten als zomereik en ruwe 
berk, die ook in de struiklaag voorkomen. Problematisch binnen het plangebied is het overvloedig voor komen 
van exoten als rhododendron en Amerikaanse vogelkers in de struiklaag (zie ook kaart 8) die elke natuurlijke 
verjonging onderdrukt. Momenteel kan ongeveer de helft van het plangebied (162 ha) tot dit habitattype 
worden gerekend. Verder komen verschillende percelen voor met uitheems naaldhout als lork en Corsikaanse 
den al dan niet in bijmenging met zeeden over een oppervlakte van ongeveer 30 ha. 
 

 
Foto: omnipresente aanwezigheid van rhododendron zorgen voor een sterke onderdrukking van de kruidlaag en de 
natuurlijke verjonging in de Bergeyckse Bossen. 
 
Moerassen en open water 
 
ao - mesotroof water 
Momenteel komen geen vennetjes meer voor in het gebied. Het enig venrestant (cm/ao) is gelegen te 9a en 
heeft sterk te lijden onder ontwatering van de nabijgelegen gracht die recentelijk nog werd uitgediept. Het 
sterk beschaduwd ven  wordt nu volledig ingenomen door pijpenstrootje en veenmos. Hier komen tevens 
storingsindicatoren voor als liesgras en pitrus. Door sterk wisselende waterstanden en waarschijnlijk insijpeling 
van landbouwdrainagewater kunnen deze soorten lokaal talrijk zijn. Dergelijke restanten van vennetjes komen 
ook te 9b voor met moerasstruisgras, lisdodde, pijpenstrootje, veenmos en pitrus. Kleinere waterpartijen te 9b 
en 10g worden als eutroof water (ae) gekarteerd. Zeker de poel te 10g was voorheen een vrij voedselarm ven 
maar door sterke beschaduwing, verlanding en slibaccumulatie is de voedselrijkdom hier sterk toegenomen 
met soorten als watervorkje (Riccia sp.), klein kroos, lisdodde, waternavel, moeraswalstro, grote wederik, 
wolfspoot, sterrenkroos, pijpenstrootje en pitrus.  
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Foto: eutrofe poel te 9b met storingsindicatoren als klein kroos en lisdodde (door infiltratie landbouwwater?) 
 
Akker 
Momenteel worden geen landbouwgewassen meer geteeld met uitzondering van raaigras (hx). Raaigrasakkers 
worden nog terug gevonden in de Bergeyckse bossen te 10a en 10f. Een deel van 10a was tot 2018 tevens een 
maïsakker maar ligt nu deels braak. De zone onder de hoogspanning werd tot enkele jaren terug beheerd als 
wildakker in kader van de jacht. Een deel van deze percelen is nu geleidelijk aan schraler aan het worden (zie 
hoger), een deel is aan het verbossen met berk, lork en grove den (sz) en een deel kan als soortenrijke ruigte 
(ku/ku*/hr) gecatalogeerd worden. Op de voormalige akkers komt lokaal korenbloem, spurrie, vlasleeuwebek, 
akkerviooltje enz. voor. Daar waar de opslag onlangs werd afgezet ikv de veiligheid (hoogspanning) verschijnt 
massaal pitrus. De meest van de voormalige akkerpercelen hebben vermoedelijk nog een sterk 
fosfaatverzadigde bodem. 
 
5.1.3 Lokale staat van instandhouding 
 
De Europese commissie maakt voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding (LSVI) een 
onderscheid tussen een ‘gunstige’ en een ‘ongunstige staat van instandhouding’, zoals ook in de 
beoordelingstabellen van Oosterlynck et al. (2020) is weergegeven.  
Het aantal habitatwaardige percelen is, muv rbbppm2, binnen het plangebied vrij beperkt. Voor het plangebied 
werd de LSVI slechts bepaald van 9 habitatvlekken met de toekenning van habitattype. De beoordeling werd in 
tabel per beheereenheid in bijlage 2 en 3 weergegeven.  
 
Volgende habitattypes werden beoordeeld: 
Rbbha: grasrijk struisgrasgrasland: 1 (BE2a) 
4010: Vochtige heide met Erica tetralix: 2 (BE1i en BE10n) 
9120_9190: Zuur eiken-beuken/berkenbos: 3 (BE7a, BE10k, DM1a, DM1b, DM2b, DM2g) 
 
De beoordelingsfiches zijn opgebouwd op basis van 3 criteria, met name ‘kenmerkende soorten voor 
kwaliteitsbepaling’, ‘structuurkenmerken’ en ‘verstoringsindicatoren’. De globale beoordeling van de staat van 
instandhouding van een specifiek habitattype gebeurt door eerst afzonderlijk een beoordeling te maken voor 
elk van de beoordelingscriteria. De beoordeling van elke van deze criteria gebeurt door de laagste score te 
                                                      
2 Tot voor kort waren er nog geen criteria beschikbaar voor de beoordeling van structuurrijke grove dennenbetanden 
(rbbppm). 
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weerhouden voor dit criterium. Is bij het criterium ‘verstoring’ het oordeel voor ‘eutrofiëring’ ‘ongunstige 
staat’ en voor ‘vergrassing’ ‘gunstig’ dan is ‘verstoring’ als geheel in een ongunstige staat van instandhouding. 
Dit is het principe van one-out-all-out.  
 
Habitattypes die niet in een gunstige staat van instandhouding verkeren hebben voor 1 of meerdere criteria 
een ongunstige staat van instandhouding. De algemene beoordeling en oorzaken worden in § 5.1.2 en in Tabel 
5-2 weergegeven. De individuele beoordeling per habitatvlek wordt weergegeven in bijlage 2. Voor de 
tekstmatige bespreking wordt naar § 5.1.2 verwezen.  
 
Tabel 5-2: Habitattypes in ongunstige staat van instandhouding: beoordeling en oorzaken 

Habitattype/rbb 
Kenmerkende 

soorten 
Structuurkenmerken Verstoringsindicatoren Oorzaken 

rbbha Gunstig Ongunstig Ongunstig 

- (Co)dominantie van 
grassen 
- Bedekking 
sleutelsoorten 

4010 Ongunstig Ongunstig Ongunstig 

-bedekking 
sleutelsoorten 
- afwezigheid 
dwergstruiken 
- pijpenstrootje 

9120_9190 Ongunstig Meestal Gunstig Meestal ongunstig 

- sleutelsoorten 
- dood hout 
- verruigingsindicatoren 
- MSA 
- bosconstantie 

 
Van de 40,5 ha onderzochte habitatwaardige percelen bevind zich momenteel geen enkele habitatvlek zich in 
een gunstige staat van instandhouding. 
Opmerking, bij deze beoordeling is dat de LSVI-bepaling volgens het one-out-all-out principe een eerder 
strenge benadering is en het een weinig genuanceerd beeld van de toestand geeft, doordat er maar 2 
mogelijke uitkomsten zijn, nl. gunstig en ongunstig. 
 
 
5.1.4 Standaardfiches 
 
Per beheereenheid werd door de terreinploegen van ANB in 2018-2020 een standaardfiche opgemaakt. Deze 
zijn terug te vinden in bijlage 2. Hieronder worden uitsluitend de parameters besproken die beheermatig van 
belang zijn voor het gebied.  
 
Bos 

 Het aandeel exoten is nog aanzienlijk groot. Lokaal komen er zeer hoge concentraties aan exoten voor 
in de struik- en boomlaag van soorten als Rhododendron, Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers. 
Verder komen puntsgewijs exoten voor als bamboe, schijnaardbei, Amerikaans krentenboompje, 
Japanse duizendknoop, spirea sp., bonte gele dovenetel enz. Vooral de percelen ten zuiden van het 
kanaal hebben een zeer groot aandeel invasieve exoten. Kaart 8 geeft de relatieve bedekking weer van 
Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en rhododendron in het beheerplangebied. 

 Boomlaag: naar grondvlak: voornamelijk grove den (73%) gevolgd door zomereik (11%), Corsikaanse 
den (8%) en kleinere percentages Amerikaanse eik (4%), lork (2%), berk en linde. 

 Over het algemeen hebben de meeste beboste percelen (88% v.d. beboste oppervlakte) een 
gemiddeld grondvlak van 20-30 m2/ha 

 Aandeel dood hout is vrij beperkt, het betreft hoofdzakelijk liggend dood hout 
 
Grasland 
Wat de graslanden betreft kan er voor een groot deel verwezen worden naar de bespreking van de LSVI (§5.1.2 
en 5.1.3). 
Vrijwel alle graslanden in het plangebied zijn nog zeer productief (graslandfase 1-2). Muv van de schralere 
percelen onder de hoogspanningsleiding (fase 3 tot lokaal 4). 
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5.2 Flora 
 
Floragegevens zijn, wegens de historische ontoegankelijkheid (privébezit) van het gebied, vrij schaars. De 
meest interessante gegevens zijn afkomstig van eigen (beperkt) terreinwerk, D. Maddelein (ANB) en verder van 
waarnemingen.be. 
 
5.2.1 Mycoflora 
 
Het gebied is amper onderzocht op paddenstoelen. Vermoedelijk kunnen in de nabij toekomst heel wat 
bijzondere soorten gevonden worden die gebonden zijn aan naaldhout. Van de nabijgelegen Poppelaer zijn wel 
vrij veel gegevens bekend. Enkele bijzondere soorten die teruggevonden zijn zijn: bruine kale inktzwam 
(beukendreef in De Merel), gele aderhertenzwam (BE5d) en bruine fluweelboleet (5e/5f). 
 
5.2.2 Flora 
 
Hieronder worden de meest relevante soorten besproken. 
 
De recentste Rode lijst van de hogere planten in Vlaanderen werd opgesteld door Van Landuyt et al. (2006).  
 
Tabel 5-3: Rode lijstsoorten van het beheerplangebied 

NL naam Lat naam KFK RL-status Verspreiding 

Struikhei 
Calluna 
vulgaris 8 achteruitgaand Lokaal, nog het meest algemeen thv perceel 6 

Gewone dophei  Erica tetralix  6 achteruitgaand 
Gemeld door de terreinploegen in perceel 6, echter 
niet teruggevonden 

Dwergviltkruid 
Filago 
minima 

3 kwetsbaar 
Lokaal op open zandige plekken onder de 
hoogspanning te 2a en 10m 

Tormentil  Potentilla 
erecta 

8 achteruitgaand Schaars binnen het beheerplangebied 

Hondsviooltje  Viola canina 3 kwetsbaar 
Waarneming op het voormalig akkerperceel te 2a 
en daar lokaal abundant 

 
Historische floragegevens uit de floradatabank van het INBO wijzen op de actuele potenties van het gebied 
voor (natte) (hei)schrale vegetaties en dan voornamelijk thv dichtgroeide kleine vennetjes in het gebied. In de 
jaren 70 en 80 werden namelijk nog soorten waargenomen zoals soldaatje, kleine zonnedauw, klein nimfkruid 
(oudere gegevens), beenbreek, veenbies, bruine- en witte Snavelbies en bleke bermzegge. Actuele 
waarnemingen van deze soorten ontbreken. Belangrijk is evenwel de nabijgelegen schrale berm van het kanaal 
die als belangrijke corridor kan fungeren voor zaden van (hei)schrale soorten als blauwe knoop, grasklokje, 
scherpe fijnstraal, echte guldenroede enz. 
 
In deelgebied de Merel ontbreken waarnemingen van rodelijstsoorten. Een poel ten zuiden van het bos bevat 
wel bijzondere watergebonden flora zoals zwanenbloem en moeraswederik. 
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Foto: bijzondere hoge heischrale potenties met soorten als dwergviltkruid en hondsviooltje onder de hoogspanningsleiding 
(2a). 
 
5.3 Fauna 
 
Ook faunagegevens zijn vrij schaars. Ook hier zijn de meest interessante gegevens afkomstig van eigen 
(beperkt) terreinwerk, D. Maddelein (ANB) en verder van waarnemingen.be. 
 
5.3.1 Ongewervelden 
 
Dagvlinders 
 
Binnen het beheerplangebied komt 1 rodelijstsoort voor namelijk bont dikkopje (RL bijna in gevaar). 
Vermoedelijk betreft het hier een relictpopulatie (bosdreef tussen 5f en 7a) wegens de kleine aantallen 
waargenomen tijdens het terreinwerk (2 ex) en aangezien er nauwelijks open plekken en open bospaden 
aanwezig zijn in het gebied. Deze soort wordt nog vrij verspreid in de Antwerpse en Limburgse Kempen 
teruggevonden hoewel de populaties op veel plaatsen klein zijn. Ook de populatie in de Bergeyck bevindt zich 
waarschijnlijk op de rand van uitsterven. 
 
Kritische habitatsoorten als heivlinder, heideblauwtje, geelsprietdikkopje en groentje  ontbreken in het gebied. 
De dichtste populatie van heivlinder bevind zich op het Groot en Klein Schietveld te Brecht. Groentje komt voor 
in het Marbelenven op 1,2 km van het plangebied. 
 

 
Foto: open plekken en brede bospaden als laatste refugia voor soorten als bont dikkopje in de Bergeyckse Bossen (bosdreef 
tussen 5f en 7a). 
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Libellen 
 
Binnen het beheerplangebied komt 1 rode lijstsoort voor namelijk glassnijder (RL kwetsbaar). In het voorjaar 
van 2019 en 2020 werden in Vlaanderen opvallend veel glassnijders gezien. Tijdens het terreinwerk werden 
twee exemplaren thv de hoogspanningsleiding waargenomen. Hier werd tevens ook plasrombout en bruine 
winterjuffer waargenomen. Plasrombout en glassnijder hebben waarschijnlijk hun voortplantingslocaties in het 
nabijgelegen kanaal. Ter hoogte van de bospaden in de Bergeyckse bossen werd regelmatig smaragdlibel 
gezien. 
 
In de onmiddellijke omgeving van het plangebied komen ter hoogte van de vennen in de Vraagheide en het 
Marbelenven soorten voor als venwitsnuitlibel (RL bijna in gevaar), koraaljuffer, tengere pantserjuffer en 
tangpantserjuffer (RL Kwetsbaar). De zone ter hoogte van de Halfvenheide/Jan bruinegatheide is bijzonder 
interessant voor libellen met aanvullende soorten als variabele waterjuffer (RL bedreigd), Noordse witsnuitlibel 
(RL kwetsbaar) en nog niet zo heel lang geleden zelfs maanwaterjuffer (RL bedreigd). Mogelijk zijn de vennen 
ter hoogte van de Halfvenheide/Jan bruinegatheide minder zuur door invloed van kalkrijk kanaalwater, dit zou 
voor verschillende soorten interessant zijn. Dit levert belangrijke potenties voor herstel van vennen en poelen 
binnen het plangebied thv het kanaal. 
 
5.3.2 Amfibieën en Reptielen 
 
Er zijn slechts zeer beperkt gegevens van amfibieën aanwezig binnen het plangebied. Net ten zuiden van 
deelgebied ‘De Merel’ is een grote poel in het landbouwgebied gelegen met alpenwatersalamander en bruine 
kikker. Poelkikker werd waargenomen in het verlandde ven te 1i. 
 
Bevestigde aanwezigheid van aangemelde soorten zoals heikikker (vanuit noordelijke heidegebieden) en 
kamsalamander (vanuit de noordoostelijk gelegen kleiputten van de Kooldries/Hoofsweer) ontbreken binnen 
het plangebied, beiden worden wel in de onmiddellijke omgeving waargenomen. Zo komt kamsalamander en 
poelkikker in het landbouwgebied ten westen van de Abdijlaan voor. De heikikker zou in het verleden zijn 
aangetroffen in het plangebied, en een populatie hebben in de ‘Gruttosingel’ ten zuiden van het plangebied en 
net ten noorden van de Bergeyckse bossen te Frans heiveld-Scherpenbergheide. Recente waarnemingen 
ontbreken echter. 
 
Waarnemingen van reptielensoorten ontbreken in het plangebied. In de ruimere omgeving komt 
levendbarende hagedis voor in het noorden (Groot schietveld) en het oosten (gemeentebossen Kaulille en 
Marbelenven). De dichtstbijzijnde populatie is te in het Gravinnenbos ten zuiden van Sint Job in ’t Goor.  
 
5.3.3 Vogels 
 
Een recente gebiedsdekkende inventarisatie van broedvogels is momenteel niet voorhanden. Tijdens de 
terreinbezoeken van 2020 kon de broedvogellijst aangevuld worden. De (uitsluitend beheermatige 
interessante) soorten worden hieronder besproken. 
 
In het plangebied komen in grote hoofdzaak algemene vogelsoorten voor, gelinkt aan het boshabitat. Enkele 
soorten zijn rechtstreeks gelinkt aan omvangrijke bosgebieden, zoals zwarte specht en de middelste bonte 
specht (bvb in oude eiken langs het kanaal). Havik en Zwarte Specht broeden in het gebied, ook de 
aanwezigheid van wespendief en oehoe is vastgesteld, allicht broeden ook deze soorten in het plangebied. Een 
andere broedvogel van de meer natte delen van het boscomplex is de houtsnip, ook deze soort is 
broedverdacht in de Bergeyck. Andere bijzondere bos(rand)soorten die regelmatig werden waargenomen 
betreffen soorten als matkop (noordelijk deel van de Bergeyck), bonte vliegenvanger, goudvink (opvallend 
algemeen) en boompieper (1t op open plek te 6f). Kruisbek is vermoedelijk een invasieve broedvogel in het 
gebied. In de meer gecompartimenteerde landbouwpercelen met bomenrijen rond deelplangebied ‘De Merel’ 
wordt wielewaal waargenomen. 
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5.3.4 Zoogdieren 
 
Gegevens van zoogdieren zijn beperkt. Inzake vleermuizen zijn de bospaden, dreven en vooral het kanaal 
Dessel Schoten van belang. Hierlangs worden gewone dwergvleermuis en watervleermuis waargenomen. 
Laatvlieger, franjestaart en gewone dwergvleermuis foerageren ook in het Coulissenlandschap ten westen van 
de Merel. Momenteel zijn de bunkers in het gebied langs het kanaal nog niet geschikt als overwinteringsobject 
(te droog, te veel licht en vrij toegankelijk).  
In het boscomplex van de Bergeyck is er sprake van een enkel waarneming van boommarter (puntwaarneming 
niet gekend), naast het voorkomen van algemenere bossoorten (Euraziatische eekhoorn, ree,…).  
 
6 Toegankelijkheid en recreatie 
 
Zie kaart 9 
 
6.1 Wandelroutes  
 
Er zijn in en rond Beschermd landschap de Brechtse Heides verschillende wandelroutes in gebruik. Recreatieve 
poorten en vertrekpunten voor deze routes in de buurt betreffen de Vraagstraat in Sint Job in ’t Goor en de 
jachthaven en Brug over het Kanaal Dessel-Schoten bij de Westmallebaan.  
 

- Het De Caterspad (11 km) loopt rond een gedeelte van de Brechtse Heide vanuit de Vaartstraat, via de 
Sint Jobbaan wordt een deel van de Bergeyckse bossen doorkruist 

- Het Trapistinnenpad (17 km) verlengt deze route tot aan de Jachthaven bij het kanaal, en 
natuurgebied het Hoofsweer 

- Route de Locht  (11 km kruist tweemaal het kanaal en loopt zo doorheen de Bergeyckse bossen naar 
de Merel en terug 

- Welkom in de Merel (3 km) thematische wandeling uitgewerkt door het Kempens Landschap voor de 
lagere school met een boomgaard met start en aankomst aan de camping. 
 

In en rond de Merel zijn er volgende routes: 
- het heksenpad  (12 km) vanaf de Vaartdijk naar het zuiden 
- de merel (5 km ) ten westen van het gelijknamige deelgebied 

 
6.2 Fietsroutes 
 
Fietsroutenetwerk: fietsroute via kanaal Dessel schoten (40 en 99) ook zuidelijk doorheen projectgebied via 
knoppunt 44 over deels onverharde Sint Jobbaan naar punt 99, en via Bethaniëlei naar Zoersel. Deze 
fietsknooppunten zijn geïntegreerd in de “Bezembindersroute” een fietsroute van 49 km tussen Sint 
Gravenwezel, Sint Job in ’t Goor, Westmalle en Zoersel. De Trappistenroute (44 km) verbindt verschillende 
abdijsites met elkaar in de ruimere omgeving van het plangebied. 
 
Er zijn geen officiële mountainbikeroutes via sport Vlaanderen aanwezig in het gebied.  
 
6.3 Ruiterroutes 
 
Door de gemeenten: Schilde, Brecht, Malle, Zoersel, Zandhoven en Ranst loopt het ruiterpad van de 
Voorkempen van ca 33 km lang. Het pad kruist ook de Brechtse heide. Het pad loopt in de zuid- en oostrand 
van de Bergeyckse bossen. 
 
7 Huidige economische functie 
 
7.1 Jacht 
 
Momenteel wordt geen jachtrecht uitgeoefend ter hoogte van het beheerplangebied. 
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7.2 Houtproductie 
 
De economische functie bestaat grotendeels uit houtproductie. Het gaat dan om hout, afkomstig uit het 
dunnen van de dennenbestanden. Deze vorm van bosbeheer kadert ook in de visie van bosomvorming, waarbij 
een deel van de monotone naaldhoutbestanden geleidelijk aan omgevormd worden tot ecologisch 
waardevollere en robuustere gemengde bossen (met zomereik, ruwe berk en grove den als 
hoofdboomsoorten). Daarnaast worden ook exotische boomsoorten (bv. lokaal Amerikaanse eik, 
Rhododendron en Amerikaanse vogelkers) verminderd ten voordele van inheemse boomsoorten.  
 
7.3 Landbouwgebruik 
 
Het landbouwgebruik is beperkt tot het jaarlijks hooien en begrazen met paarden en runderen van enkele 
cultuurgraslanden of voormalige akkers. Het gaat hier om jaarlijks opzegbare kosteloze concessies.  
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8 Beheervisie 
 
De beheervisie wordt telkens bekeken vanuit de drie pijlers: People, Planet & Profit. 
 
8.1 Ecologische functie 
 
De verschillende deelgebieden zijn naar Vlaamse normen al van een behoorlijke omvang, maar liggen 
bovendien niet geïsoleerd. Ze maken deel uit van de Brechtse Heide, waar een mozaïek bestaat van 
natuurgebieden, bossen en landbouwgebieden met een zekere ecologische waarde. Naast de ligging van het 
zuidelijk deel (ten zuiden van het kanaal) in het beschermd cultuurhistorische landschap “Brechtse Heide” leunt 
de Bergeyck aan de Halfvenheide met o.a. het Marbelenven (NP) en verderop gelegen de Kooldries/Hoofsweer 
(NP/ANB). Ten noorden van De Merel en het noordelijk deel van de Bergeyck is het Groot Schietveld van Brecht 
gelegen. 
 
Heel wat percelen die momenteel bebost zijn waren heide tot halfweg vorige eeuw. Het huidige bos is vaak 
zeer monotoon op vlak van soortensamenstelling en ontwikkelingsfase. De van nature voorkomende soorten 
zoals berk en eik worden vaak gedomineerd door aangeplante soorten en invasieve soorten als Amerikaanse 
vogelkers, rhododendron en Amerikaanse eik. Lokaal zijn er echter nog steeds relicten van de oorspronkelijk 
uitgestrekte heidevegetaties. Bovendien is er onder het bos nog vaak een vitale zaadbank aanwezig. Een 
beheer met het oog op het ontwikkelen van een structuur- en soortenrijker bos is aangewezen. Creëren van 
open plekken, verbreden van bospaden, ontwikkelen van bosranden brengt meer structuur in het bos. Lokaal 
kan de heide kan zich herstellen vanuit de zaadbank en de relicten. Zoom-mantelbeheer in de bosranden moet 
voor een meer geleidelijke overgang van het open landbouwlandschap naar het bos zorgen. Selectief kappen 
en exotenbestrijding moeten leiden tot een meer natuurlijke en diverse soortsamenstelling.  
 
Na de aankoop een vier à vijf jaar terug werd een aanvang genomen met het bestrijden van invasieve exoten. 
Het is één van de hoofdbetrachting van dit beheerplan om de beperkte open heischrale ruimtes en vochtige 
heidepercelen zo goed mogelijk te consolideren en in kwaliteit te laten toenemen. De beperkte aanwezigheid 
van “natte” natuur in het gebied (vennen en natte heide) vereist verder een bijzondere aandacht voor de 
waterhuishouding in het gebied hoewel sturende externe factoren (bvb sterk drainerende en vervuilde 
waterlopen, deels afkomstig van omliggende landbouwgronden) hier niet uit te sluiten zijn. 
De betrachting om robuuste systemen te bekomen die weerbaarder zijn tegen klimatologische schommelingen 
wordt steeds belangrijker als gevolg van de klimaatopwarming en de eraan gekoppelde weersextremen. 
 
Deze ecotopen kunnen aldus het leefgebied voor verschillende Europese habitatrichtlijn (heikikker, poelkikker, 
kamsalamander, zwarte specht, middelste bonte specht, wespendief, vleermuizen…) en habitattypische ( 
boompieper, bonte vliegenvanger, havik, groentje, levendbarende hagedis, bont dikkopje…) soorten. Het is de 
betrachting van dit beheerplan om de samenhang met andere waardevolle natuurterreinen (Marbelenven, 
Halfvenheide…) te verbeteren om verder aangroei en uitwisseling van soorten mogelijk te maken.  
Ook de gradiënten tussen natte en droge terreindelen binnen bos worden waar mogelijk vloeiend en natuurlijk 
hersteld. 
 
Voor het overgrote deel van de Bergeyckse Bossen wordt een ambitieniveau “type 3” nagestreefd, zie ook 
kaart 1 (voor meer uitleg rond de verschillende ambitieniveaus, zie: https://www.natuurenbos.be/beleid-
wetgeving/natuurbeheer/beheerplan/het-nieuwenatuurbeheerplan/algemene-informatie-over-de#viertypes). 
Een uitzondering wordt gemaakt voor de percelen gelegen ter hoogte van de gemeentelijke bossen van De 
Merel en percelen 6 en 9 en delen van percelen 4 en 10. 
 
Kaarten 9 en 10 visualiseren de ecologische visie in grove lijnen voor het visiegebied op het niveau van grotere 
landschapsclusters en subclusters. Kaart 11 visualiseert de ecologische visie op niveau van de 
natuurstreefbeelden. 
 
8.2 Sociale functie 
 
Het gebied zal uitgebouwd worden als belangrijk recreatiegebied (passieve recreatie) met een aangepaste 
zonering evenwel zonder enige schade toe te brengen aan de hogergenoemde ecologische doelstellingen. 
Kwetsbare habitats en leefgebieden van verstoringsgevoelige soorten worden zoveel mogelijk afgeschermd van 
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recreatieve druk. Tot voor kort was dit gebied strikt ontoegankelijk maar het is de doelstelling van de 
beheerder om binnen het beheerplangebied de wijdere omgeving recreatief zo goed mogelijk te ontsluiten 
door de aanleggen van verschillende recreatieve lussen of het voorzien van verschillende verbindingen tussen 
bestaande recreatieve routes om zo de druk op andere domeinen te verlichten. De recreatie zal evenwel 
beperkt worden thv De Merel om natuurbehoudsredenen. Het gaat hier om de bossen gelegen aan de camping 
t.h.v. de Tilburglaan en niet om de westelijker gelegen gemeentebossen “De Merel”. 
Verder zal het typisch karakter van het landschap van de Brechtse Heide conform het reeds bestaande 
erfgoedbeheerplan behouden blijven en waar mogelijk versterkt worden, rekening houdend met de 
verschillende functies van het gebied. 
 
8.3 Economische functie 
 
De ecosysteemdiensten binnen het gebied kunnen financiële waarde te genereren zonder afbreuk te doen aan 
de sociale (recreatieve belevingswaarde) en ecologische waarden binnen het gebied. Inkomsten kunnen zo 
gegenereerd worden uit houtverkoop (kwaliteitshout uit dunningen en brandhoutverkoop). 
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9 Beheerdoelstellingen 
 
9.1 Ecologische doelstellingen 
 
9.1.1 Beheerdoelstellingen op niveau van het landschap 
 
Een aanzienlijke oppervlakte bos kan omgevormd worden tot eiken-berkenbos, en vervolgens tot oud 
zuurminnend eikenbos (9120/9190). Dit geldt zowel voor de reeds bestaande eiken-berkenbossen (al dan niet 
met bijmenging met exoten) als voor de aanplantingen met Grove den. Sowieso blijft er een zeker aandeel 
grove den behouden in het gebied waarbij verschillende percelen kunnen evolueren naar soortenrijke oude 
grove dennenpercelen (rbbppm). Lokaal is ook bosuitbreiding voorzien op landbouwgronden. Na een 
startbeheer is lokaal nulbeheer (= onbeheerde climaxvegetatie) mogelijk in de Merel maar ook hier en daar in 
de Bergeyckse Bossen. 
Binnen het gebied is er de mogelijkheid tot versterking van de lokale populaties kamsalamander, poelkikker en 
mogelijk ook heikikker. 
Beperktere potenties voor het herstel van droge heischrale graslanden (6230) zijn verder terug onder de 
hoogspanningsleiding en ter hoogte van enkele schralere bosdreven in de Bergeyckse Bossen en dit in 
combinatie met droge heide.  
Verder is lokaal venherstel (aom) en herstel van een beperkte oppervlakte vochtige heide mogelijk. 
 
Hierna volgt de bespreking van de beheerdoelstelling per landschapscluster (zie ook kaart 9). 
 
9.0 Halfopen (32,6 ha) en Gesloten (263,3 ha) Landschap bossen 
 
Bij het beheer van de (in de toekomst habitatwaardige) bossen moeten voldoende en ecologisch waardevolle 
open plekken en mantel-zoomsituatie ontwikkeld worden. Binnen het beheerplangebied wordt gestreefd naar 
een minimum van 5% aan open plekken en een minimum van 4% aan dood hout. Mantel/zoomvegetaties 
kunnen een belangrijke corridorfunctie vertolken voor tal van soorten (zie hoger). Dit is onder andere voor 
bepaalde dagvlindersoorten van groot belang (bont dikkopje). Ter hoogte van het plangebied wordt aandacht 
geschonken aan het geleidelijk omvormen van naaldhoutbestanden en (na)bestrijding van exoten 
(Amerikaanse eik/vogelkers en vooral rhododendron). In elk geval zal er steeds een aandeel grove den 
behouden blijven binnen het plangebied. Naast Grove den worden ook omvangrijke zee- en lokaal ook 
Corsikaanse dennen behouden in dit gemengde bos. In de dennenbestanden zullen overal toekomstbomen 
worden aangeduid en gedund volgens de toekomstboommethode met vaste uitrijpistes zodat ook andere 
inheemse soorten zoals berk, wilde lijsterbes, sporkehout, zomereik maar lokaal ook linde, beuk en gladde iep 
kansen krijgen om door te groeien (zie hiervoor echter § 9.3), hierbij zullen in percelen met weinig natuurlijke 
verjonging kloempen worden ingeplant. Op korte termijn ligt de nadruk op de omvorming naar meer open en 
structuurrijke bosbestanden. Op (middel-)lange termijn wordt gestreefd naar gemengd loofhout waarbij er 
steeds een zeker aandeel grove den (rbbppm) behouden kan blijven en oud kan worden binnen het 
beheerplangebied. 
Lokaal zal verder een nulbeheer worden ingesteld (vnl thv De Merel) na initieel verwijderen van exoten en een 
eenmalige dunning voor vrijstelling van inheems loofhout muv veiligheidskap rond boswegen wat het aandeel 
dood hout gevoelig moet doen laten toenemen. Lokaal zullen de kappingen intensiever worden uitgevoerd 
waarbij er gestreefd wordt naar een kroonbedekking van ongeveer 50-75%. Dit zou soorten als bonte 
vliegenvanger en gekraagde roodstaart zeker ten goede komen. 
Verschillende bebossingen van voormalige landbouwgronden zullen ijl worden uitgevoerd (en blijven) om 
voldoende landhabitat voor kamsalamander te creëren.  
Daar waar loofhout voorkomt binnen de naaldhoutpercelen zullen deze als (habitat)boom worden 
geselecteerd. Dit kunnen lokaal ook omvangrijke Amerikaanse eiken, Corsikaanse dennen of grove dennen zijn.  
 
Verder worden er bijkomende bebossingen voorzien verspreid over het plangebied van voormalige 
landbouwgronden. In totaal zal er zo’n 10,27 ha extra bos worden gecreëerd zie ook § bosbalans). 
 
Mogelijkheden tot herstel van vochtige heide (cm) en vensystemen (aom) binnen het groter boscomplex zijn 
binnen het beheerplangebied vrij beperkt. Momenteel is de staat van instandhouding uitermate bedroevend in 
het gebied door het totaal ontbreken van sleutelsoorten, sterke vergrassing met pijpenstrootje, verdroging, 
sterke beschaduwing en slibaccumulatie. De locaties die in aanmerking komen voor vochtig heide herstel is de 
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historische locatie te Halfvenheide (10n) en de locatie ten noorden van het kanaal (1i) waar ook aan venherstel 
kan worden gewerkt (aom). Deze locaties zijn van belang omdat hier belangrijke infiltratie van gebufferd 
kanaalwater optreedt, door de aanwezigheid van hangwatertafels en bodemsubstraten wat een potentieel 
gunstige uitgangssituatie creëert voor creatie/herstel van vochtige heide en mesotrofe vennen. In elk geval 
dient de detailontwatering geoptimaliseerd te worden door verondiepen of dempen van afwateringssloten. 
Verder kunnen ook vennen/grotere poelen hersteld worden ter hoogte van 9a en 10g maar hier dienen tevens 
ook randbomen gekapt te worden. De nabijgelegen grachten hebben hier een belangrijke ontwaterende 
invloed. 
 
Belangrijke doelsoorten  binnen het gebied zijn: groentje, venglazenmaker, poelkikker, heikikker, gevlekte 
witsnuitlibel, noordse witsnuitlibel, venwitsnuitlibel…..  
 
Belangrijke doelsoorten voor het gebied zijn: gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger, middelste bonte 
specht3; wespendief, zwarte specht, oehoe4, appelvink, goudvink, matkop, houtsnip, wielewaal… Naast de 
vermelde habitattypische fauna gaat er aandacht naar de leefgebiedseisen van bont dikkopje (zie hoger) -o.a. 
structuur- en lichtrijke bospaden in de Bergeyckse bossen.  
 
Voor zo’n 30,9 ha bos wordt geen natuurdoel vooropgesteld. Het gaat om enkele Amerikaanse eikenpercelen 
in het noorden van de Bergeyckse Bossen en ten noorden van het kanaal en enkele uniforme Corsikaanse 
dennenpercelen. 
 
6.0 Open (4,3 ha) en halfopen (2,1 ha) landschap graslanden 
 
De beoogde graslanden worden hier aangeduid als soortenrijke struisgraslanden (6230_ha), struisgraslanden 
(rbbha) en bloemrijke hooilanden (hp*). De schrale graslanden bevinden zicht voornamelijk ter hoogte van 
verschillende bospaden in de Bergeyckse Bossen, enkele open plekken (o.a. 6f en het te kappen jonge 
Amerikaanse eikenbestand 4a) en onder de hoogspanningsleiding parallel met het kanaal (2a). Vooral deze 
laatste heeft bijzonder hoge potenties met doelsoorten als hondsviooltje, tormentil, pilzegge, bosdroogbloem, 
tandjesgras, mannetjesereprijs enz. Ikv leefgebied voor kamsalamander wordt hier een (beperkte) 
verstruweling toegestaan voor creatie van landhabitat (rbbsg), voortplantingshabitat zal worden gerealiseerd 
onder de vorm van een cluster van poelen (zie verder). Een gefaseerd maaibeheer (o.a. om de lokale sterke 
vergrassing tegen te gaan) zal hier de diversiteit sterk kunnen verhogen. Verder zal ook een deel van de houtige 
opslag in de graslanden worden gekapt. Lokaal kan de voedselrijke toplaag worden afgeplagd. Deze 
beheermaatregelen kunnen aangevuld worden met periodiek chopperen, het experimenteel éénmalige 
bekalken en het aanbrengen van lokaal maaisel met doelsoorten.  
Deze strook onder de hoogspanning kan fungeren als belangrijke corridor voor o.a. kamsalamander, poelkikker 
maar ook voor tal van invertebraten als bont dikkopje.  
De open plek te 9c heeft minder potenties maar kan wel als bloemrijk hooiland fungeren als een belangrijke 
oase binnen een (dicht) bosrijk landschap. 
 
Belangrijke doelsoorten voor het gebied zijn: bont dikkopje, snortikker, veldkrekel, kamsalamander, poelkikker, 
boompieper enz. 
 

                                                      
3 Voor middelste bonte specht bvb dienen potentiële nestbomen een diameter van 30-40cm te hebben: 10 à 25/ha 
(>6m2/ha ouder dan 90 à 100 jaar). 
 
4 Nestbomen, bij voorkeur beuk, takvrije stamlengte 10m en diameter > 50 cm. 
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Foto: 1i ten noorden van het kanaal is één van de weinige locaties binnen het gebied waar kleinschalig aan natte 
heideherstel kan gewerkt worden. 
 
5.0 Open landschap struwelen, ruigtes en pioniervegetaties 
 
De zone onder de hoogspanningsleiding (10l en 10m) hebben momenteel geen hoge natuurwaarden 
(voormalige wildakkers) maar de natuurverbindende waarde is hier wel vrij groot. De vegetatie dient hier 
intensiever beheerd te worden omwille van de nabijheid van de hoogspanningsleiding. Hier wordt gestreefd 
naar een mozaiëk van bloemrijke ruigtes (ku*) en bremstruweel (sg). De bodem is hier vermoedelijk meer 
fosfaatverzadigd dan de zone thv 2a waardoor deze zones een lager ecologisch potentieel hebben. Hier kan 
tevens ook gewerkt worden aan leefgebied voor poelkikker en kamsalamander door het aanleggen van 
poelen. 
 
9.1.2 Hydrologische doelstellingen 
 
9.1.2.1 Waterkwantiteit 
 
Intern bepalen de hoogte en dynamiek van het grondwaterpeil in grote mate de mogelijkheden voor behoud 
en herstel van grondwaterafhankelijke vegetaties (bv. vochtige heide, venvegetaties, …). Om lokaal zo veel 
mogelijk kwelwater op de percelen te houden zullen secundaire grachten niet meer onderhouden worden of 
dienen ze bij voorkeur gedempt te worden. Verder is het waterpeil in het kanaal Dessel-Schoten van belang 
voor de aanvoer van basenrijk, gebufferd kanaalwater. Verder zijn er echter weinig mogelijkheden om intern 
de waterkwantiteit te reguleren. Grove dennen op de infiltratiezone van de vennen en natte heide hebben een 
verdrogend effect op de lokale kwelstromen door evapotranspiratie en daarnaast heeft beschaduwing een 
negatief effect op lichtminnende soorten zoals bvb veenmossen (Sphagnum sp.). De ontwikkeling van 
veenmostapijten in venige en/of natte heide en venoevers heeft het vermogen om vernatting in de hand te 
werken door het ophouden van lokaal kwel- en hemelwater. 
 
Kort samengevat zijn de hydrologische hoofddoelstelling in functie te staan van het herstel van een zo 
natuurlijk mogelijke waterhuishouding. Dit houdt in: 
 

1. Een optimale kwelwerking nastreven met extra beheeraandacht voor kwelgevoede zones waar 
gebufferd grondwater aan de oppervlakte treedt. Hier heersen vochtige en minder zure condities waar  
specifieke vegetaties kunnen ontwikkelen. 

2. Een vermindering van de drainerende werking van de waterlopen en grachten. 
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9.1.2.2 Waterkwaliteit 
 
Waterkwaliteitsdoelstellingen zijn grotendeels extern beïnvloed. Lokaal aanvoer van landbouwwater (vnl. 
tijdens piekdebieten) in het gebied (bvb zijbeek van de Heidebeek in het zuiden van de Bergeyckse Bossen) 
heeft een sterk negatief effect op de venrelicten. Verder heeft de aanwezigheid van grove den in de directe 
omgeving van voedselarme habitats een negatieve invloed (verzurend en aanrijkend) door het invangen van 
stikstof en het stikstofrijke stuifmeel. 
 
9.1.3 Overzicht van de natuurstreefbeelden en de natuurbalans 
 
9.1.3.1 Natuurstreefbeelden 
 
De ecologische doelstellingen streven een maximaal behoud en uitbreiding van natuurdoeltypes na. Hierbij 
wordt gestreefd om binnen de abiotische randvoorwaarden maximaal invulling te geven aan 
natuurstreefbeelden. De tot doel gestelde natuurstreefbeelden zijn (zie kaart 12): 
 
Habitattypes: 

3130_aom Mesotroof water 

6230 Soortenrijke struisgrasvegetaties (ha) 

9120_9190 Eiken-beukenbos op zure bodem 

Regionaal belangrijke biotopen 

rbbppm Oude grove dennen 

rbbsg Bremstruweel 

Overige 

ae Eutroof water 

cm Gedegradeerde vochtige heide 

Hp* Bloemrijk grasland 

Ku* Soortenrijke ruigte 

Ao/aom Mesotroof water (geen Hab) 

 
9.1.3.2 Balans natuurstreefbeelden 
 
Zie kaart 12 
 
De ‘balans natuurstreefbeelden’ beschrijft de actuele oppervlakte natuurstreefbeelden en de tot doel gestelde 
natuurstreefbeelden. 
In Tabel 9-1 valt vooral het relatief hoge aandeel in doelbereik bij de droge habitatbossen (9120_9190) en dit 
door voornamelijk door omvorming en kwaliteitsverbetering. Ook in de (hei)schrale sfeer wordt een (beperkte) 
uitbreiding gerealiseerd (aom, cm, 6230_ha, sg)5 en dit door een aangepast maai- en plaatselijk plagbeheer. 
Het aandeel oude grove dennen gaat vrij sterk achteruit in beheerplangebied en dit hoofdzakelijk door 
omvorming naar volwaardig eiken-berkenbos (9190). 
 
Voor de percelen binnen het beheerplan wordt aldus een doelbereik van 88,62 % gehaald. Verschillende 
Amerikaanse eikenpercelen en naaldhoutpercelen worden als ‘geen habitat’ aangeduid op de 
natuurstreefbeeldenkaart. Indien er wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van leefgebied voor 
poelkikker, kamsalamander, groentje en bont dikkopje dan stijgt het doelbereik tot 90,92%. 
 
 
 
 
 
 
                                                      
5 Lokaal gaat het hier om vochtige heide (4010) en mesotrofe vennen (3130aom) maar door de beperkte te realiseren 
oppervlakte (<MSA) worden ze als blijvend gedegradeerd beschouwd. 
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Tabel 9-1: Overzicht actueel habitat en tot doel gesteld habitat. 

  Omschrijving 
actuele opp.  

(ha) 
% 

doelopp.  
(ha) 

% 

cm Gedegradeerde vochtige heide met pijpenstro 1,59 0,51 1,35 0,43 

6230_ha Soortenrijke struisgraslanden - - 1,90 0,6 

9120_9190 Eiken-Berkenbos (incl heischrale open plekken) 38,74 12,37 156,77 50,06 

rbbha struisgrasland 0,52 0,17 - - 

rbbsf Vochtig wilgenstruweel 0,34 0,11 - - 

rbbppm Oude grove dennen 168,31 53,75 112,24 35,84 

ae Eutroof water 0,23 0,07 0,11 0,03 

Hp* Bloemrijk grasland 3,11 0,99 2,54 0,81 

hj Pitrusvegetaties 0,12 0,04 - - 

hr Ruigte 0,33 0,11 - - 

Ku* Soortenrijke ruigte - - 1,9 0,61 

Ao/Aom Mesotroof water (geen Hab) 0,12 0,04 0,5 0,16 

sg bremstruweel - - 0,21 0,07 

Totaal 213,41 68,15 276,23 88,62 

gh geen habitat (naaldhout en aE-percelen) 99,72 31,85 35,63 11,38 

Leefgebied kamsalamander/poelkikker/bont dikkopje/groentje6 15,4  

 
9.1.4 Toetsing aan de soortbeschermingsprogramma’s en inrichting van leefgebied 
 
Het plangebied, inclusief beschermd landschap Brechtse heide, wordt evenwel als potentieel habitat voor 
bijzondere amfibieënsoorten gezien, en als belangrijke stapsteen tussen SBZ-H gebieden BE2100016 (Groot 
schietveld) en de kleiputten langs het Kanaal Dessel Schoten (SBZ-H BE2100019). Hiertoe dient, naast 
verbetering van habitatkwaliteit, ook ontsnipperende maatregelen te worden genomen over het kanaal en de 
E19. Bevestigde aanwezigheid van aangemelde soorten zoals heikikker (vanuit noordelijke heidegebieden) en 
kamsalamander (vanuit de noordoostelijk gelegen kleiputten en het landbouwgebied ten oosten van de 
Bergeyckse Bossen) ontbreken binnen het plangebied, beiden worden wel in de onmiddellijke omgeving 
waargenomen. De heikikker zou in het verleden zijn aangetroffen in het plangebied, en een populatie hebben 
in de ‘Gruttosingel’ ten zuiden van het plangebied. Recente waarnemingen ontbreken echter. In het 
Soortenbeschermingsplan (2019) wordt een populatie in de Brechtse Heide voorzien. Land-actieve heikikkers 
houden zich op in vochtige heide, heischrale graslanden en vochtige bossen. Vooral terreinen met een 
permanent hoge waterstand zijn geschikt. Er dient binnen het plangebied minstens één groot 
voortplantingswater per populatie aanwezig te zijn voor langdurige overleving. Van de verschillende 
kwaliteitseisen is wellicht de permanent hoge grondwaterstand het meest precair. Kleinschalig herstel van 
relicten van natte heide, inrichten van voortplantingswater (vennen),  behoud van bulten en slenkenpatroon in 
pijpenstrootjesvegetaties en het dempen van grachten en greppels kunnen het leefgebied voor deze soort 
sterk verbeteren. Locaties waar aan herstel van leefgebied kan worden gewerkt is ter hoogte van de vergraste 
natte heide ten noorden van het kanaal (1i). In hoeverre de soort nog voortkomt in de ruimere omgeving is 
hoogst onzeker. De vraag of de (uitgestorven?) populaties terug opgebouwd of aangevuld kunnen worden met 
dieren van buiten het natuurdomein overstijgt dit beheerplan. 
 
In het Soortenbeschermingsprogramma voor Kamsalamander (2019) is de Brechtse Heide met inbegrip van het 
plangebied aangeduid als een habitat voor Kamsalamander met een populatie, op basis van de ARPL-kaarten 
(actueel potentieel leefgebied). De soort komt momenteel voor het land- en waterbiotoop ‘de Gruttosingel’ ten 

                                                      
6 Van de 15,4 ha leefgebied is ongeveer 7,3 ha niet gedekt door NSB-habitats. 
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zuiden van de Bergyckse bossen. In het geval van de Kamsalamander zijn er dus wel populaties in de 
onmiddellijke omgeving (ca 1 km) aanwezig. Het soortenbeschermingsprogramma heeft de ambitie dit 
leefgebied uit te breiden naar de Bergyckse bossen en zo deze populatie verder te ontwikkelen. Ook situeert 
het plangebied zich als mogelijke verbinding richting SBZ gebieden BE2100016 (Groot schietveld) en de 
kleiputten langs het Kanaal Dessel Schoten (SBZ-H BE2100019), waar de soort grote populaties heeft. 
Daarnaast moet bekeken worden om eventueel de verbinding te realiseren naar de populatie ten noorden van 
het Zoerselbos eventueel via het Molenbos (eigendom gemeente Zoersel) en de Hegte Heyde (eigendom van 
Natuurpunt) of via de Zandvenheide (openbaar bos, gemeente Malle) en de Westmalse Heyde (in eigendom 
van Natuurpunt). Een netwerk van voorplantingspoelen is momenteel afwezig binnen het gebied. Het is de 
betrachting om zowel voorplantingspoelen als landhabitat in te richten binnen een mozaïeklandschap en dit ter 
hoogte van de open ruimtes onder de hoogspanningsleiding en de voormalige akkers te 10a. De zones onder 
de hoogspanning zullen een meer open karakter krijgen terwijl de mozaïek thv de akker zal bestaan uit 50% 
bos, 25% struweel en 25% open met enkele voortplantingswateren. 
 
Ook poelkikker heeft populaties in de vennen en poelen in de Brechtse Heide en omgeving, waaronder het 
Marbelenven en de Kleiputten langs het kanaal. Waarnemingen binnen de plancontour waren tot voor kort 
niet gekend. Tijdens het terreinwerken werden evenwel enkele exemplaren waargenomen in de vergraste 
natte heide ten noorden van het kanaal (1i). Het soortenbeschermingsprogramma voor deze soort (2019) 
definieert het Groot en Klein Schietveld, alsook de Kalmthoutse heide als kerngebieden voor deze soort in de 
ruimere omgeving. De populatie in de Brechtse heide nabij het plangebied wordt omschreven als onzeker, er is 
een project lopende door Stichting Kempens landschap bij de Gruttosingel om leefgebied voor Kamsalamander 
en poelkikker te versterken. Opnieuw ambieert het soortbeschermingsprogramma het versterken van deze 
populatie en het verbinden ervan met de populaties in de Kleiputten, onder meer middels de kolonisatie van 
de kleiputten van de Kooldries, waar de soort actueel niet voorkomt. Het inrichten van leefgebied van 
poelkikker kan meeliften op de inrichting van leefgebied voor kamsalamander en heikikker (zie hoger). De 
leefgebiedvereisten van poelkikker liggen een beetje tussen deze van kamsalamander als van heikikker 
waardoor deze kan meeprofiteren van de inrichting van leefgebieden voor beide soorten. 
 
9.1.5 Bosbalans 
 
Tabel 9-2 geeft de bosbalans weer, deze wordt tevens gevisualiseerd op kaart 13. Deze tabel duidt aan waar en 
over welke oppervlakte er bebossingen gepland zijn. In totaal wordt er 12,27 ha extra bos gecreëerd.  
 
Tabel 9-2: Bosbalans 

Beheereen
heid 

Te 
kapppen/Beplant

en 
Opmerking 

BE10a 5,09 
Bebossen 70% graasweide/akker voor uitbreiding 9120_9190 en uitbreiding leefgebied 
kamsalamander/poelkikker 

BE10f 3,01 Bebossen voormalige landbouwgrond voor uitbreiding 9120_9190 
ME2a 0,15 Bebossen landbouwstrook als buffer 
ME2f 1,95 Bebossen graasweide voor uitbreiding 9120_9190  
ME2h 2,07 Bebossen graasweide voor uitbreiding 9120_9190  
Totaal 12,27 ha   

 
Naast de hoger vermelde bebossingen wordt er ook een kapping gepland ivm de creatie van een heischrale 
open plek en voor de uitbreiding van leefgebied van bont dikkopje en dit ter hoogte van 4a/5a/6f over een 
oppervlakte van 2,76 ha. Een deel van de kapping is reeds uitgevoerd (lork ter hoogte van 5a/6f), een deel 
dient nog te worden uitgevoerd (jonge Amerikaanse eik te 4a). 
 
9.1.6 Klimaatdoelstellingen 
 
In het groenboek voor het Vlaams beleidsplan Ruimte wordt de klimaatuitdaging gekaderd en wordt 
aangegeven dat de veerkracht van de ruimte tegen 2050 gevoelig verhoogd moet worden door een fijnmazig, 
maar robuust groen en blauw netwerk dat de klimaatveranderingen tempert en de gevolgen ervan kan 
opvangen. Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 is van toepassing op het projectgebied. 'Natuurgebieden 
met elkaar verbinden, vergroten en robuuster maken’ is tevens een opdracht uit het Vlaams Adaptatieplan. 
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De impact van het project op het globaal klimaat is te verwaarlozen. 
 
De doelen van bebossing zijn weinig kwetsbaar of gevoelig voor klimaatveranderingen in het algemeen en voor 
rampen die veroorzaakt worden door klimaatverandering in het bijzonder (overstromingen, hittegolven, 
onweders, …).  
 
Specifieke beheermaatregelen van de bossen kunnen een verhoogde C-dichtheid nastreven. Hiervoor zijn de 
bedrijfsvorm, -soort en -tijd bepalend. Langere rotaties en meer kleinschalige exploitaties, bijvoorbeeld, zorgen 
voor minder verstoring van de opgeslagen koolstof. Maar ook de boomsoortenkeuze en het dunningsregime 
zijn bepalend. Het gebruik van inheemse, streekeigen soorten voor de bebossing of de keuze voor spontane 
verbossingen zal ook zorgen voor een grotere kans op slagen van de bebossing, ook bij klimaatsveranderingen. 
Bovendien gebeurt er een evaluatie van de uitgevoerde werken, zodat eventuele aanpassingen nog kunnen 
gebeuren (bv. naar soortkeuze). Voor betere koolstofopslag zijn dus ook het gebruik van vaste pistes, het 
voeren van kleinschalig bosbeheer (geen kaalkappen of groepenkappen), het instellen van zones met 
nulbeheer (verouderingseilanden) die kunnen evolueren naar onbeheerde climaxvegetaties en het toepassen 
van een toekomstboomsysteem van groot belang. 
 
Er wordt geen negatief effect verwacht binnen het plangebied, gezien de bosbalans bij uitvoering positief is en 
de bodem ook na uitvoering van de werken bedekt zal blijven. Er zal bijgevolg geen negatief effect optreden op 
het mitigerend effect van bossen t.g.v. C02- captatie en het adaptief effect t.g.v. het verkoelend effect van 
bossen. Binnen het gebied speelt deze laatste factor een rol, gezien het gebied zich naast de stedelijke 
omgeving van Sint-Job-in-‘t-Goor bevindt en het verkoelend effect dus een rol speelt. Daarnaast zorgen de 
reeds aanwezige bossen  en de voorziene bosranden voor de reductie van grotere 
temperatuurschommelingen.  
 
Er wordt een gunstig effect op de C-opslag verwacht, gezien de bebossing van landbouwgrond (voormalig 
akkerland). De C- voorraad van akkerland is steeds lager dan onder permanent grasland, bos of andere 
halfnatuurlijke vegetatie. Veranderingen van landgebruik die leiden tot een belangrijke toename in de 
ondergrondse C-voorraad zullen in veel gevallen ook leiden tot een toename in biodiversiteit. Als vuistregel kan 
gesteld worden dat de gemiddelde koolstofinhoud van één hectare gematigd bos 300 ton is, waarvan 120 ton 
in de bomen en 180 ton in de bosbodem is vastgelegd. Voor de 150000 ha bos in Vlaanderen betekent dit dat 
er 45000 kton C is vastgelegd in de bossen. Behoud van bos is dus, ook vanuit dit standpunt, van groot belang. 
De maatregelen inzake bebossing binnen het beheerplan dragen daarom bij aan het verhogen van de C-opslag 
in de bodem, aangezien op termijn een positieve bosbalans zal nagestreefd worden en de C-opslag hierdoor 
globaal zal toenemen. 
De hoeveelheid koolstof die onder grasland wordt opgeslagen wordt grotendeels bepaald door de 
bodemtextuur. Zandbodems hebben gemiddeld de laagste koolstofvoorraad en kleibodems de hoogste. De 
biodiversteit van graslanden heeft ook een invloed op de hoeveelheid koolstof in de bodem. Graslanden met 
een hoge biodiversiteit neemt tot 500% meer koolstof in de bodem op, dan monoculturen van (C4-)grassen.  
 
9.2 Sociale doelstellingen 
 
9.2.1 Toeristisch-recreatieve ontsluiting 
 
Tot op heden was het plangebied een groot ontoegankelijk bosgebied aan de rand van Sint-Job-in-t-Goor. Het 
is de doelstelling van voorliggen beheerplan om het gebied open te stellen voor zachte recreatie zoals 
wandelen, joggen, fietsen (MTB), paardrijden en natuurbeleving, hoofdzakelijk op lokaal niveau en grotendeels 
gebruik makend van het bestaand padennetwerk en aansluitende op bestaande netwerken en circuits, om de 
druk op andere domeinen te verlichten. Rond het gemeentebos de Merel worden de ANB-percelen wel 
intensiever gebruikt (officieus MTB-pad, wandelpad richting camping en sas). 
 
Uitgangspunten 
 
Bij het beter optimaliseren van het recreatief aanbod werd uitgegaan van volgende principes: 
 
- Recreatieve functies moeten afgestemd zijn op de natuur- en landschappelijke waarden. 
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- Binnen de contouren van het gebied is er uitsluitend plaats voor zachte recreatie zoals wandelen, joggen, 
fietsen, paardrijden en natuurbeleving. 

- Recreatieve ontsluiting dient geoptimaliseerd te worden waarbij rekening gehouden dient te worden met 
actuele en te ontwikkelen natuurwaarden en natuurdoelen.  

- De recreatie dient zodanig gestuurd te worden dat enkel ecologisch minder kwetsbare en/of robuustere zones 
aangesneden worden. 

- Het gebied is uitsluitend toegankelijk op de bestaande paden. 
- Er dient een goede aansluiting naar andere recreatieve routes en gebieden te zijn.  
- Recreatieve paden dienen goed toegankelijk te zijn. 
- De wandelpaden blijven onverhard.  
- De paden dienen veilig te zijn voor de gebruikers. 

 
Toegankelijkheid binnen het beheerplangebied 
 
Er wordt gekozen voor zachte vormen van recreatie zoals wandelen, fietsen en paardrijden. Honden mogen 
enkel aangelijnd in het projectgebied. Parkeerplaatsen zijn er te vinden thv de speelzone aan De Poppelaer 
(+Kerklei) en ter hoogte van het gemeentedomein De Merel. 
Voor het ruimer beheerplangebied zal een toegankelijkheidsregeling en toegankelijkheidskaart worden 
opgesteld, deze zijn terug te vinden in bijlage 5. De toegankelijkheid is afgestemd op de toegankelijk die werd 
uitgewerkt voor het beheerplan van Hoge Heide (initiatiefnemers: Bosgroep, gemeente Brecht en Kempens 
Landschap). In het kader van voorliggend beheerplan zal aldus de toegankelijkheid uitgebreid worden met 
enkele zones en paden die gelegen zijn in percelen van het Kempens Landschap, de gemeente Brecht en enkele 
private eigendommen om aldus tot één coherente toegankelijkheidsregeling te komen voor het ganse gebied. 
 
Verdere ondersteuning en uitbouw van allerlei zachte recreatievormen 
 
Wandelaars 
Het gebied is momenteel niet ontsloten door een vrij toegankelijk netwerk van wandelpaden. In principe zullen 
alle paden vrij toegankelijk zijn muv enkele rustzones (zie verder). De wandelpaden zullen in de toekomst deel 
uitmaken het wandelknooppuntennetwerk en/of lokale wandelroutes. Er zullen twee doorsteken voorzien 
worden vanaf het zuidelijk jaagpad langs het kanaal naar de Bergeyckse Bossen. 
 
Fietsers 
Aan gewone (verharde) fietspaden zijn  er in het gebied geen verdere noden. Fietsen kan ter hoogte van de 
gemeentebossen van De Merel en in de noord-zuiddreef vanaf de camping. Het gebied is al goed voorzien met 
functionele fietsroutes en het fietsknooppunt. In de toekomst bestaat er de mogelijkheid dat er een 
fietsersbrug/veerpont over het Antitankkanaal wordt aan(in)gelegd maar voorlopig wordt hier ikv de 
toegankelijkheid nog geen rekening mee gehouden. In het beschermd landschap Brechtse Heide is aanleg van 
verhardingen ook maximaal te vermijden. 
 
Mountainbikeparcours 
Het officieuze MTB-pad ter hoogte van het gemeentebos van De Merel zal binnen de eigendommen van ANB 
worden geofficialiseerd. Verder loopt dit pad ook door enkele percelen van De Bergeyck. en door de 
gemeentebossen van De Merel. 
 
Ruiterroutes 
Ook voor de ruiters zal een extra lus worden voorzien in het noordelijk deel van Bergeyckse Bossen die zal 
aansluiten op het ruiterpad “Voorkempen”. Hierdoor kunnen ruiters een groot deel van de Sint-Joblaan 
vermijden.  
 
 
 
 
 
 
9.2.2 Belevingszones 
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Vrij toegankelijke zones 
 
Het gebied is grotendeels uitsluitend toegankelijk op de bestaande paden. Ter hoogte van De Merel zal de 
toegankelijkheid beperkt worden om natuurbehoudsredenen. Ook ter hoogte van de Bergeyckse Bossen zullen 
bepaalde zones (tijdelijk) afgesloten worden voor het publiek (bvb de duinenzone thv perceel 5 en perceel 9). 
De speelzone ter hoogte van de Poppelaer zal worden uitgebreid (tot 4,5 ha). Ter hoogte van de 
gemeentebossen van De Merel zal een nieuwe speelzone worden aangelegd aan de parking. Het betreft hier 
een nieuwe bosaanplant (1,03 ha) waardoor een bestaand bosperceel tijdelijk als speelzone zal worden 
ingericht tot de jonge aanplant voldoende oud is om als permanente speelzone te fungeren. Daarnaast zal in de 
gemeentebossen van De Merel een hondenlosloopzone worden aangelegd (0,5 ha). Ter hoogte van de 
gemeentebossen van De Merel dient verder nog een vrij toegankelijke zone te worden ingericht (parking, 
voetbalveldjes enz.) over een totale oppervlakte van 4,2 ha. 
 
9.2.3 Publieke activiteiten 
 
Op het terrein dient de communicatie naar de bezoekers toe geharmoniseerd te worden (bebording….). In het 
gebied zullen er onthaalborden voorzien worden met daarop de toegankelijkheidskaart. In elk geval zijn de 
meeste publieke activiteiten gericht op een lokaal (omwonenden) doelpubliek. 
 
Het ANB zal bij ingrijpende beheerwerken tijdelijke informatieborden plaatsen om de beheermaatregelen toe 
te lichten voor de wandelaars.  
 
9.2.4 Cultuurhistorie 
 
Het plangebied wordt lokaal gekenmerkt door een hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Deze 
waarden dient behouden en versterkt te worden en dit volgens het Onroerend erfgoeddecreet van 12 juli 
2013. Voor de delen van het beheerplan gelegen binnen de contour van het cultuurhistorisch landschap (met 
name de deelgebieden Dekheide, De Polder, Vraagheide, Keyepael, Halfvenheide en Kanaalberm-
Hoogspanningsleiding gelegen binnen de contouren van dit beheerplan) werd reeds een goedgekeurd 
erfgoedbeheerplan opgesteld (Provincie Antwerpen, 2009)). Verdere inrichting zal dan ook afgewogen worden 
in het beheerplan, rekening houdend met deze waarden.  
 
Dit natuurbeheerplan moet ook de landschappelijke waarden die beschermd worden via het 
beschermingsbesluit vrijwaren. Op het domein komen een aantal cultuurhistorische relicten voor: dreven, 
zones van de CAI, bunkers en oude perceelsafbakeningen die behouden of hersteld worden. Dit 
natuurbeheerplan moet ook de landschappelijke waarden die beschermd worden via het beschermingsbesluit 
vrijwaren.  
 
De bodem van de Brechtse Heide bevat ongetwijfeld een groot aantal archeologische waarden. Wanneer een 
ingreep gepland wordt die de bodem op één of andere wijze verstoort, zal er steeds vooraf teruggekoppeld 
worden met de bevoegde instanties. 
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Foto links: oude beukendreef in De Merel en rechts: bunker WO1 thv 10k als belangrijk cultuurhistorisch relict in het gebied. 
 
9.3 Economische doelstellingen 
 
9.3.1 Houtoogst 
 
De economische functie van het beheerplangebied wordt hoofdzakelijk vervuld via de houtproductie in het 
kader van het gevoerde natuur- en bosbeheer en is nevengeschikt aan de ecologische functie. Een uitzondering 
wordt gemaakt voor het overgrote deel van De Merel waar hoofdzakelijk een nulbeheer zal worden gevoerd. 
 
Er wordt een boomgericht beheer uitgevoerd in de goed groeiende (naald)bospercelen op waardevolle bomen 
en de bestanden met aanduiding van toekomstbomen (voornamelijk kwaliteitshout van grove- en Corsikaanse 
den aangevuld met Amerikaanse eik ikv omvormingsbeheer). De verplegingspaden in de 
toekomstboombestanden die gehanteerd zullen worden gaan van tussenafstand van 10 m (dichte natuurlijke 
verjonging), 20 m (beplanting) tot 40 m in de oudere percelen. Indien gewerkt wordt met kloempen worden 
ingrepen beperkt tot deze kloempen. Bij de toekomstboommethode worden de toekomstbomen (richtwaarde 
40/ha) aangeduid zodra de gewenste takvrije stamlengte bereikt is. Richtlijn is een takdode stamlengte van 
ongeveer 25% van de verwachte eindhoogte van de boom, daarna wordt een maximale kroonontwikkeling 
nagestreefd. Een belangrijk knelpunt naar natuurlijke verjonging van het bos is de aanwezigheid van exoten als 
rhododendron en Amerikaanse vogelkers. 
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Ruimingspiste in jong grove dennenbestand te 6d 

 
Het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig brandhout is verder ook aan de orde. 
 
9.3.2 Landbouw 
 
Het landbouwgebruik blijft beperkt tot het jaarlijks hooien van enkele voormalige cultuurgraslanden of akkers, 
in het kader van verschralingsbeheer. Het gaat hier om kosteloze concessies. In de toekomst zal mogelijk 
moeten uitgekeken worden naar alternatieve vormen van graslandbeheer voor reeds sterk verschraalde (en 
dus voor de landbouw niet meer interessante) percelen. Projecten zoals Grasgoed vormen een mogelijk 
alternatief om deze restproducten van het beheer op een economisch interessante manier te benutten. 
 
9.3.3 Wildbeheer 
 
Momenteel wordt er geen jachtrecht uitgeoefend in het domeinbos, vormen van beheerjacht (in de toekomst 
bvb op ree, everzwijn, muntjak en damhert) zijn in de toekomst evenwel mogelijk. 
 
Gezien de belangrijke aanwezigheid van landbouw in het gebied dient er rekening gehouden te worden met 
mogelijke wildschade.  
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Deel 4 Beheermaatregelen 
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10 Beheermaatregelen 
 
Er wordt onderscheid gemaakt in eenmalige inrichtings- en beheermaatregelen en terugkerende maatregelen. 
De beheermaatregelen worden weergegeven op kaarten 14 (eenmalige-) en 15 (terugkerende maatregelen). 
Voor herstel- en omvormingsmaatregelen wordt over het algemeen 6-jaar voorzien. Dit komt overeen met de 
te volgen monitoringscyclus.  
 
Bij de keuze en de timing van de verschillende beheer- en inrichtingsmaatregelen wordt rekening gehouden 
met het vooropgestelde natuurstreefbeeld en getracht om een realistisch omvormingsscenario te voorzien. 
Hiervoor spelen praktische, organisatorische en financiële aspecten eveneens een belangrijke rol. Een volledige 
planningstabel met de beheermaatregelen per natuurstreefbeeld, de totale oppervlakten waarop een 
beheermaatregel zal uitgevoerd worden en de timing hiervan, is terug te vinden in de onderstaande 
beheertabel. Het beheer wordt opgesplitst in twee tabellen. In de eerste tabel wordt het beheer weergegeven 
op niveau van de beheereenheden en de vlakken (= kunnen delen van beheereenheden zijn maar kunnen ook 
verschillende beheereenheden overlappen). In de tweede tabel wordt het beheer op niveau van de punt- (…P) 
en lijnobjecten (…L) weergegeven. 
 
Voor de delen van het beheerplan gelegen binnen de contour van het cultuurhistorisch landschap ‘Brechtse 
Heide’ werd reeds een beheerplan opgesteld (Provincie Antwerpen, 2009). De beheermaatregelen die hierin 
vermeld staan worden dan ook grotendeels overgenomen. 
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Tabel 10-1: Overzicht van de beheermaatregelen per natuurstreefbeeld (wit = eenmalige maatregelen of maatregelen op korte termijn, grijs = terugkerende maatregelen), (x) = facultatief uit te voeren. 
Beheereenheid of 

object Actueel Natuurstreefbeeld Maatregel 
Opp. 
(ha) Specificaties 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

202
6 

202
7 

202
8 

202
9 

203
0 

203
1 

203
2 

203
3 

203
4 

203
5 

203
6 

203
7 

203
8 

203
9 

204
0 

204
1 

204
2 

204
3 

204
4 

204
5 

De Bergeyck,1, a ppmb/qb 100% 9190 BB41/Dunning 6,01 zE vrijstellen   x       (x)       x       (x)       x       (x)     

De Bergeyck,1, b ppmc/qb 100% 9190 BB41/Dunning 6,22 

vrij ijl, inheems LH 
vrijstellen, Ps ziek, 
grondig dunnen en 

inbrengen 
verjongingsgroepen 

  x       (x)       x       (x)       x       (x)     

De Bergeyck,1, c n+bet 100% 9120 BN/Permanent nulbeheer 1,41 
verouderingseiland, 

momenteel vrij vochtig 
berkenbroek 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

De Bergeyck,1, d ppmb/qb 100% 9190 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

5,39 
ringen aE en nazorg 

(beperkt) 
  x (x) (x)                                         

De Bergeyck,1, d ppmb/qb 100% 9190 BB41/Dunning 5,39 vrijstellen zE   x       (x)       x       (x)       x       (x)     
De Bergeyck,1, e ppmb/qb 100% 9190 BB41/Dunning 9,49 inheems LH vrijstellen   x       (x)       x       (x)       x       (x)     

De Bergeyck,1, f ppmb/qb 100% 9190 BB41/Dunning 5,37 inheems LH vrijstellen   x       (x)       x       (x)       x       (x)     

De Bergeyck,1, g ppmb/qb+cas+quer 100% 9190 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

8,18 
ringen aE en nazorg 

(beperkt) 
  x (x) (x)                                         

De Bergeyck,1, g ppmb/qb+cas+quer 100% 9190 BB41/Dunning 8,18     x       (x)       x       (x)       x       (x)     

De Bergeyck,1, h pi+bet 100% geen NSB BB41/Dunning 2,28 
lokaal wat rho 

verwijderen 
  (x)   (x)   x   (x)   x       (x)       x       (x)     

De Bergeyck, 1, V 
(BE1i) 

cm+cmb 
100% cm + LG 

poelkikker/heikikker 
BK11/Afgraven - uitgraven 0,33 

aanleg ven door 
verwijderen 15-20 cm 

van toplaag + 
gefaseerd afplaggen 

venrand 

  (x) x (x)                                         

De Bergeyck, 1, V 
(BE1i) cm+cmb 

100% cm + LG 
poelkikker/heikikker 

BB80/Verwijderen 
boomopslag 0,33 

takhout op hopen id 
rand     x       (x)       (x)       (x)       (x)       (x)   

De Bergeyck, 1, V 
(BE1i) 

cm+cmb 
100% cm + LG 

poelkikker/heikikker 
BK42/Slibruimen 0,33 

ad hoc ven gefaseerd 
ruimen om de 10-15 

jaar 
                                                

De Bergeyck, 2, V 
(BE1i) 

cm+cmb 
100% aom + LG 

Poelkikker/heikikker 
BB80/Verwijderen 

boomopslag 
0,49 

initieel Be/Wi en wat 
naaldhout, takhout op 

hopen id rand 
    x       (x)       (x)       (x)       (x)       (x)   

De Bergeyck, 2, V 
(BE1i) 

cm+cmb 
100% aom + LG 

Poelkikker/heikikker 
BW10/Beheer waterpeil 

en afvoerdynamiek 
Nvt 

nivelleren rabatten 
(plagsel gebruiken) 

  (x) x (x)                                         

De Bergeyck, 2, V 
(BE1i) 

cm+cmb 
100% aom + LG 

Poelkikker/heikikker 
BK20/Plaggen 

max. 
200m

2 

max vlekken van 
200m2 aangevuld met 

chopperen 
  (x) x (x)             (x)               (x)           

De Bergeyck, 2, V 
(BE1i) 

cm+cmb 100% aom + LG 
Poelkikker/heikikker 

BM14/1 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 

0,49 

half augustus, initieel 
met verwijdering 

strooisellaag, jaarlijks 
maaien kan na verloop 

van tijd gestaakt 
worden 

    x x x x x x x (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)   

De Bergeyck,2, a ha+ku*+hp*+hjb+hr 

90% 6230ha + 10% rbbsg + 
leefgebied 

kamsalamander en 
poelkikker 

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 

2,11 

Meest schrale stukken 
met oa 

dwergvilt/hondsviooltj
e worden eerste 
maaibeurt niet 
meegemaaid. 

Canadese guldenroede 
verder ook te 

onderdrukken. 
Chopperen overwegen 
op meest ruige delen. 

x x x x x x                                     

De Bergeyck,2, a ha+ku*+hp*+hjb+hr 

90% 6230ha + 10% rbbsg + 
leefgebied 

kamsalamander en 
poelkikker 

BM50/Gefaseerd 
maaibeheer  

2,11 

Maaien september (10-
25% blijft overstaan), 

evt jaar overslaan 
indien vegetatie zeer 

schraal wordt 

            x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

De Bergeyck,2, a ha+ku*+hp*+hjb+hr 
90% 6230ha + 10% rbbsg + 

leefgebied 
BB80/Verwijderen 

boomopslag 2,11 
Regelmatig 

verwijderen opslag x     x       x       x       x       x       x 
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Beheereenheid of 
object Actueel Natuurstreefbeeld Maatregel 

Opp. 
(ha) Specificaties 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

202
6 

202
7 

202
8 

202
9 

203
0 

203
1 

203
2 

203
3 

203
4 

203
5 

203
6 

203
7 

203
8 

203
9 

204
0 

204
1 

204
2 

204
3 

204
4 

204
5 

kamsalamander en 
poelkikker 

NH/Be/L…(veel be/L-
opslag in oostelijk 

deel), muv van brem 
De Bergeyck,2, b n+til 100% 9190 BN/Permanent nulbeheer 0,74 verouderingseiland x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

De Bergeyck,2, c ppmb+ppmb/qb 100% 9120 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

8,28 
lokaal ringen aVk 
moederbomen en 

uittrekken Rho 
x x x x x                                       

De Bergeyck,2, c ppmb+ppmb/qb 100% 9120 BB41/Dunning 8,28   x       (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,2, d ppmb+ppmb/qb 100% rbbppm 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 2,41 

lokaal ringen aVk 
moederbomen en 

uittrekken Rho 
x x x x x                                       

De Bergeyck,2, d ppmb+ppmb/qb 100% rbbppm BB41/Dunning 2,41 
horst oehoe tegen 

dreef 
x       (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,2, e ppmb/qb 100% 9190 BB41/Dunning 1,59 strook langs kanaal x                                               

De Bergeyck,3, a n+til 100% 9190 BN/Permanent nulbeheer 1,51 verouderingseiland x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

De Bergeyck,3, b ppmb+ppmb/qb 100% 9190 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 6,52 nabestrijding Rho/aVk x x x x                                         

De Bergeyck,3, b ppmb+ppmb/qb 100% 9190 BB41/Dunning 6,52 goed gemengd perceel x       (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,3, c ppmb+ppmb/qb 100% rbbppm BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

2,45 
lokaal ringen aVk 
moederbomen en 

uittrekken Rho 
x x x x x                                       

De Bergeyck,3, c ppmb+ppmb/qb 100% rbbppm BB41/Dunning 2,45 
behoud 

verouderingseiland zE 
grens 3c 

x       (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,3, d ppmb+ppmb/qb 100% rbbppm 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 4,81 nabestrijding Rho/aVk x x x x                                         

De Bergeyck,3, d ppmb+ppmb/qb 70% rbbppm + 30% 9190 BB41/Dunning 4,81   x       (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,4, a n+quer 
100% 9190_open + LG 

Bont dikkopje BB42/Kaalkap 1,77 aE  x                                               

De Bergeyck,4, a n+quer 
100% 9190_open + LG 

Bont dikkopje BK20/Plaggen 1,77 

strooisel verwijderen, 
plaggen: max vlekken 
van 200m2 aangevuld 

met chopperen 

x                                               

De Bergeyck,4, a ppi 100% 9190_open + LG 
Bont dikkopje 

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 

1,77 
juni-september indien 
sterke verbraming of 

vergrassing 
x x x x x                                       

De Bergeyck,4, a ppi 100% 9190_open + LG 
Bont dikkopje 

BM50/Gefaseerd 
maaibeheer  

1,77 

Maaien september (10-
25% blijft overstaan, 

vnl plekken met 
struikhei), evt jaar 
overslaan indien 

vegetatie zeer schraal 
wordt 

  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

De Bergeyck,4, b qb+ppmb 100% rbbppm 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 0,58 Rho x x x x x                                       

De Bergeyck,4, b qb+ppmb 100% rbbppm BB41/Dunning 4,11 
spontane opslag Be/Ps, 

initieel vrijstellen 
toekomstbomen 

x   (x)   x   (x)   x   (x)   x   (x)   x   (x)   x   (x)   

De Bergeyck,4, c ppmb+ppi 100% 9190 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

0,58 Rho x x x x x                                       

De Bergeyck,4, c ppmb+ppi 100% 9190 BB41/Dunning 0,58 ijl         (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,5, a ppmb+ppmb/qb 100% rbbppm 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

3,85 aE/Rho x x x x x                                       

De Bergeyck,5, a ppmb+ppmb/qb 100% rbbppm BB41/Dunning 3,85 zE vrijstellen x       (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,5, b ppmb/qb+ppmb 100% rbbppm 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

5,33 Rho/aVk x x x x x                                       

De Bergeyck,5, b ppmb/qb+ppmb 100% rbbppm BB41/Dunning 5,33 zE vrijstellen x       (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,5, c ppmb/qb+ppmb 100% rbbppm 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

4,25 Rho/aVk x x x x x                                       

De Bergeyck,5, c ppmb/qb+ppmb 100% rbbppm BB41/Dunning 4,25 zE vrijstellen x       (x)       x       (x)       x       (x)       
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Beheereenheid of 
object Actueel Natuurstreefbeeld Maatregel 

Opp. 
(ha) Specificaties 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

202
6 

202
7 

202
8 

202
9 

203
0 

203
1 

203
2 

203
3 

203
4 

203
5 

203
6 

203
7 

203
8 

203
9 

204
0 

204
1 

204
2 

204
3 

204
4 

204
5 

De Bergeyck,5, d ppmb/qb+ppmb 100% 9190 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

4,42 Rho/aVk x x x x x                                       

De Bergeyck,5, d ppmb/qb+ppmb 100% 9190 BB41/Dunning 4,42 zE vrijstellen x       (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,5, e ppmb/qb+ppmb 100% 9190 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

13,14 Rho/aVk/aE x x x x x                                       

De Bergeyck,5, e ppmb/qb+ppmb 100% 9190 BB41/Dunning 13,14   x       (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,5, f pmh+pinn 100% geen NSB 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

3,25 Rho/aVk x x x x x                                       

De Bergeyck,5, f pmh+pinn 100% geen NSB BB41/Dunning 3,25 aanplant kloempen         (x)       x       (x)       x           (x)   

De Bergeyck,5, g ppmb/qb+ppmb 100% rbbppm 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

6,72 Rho/aVk                 x x x x x                       

De Bergeyck,5, g ppmb/qb+ppmb 100% rbbppm BB41/Dunning 6,72         (x)       x       (x)       x       (x)       x 

De Bergeyck,6, a ppmb+ppmb/qb 100% rbbppm 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

2,78 nazorg Rho x x x x                                         

De Bergeyck,6, a ppmb+ppmb/qb 100% rbbppm BB41/Dunning 2,78 
incl inplanten 

kloempen         (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,6, b ppmc/qb 100% rbbppm 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

4,13 nazorg Rho x x x x                                         

De Bergeyck,6, b ppmc/qb 100% rbbppm BB41/Dunning 4,13 
incl inplanten 

kloempen         (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,6, c ppmc 100% rbbppm 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

2,98 nazorg Rho x x x x                                         

De Bergeyck,6, c ppmc 100% rbbppm BB41/Dunning 2,98 incl inplanten 
kloempen 

        (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,6, d ppi+pmb+sz 100% rbbppm BB41/Dunning 3,83           (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,6, e pmh+pinn+ppmb+ppmb/q
b 

100% geen NSB BB41/Dunning 1,27 incl inplanten 
kloempen 

      (x)       x       (x)       x       (x)       x 

De Bergeyck,6, f se 
100% 9190_open + LG 

Bont dikkopje 
BK20/Plaggen 0,77 

 verwijderen strooisel 
ontstronken of stobben 

afzetten tot maaiveld 
om maaiklaar te maken 

en kleinschalig 
plaggen/chopperen 

x                                               

De Bergeyck,6, f se 
100% 9190_open + LG 

Bont dikkopje 
BM11/2 x jaarlijks maaien 

(hooilandbeheer) 
0,77 

juni-september indien 
sterke verbraming of 

vergrassing 
x x x x x                                       

De Bergeyck,6, f se 100% 9190_open + LG 
Bont dikkopje 

BM50/Gefaseerd 
maaibeheer  

0,77 

Maaien september (10-
25% blijft overstaan, 

vnl plekken met 
struikhei), evt jaar 
overslaan indien 

vegetatie zeer schraal 
wordt 

  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

De Bergeyck,6, g pmb+pinn 100% geen NSB 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 2,55 aVk/Rho     x x x x x                                   

De Bergeyck,6, g pmb+pinn 100% geen NSB BB41/Dunning 2,55 
incl inplanten 

kloempen 
      (x)       x       (x)       x       (x)       x 

De Bergeyck,6, h pmh+lar 100% rbbppm BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

9,4 

aVk/Rho/aE, uitkap 
Rho daar waar bosrand 
geambieerd wordt, aE 

kappen die 
geëxploiteerd kunnen 
worden vanaf weg, de 

rest ringen. 

x x x x x                                       

De Bergeyck,6, h pmh+lar 100% rbbppm BB41/Dunning 9,4   x       (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,6, i ppmb/qb 100% 9190 BB41/Dunning 0,85           (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,6, j ppmb+ppmb/qb 100% 9190 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

0,81 aVk x x x x x                                       

De Bergeyck,6, j ppmb+ppmb/qb 100% 9190 BN/Permanent nulbeheer 0,81 verouderingseiland x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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Beheereenheid of 
object Actueel Natuurstreefbeeld Maatregel 

Opp. 
(ha) Specificaties 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

202
6 

202
7 

202
8 

202
9 
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2 
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8 
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0 

204
1 

204
2 

204
3 

204
4 

204
5 

De Bergeyck,7, a qb+quer+pins 100% 9190 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

  

aVk/Rho, ikv 
bosrandontwikkeling, 

aE kappen die 
geëxploiteerd kunnen 
worden vanaf weg, de 

rest ringen. 

x x x x x                                       

De Bergeyck,7, a qb+quer+pins 100% 9190 BB41/Dunning 2,7 
schaars inheems LH 

vrijstellen en inbrengen 
kloempen 

x       (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,7, b ppmb+ppmb/qb 100% rbbppm 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

4,33 aVk     x x x x x                                   

De Bergeyck,7, b ppmb+ppmb/qb 100% rbbppm BB41/Dunning 4,33         (x)       x       (x)       x       (x)         

De Bergeyck,7, c pmc+ppmb/qb+ppmb 100% rbbppm 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

1,27 aVk     x x x x x                                   

De Bergeyck,7, c pmc+ppmb/qb+ppmb 100% rbbppm BB41/Dunning 1,27 inbrengen kloempen       (x)       x       (x)       x       (x)       x 

De Bergeyck,7, d ppmb/qb+ppmb 70% rbbppm + 30% 9190 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

10,07 aVk x x x x x                                       

De Bergeyck,7, d ppmb/qb+ppmb 70% rbbppm + 30% 9190 BB41/Dunning 10,07 

verouderingseiland zE 
langs beek (Z) vrij te 
stellen, inbrengen 

kloempen 

x       (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,8, a ppmb/qb 70% 9190 + 30% rbbppm 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

10,76 aVk/aE                                                 

De Bergeyck,8, a ppmb/qb 70% 9190 + 30% rbbppm BB41/Dunning 10,76 
mooie onderetage, 
vrijstellen inheems 

loofhout 
x       (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,8, b ppmb/qb+qb 80% 9190 + 20% rbbppm 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

10,4 aVk/aE                                                 

De Bergeyck,8, b ppmb/qb+qb 80% 9190 + 20% rbbppm BB41/Dunning 10,34 
mooie onderetage, 
vrijstellen inheems 

loofhout 
x       (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck, 3, V 
(BE9a) 

cm/ao° 3130aom BK11/Afgraven - uitgraven 0,12 

aanleg ven door 
verwijderen 15-20 cm 

van toplaag + 
gefaseerd afplaggen 

venrand, bekalken na 
pH-meting 

x                                               

De Bergeyck, 3, V 
(BE9a) cm/ao° 3130aom 

BB80/Verwijderen 
boomopslag 0,12 

initieel ook 20m brede 
rand kappen rond ven 

met verwijderen 
strooisellaag, takhout 

op hopen id rand 

x       x       x       x       x       x       

De Bergeyck, 3, V 
(BE9a) 

cm/ao° 3130aom 
BM40/BM40/Meerjaarlijk
s maaien (ruigtebeheer) 

(ruigtebeheer 
0,12 

2-3 jaarlijks rand van 
ven te maaien 

x     x     x     x     x     x     x     x     

De Bergeyck, 3, V 
(BE9a) 

cm/ao° 3130aom BK42/Slibruimen 0,12 
ad hoc ven gefaseerd 
ruimen om de 10-15 

jaar 
                                                

De Bergeyck,9, a ppmb/qb 94% 9190 + 7% aom BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

1,91 Rho x x x x x                                       

De Bergeyck,9, a ppmb/qb 94% 9190 + 7% aom BB41/Dunning 1,91   x       (x)       x       (x)       x       (x)       
De Bergeyck, 4, V 

(BE9b) 
ae 100% geen NSB BB80/Verwijderen 

boomopslag 
0,09 vrijstellen vijver x       x       x       x       x       x       

De Bergeyck, 4, V 
(BE9b) 

ae 100% geen NSB BK42/Slibruimen 0,09 
ontslibben vijver in 1 

beweging 
    x                                           

De Bergeyck, 5, V 
(BE9b) 

ppmb+qb aom BK11/Afgraven - uitgraven 0,09 

aanleg ven door 
verwijderen 15-20 cm 

van toplaag + 
gefaseerd afplaggen 

venrand, bekalken na 
pH-meting 

x                                               
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De Bergeyck, 5, V 
(BE9b) 

ppmb+qb aom BB80/Verwijderen 
boomopslag 

0,09 

initieel ook 20m brede 
rand kappen rond ven 

met verwijderen 
strooisellaag, takhout 

op hopen id rand 

x       x       x       x       x       x       

De Bergeyck, 5, V 
(BE9b) 

ppmb+qb aom 
BM40/BM40/Meerjaarlijk
s maaien (ruigtebeheer) 

(ruigtebeheer 
0,09 

2-3 jaarlijks rand van 
ven te maaien 

x     x     x     x     x     x     x     x     

De Bergeyck, 5, V 
(BE9b) 

ppmb+qb aom BK42/Slibruimen 0,09 
ad hoc ven gefaseerd 
ruimen om de 10-15 

jaar 
                                                

De Bergeyck,9, b ppmb+qb 65% rbbppm + 35% 9190 BB41/Dunning 10,52   x       (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,9, c hp*+kbq 100% hp* 
BM11/2 x jaarlijks maaien 

(hooilandbeheer) 
2,54 

verschralend 
hooilandbeheer eind 

mei/september. Oost- 
en noordrand reeds 

schraal 

x x x x x x                                     

De Bergeyck,9, c hp*+kbq 100% hp* BM50/Gefaseerd 
maaibeheer  

2,54 

10-25% blijf staan 
gedurende de 

maaibeurt in de 
(na)zomer 

            x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

De Bergeyck,9, d ppmb/qb 100% 9190 BB41/Dunning 5,23 zE/Be in onderetage x       (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,9, e ppmb 100% rbbppm BB41/Dunning 4,81 inbrengen kloempen x       (x)       x       (x)       x       (x)       
De Bergeyck,9, f pmb+pinn 100% geen NSB BB41/Dunning 2,31 inbrengen kloempen       (x)       x       (x)       x       (x)       x 

De Bergeyck,10, a hx+bs 
100% leefgebied 

kamsalamander/poelkikke
r 

BB12/Aanplant 5,09 

Perceel wordt voor 
70% bebost dmv 

groepjes + NV, deel 
witbol te scheuren 

voor NV  

  x                                             

De Bergeyck,10, a hx+bs 
100% leefgebied 

kamsalamander/poelkikke
r 

BB14/Vrijstellen 5,09       (x) (x) (x)                                       

De Bergeyck,10, a hx+bs 
100% leefgebied 

kamsalamander/poelkikke
r 

BB41/Dunning 5,09 
aanduiden 

toekomstbomen na 10-
15j 

                        x   (x)   x   (x)   x   (x)   

De Bergeyck,10, a hx+bs 
100% leefgebied 

kamsalamander/poelkikke
r 

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 

2,18 
best al enkele ruige 

overhoekjes 
overhouden 

  x x x x x x                                   

De Bergeyck,10, a hx+bs 
100% leefgebied 

kamsalamander/poelkikke
r 

BM50/Gefaseerd 
maaibeheer  

2,18 
10-25% van opp. blijft 

staan 
              x x x x x x x x x x x x x x x x x 

De Bergeyck,10, b pmh+pms+lar 100% geen NSB 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

2,61 aVk/Rho x x x x x                                       

De Bergeyck,10, b pmh+pms+lar 100% geen NSB BB41/Dunning 2,61 inbrengen kloempen x       (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,10, c pmh+pms+lar 100% 9190 BB41/Dunning 3,18 
incl inbrengen 

kloempen, L zijn  in 
slechte staat 

x       (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,10, d qb+quer 100% geen NSB BB41/Dunning 1,41 
 inbrengen kloempen 

onder scherm 
x       (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,10, e ppmb 100% rbbppm 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 2,67 aVk/Rho x x x x x                                       

De Bergeyck,10, e ppmb 100% rbbppm BB41/Dunning 2,67   x       (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,10, f hx 100% 9190 BB12/Aanplant 3,01 

groepen aanplanten en 
daartussen NV, deel 
weide scheuren voor 

NV 

  x                                             

De Bergeyck,10, f hx 100% 9190 BB14/Vrijstellen 3,01       (x) (x) (x)                                       

De Bergeyck,10, f hx 100% 9190 BB41/Dunning 3,01 
aanduiden 

toekomstbomen na 10-
15j 

                        x   (x)   x   (x)   x   (x)   
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De Bergeyck, 6, V 
(BE10g) 

ae 100%ao BK11/Afgraven - uitgraven 0,14 

heraanleg ven door 
verwijderen 15-20 cm 

van toplaag + 
afplaggen venrand, 

bekalken na pH-meting 

  x                                             

De Bergeyck, 6, V 
(BE10g) ae 100%ao 

BB80/Verwijderen 
boomopslag 0,14 

initieel ook 20m brede 
rand kappen rond ven 

met verwijderen 
strooisellaag, takhout 

op hopen id rand 

  x       x       x       x       x       x     

De Bergeyck, 6, V 
(BE10g) 

ae 100%ao 
BM40/BM40/Meerjaarlijk
s maaien (ruigtebeheer) 

(ruigtebeheer 
0,14 

2-3 jaarlijks rand van 
ven te maaien 

  x     x     x     x     x     x     x     x   

De Bergeyck, 6, V 
(BE10g) 

ae 100%ao BK42/Slibruimen 0,14 
ad hoc ven gefaseerd 
ruimen om de 10-15 

jaar 
                                                

De Bergeyck,10, g pms+pmb+pinn+prus 100% geen NSB BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

4,71 Rho x x x x x                                       

De Bergeyck,10, g pms+pmb+pinn+prus 100% geen NSB BB41/Dunning 4,71 inplanten kloempen       (x)       x       (x)       x       (x)       x 

De Bergeyck,10, h ppmb 100% rbbppm BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

2,48 Rho x x x x x                                       

De Bergeyck,10, h ppmb 100% rbbppm BB41/Dunning 2,48 

met inplanten 
kloempen, in 2026, 

noordelijk slecht 
groeiend deel te 
kappen en in te 

planten, incl. greppels 
te dichten 

x       (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,10, i qb+quer 100% geen NSB 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

3,42 aVk x x x x x                                       

De Bergeyck,10, i qb+quer 100% geen NSB BB41/Dunning 3,42  inbrengen kloempen 
onder scherm 

x       (x)       x       (x)       x       (x)       

De Bergeyck,10, j  ppmb+pmb+qb+bet 70% rbbppm + 30% 9190 
BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

5,83 nabestrijding Rho x x x x                                         

De Bergeyck,10, j  ppmb+pmb+qb+bet 70% rbbppm + 30% 9190 BB41/Dunning 5,83 
grote Be aanwezig, incl 

greppels dempen in 
perceel 

      (x)       x       (x)       x       (x)       x 

De Bergeyck,10, k qb+ppmb 100% 9190 BB41/Dunning 1,96   x       (x)                                       

De Bergeyck,10, l sz+bet 
100% leefgebied 

kamsalamander/poelkikke
r 

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 0,86 

deel kan nu reeds 
gefaseerd worden 

uitgespaard 
x x x x x x                                     

De Bergeyck,10, l sz+bet 
100% ku* + leefgebied 

kamsalamander/poelkikke
r 

BM50/Gefaseerd 
maaibeheer  

0,86 

Maaien september (10-
25% blijft overstaan), 

later jaar of 2 
overslaan 

(ruigtebeheer) 

            x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

De Bergeyck,10, l sz+bet 
100% ku* + leefgebied 

kamsalamander/poelkikke
r 

BB80/Verwijderen 
boomopslag 0,86 

opletten exoten thv 
geklepeld deel (nazorg 

aVk) 
  x       x       x       x       x       x     

De Bergeyck,10, 
m ku+sz+bet 

100% ku* + leefgebied 
kamsalamander/poelkikke

r 

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 1,04   x x x x x x                                     

De Bergeyck,10, 
m 

ku+sz+bet 
100% ku* + leefgebied 

kamsalamander/poelkikke
r 

BM50/Gefaseerd 
maaibeheer  

1,04 

Maaien september (10-
25% blijft overstaan), 

later jaar of 2 
overslaan 

(ruigtebeheer) 

            x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

De Bergeyck,10, 
m 

ku+sz+bet 
100% ku* + leefgebied 

kamsalamander/poelkikke
r 

BB80/Verwijderen 
boomopslag 

1,04     x       x       x       x       x       x     
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De Bergeyck,10, n cmb 
100% cm + LG 

Bontdikkopje/groentje 
BB80/Verwijderen 

boomopslag 
0,77 

initieel Be/Wi en wat 
naaldhout, takhout op 

hopen id rand 
    x       (x)       (x)       (x)       (x)       (x)   

De Bergeyck,10, n cmb 
100% cm + LG 

Bontdikkopje/groentje 
BW10/Beheer waterpeil 

en afvoerdynamiek 
0,77 

nivelleren rabatten 
(plagsel gebruiken) en 

afwateringsgracht 
dempen, eventueel 

ook venherstel, maar 
dut uitsluitend na 

nemen van 
grondstalen! 

  (x) x (x)                                         

De Bergeyck,10, n cmb 
100% cm + LG 

Bontdikkopje/groentje BK20/Plaggen 0,77 
max vlekken van 

200m2 aangevuld met 
chopperen 

  (x) x (x)             (x)               (x)           

De Bergeyck,10, n cmb 100% cm + LG 
Bontdikkopje/groentje 

BM14/1 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 

0,77 

half augustus, jaarlijks 
maaien kan na verloop 

van tijd gestaakt 
worden 

    x x x x x x x (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)   

De Merel, 1, a qb+quer+kbf 100% 9190 BB41/Dunning 3,44 
met eenmalige 

vrijstelling zE (aE 
beperken door ringen) 

  x                                             

De Merel, 1, a qb+quer+kbf 100% 9190 BN/Permanent nulbeheer 3,44 verouderingseiland     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

De Merel, 1, b qb+kbf 100% 9190 BN/Permanent nulbeheer 5,01 verouderingseiland x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

De Bergeyck, 7, V 
(ME2a) 

bs 100% 9190 BB12/Aanplant 0,15 
struweel westrand op 
landbouwgrond, later 

als hakhout te beheren 
  x (x)                                           

De Merel, 2, a n+acer+que+sf+lhb 100% 9190 BN/Permanent nulbeheer 2,23 verouderingseiland x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

De Merel, 2, b qb+sz 100% 9190 BN/Permanent nulbeheer 5,19 verouderingseiland x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

De Merel, 2, c n+que 100% 9120 BB41/Dunning 1,2 
jonge zE, 

taxusondergroei blijft 
behouden 

  x       (x)       x                             

De Merel, 2, c n+que 100% 9120 BN/Permanent nulbeheer 1,2 verouderingseiland                     x x x x x x x x x x x x x x 

De Merel, 2, d qb+kbq 100% 9190 BN/Permanent nulbeheer 10,56 verouderingseiland x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

De Merel, 2, e pms+pmb+pinn 100% geen NSB BN/Permanent nulbeheer 4,65 
wel nog inbrengen van 
kloempen en vrijstellen 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

De Merel, 2, f hp+kbgml 100% 9190 BB12/Aanplant 1,95 

groepen aanplanten en 
daartussen NV, deel 
weide scheuren voor 

NV 

  x                                             

De Merel, 2, f hp+kbgml 100% 9190 BB14/Vrijstellen 1,95       (x) (x) (x)                                       

De Merel, 2, f hp+kbgml 100% 9190 BN/Permanent nulbeheer               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

De Merel, 2, g qb+pins 100% 9190 BN/Permanent nulbeheer 13,06 verouderingseiland x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

De Merel, 2, h hp+kbq 100% 9190 BB12/Aanplant 2,07 

groepen aanplanten en 
daartussen NV, deel 
weide scheuren voor 

NV 

  x                                             

De Merel, 2, h hp+kbq 100% 9190 BB14/Vrijstellen 2,07       (x) (x) (x)                                       
De Merel, 2, h hp+kbq 100% 9190 BN/Permanent nulbeheer 2,07 verouderingseiland           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

De Merel, 2, i ppmb 100% rbbppm BN/Permanent nulbeheer 2,34 verouderingseiland x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

De Merel, 2, j n+quer 100% 9120 BB41/Dunning 0,97 
aE met inplanten 
kloempen onder 

scherm 
  x                                           

De Merel, 2, j n+quer 100% 9120 BB42/Kaalkap 0,97 aE      (x)    x    (x)           

De Merel, 2, j n+quer 100% 9120 BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

0,97 aE  x x x x x x   x x x x x           

De Merel, 2, j n+quer 100% 9120 BN/Permanent nulbeheer 0,97 verouderingseiland                     x x x x x x x x x x x x x x 
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Tabel 10-2: Overzicht van de puntsgewijze (P) en lijnvormig (L) uit te voeren beheermaatregelen (zie beheerkaarten voor de nummering, (X) = facultatief uit te voeren) 
Eenheid Actueel Natuurstreefbeeld Maatregel Eenheid  Specificaties 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 

De 
Bergeyck, 

1, L 
Nvt Nvt 

BI+3/afbreken van 
overige 

infrastructuur 
13600 m 

Verwijderen 
diverse 

afsluitingen 
  (x) x (x)                                         

De 
Bergeyck, 

2, L 
ppmb+qb+bet 70% rbbppm + 30% 9190 BB47/Hakhoutkap 385 m 

Gefaseerd 
afzetten bosrand 

(L/Be/Wi), 10-15m 
breed rond 

vochtige heide 

  (x)   (x)   x   (x)   x       (x)       x       (x)     

De 
Bergeyck, 

3-5, L 
ppmb+n+pms+qb 

rbbppm/9190/leefgebied 
kamsalamander/poelkikker 

BB47/Hakhoutkap 
410 +240 
+ 370 m 

Gefaseerd 
afzetten golvende 
bosrand, 10-15m 

aan hoogspanning 

x       (x)       (x)       x       (x)       (x)       

De 
Bergeyck, 

6, L 
Divers leefgebied bont dikkopje 

BB47/Hakhoutkap en 
BM50/Gefaseerd 

maaibeheer  
2500 m 

gefaseerde 
hakhoutkap langs 

bospad 5-15m 
golvend uit te 

voeren (initieel 
bestrijden exoten 

indien nodig), 
verder 

BM50/Gefaseerd 
maaibeheer  in 

september waarbij 
steeds aandeel 
pijpenstro blijft 

staan 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

De 
Bergeyck, 

7, L 
pi+bet 100% geen NSB BB47/Hakhoutkap 235 m 

Afzetten 10-15m 
brede rand rond 
vochtige heide 

      (x)       x       (x)       x       (x)       x 

De Merel, 
8, L 

kbq LG vleermuizen BB72/sanitaire kap 561 m 

verwijderen dood 
kroonhout en 
kandelaberen 

dode zE 

x (x)                                             

De 
Bergeyck, 

11, L 
kbq+kbqr LG vleermuizen BB14/Vrijstellen 332 m  

samen met  
nabijgelegen 

perceel 
x                                               

De 
Bergeyck, 

12, L 
kbq LG vleermuizen BB14/Vrijstellen 633 m 

samen met  
nabijgelegen 

perceel 
x                                               

De 
Bergeyck, 

13, L 
Nvt ae/ao 

BW10/Beheer 
waterpeil en 

afvoerdynamiek 
385 m 

dempen diepe 
gracht tss 9b en 9c 

door afschuinen 
oever richting 

gracht 

x (x)                                             

De 
Bergeyck, 

1, P 
Nvt 

100% leefgebied 
kamsalamander en poelkikker 

BK12/Herprofileren 
(neutrale 

grondbalans) + 
BK11/Afgraven - 

uitgraven 

Nvt 

Heraanleg poel: 
afgraven ophoging 
en herprofilering 

(minder steil) 
zuidgerichte oever 

x                                               

De 
Bergeyck, 

1, P 
Nvt 

100% leefgebied 
kamsalamander en poelkikker 

BB80/Verwijderen 
boomopslag 

Nvt 

kappen 
boomopslag 

Ps/Wi/aVk en 10-
jaarlijks gefaseerd 

ruimen 

x     x       x       x       x       x       x 

De 
Bergeyck, 

2-7, P 
Nvt 100% leefgebied 

kamsalamander en poelkikker 
BK11/Afgraven - 

uitgraven 
Nvt 

Poel: Min. 1m 
diep, min. 150m2 

en geleidelijk 
aflopende oevers 

  x (x)                                           

De 
Bergeyck, 

2-7, P 
Nvt 

100% leefgebied 
kamsalamander en poelkikker 

BB80/Verwijderen 
boomopslag 

Nvt 

Onderhoud poel: 
regelmatig kappen 

boomopslag, 
randen maaien en 

        x       x       x       x       x       
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Eenheid Actueel Natuurstreefbeeld Maatregel Eenheid  Specificaties 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 
10-jaarlijks 

gefaseerd ruimen 

De 
Bergeyck, 

8, P 
Nvt 100% leefgebied 

kamsalamander en poelkikker 
BB80/Verwijderen 

boomopslag 
800 m2 

Heraanleg poel: 
uitdiepen vochtige 

depressie en 
uitkappen berk, 

herprofileren 
oevers 

  x (x)                                           

De 
Bergeyck, 

8, P 
Nvt 

100% leefgebied 
kamsalamander en poelkikker 

BB80/Verwijderen 
boomopslag 

800 m2 

Onderhoud poel: 
regelmatig kappen 

boomopslag, 
randen maaien en 

10-jaarlijks 
gefaseerd ruimen 

        x       x       x       x       x       

De Merel, 
9, P 

Nvt Nvt BB80/Verwijderen 
boomopslag 

1400 m2 
Heraanleg poel: 
kappen Wi en 

uitdiepen 
  x (x)                                           

De Merel, 
9, P 

Nvt Nvt 
BB80/Verwijderen 

boomopslag 
1400 m2 

Onderhoud poel: 
regelmatig kappen 

boomopslag, 
randen maaien en 

10-jaarlijks 
gefaseerd ruimen 

        x       x       x       x       x       

De Merel, 
10, P 

Nvt Nvt E/Erfgoedbeheer Nvt 
Kappen 

boomopslag 
bunker 

  x       (x)       x       (x)       x       (x)     

De 
Bergeyck, 

11, P 
Nvt LG vleermuizen 

BI51/aanleggen van 
ecologische 

infrastructuur 
Nvt 

Herinrichting 
bunker voor 
vleermuizen: 

kappen 
boomopslag, 
uitgraven en 

plaatsen deur 

    x                                           

De 
Bergeyck, 

11, P 
Nvt LG vleermuizen 

BI52/onderhouden 
van ecologische 
infrastructuur 

Nvt 
kappen 

boomopslag 
            (x)       x       (x)       x           

De 
Bergeyck, 

12, P 
Nvt Nvt 

BO02/Opruimen 
zwerfvuil 

Nvt 
Opruimen 

verschillende 
sluikstorten 

x x (x)                                           

De 
Bergeyck, 

13, P 
Nvt Nvt 

BI+3/afbreken van 
overige 

infrastructuur 
Nvt 

Opruimen 
campement 

  x                                             
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10.1 Bosbeheer 
 
10.1.1 Bosverjonging 
 
Bij het beheer van de bospercelen wordt, in de mate van het mogelijke, uitgegaan van natuurlijke processen. 
Dit houdt in dat wordt gekozen om maximaal gebruik te maken van de natuurlijke verjonging. Voorwaarden 
hiervoor zijn:   
 

 De (na)bestrijding van agressieve exoten (o.a. Amerikaanse vogelkers, rhododendron en lokaal 
Amerikaanse eik);   

 
 Voldoende lichtinval op de bodem, te bereiken met behulp van dunningen;  

 
 Het vrijstellen van potentiële en gewenste zaadbomen tijdens dunningen.  

 
In bestanden waar de natuurlijke verjonging uitblijft of onvoldoende blijkt wordt geopteerd voor kunstmatige 
verjonging van standplaatsgeschikte soorten en dit door middel van kloempen. Zowel ecologisch als 
economisch ligt de optimale diameter van zo’n verjongingsgroep tussen 5 en 7 m, met onderlinge plantafstand 
van 1 m. Deze nesten bestaan bij voorkeur uit 20 planten van één lichtboomsoort (wintereik, winterlinde) 
omgeven door 10 planten schaduwboomsoorten (haagbeuk…) ofwel uit 40 stuks van een schaduwboomsoort. 
Door de problematische aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers en rhododendron zullen deze kloempen de 
eerste jaren wel dienen vrijgesteld te worden indien er geen integrale bestrijding vooraf plaatsvindt. Kloempen 
(en de daarmee gepaard gaande soortendiversiteit) worden gespreid over de loop van het beheerplan 
ingebracht (kort na elke dunningsingreep) om zo een bijdrage te leveren aan het creëren van ongelijkjarige 
gemengde bestanden 
 

 
Foto: lokaal kan adelaarsvaren de natuurlijke verjonging sterk onderdrukken, inplanten van kloempen is dan ook 
aangewezen (BE8b). 



 

58 
 

 
10.1.2 Omvorming 
 
10.1.2.1 Omvorming van homogene dennenbestanden naar eiken-berkenbos (9120_9190). 
 
Via selectieve hoogdunningen worden betere lichtcondities gecreëerd voor de inheemse soorten die aanwezig 
zijn in de onder- en/of nevenetage. Zo kunnen deze soorten doorgroeien naar de bovenetage en kan op lange 
termijn het streefdoel van gemengde inheemse bestanden bereikt worden. Door variabele dunningen kan 
extra variatie bekomen worden.  
 
Omvormingen zijn grotendeels gepland in homogene bestanden van Grove den met slechts een beperkte 
ondergroei van inheems loofhout zoals zomereik, berk, sporkehout of Wilde lijsterbes. In al deze homogene 
dennenbestanden zal bij selectieve hoogdunningen het inheems loofhout bevoordeeld worden, zodat het 
aandeel inheems loofhout toeneemt tijdens de loop van dit beheerplan en dit in combinatie met de aanplant 
van kloempen (zie verder). Grove den blijft eveneens behouden in deze bestanden (met een max. tot 30%). In 
de eerste omlooptijd zullen de eventueel aanwezige exoten zoals rhododendron, Amerikaanse vogelkers en 
lokaal Amerikaanse eik verwijderd worden. 
 
10.1.2.2 Omvorming van homogene exotenbestanden 
 
Grootschalige kaalkappen en directe omvormingen van homogene exotenbestanden zijn binnen het plangebied 
niet aan de orde. Voor homogene percelen Corsikaanse den, hybride lork en Amerikaanse eik (zo’n 32 ha) 
wordt eerder geopteerd om een geleidelijke omvorming te voorzien waarbij na dunning kloempen worden 
ingeplant onder schermt. Verder wordt één jong Amerikaans eikenperceel gekapt (BE4a) voor aanleg van een 
heischrale open plek (zie echter § 10.2); een tweede wordt gekapt en met inheemse soorten verjongd (ME 2j). 
 
10.1.3 Bebossingswerken 
 
De komende jaren zal zo’n 12,27 ha bebost worden. Het betreft de percelen BE10a (70%), BE10f, ME2a, ME2f 
en ME2h. De bebossing te 10a (70% bebossing en 30% open) zal hoofdzakelijk gebeuren ikv de inrichting van 
leefgebied voor kamsalamander en poelkikker. In de Merel 2a zal een strook landbouwgrond met 
struweelsoorten worden beplant als buffer naar het bestaande bos toe. Over het algemeen zal er gekozen 
worden voor een menging van kunstmatige en natuurlijke aanplant waarbij er kloempen van winterlinde, 
wintereik, haagbeuk enz. worden aangeplant waartussen de natuurlijke verjonging kan opkomen. Indien deze 
spontane verbossing niet het gewenste effect heeft kunnen er alsnog verder kloempen worden ingeplant. De 
eerste jaren zullen de beplantingen of gewenste natuurlijke verjonging vrijgesteld dienen te worden van berk, 
wilg, lork of Amerikaanse vogelkers en dit d.m.v. het knakken van de jonge stammetjes. Om de natuurlijke 
verjonging te promoten zal een deel van de voormalige graasweiden BE10a/BE10f/ME2f en ME2h gescheurd 
dienen te worden. 
 
Bij deze bebossingen zal aldus gekozen worden voor mini-verjongingsgroepen. Zowel ecologisch als 
economisch ligt de optimale diameter van zo’n verjongingsgroep tussen 5 en 7 m, met onderlinge plantafstand 
van 1 m. Deze nesten bestaan bij voorkeur uit 20 planten van één lichtboomsoort omgeven door 10 planten 
schaduwboomsoorten ofwel uit 40 stuks van een schaduwboomsoort. Elke nest heeft dus een oppervlakte van 
20 tot 40 m². Het centrum van elk nest bevindt zich idealiter op een onderlinge afstand van 12 tot 18 m.  
Het beheerplan laat evenwel ruimte om natuurlijke verbossingen te verkiezen boven kunstmatige verjonging 
indien de uitgangssituatie gunstig blijkt te zijn (voldoende natuurlijk verjonging aanwezig van inheems 
loofhout). Dit kan echter nu onvoldoende ingeschat worden. 
 
10.1.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 
 
10.1.4.1 Vrijstellen, zuiveren en aanduiden toekomstbomen 
 
Vrijstellen werd al hoger aangehaald en wordt beperkt tot het minimum. Op de voormalige landbouwgronden 
zal dit de eerste vijf jaar vermoedelijk wel een noodzaak zijn. Na vijf jaar kan een vormsnoei worden toegepast. 
Zuiveren grijpt in op de (jonge) houtachtige vegetatie en start bij de kroonsluiting (dichtwas). In de dichtwas 
staat hoogtegroei en natuurlijke stamreiniging centraal. Daarom worden de ingrepen lokaal en beperkt 
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gehouden. Zuivering is een negatieve selectie waarbij ongewenste exemplaren worden verwijderd. Het kan 
gaan om bevoordelingen van soorten (bv. eik tussen boswilg of berk, inheemse soorten t.o.v. exoten, …) of om 
kwalitatief veelbelovende exemplaren binnen één soort. De zuivering kan gebeuren over het gehele bestand of 
meer lokaal om mogelijke toekomstbomen te vrijwaren. Zuiveringen of eerste dunningen (van berk, grove 
den..) in natuurlijke verjongingen dienen tot een minimum te worden beperkt aangezien zij economisch niet 
rendabel zijn en aangezien ze een behoorlijke beheerinspanning vragen.. 
 
Voor jonge bestanden wordt geopteerd om te werken op basis van de toekomstboommethode of de QD-
methode. In de QD-methode worden de toekomstbomen aangeduid zodra de gewenste takvrije stamlengte 
bereikt is. Richtlijn is een takvrije stamlengte van ongeveer 25% van de verwachtte eindhoogte van de boom. 
De toekomstbomen worden eventueel ook wat bijgesnoeid. Voor pionierbestanden (gedomineerd door berk, 
els, boswilg, Wilde lijsterbes …) zal dit gebeuren op een leeftijd van 10 tot 15 jaar, voor de aangeplante 
kloempen dient dit vermoedelijk pas buiten de beheerplanperiode te gebeuren. Daarna wordt een maximale 
kroonontwikkeling nagestreefd. Met de gewone toekomstboommethode kan later met de aanduiding gestart 
worden. Er worden meer bomen aangeduid en de dunning zal minder intensief zijn. Dit is evenwel toch 
soortafhankelijk7. 
 
10.1.4.2 Dunningen 
 
Over het algemeen wordt de omlooptijd op 8 jaar gesteld (halve omlopen voor jonge bestanden). Facultatieve 
dunningen worden voorzien om de 4 jaar. Er wordt niet gewerkt met bedrijfstijden, aangezien gestreefd wordt 
naar ongelijkjarige, inheems gemengde bestanden die natuurlijk verjongen8. De bedrijfsvorm blijft hooghout. In 
alle bestanden worden oudere bomen en bomen met holtes behouden voor de verhoging van de 
natuurwaarden (zie verder).  
In de grove dennenbestanden (doel: rbbppm) wordt gestreefd naar 100 dennen/ha (zakt tot 30 bij verjonging). 
Bij aanduiding van economische toekomstbomen moeten er minimaal zo’n 30-tal blijven staan die 
verantwoordelijk zijn voor de natuurlijke verjonging van het bestand. Daar waar eiken-berken-/of eiken-
beukenbos (9120_9190) vooropgesteld wordt vanuit naaldhout zal het aandeel naaldhout geleidelijk 
achteruitgaan (aandeel naaldhout max. 30%) tvv inheems loofhout. 
 
Voor oude(re) percelen van grove den, Corsikaanse den, lork en Amerikaanse eik (samen het gros van alle bos 
in dit beheerplan) wordt met het toekomstboomsysteem gewerkt. Hierbij worden toekomstbomen aangeduid 
samen met ruimingspistes op 40 meter. Soms dient de rhododendron vooraf verwijderd te worden indien deze 
de onderetage volledig domineert. 
Bomen met uitzonderlijke ecologische of recreatieve waarde worden eveneens als toekomstboom aangeduid 
maar blijven -in tegenstelling tot klassieke toekomstbomen- wel in het bos staan en worden niet geoogst. 
Indien onvoldoende toekomstbomen in een bestand aangetroffen werden kan geopteerd worden om 
kloempen van diverse soorten onder te planten. Om de twee tot drie dunningen worden nieuwe 
toekomstbomen geselecteerd in de nevenetage (uit de kloempen of natuurlijke verjonging) die vanaf dan 
verder begeleid worden naar de opperetage. Tegelijkertijd kunnen ook nieuwe kloempen ingebracht worden. 
 
Aangelegde kloempen dienen de eerste vijf jaar opgevolgd en vrijgesteld te worden (zie hoger). Aldus wordt er 
naar gestreefd om zo’n 40 bomen per hectare te bekomen om zo nog voldoende variatie in het beheer te 
krijgen (zones zonder interventie, zones met verjonging, zones met toekomstbomen…). Uiteindelijk willen we 
over de ganse oppervlakte van het beheerplangebied een ongelijkjarig gemengd bos verkrijgen. Binnen de 
planperiode wordt een menging van grove den, zomereik, berk en lokaal Corsikaanse den vooropgesteld, een 
menging die naargelang de plaats eerder stamsgewijs dan groepsgewijs zal zijn. Op lange termijn is een 
evenwichtige menging  zomereik – berk- grove den de doelstelling. Zeldzame soorten (kastanje, beuk, linde, 
olm) worden steeds behouden en vrijgesteld en kunnen vaak de rol van ecologisch/recreatieve toekomstboom 
vervullen. In bijlage 4 wordt een overzicht gegeven van het aantal reeds aangeduide toekomstbomen in de 
bosbestanden. 

                                                      
7 Spontane verjonging van grove den verdraagt een langere periode zonder zuivering. Een hoog stamtal leidt tot betere 
stammen. Een goede kroonvorming is echter van belang. Een eerste dunning (in exploitatiegangen en rond 100 
toekomstbomen per ha) kan doorgaan na ongeveer 16 jaar. 
8 Kapdiameters voor economische toekomstbomen worden evenwel wel vooropgesteld zijnde voor Ps/Pc/L = 200cm, aE = 
250cm, zE = 200-250cm en aVk/Be = 150-180 cm. 
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10.1.4.3 Oude bomen en dood hout 
 
Binnen het beheerplangebied wordt een minimum aan 4% dood hout nagestreefd. De voorraad zal worden 
verhoogd door de percelen waar een nulbeheer wordt ingesteld (zie § 10.1.4.5), door natuurlijke veroudering 
van de oudere dennenbestanden en door het ringen van (geïsoleerde) exoten (indien ze geen economische of 
andere functie hebben). 
 
Om het aandeel oude bomen te verhogen worden binnen de percelen ook ecologische toekomstbomen 
aangeduid (habitatbomen die niet geveld zullen worden). Deze zullen individueel worden vrijgesteld en worden 
apart gemerkt. Voorbeelden van habitatbomen zijn bvb solitaire oudere zomereiken (zaadbomen, structuur), 
zeeden, tamme kastanje maar ook soorten als Amerikaanse eik/vogelkers kunnen als habitatboom behouden 
blijven indien ze geen problemen veroorzaken naar verjonging toe. Ook kunnen hier en daar 
verouderingseilanden (groepjes) van zomereiken of grove den worden vrijgesteld. 
 
10.1.4.4 Veiligheidskappen 
 
In het kader van het recreatief medegebruik van het domein dienen in de volgende situaties te hoge of 
gevaarlijke bomen geveld te worden: 
 

 Bomen die een gevaar opleveren langs actief gebruikte openbare wegen (jaagpaden, Tilburglaan 
Kleine Vraagstraat, Sint-Joblaan, Poppelaerstraat…); 

 Bomen die een gevaar opleveren in de verschillende recreatieve zones, de talrijke voetwegen, fiets- en 
ruiterpaden in het gebied moeten gekapt, gekandelaberd of ontdaan worden van dood kroonhout 
(bvb dode eiken/eiken met dood kroonhout langs de dreef naar de camping in De Merel). 

 
10.1.4.5 Verouderingseilanden 
 
Nulbeheer zal worden toegepast op het merendeel van de percelen in De Merel die vervolgens zullen fungeren 
als rustgebied en enkele percelen in de Bergeyckse Bossen. Aldus bekomen we een oppervlakte van 46,3 ha of 
ongeveer 15% van de totale oppervlakte, deze zones kunnen als het ware fungeren als verouderingseilanden. 
Ook kunnen kleinere groepjes loofhout fungeren als verouderingseiland in naaldhoutbestanden, deze worden 
dan ook ook vrijgesteld (bvb groepje zomereik in grove dennenperceel). Het eventuele startbeheer kan 
eventueel wel nog bestaan uit het verwijderen van (invasieve) exoten. Indien er in de toekomst zich nog 
problemen voordoen met exoten dan kunnen ze alsnog bestreden worden. 
 
10.1.4.6 Exotenbestrijding 
 
Rhododendron vormt de grootste beheeruitdaging en is omnipresent aanwezig in de bosbestanden (zie kaart 
8). Lokaal worden ze getolereerd in de randen of op perceelsniveau thv van perceel 9. Goede resultaten ter 
hoogte van BE6a/6b en 6c werden bekomen door uittrekken met een rupskraan. Naargelang de terreinsituatie 
kan verder nog gebruik gemaakt worden van een lier thv de bestaande paden of d.m.v. uittrekken met een 
paard. Grachten dienen evenwel zoveel mogelijk gevrijwaard te worden met een klepelmaaier. In elk geval 
dient rhododendron bestreden te worden voorafgaande de uit te voeren kappingen. Nabestrijding door 
verwijdering van zaailingen zal in elk geval noodzakelijk zijn. 
 
Er wordt geopteerd om niet overal waar momenteel homogeen Amerikaanse eik voorkomt deze te bestrijden 
temeer daar deze soort zich niet overal verjongt en omdat ze zich lenen tot ideale vleermuisbomen (wegens de 
snelle diktegroei en het gemakkelijk ontstaan van holtes). Homogene percelen worden behouden (weliswaar 
met inplanten van kloempen te BE 10b, 10d en 10g) in het noordelijk deel van de Bergeyckse Bossen. 
Individuele bomen of bomengroepjes worden weggedund of geringd om het aandeel dood hout versneld te 
laten stijgen. Aangezien er binnen het gebied maar weinig omvangrijke exemplaren voorkomen is ringen (juni-
augustus) in de meeste gevallen de beste optie ter bestrijding. Bomen met holten dienen evenwel ontzien te 
worden. In De Merel (2j) worden ze gefaseerd verwijderd met inplanting van verjongingsgroepen (verjonging 
onder scherm) waarna een nulbeheer wordt ingesteld (met korte nazorg voor eventuele exotenverjonging). 
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Ook moederbomen van Amerikaanse vogelkers wordt op deze manier bestreden en kunnen zo een 
waardevolle aanvulling aan staand dood hout leveren. Naast het ringen van individuele moederbomen wordt 
Amerikaanse vogelkers hoofdzakelijk bestreden ter hoogte van de aangeplante kloempen of waardevolle 
natuurlijke verjonging.  
 
Naast de hogervermelde soorten dient verder nog puntsgewijs douglasspirea (ME1a) en bonte gele dovenetel 
(BE7d, oostgrens perceel 8) bestreden te worden. 
 

  
Foto links: lokaal wordt rhododendron behouden in de rand als begeleidend element en scherm langs wandelpaden in De 
Bergeyck, rechts: structuurarme jonge Amerikaanse eikenpercelen in De Merel (2i) worden nog éénmaal gedund met 
inplanten van kloempen onder scherm, daarna worden ze volledig gekapt waarna een nulbeheer wordt ingesteld. 
 
10.1.4.7 Hakhoutbeheer 
 
Integrale hakhoutkappen op niveau van het perceel worden niet voorzien binnen het beheerplangebied. Wel 
worden hakhoutkappen uitgevoerd ikv aanleg en onderhoud van mantelvegetaties, vrijstellen van vennen en 
als verjongingsstrategie voor bremstruweel (zie aldaar). 
 
10.1.4.8 Ontwikkeling van boszomen en -mantels. 
 
In principe wordt langs elk open terrein gestreefd naar een geleidelijke overgang naar bos. Vrij open (loof-) 
bossen en bosranden met een afwisseling van licht en schaduw vormen de habitat van een groot aantal 
soorten. De aanwezigheid van voldoende nectarbronnen zoals bramen en sporkehout op deze lichtrijke 
plekken binnen een bosomgeving zijn essentieel. Alle grenszones met natuurgericht beheerde open terreinen 
(heiden, graslanden, bepaalde open wateren, corridors, bermen, …) krijgen brede bosranden met mantel- en 
zoomvegetaties (10 à 15m). Dit gebeurt door kaalkap met eventueel behoud van overstaanders. Het is 
uitdrukkelijk niet de bedoeling alle opgaande bomen in de bosrand te kappen: bomen met diepe kronen, 
oudere zomereik, wilde lijsterbes, boswilg, groepjes sporkehout, … worden behouden. Ecologisch gezien is een 
rijke structuur met hogere en lagere delen en een golvend patroon immers het meest interessant.  
Om de 4 jaar –facultatief om de 2 jaar- worden in de bosranden verspreid zones in hakhout/middelhout gezet. 
De werkelijke omlooptijd op één plek kan variëren van 12 tot maximaal 20 jaar. Criteria zijn de kroonprojectie (< 
60%), de dichtheid van de mantel en het bereiken van brandhoutafmetingen. Bij het afzetten van de houtige 
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opslag kan het hout afgevoerd worden of (ten dele) gestapeld blijven liggen. Het afgevoerde hout kan eventueel 
als brandhout worden verkocht of als energiehout verchipt. In totaal zal zo’n 4.137 m mantel worden 
onderhouden. Merk verder op dat alle bosranden die palen aan landbouwgronden moeten onderhouden 
worden. Hierbij wordt overhangend hakhout en takken op regelmatige basis gekapt. 
 
Bijzonder belangrijke voor het gebied is de ontwikkeling van goed ontwikkelde zoomvegetaties (minimaal 3 m 
breed) en dit over een lengte van 2.500m. Deze zomen zullen worden aangelegd ter hoogte van de interne 
heischrale bosmantels in de Bergeyckse Bossen. Deze stroken dienen lokaal nog geklepeld en ontstronkt te 
worden. Deze lichtrijke zomen zullen belangrijk leefgebied vormen voor bont dikkopje en overige 
ongewervelden die sterk gebonden zijn aan dergelijke randsituaties. Het is de betrachting van voorliggend 
beheerplan om aldus een interne boscorridor te kunnen voorzien richting de kanaalbermen en naar de 
heischrale zones onder de hoogspanning. Hierbij zal gefaseerd om de 2 tot 5 jaar gemaaid worden waardoor er 
steeds een aandeel overjarig pijpenstrootje blijft staan. Maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd na de 
vorming van zaden in september-oktober. Mocht er verruiging optreden dan dient dit vervroegd te worden 
naar juli-augustus. Deze maaiwerkzaamheden dienen los gezien te worden van het regulier maaibeheer van de 
paden (zie verder). Soorten die verwacht worden in de zoom zijn: adelaarsvaren, bochtige smele, 
pijpenstrootje, hengel, havikskruiden, struikhei enz. 
 
10.2 Begrazing in de Bergeyckse Bossen? 
 
Hoewel het idee in het kader van voorliggend beheerplan niet verder wordt uitgewerkt kunnen alle open 
terreinen en boszomen sterk gebaat zijn met initiële stootbegrazing gevolgd door seizoens- of geherderde 
begrazing en dan voornamelijk onder de hoogspanningscorridor. Momenteel zijn er nog geen opportuniteiten 
hiertoe maar deze beheervorm kan in de toekomst zeker opgepikt worden indien er zich opportuniteiten 
voordoen (bvb in combinatie met begrazing van de bermen langs het kanaal waar heischrale doelsoorten als 
blauwe knoop, grasklokje, scherpe fijnstraal, echte guldenroede enz. voorkomen). 
 
10.3 Beheer in functie van behoud en ontwikkeling van heischrale graslanden en open plekken 
 
Herstel en heraanleg van droog heischraal graslanden (6230_ha, rbbha) zal slechts beperkt plaatsvinden en dit 
ter hoogte van de zone onder de hoogspanningsleiding en een centrale open plek in Bergeyckse Bossen. De 
zone onder de hoogspanningsleiding zal besproken worden onder § 10.7.2 “Aanleg leefgebied poelkikker en 
kamsalamander”.  
Wat de heischrale zone betreft in de Bergeyckse Bossen (4a/zeer beperkt 5a/6f), dit betreft een voormalig 
lorkenperceel met nog enkele solitaire lorken (5a/6f) en een jonge matig groeiende Amerikaanse eikenaanplant 
(4a) die als open plek wordt ingericht over een oppervlakte van 2,76 ha. De omzetting naar heischraal grasland 
kadert in de opzet tot inrichting van een heischrale corridor naar het kanaal toe en kan vrij eenvoudig en snel 
gerealiseerd worden door kappen van bos en verwijderen van de strooisellaag. De aanplant van Amerikaanse 
eik zal worden gekapt. De stobben worden afgezet tot aan het maaiveld of worden ontstronkt om het perceel 
maaiklaar te krijgen. Verder zal het strooisel verwijderd worden en zal er kleinschalig worden geplagd9 (of 
geboschopperd bij sterke grasdominantie of indien strooisellaag > 5cm) in vlekken van maximaal 200m2. De 
plagwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd met behoud van een deel van de organische laag (deels behoud 
buffercapaciteit). Na de plagwerkzaamheden is herstel van de buffercapaciteit belangrijk om de piek aan NH4+, 
die ontstaat na dergelijke werkzaamheden, te neutraliseren. Hierbij zullen de plagplekken bekalkt worden om 
tot een sneller herstel van de bacteriële activiteit te komen ( = reductie van stapeling ammonium). Er dient 
ongeveer 100 tot 200 gr/m2 dolokal gebruikt te worden (maar zie algemene richtlijnen rond bekalking in 
§10.5.1). Vervolgens zal er gefaseerd worden gemaaid (bont dikkopje!) in september waarbij voornamelijk de 
plekken met struikhei op de geplagde zones zullen worden overgeslaan. Indien de standplaats initieel wordt 
ingenomen door bramen/adelaarsvaren/bochtige smele/pijpenstrootje/struisgras enz. dient er vroeger en 
vaker te worden gemaaid (juni-september). Indien de vegetatie op een later tijdstip sterk verschraald is kan 
eventueel het maaibeheer 1 of enkele jaren gestaakt worden, de vegetatie dient evenwel uiterst nauwgezet 
opgevolgd te worden.  
 
Over het algemeen wordt er gestreefd naar heischraal grasland en soortenrijk struisgrasland met een groter 
aandeel aan kenmerkende heischrale soorten als hondsviooltje, tandjesgras, liggend walstro, fijn schapengras, 

                                                      
9 Drukbegrazing in een flexnet is een goed alternatief voor plaggen maar is hier niet praktisch haalbaar. 
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tormentil, veelbloemige veldbies, zandblauwtje, bosdroogbloem, struikhei, dwergviltkruid (op de zandige 
kopjes)…. 
 

 
Foto: momenteel nog op veel plaatsen ruig, maar de graslanden onder de hoogspanningsleiding kunnen, mits een 
aangepast maai-, kap-, en chopperbeheer, evolueren naar soortenrijke heischrale graslanden. 
 
10.4 Herstel en beheer van bloemrijke hooilanden (hp*) 
 
Enkele voorziene graslandvegetaties zullen zich ontwikkelen op voedselrijkere bodems met een aanzienlijke 
fosfaatbelasting, het betreft hier de historische landbouwenclave in de Bergeyckse Bossen te 9c maar ook 
graslandzones daar waar leefgebied van kamsalamander zal worden ingericht (10a). Deze laatste wordt echter 
besproken in § 10.7.2 . Om praktische en financiële motieven is een substantiële verschraling hier niet 
haalbaar, dit zou immers ontgrondingen impliceren. Op deze percelen zal gestreefd worden naar het hoogst 
haalbare zijnde bloemrijke (matig) soortenrijke graslanden. 
Te 9c zal de eerste maaibeurt uitgevoerd worden eind mei/begin juni en een tweede maaibeurt in september. 
Bij het maaien worden de schralere noordelijke en oostelijke perceelsranden met vogelpootje en veelbloemige 
veldbies gespaard die in een latere maaibeurt kunnen worden meegemaaid. Als de productie van het grasland 
lager wordt, kan de maaifrequentie verminderen en het maaien later in het jaar worden uitgevoerd (zomer of 
nazomer). Ook hier dienen brede stroken niet gemaaid te worden (ongeveer 15%) als faunarefugium. 
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10.5 Herstel en beheer van natte heide (cm) 
 
Herstel van goed ontwikkelde heidevegetaties of heischrale vegetaties worden in belangrijke mate bepaald 
door de aanwezigheid van kiemkrachtige zaadbank en bronpopulaties. Op basis van actuele 
vegetatiekenmerken, historische kaarten en praktische mogelijkheden werden de meest potentievolle plekken 
geselecteerd voor heideherstel al dan niet vanuit bos. 
Om de voedselrijkdom sterk en langdurig te verminderen is plaggen tot net boven de A2-horizont de meest 
aangewezen maatregel. Een regulier heidebeheer bestaat dus in hoofdzaak uit het regelmatig terugschroeven 
van de vegetatiesuccessie en het verwijderen van organisch materiaal en nutriënten. De plaatsen waar aan 
natte heideherstel zal worden gewerkt zijn uiterste beperkt en beperken zich tot de percelen BE 1i en 10n en 
rond de te restaureren vennetjes in de Bergeyck (9a/9b en 10g) en dit over een totale oppervlakte van een 
kleine 1,5 ha. 
De belangrijkste beheermaatregelen die binnen het plangebied hiervoor kunnen instaan zijn: kappen van 
boomopslag, plaggen, chopperen, hydrologisch herstel en maaien. Na de uitvoering van een reeks gerichte 
inrichting- en herstelmaatregelen kan een cyclisch heidebeheer instaan voor het behoud van de aanwezige 
biotopen. Dit regulier heidebeheer gebeurt bij voorkeur kleinschalig en gefaseerd in ruimte en tijd zodat een 
structuurrijke mozaïek met verschillende successiestadia wordt bekomen. Aan elk van de specifieke 
ontwikkelingsstadia zijn immers verschillende organismen gebonden. Er wordt een mozaïekstructuur gecreëerd 
door het kleinschalig en gefaseerd inzetten van verschillende beheertechnieken. 
 
10.5.1 Omvorming van gedegradeerde vergraste natte heide 
 
Voor bijna alle percelen impliceert de omvorming het nagenoeg volledig verwijderen van de struik- en 
boomlaag gevolgd door kleinschalig gefaseerd te plaggen in vlekken van 200m2 aangevuld met 
(bos)chopperen10, 11. De stronken worden niet verwijderd maar wel tot het maaiveld gebosfreesd (augustus-
oktober). Bij voorkeur wordt voorrang gegeven aan chopperen indien technisch mogelijk. Na het verwijderen 
van struik- en boomlaag gevolgd door plaggen/chopperen wordt het rabattenreliëf genivelleerd. Dit kan door 
opvullen met plagsel of met mineraal materiaal van de rabatten. Wellicht zal niet de volledige oppervlakte 
evolueren naar natte heide (deels ook een soortenarme venoevervegetatie).  
 
Plaatselijk kan boomopslag evenwel in belangrijke mate bijdragen tot de voor fauna noodzakelijke 
structuurvariatie bijvoorbeeld voor soorten als groentje (spork, jonge eiken) en gevlekte witsnuitlibel (houtige 
opslag op rand van vennen). Lokaal kan boomopslag dus tot op zekere hoogte getolereerd worden. In regel 
wordt gestreefd naar een verbossingsgraad van de bestanden van maximaal 5-10%.  
 
Verder zullen er rond alle heideperceeltjes en bosvennetjes een randzone van 10-15m als hakhout 
onderhouden worden. Naast het vermijden van bladval en beschaduwing zal de kwaliteit van de omringende 

                                                      
10 Ook hier kan gewerkt worden met drukbegrazing binnen flexnet indien de opportuniteit zich voordoet. 
11 Voor herstel van natte heide in vergraste situaties dient lokaal dus de keuze gemaakt te worden tussen kleinschalig 
plaggen of chopperen. De keuze is niet eenduidig. Plaggen is in regel de beste methode maar dit dient zeer terughoudend 
te worden toegepast en alleen daar vergrassing van pijpenstrootje serieuze vormen aanneemt.  Zo wordt om de 3-5 jaar 
maximaal 10-25% van de oppervlakte geplagd, gespreid over vlekken van 200m2.  Voor het tegengaan van vergrassing van 
heide met pijpenstrootje wordt chopperen gebruikt. Hierbij worden de pijpenstrootjeshorsten zo veel mogelijk afgesneden. 
Het voordeel van chopperen is dat het goedkoper is dan plaggen en dat het zorgt voor verjonging van de heide. Het zorgt 
voor de afvoer van vrij veel voedingstoffen waarbij het zorgt voor het verwijderen van de strooisellaag, maar niet de 
volledige humuslaag. Hierdoor blijven een deel van de mineralen en fosfaat nog in de bodem wat zeer belangrijk is in 
mineraalarme systemen zoals de heide. Nadeel van chopperen is dat, net als bij plaggen, de bodem zwaar wordt verstoord 
en de vegetatie volledig vernietigd. Chopperen is net zoals plaggen zeer destructief voor de fauna. Ook al blijft een deel van 
de mineralen en fosfaat aanwezig er wordt ook een vrij groot deel meegenomen. Choppermachines maken de bodem 
uniform vlak waardoor deze methode uitsluitend op vlakke percelen kan worden gebruikt (1i en delen van 10n). Er kan dus  
overwogen worden chopperen in te zetten als goedkoper alternatief voor onderhoud en herstel van heidevegetaties. 
Daarnaast is het herstel sneller bij chopperen doordat mycorrhiza en organisch materiaal aanwezig blijft en verbossing met 
berk/den veel trager verloopt. Chopperen en plaggen kunnen afwisselend en kleinschalig ingezet worden voor het 
onderhoud van de heidevegetaties. 
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vennetjes en natte heide sterk verbeteren doordat verzuring en verdamping tegengegaan wordt via het 
inzijggebied.   
 

 
Figuur 13: Een overgang van bos naar heide verloopt geleidelijk en is nooit strak. Jonge dennen en berken vormen een 
hoogte- en abundantiegradiënt vanuit de heide naar bos (naar Smits J & Noordijk J, 2014). 
 
Voor het al dan niet bekalken van geplagde/gechopperde natte heide bestaat in het beheerplangebied nog 
enige onzekerheid daarom wordt best eerst een experimentele proefvlak bekalkt en dit in combinatie met de 
opmeting van de pH- en CEC-waarde. Door de onrechtstreekse beïnvloeding van kanaalwater (basisch 
kalkhoudend en dus pH gebufferd) ter hoogte van de percelen Be1i en 10n zou individuele bekalking hier 
vermoedelijk niet nodig zijn (maar meetresultaten dienen afgewacht te worden) hoewel deze zones hoger 
gelegen zijn op de cuestarug en voornamelijk gevoed worden door zuur regenwater. De randen van de 
bosvennetjes die meer oostelijk en zuidelijk gelegen zijn zijn lager gelegen en zijn vermoedelijk meer 
kwelgevoed. Laurijssens e.a. (2014) stelden een afwegingskader op voor het al dan niet bekalken van vochtige 
heide. Wanneer deze boven de grenswaarde van pH-H2O 4,5 ligt, is bekalken en ook verder meten niet nodig. 
Wanneer een lagere pH wordt vastgesteld, kan bekalking nodig zijn om de bodemchemie te herstellen. Hierbij 
kan het nuttig zijn om in tweede instantie ook de CEC- en basenverzadiging te meten. L. v.d. Berg (in Rombouts, 
K. 2017) adviseert een eenmalige bekalking met dolokal op sterk verzuurde heiden met een dosis van 200 
gr/m2 . Bij een pH van 4.5 of wat hoger kan een dosis van 100-150 gr/m2 volstaan. Hierdoor zou de 
basenverzadiging hersteld worden voor een periode van minstens tien tot vijftien jaar. Laurijssens e.a. (2014) 
merken verder nog op dat indien de geplagde zones voorheen soortenarme natte heide betreffen, dan wordt 
er best niet bekalkt. Aangezien floristische gegevens van het gebied evenwel schaars zijn dient er toch best 
eerst een proefopzet gehouden te worden. 
 
Tabel 10-3: Beslissingsschema voor bekalken na plaggen (Laurijssens e.a., 2014) 
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Bijkomend kunnen op de percelen heideplaggen worden aangebracht uit de onmiddellijke omgeving 
(Vraagheide, Marbelenven, Smeeputten, Frans heiveld…) omdat de kieming van habitattypische soorten 
vermoedelijk achterwege zal blijven. 
 
Het regulier beheer bestaat hoofdzakelijk uit een jaarlijkse maaibeurt half augustus. Dit beheer kan 
vermoedelijk gestaakt worden na enkele jaren waarna er vermoedelijk nog regelmatig gekapt, geplagd en 
gemaaid dient te worden. 
 
10.6 (Her)aanleg en beheer van vennen (aom) en andere open waters (ae en ao) 
 
Binnen het plangebied wordt niet aan grootschalig venherstel gewerkt. Wel worden enkele zones afgebakend 
die kansrijk zijn en dit op basis van historisch kaartmateriaal, hydrologisch geschikte locaties enz. Het betreft de 
bosvennetjes te 9a, 9b (oost), 10g en ter hoogte van het vergraste heideperceel te 1i. Tevens zijn er kansen om 
het historisch ven ter hoogte van de Halfvenheide te herstellen (10n). Maar door de aanwezigheid van 
landbouwactiviteiten in het oosten van dit perceel is de kans op slagen waarschijnlijk vrij minimaal 
(bemestingsinvloeden via grondwaterstromen). Desalnietemin dient venherstel op deze locatie toch niet 
volledig afgeschreven te worden en kan dit alsnog gerealiseerd worden na het nemen van verschillende 
bodemstalen. 
 
Vennen die omringd zijn door bossen kennen vaak een beperkte soortenrijkdom. Naast het inwaaien van 
bladafval en stuifmeel vangt bos ook meer stikstof in (depositie) dan open leefgebied. Verder is er minder 
afstroming/inzijging van water onder bos in vergelijking met open terreinen. Dit zijn de redenen waarom alle 
oevers van mesotrofe vennetjes, op enkele alleenstaande bomen of struiken na, consequent worden open 
gehouden door regulier heide- of graslandbeheer (zie hoger). Dit betekent dat een minstens een 15 tot 20 m 
brede strook rond de vennetjes wordt gekapt waarbij het strooisel wordt verwijderd. Deze strook wordt verder 
om de vier jaar terug afgezet. De verlandde vennetjes worden terug uitgegraven waarbij ongeveer 15 tot 20 cm 
van de toplaag wordt verwijderd. Hierbij wordt de sliblaag verwijderd tot op de minerale (anorganische) bodem 
en dit met een lichte kraan met rupsbanden en gladde bak. Het slib wordt zoveel mogelijk ter plaatse verwerkt. 
Daarnaast worden de oeverranden gefaseerd geplagd voor uitbreiding van natte heide en lokaal 
snavelbiesvegetaties en wordt de buffercapaciteit van het infiltratiegebied verhoogd door bekalking (na pH-
meting, zie hoger voor de randvoorwaarden) waarbij de zone rond het ven om de 2 à 3 jaar wordt gemaaid in 
augustus/september. Hierbij kan ook overwogen worden om heideplaggen vanuit de onmiddellijke omgeving 
in te brengen (zie 10.5.1). 
 

 
Foto’s: werk aan winkel: voormalig vennetje in de Bergeyckse Bossen (9a) die dient te worden uitgediept waarbij de randen 
deels worden gemaaid, deels geplagd/gechopperd waarbij de bosrand dient te worden teruggezet. 
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Binnen de termijn van het beheerplangebied zullen de vennetjes minstens 1x gefaseerd dienen geschoond te 
worden in september-begin november. Hierbij wordt elke 10 à 15 jaar een deel van het ven opgeschoond 
waarbij steeds een deel van de oever- en watervegetatie intact blijft. Verder is de vermindering van drainage 
een belangrijk aandachtspunt en dit door het dempen van greppels, nivelleren van het maaiveld en het 
verhogen van bodem van een externe afvoergracht (zie echter 10.5.1 en 10.8). 
 
De westelijke gelegen poel te 9b (ae) vormt een buitenbeentje aangezien hier vermoedelijk moeilijk een 
mesotrofe uitgangssituatie zal worden verkregen. Het beheer wordt hier beperkt tot het verwijderen van 
randstruweel (hoofdzakelijk rhododendron) en het éénmalig ontslibben in één beweging. 
 
10.7 Soortgerichte maatregelen 
 
10.7.1 Invertebraten 
 
Over het algemeen worden er binnen de Bergeyckse Bossen enkele open plekken gecreëerd die met elkaar 
verbonden zijn door (heischrale) bospaden en dit via een noord-zuidas. Zo ontstaat er een corridor richting de 
kanaalbermen toe en de zone onder de hoogspanningsleiding waarlangs invertebraten zich kunnen bewegen.  
 
Het beheer voor het bont dikkopje ter hoogte van de Bergeyckse Bossen is gericht op het beheer van 
heischrale open plekken, het periodiek openkappen van dichtgroeiende plaatsen of het verbreden van 
bospaden waarbij een aangepast mantel-/zoombeheer wordt gevoerd. Maaiwerkzaamheden dienen hier 
gefaseerd uitgevoerd te worden aangezien er voldoende hoog gras nodig is. Voor het voortbestaan van de 
relictpopulatie centraal in de Bergeyckse Bossen is het belangrijk dat er verschillende leefgebieden in elkaars 
nabijheid liggen zodat er voortdurend uitwisseling tussen de verschillende populaties kan gebeuren. Door het 
creëren van brede, bloemrijke bospaden wordt er verwacht dat deze soort zich kan verspreiden richting de 
kanaalbermen en de zones onder de hoogspanningsleiding. 
 
Het natuurbeheer ter hoogte van de historische Halfvenheide (10n) moet instaan voor verjonging van gewone 
dophei en struikhei door het terugdringen van de vergrassing en door het hier en daar laten staan van 
bremstruiken, braam, spork en jonge eikjes op de heide. Het vrijwaren van enkele bomen en struiken op de 
verder open heide is er van groot belang voor het groentje. Momenteel is deze weinig mobiele soort nog niet 
aanwezig maar de kolonisatie vanuit het nabijgelegen Marbelenven kan verwacht worden. 
 
10.7.2 Creëren leefgebied voor poelkikker en kamsalamander 
Het is de betrachting om zowel voorplantingspoelen als landhabitat in te richten binnen een mozaïeklandschap 
en dit ter hoogte van de open ruimtes onder de hoogspanningsleiding, de in te richten vochtige heide en ven te 
1i (poelkikker) en de voormalige akkers te 10a in de Bergeyckse Bossen. De zones onder de hoogspanning 
zullen een meer open karakter krijgen terwijl de mozaïek thv de akker zal bestaan uit 50% bos, 25% struweel en 
25% open met enkele voortplantingswateren. 
 
Voortplantingshabitat 
 
Wat de voorplantingspoelen betreft zullen er 6 nieuwe poelen worden aangelegd (P2-7) en dienen er 2 
bestaande (P1/P8) heraangelegd te worden. Verder wordt ook een ven te 1i (her)aangelegd, zie hiervoor 
echter §10.6. Er wordt een maximumafstand tussen twee voorplantingspoelen gehanteerd van 250-350 m. De 
poelen zullen minimaal 1 m diep worden gegraven om bevriezen van dieren tijdens de winterslaap te 
voorkomen. Deze poelen zullen verder voorzien worden met geleidelijk aflopende oevers. Vooral de zon 
beschenen noordwestelijke oever moet zacht hellend zijn. Ondiepe oevers warmen sneller op en zijn hierdoor 
aantrekkelijk voor heel wat dieren, o.a. amfibieën. Kamsalamander prefereert vooral grote poelen tot met een 
minimumoppervlakte van 150 m2. De poelen zullen aansluiten op bosjes, aangeplant struweel, ruigte en 
hooiland. De aanleg gebeurt in september-oktober. Poelen worden ook best niet te diep uitgegraven zodat ze 
cyclisch droogvallen tijdens droge zomers waardoor vissen niet kunnen overleven. De afgegraven grond zal ter 
plaatse worden verwerkt. 
Enkele bestaande poelen onder de hoogspanningsleiding hebben lokaal nog steile oevers en dienen 
geherprofileerd te worden met zacht hellende oevers met een maximale helling van 1:4 (25 cm per meter). Ter 
hoogte van de vastgelegde leefgebieden van poelkikker en kamsalamander krijgen de oevers van poelen een 
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cyclisch hakhoutbeheer om beschaduwing tegen te gaan. Aanvullend wordt gefaseerd cyclisch gemaaid om te 
sterke verruiging te voorkomen. 
Poelen dienen geruimd te worden wanneer zich een dikke sliblaag vormt. Het ruimen gebeurt bij voorkeur in 
september/oktober en gefaseerd (maximaal de helft ruimen).  
 

 
Figuur 14: schematische inrichting van een poel 

De poel in De Merel (P9) ter hoogte van 2f dient ontstruweelt te worden van wilgen en terug uitgediept. 

Landhabitat 
 
Over zo’n 15 ha wordt er in de Bergeyckse Bossen landhabitat ingericht voor kamsalamander en poelkikker. 
Het betreft hier de volledige zone onder de hoogspanning (2a, 10l en 10m) aan het kanaal en de in te richten 
akker 10a. Dit mozaïeklandschap zal bestaan uit heischraal grasland, bloemrijk hooiland, (brem)struweel, 
bos(jes) en ruigte. Onder de hoogspanningsleiding zal een veelheid aan beheermethoden worden toegepast. 
De doelstelling hier is de actuele toestand min of meer te verbeteren middels gefaseerd maaien, aangevuld 
met cyclisch verwijderen van houtige opslag en kleinschalig plaggen of chopperen op schrale plekken. Vooral 
2a heeft bijzonder hoge potenties voor herstel van heischraal grasland. Hier komen reeds kensoorten van 
heischraal grasland voor (6230_ha) als hondsviooltje, dwergviltkruid, tormentil, veelbloemige veldbies, 
bosdroogbloem enz. Hier wordt initieel nog 2x per jaar gemaaid waarbij op de meest schrale delen de eerste 
maaibeurt worden overgeslagen. Bijzonder aandacht dient hier besteed te worden aan Canadese guldenroede 
die een groot deel van het perceel inneemt. Na een tijdje kan overgeschakeld worden op een gefaseerd 
maaibeheer. Regelmatig dient de houtige opslag verwijdert te worden (muv brem, verjonging evenwel 
stimuleren d.m.v. hakhoutbeheer). Momenteel komt veel opslag van lork en berk voor in het oostelijke deel. 
Chopperen kan hier overwogen worden op de meest ruige delen. De percelen 10l en 10m zijn vermoedelijk 
meer fosfaatverzadigd. Hier wordt meer gestreefd naar bloemrijke droge ruigte (ku*) en dit door aangepast 
maaibeheer en kappen van boomopslag. Voor de inrichting van het voormalig landbouwperceel 10a wordt 
verwezen naar § 10.1.3 en § 10.4. Over de ganse lengte van de hoogspanningsleidingzone zal de zuidelijke 
bosrand golvend worden ingekapt over een breedte van 10-15 meter en lengte van 1020 m en als hakhout 
worden onderhouden. 
 
10.7.3 Vleermuizen 
 
Voor vleermuizen dienen de noord-zuid migratiemogelijkheden geoptimaliseerd te worden over en tussen de 
bossen langs het kanaal en de omgeving  van het Zandven en het golfterrein. Ter hoogte van de Bergeyckse 
Bossen zullen vooral interne bosranden en externe randen ter hoogte van de hoogspanningsleiding deze 
corridorfunctie kunnen vervullen. Ook de insectenrijke graslanden, heideperceeltjes en open plekken zelf die 
grenzen aan deze houtige structuren fungeren als belangrijk jachtgebied voor deze soorten. Verschillende 
soorten hebben verschillende behoeften wat maakt dat een ideaal vleermuizenbos bestaat uit een mozaïek van 
verschillend habitat, gunstig voor de kolonies en voor het foerageren. Dat betekent dat er bij het bosbeheer, 
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dat in de eerste plaats gericht is op bosomvorming, gestreefd moet worden naar een netwerk van 
verouderingseilanden en oude overstaanders voor de kolonies en naar een netwerk van open en gesloten 
bosdelen met structuurrijke bosranden en met waterpartijen. Het resultaat is dan een gemengd, ongelijkjarig 
bos, een bostype dat hier ook door het bosbeheer zelf als doel gesteld wordt. Werken in bossen met kolonies 
van vleermuizen kunnen doorgaan van eind augustus tot eind oktober. Dit is de minst kwetsbare periode voor 
deze dieren omdat de kolonies dan klein zijn.  
 
Nabij het kanaal wordt in perceel 10k, een bunker van de Turnhoutkanalstellung omgevormd tot 
vleermuisverblijf. Initieel wordt er een deur met invliegopening geplaatst. Daarna dient regelmatig de houtige 
opslag op de structuur gekapt te worden. Indien het interne microklimaat na enkele jaren niet voldoende 
hersteld is kan er grond gedeponeerd worden op de bunker. Een meer gedetailleerd stappenplan betreft het 
volgende: 
 

 Grondig alle zand, puin en afval uit de bunker verwijderen. 
 De toegangsgang vanaf de trap tot aan de deur vrijgraven en zien wat eronder zit (betonplaat 

wellicht). Zand op de bunker zelf deponeren. 
 Afsluitsysteem verder in detail te bespreken. 
 Op de bunker zelf een dikke laag zand aanbrengen 
 In het oorspronkelijke deurgat een deur (betonplex rondomrond in u-vormig aluprofiel tegen 

uitzetting door vocht!) 
 Deur afmeten op 15cm van het plafond, als invliegopening. 
 Extra schuilmogelijkheden creëren: gaten diam. 3 à 4cm uitboren, tegen plafond plankjes op 2à3 cm 

van de muur, enz..., nog te bekijken. 
 Eventueel eenmalig een hoeveelheid water in de bunker pompen. 
 Eventueel de toestand van de oorspronkelijke verluchtingspijpen bekijken ifv eventuele toekomstige 

verluchting, waterinsijpeling... 
 In het algemeen zichtbare elementen vanaf het jaagpad vermijden om geen ongewenst bezoek aan te 

trekken. 
 
Ook hier is het belangrijk dat met dit waardevol militair erfgoed omzichtig wordt omgesprongen. Het verdient 
daarom aanbeveling om noodzakelijk geachte inrichtingsmaatregelen te bespreken met terzake bevoegde 
deskundigen inzake militair erfgoed. Hiervoor kan contact worden opgenomen met het Agentschap R-O 
Vlaanderen, Onroerend erfgoed (buitendienst Antwerpen, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 
53, Antwerpen). 
 

 
Foto: beukendreef in De Merel (1a) met veel holten vormt een bijzonder leefgebied voor vleermuizen. 
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10.8 Hydrologische herstelmaatregelen 
 
Om lokaal zo veel mogelijk kwel- en oppervlaktewater op de percelen te houden zullen secundaire grachten 
niet meer onderhouden worden of dienen ze gedempt te worden. Hierbij dient er bijzondere aandacht 
verleend te worden aan het tegenhouden van de detailontwatering ter hoogte van de verschillende 
bosvennetjes in de Bergeyckse bossen en de te restaureren natte heide (en vennen) te 1i en 10n. Hierbij dienen 
de afvoergreppels gedempt en de rabatten lokaal genivelleerd te worden. De greppel ter hoogte van 9b en 9c 
wordt dichtgemaakt en dit deels met slib afkomstig van de nabijgelegen uit te baggeren vennetjes. Een deel 
van de oever zal hier opgetrokken worden waardoor er een soort plasdras zal ontstaan.  
Verder zullen ook de afvoergreppels ter hoogte van het bosperceel 10j zo veel mogelijk gedicht te worden. Het 
dempen van afvoergreppels in het plangebied zal geen effect hebben op de waterhuishouding van het 
omliggend landbouwgebied. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan de verbodsbepaling die in het besluit 
is opgenomen voor de bescherming als beschermd landschap van de Brechtse Heide van 27 mei 1977. 
 
Hierbij kan opgemerkt worden dat voor hoger vermelde ingrepen12 geen omgevingsvergunning nodig is en dit 
conform het Vrijstellingsbesluit van de Vlaamse Regering en dit in uitvoering van: “een goedgekeurd 
natuurbeheerplan op basis van artikel 16octies van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu”. 
 
10.9 Infrastructuurwerken en opruimingen 
 
Ter hoogte van het beheerplangebied dienen enkele kleinere  constructies verwijderd te worden. Het betreft 
de volgende elementen: 
 

 verschillende groen- en sluikstorten langs de Tilburglaan en aangrenzende bospercelen. Deze zone 
binnen het beheerplangebied is vrij problematisch, duidelijke afspraken dienen hier gemaakt te 
worden met de gemeente (sensibilisatie, handhaving, herzien bestemmingsverkeer Tilburglaan…) 

 verwijderen van verschillende niet-functionele afsluitingen (gladde draad, prikkeldraad….) 
 
10.10 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. toegankelijkheid en recreatie 
 
De toegankelijkheid binnen het beheerplangebied wordt weergegeven op desbetreffende kaart. Hierbij hoort 
een toegankelijkheidsregeling die wordt weergegeven in bijlage 5. Het beheerplangebied is uitsluitend 
toegankelijk op de paden. Daarnaast zal een hondenlosloopzone en vrij toegankelijke zone worden heringericht 
in het gemeentebos van de Merel. De huidige speelboszone in de Poppelaer zal worden uitgebreid. Deze drie 
zones vallen evenwel buiten het beheerplangebied maar wel binnen het kader waarvoor een toegankelijkheid 
zal worden opgesteld. De concrete inrichting van deze zones wordt verder niet besproken in dit beheerplan. 
 
De toegankelijkheid wordt afgestemd op de toegankelijk die werd uitgewerkt voor het beheerplan van Hoge 
Heide (initiatiefnemers: Bosgroep, gemeente Brecht en Kempens Landschap) en zal die dus gedeeltelijk 
vervangen. In het kader van voorliggend beheerplan zal aldus de toegankelijkheid uitgebreid worden met 
enkele zones en paden die gelegen zijn in percelen van het Kempens Landschap (Poppelaer), de gemeente 
Brecht (gemeentebossen De Merel) en enkele private eigendommen om aldus tot één coherente 
toegankelijkheidsregeling te komen voor het ganse gebied. 
 
10.10.1 Toeristisch-recreatieve ontsluiting 
 
Wandelpaden 
Alle paden die vrij toegankelijk zijn voor wandelaars worden aldus aangeduid. Paden die op dit moment 
bestaan, maar om redenen van veiligheid of ecologische ontwikkeling niet meer wenselijk zijn, blind eindigende 
paden en paden die uitkomen op private percelen worden ontoegankelijk gesteld. Deze paden zijn evenwel nog 

                                                      
12 2° het aanleggen, inbuizen, openleggen, herprofileren of geheel of gedeeltelijk dempen van grachten voor de 
detailontwatering van een gebied, voor zover de bodem van de aan te leggen grachten niet dieper is dan 1,5 meter, 
gemeten vanaf het maaiveld; 
3° het uitvoeren van reliëfwijzigingen van minder dan een meter; 
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toegankelijk voor de beheerders (o.a. voor het uitvoeren van diverse beheerwerken en kappingen). Indien 
gewenst kan de beheerder (wandel)paden tijdelijk ontoegankelijk stellen naar gelang de noodwendigheid en 
dit d.m.v. bordjes. Hierbij wordt bv. gedacht aan de broedlocatie van oehoe centraal in de Bergeyckse Bossen. 
Het gebied is momenteel niet ontsloten door een vrij toegankelijk netwerk van wandelpaden. In principe zullen 
alle paden vrij toegankelijk zijn muv enkele rustzones (zie verder). Een deel van de wandelpaden zullen in de 
toekomst deel uitmaken het wandelknooppuntennetwerk (bv. het nieuw aan te leggen wandelknooppunt 
netwerk ‘Kempense Hoven’) en/of lokale wandelroutes. Er zullen twee doorsteken voorzien worden vanaf het 
zuidelijk jaagpad langs het kanaal naar de Bergeyckse Bossen en dit ter hoogte van 2a/2e en de dreef ter 
hoogte van 10k. Ter hoogte van 2a/2e dient een brugje voorzien te worden.  
 
Fietspaden 
Er zullen binnen het gebied geen extra verharde fietspaden worden aangelegd. Fietsen kan ter hoogte van de 
gemeentebossen van De Merel, in de noord-zuiddreef vanaf de camping en langs 1b (De Merel) waarbij er 
steeds voldoende ruimte is om ook wandelaars toe te laten op dezelfde paden.  
 
Het officieuze MTB-pad ter hoogte van het gemeentebos van De Merel zal binnen de eigendommen van ANB 
worden geofficialiseerd. Verder loopt dit pad ook door een enkel perceel van De Bergeyck (8a). en door de 
gemeentebossen van De Merel. 
 
Ruiterpaden 
Ook voor de ruiters zal een extra lus worden voorzien in het noordelijk deel van Bergeyckse Bossen die zal 
aansluiten op het ruiterpad “Voorkempen”. Hierdoor kunnen ruiters een groot deel van de Sint-Joblaan 
vermijden. De uitgestippelde mennersroute ten zuiden van De Poppelaer blijft behouden. 
 
Maaibeheer van paden 
Op basis van het te voeren maaibeheer i.k.v. toegankelijkheid worden de graswandelpaden in het gebied 
periodiek gemaaid en dit meermaals per jaar over een breedte van 2 meter. Lokaal zijn de paden nog sterk 
grazig door bemesting in het verleden waardoor deze best intensiever worden gemaaid. Het beheer houdt in 
dat het intensief gebruikte loopvlakgedeelte (ongeveer 1,5-2 m) een enkele maal per jaar wordt gemaaid. 
Grote delen ervan zullen ten gevolge van het intensief gebruik een korte tredvegetatie krijgen, waardoor er in 
de toekomst weinig moet gemaaid worden. Bijzondere aandacht dient evenwel besteedt te worden aan de 
reeds heischrale wandelpaden centraal in de Bergeyckse bossen waar struikhei, liggend walstro maar ook bont 
dikkopje voorkomt (zie 10.1.4.8).  
 
10.10.2 Belevingszones en publieke activiteiten 
 
De afbakening van deze zones werd reeds besproken in het visiegedeelte (§ 8.2). De uit te breiden speelzone in 
De Poppelaer (4,5 ha), de nieuwe speelzone in De Merel (1,03 ha), de boshondenlosloopzone in De Merel (0,5 
ha) en de vrij toegankelijke zone in De Merel die opnieuw zal worden ingericht over een oppervlakte van 4,2 ha 
zijn allen buiten het beheerplangebied maar binnen de contour van de opmaak van de 
toegankelijkheidsregeling gelegen. Daarnaast worden nog verschillende rustzones afgebakend binnen de 
percelen van ANB voor natuurbehoudsredenen, deze zijn dus niet toegankelijk voor recreanten. Het betreft de 
landduinenzone thv perceel 5 en perceel 9 in de Bergeyckse Bossen en alle percelen in De Merel (muv het 
noord-zuid wandel/fietspad tussen de Tilburglaan en de camping) 
 
10.10.3 Recreatieve voorzieningen 
 
Infopanelen en bewegwijzeringsborden 
Naast de bewegwijzeringsborden die de algemene toegankelijkheid regelen (verbods- en toegangsborden), 
worden verder nog een zestal infoborden voorzien/onderhouden. Deze worden weergegeven op de 
toegankelijkheidskaart. 
 
Onthaalpoorten 
De parkings aan de speelzone van de Poppelaer en de parking aan het gemeentebos De Merel zullen fungeren 
als onthaalpoort voor het ganse gebied. 
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Fietssluis 
Om oneigenlijk gebruik van de bospaden tegen te gaan kunnen er aan de ingang van wandelpaden enkele 
fietssluizen worden geplaatst.  
 
10.11 Jacht 
 
Er wordt in principe geen bejaging uitgeoefend in de komende beheerplanperiode. Indien in de loop van de 
beheerperiode de populatie ree, everzwijn, muntjak, damhert (of eventuele andere soorten) zo sterk stijgen 
dat er problemen opduiken dan zal gekeken worden op welke wijze de problematiek het best wordt aangepakt. 
Bestrijding, indien er ook schade is op het eigen terrein, of (bijzondere) bejaging zullen in voorkomend geval zo 
worden toegepast dat de impact op de andere soorten en andere delen van het bosgebied zo minimaal 
mogelijk blijft. Hierbij wordt bovendien ook rekening gehouden met de hoge recreatiedruk in deze gebieden. 
 
10.12 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de cultuurhistorische elementen 
 
Het plangebied wordt gekenmerkt door een hoge landschappelijke, archeologische en cultuurhistorische 
waarde. De waarden zullen behouden en versterkt te worden en dit volgens het Onroerend erfgoeddecreet van 
12 juli 2013. Dit natuurbeheerplan moeten aldus de landschappelijke waarden die beschermd worden via het 
beschermingsbesluit vrijwaren.  
In het kader van het beheerplan die werd opgemaakt voor het cultuurhistorisch landschap ‘Brechtse Heide’ 
(Provincie Antwerpen, 2009) en met name voor de deelgebieden Dekheide, De Polder, Vraagheide, Keyepael, 
Halfvenheide en Kanaalberm-Hoogspanningsleiding worden in onderstaande tabel per deelgebied nog eens de 
verschillende actiepunten weergegeven en de hiermee corresponderende hoofdstukken in het beheerplan. 
 

Deelgebied BP 
Brechtse Heide 

Beheereenheden Doelstellingen BP Brechtse Heide Te vinden onder? 

Kanaalberm-
hoogspanningsleiding 

2a/2e/10a-f-k-l-
m 

Voor deze eenheid is het landschapsdoeltype 
mozaïek van heide, schraalgrasland en structuurrijk 
eiken-berkenbos. De aandacht gaat in het bijzonder 
naar heideherstel en de natuurverbindingswaarde. 

§10.1.3, §10.1.4, 
§10.2, §10.4, §10.7.2  

Halfvenheide percelen 3/4/6 
en 10 

Voor deze eenheid is het landschapsdoeltype 
mozaïek van heide, schraalgrasland en structuurrijk 
eiken-berkenbos. De aandacht gaat in het bijzonder 
naar heideherstel, beheer van het ven en de 
omringende zone en mantel-zoombeheer. 

§10.1.4, §10.5, §10.6, 
§10.8  

Dekheide 
percelen 2/5 en 

deels 6 

Voor deze eenheid is het landschapsdoeltype 
structuurrijk eiken-berkenbos met open 
duinvegetaties13. De aandacht gaat in het bijzonder 
naar het creëren van open plekken met natuurlijke 
overgangen naar de aangrenzende beheereenheden. 

 §10.1 

Vraagheide 9a/9b/9c/9f 

Voor deze eenheid is het landschapsdoeltype 
mozaïek van heide, schraalgrasland en structuurrijk 
eiken-berkenbos. De aandacht gaat in het bijzonder 
naar heideherstel en verbinding met de 
beheereenheid Vraagvelden. 

 10.1.4, §10.5, §10.6, 
§10.8  

Keye pael 8a/8b 

Voor deze eenheid is het landschapsdoeltype 
structuurrijk eiken-berken en eiken-beukenbos. De 
aandacht gaat in het bijzonder naar de omvorming 
naar gemengd loofhout en het creëren van een 
geleidelijke overgang naar de omliggende 
beheereenheden. 

  §10.1 

Den Polder 
deels perceel 6/7 

en ç 

Voor deze eenheid is het landschapsdoeltype 
structuurrijk eiken-berken en eiken-beukenbos. De 
aandacht gaat in het bijzonder naar de omvorming 
naar gemengd loofhout en het creëren van een 

  

                                                      
13 Vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos wordt aangegeven dat duinherstel hier niet aan de orde is wegens de te 
ingrijpende werkzaamheden (ontbossingen enz.) die hier mee gepaard gaan en de toch geringe ecologische meerwaarde 
dat deze werkzaamheden met zich zullen meebrengen. 
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Deelgebied BP 
Brechtse Heide 

Beheereenheden Doelstellingen BP Brechtse Heide Te vinden onder? 

geleidelijke overgang naar de omliggende 
beheereenheden. 

 
Verder zijn er in het gebied nog enkele belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke elementen aanwezig 
die behouden blijven:  
 
Zo wordt een overzicht van het dreefbeheer wordt weergegeven in Tabel 10-1 en op de beheerkaarten. De 
oudste dreef wordt weergegeven op onderstaande figuur . Het beheer van dreven kan als volgt samengevat 
worden: 
 

 De vrijstelling van dreven wordt uitgevoerd samen met de kappingen in de naastgelegen percelen; 
 Klepelen en/of maaien van opslag in de dreven om dreefbeeld te behouden en doorgang te verzekeren. 
 Specifiek voor de dubbele eikendreef in De Merel: voorzien van sanitaire kap waarbij dode bomen 

zoveel mogelijk op stam worden behouden door kandelaberen. Verder wordt dood kroonhout zoveel 
mogelijk verwijderd. 
 

 
Figuur 15: Oudste dreefstructuur binnen het plangebied (dépot de la guerre, 1870) ter hoogte van De Merel 

 
Wat de bunkers betreft ter hoogte van het kanaal, deze hebben een waarde als relict van de militair-
historische versterkingslinie “Turnhoutkanalstellung”. De bunkers die beschermd zijn zullen geconsolideerd 
worden zonder ze gedetailleerd en alomvattend te restaureren. Wat de bunker betreft te 10k: deze zal 
omgevormd worden tot overwinteringsobjecten voor vleermuizen. Vanzelfsprekend zal hier met de terzake 
bevoegde deskundigen inzake militair erfgoed van het Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend erfgoed 
overlegd worden (zie echter ook randvoorwaarden onder § 10.7.3) 
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Deel 5 Opvolging 
 
Monitoring vormt binnen het natuurbeleid een terugkoppelingsmechanisme, waarmee beheermaatregelen en 
gestelde doelen kunnen worden getoetst en zonodig bijgesteld. Monitoring laat ons toe te kunnen controleren 
of, nadat een aantal inrichtings- en beheermaatregelen in een gebied zijn uitgevoerd, de gewenste 
ontwikkelingen inderdaad plaatsvinden. Ook moet men door monitoring kunnen signaleren dat zich andere 
ontwikkelingen dan de gewenste voordoen. Ten derde is het van belang, dat de resultaten indien mogelijk niet 
alleen knelpunten aangeven, maar ook de oorzaak van het probleem achterhalen.  
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11 Monitoringsplan Bergeyckse Bossen 
 
11.1 Opvolgen vegetaties 
 
De opvolging van de beheerdoelstellingen zal een opvolging van de tot doel gestelde natuurstreefbeelden 
inhouden. Deze worden weergegeven in Tabel 11-1.  
 
Tabel 11-1: Minimumlat beheermonitoring per natuurstreefbeeld 

  
Natuurstreefbeeld Methode beheermonitoring verplicht 

6230 

Soortenrijke heischrale graslanden op 
arme bodems van berggebieden (en 
van submontane gebieden in het 
binnenland van Europa) 

basis + indicatorlijst 

9120 
Atlantische zuurminnende 
beukenbossen met Ilex basis 

9190 
Oude zuurminnende eikenbossen op 
zandvlakten met Quercus robur 

basis 

91E0 
Bossen op alluviale grond met Alnus 
glutinosa en Fraxinus excelsior basis 

rbbsg bremstruweel basis 

rbbppm Oude grove dennen basis 

ae 
Eutrofe plas met (matig) soortenrijke 
waterplantenvegetatie die geen 
Europees te beschermen habitat is 

basis 

Ao/aom 

Oligotrofe tot mesotrofe plas met 
(matig) soortenrijke 
waterplantenvegetatie die geen 
Europees te beschermen habitat is 

basis 

cm 
Gedegradeerde heide met 
pijpenstrootje (cm of cmb) die geen 
Europees te beschermen habitat is 

basis  

Hp* soortenrijk permanent cultuurgrasland basis 

Ku* Soortenrijke ruderale ruigte basis 

 
11.2 Opvolgen soorten 
 
Voor de meeste doelsoorten van het beheerplan verwachten we dat het voorgestelde vegetatiebeheer moet 
leiden tot herstel van geschikt leefgebied en populaties. Voor bont dikkopje, poelkikker en kamsalamander 
wordt echter een monitoringsplan uitgewerkt aangevuld met enkele facultatief op te volgen soorten. 
 
11.3 Controle bodemzuurtegraad en kation-uitwisselingscapaciteit 
 
Op de locaties waar herstel van vochtige heide vooropgesteld wordt, zal voorafgaand de werken de 
zuurtegraad bepaald worden van de bodem die na plaggen boven komt te liggen. Wanneer deze boven de 
grenswaarde van pH-H2O 4,5 ligt, is bekalken en verder meten niet nodig. In tweede instantie wordt  ook de 
CEC en basenverzadiging gemeten. De kation-uitwisselingscapaciteit (cec) moet hoger zijn dan >5 cmol/kg. 
In dezelfde meetcampagne worden de bodems onder heischraal grasland onderzocht (bodempH & bufferend 
vermogen/CEC). De bodems van goed ontwikkelde heischrale graslanden bevinden zich in een pH-traject van 
4.5-6.4. 
 
11.4 Opvolgen natuurstreefbeelden adhv indicatorlijsten 
 
Voor het opvolgen van de natuurstreefbeelden die tot doel gesteld zijn in het beheerplan “Bergeyckse Bossen 
te Brecht” dienen in totaal 8 (10) indicatorlijsten worden ingevuld: zie Tabel 11-2. Merk op dat, hoewel strikt 
genomen niet noodzakelijk, hier ook habitattypes te monitoren zijn waarvan de monitoring niet strikt 
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noodzakelijk is (= heischrale open plekken en kleinere vennetjes gelegen in bosgebied), dit om de 
beheerinspanning te kunnen evalueren. 
 
Tabel 11-2: Aantal indicatorlijsten per natuurstreefbeeld ifv de oppervlakte 

  
Natuurstreefbeeld 

Oppervlakte 
(ha) 

Aantal 
indicatorlijsten 

BE 
Grootte 

proefvlak 

Ao/aom 

Oligotrofe tot 
mesotrofe plas met 
(matig) soortenrijke 
waterplantenvegetatie 
die geen Europees te 
beschermen habitat is 

0,31 2 BE1i/BE9a 100 m 

cm 

Gedegradeerde heide 
met pijpenstrootje (cm 
of cmb) die geen 
Europees te 
beschermen habitat is 

1,35 2 BE1i/BE10n 0,5 ha 

6230 (incl open plek thv 4a/6f 

Soortenrijke heischrale 
graslanden op arme 
bodems van 
berggebieden (en van 
submontane gebieden 
in het binnenland van 
Europa) 

3,93 4 (6) 

BE2a(x2)/BE4a/BE6f 
(eventueel ook 

deels 10l en 10m 
mocht vegetatie 
hier zeer gunstig 

evolueren) 

0,5 ha 

 
11.5 Opvolgen grond- of oppervlaktewater 
 
De oppervlakte grondwaterafhankelijke vegetaties is binnen het beheerplangebied uiterst beperkt (1,35 ha), er 
worden dan ook geen peilbuizen uitgezet. 
 
11.6 Monitoring oude en middeloude bosbestanden 
 
Van elk bestand wordt bijgehouden hoeveel toekomstbomen aangeduid werden en wat de evolutie hierin is 
(geoogste bomen, nieuw aangeduide bomen). Ook het jaarlijks aantal aangelegde kloempen (met boomsoort) 
per bestand wordt bijgehouden. Bij de zesjaarlijkse evaluatie kan dan per bestand beslist worden welke 
beheeropties genomen dienen te worden om het streefdoel ongelijkjarig gemengd bos de komende zes jaar te 
helpen bereiken. 
 
12 Opvolging van de beheermaatregelen 
 
Op basis van de monitoring kan steeds een voorstel worden gedaan tot de bijsturing van het gevoerde beheer. 
Dit kan bv. een effect hebben op het gehanteerde maai- of kapregime, e.d. Na beoordeling worden zonodig de 
maatregelen voortgezet, dan wel bijgestuurd.  
 
Tabel 12-1: Opvolging van het uitgevoerde beheer 

Opvolging-item Opvolging-moment14 Opvolging-elementen Opvolging-aanpassing beheer 

vegetatie bos en 
bosrand, struweel 
(rbbsg, 9120, 9190) 

In omvorming 3-
jaarlijks, na 2 keer 
evaluatie 
opvolgingsmoment 
voorzien 

 structuurovergang en 
soortverhouding 

 natuurlijke inmenging 
streekeigen soorten 

 exotenbestrijding 
 indicatorsoorten  

 inboeten met doelsoorten 
 extra (hakhout) kappingen  
 verwijderen uitheemse 

soorten 

omzetting bos/struweel 
naar grasland 

1e jaar: om de paar 
maanden 
2e -3e jaar: 1x/jaar 
Vanaf 4e jaar: 3-
jaarlijks 

 vegetatieontwikkeling 
 verruigingsindicatoren 

 bijsturen kap- en 
maairegime 

                                                      
14 i.f.v. haalbaarheid. 
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Opvolging-item Opvolging-moment14 Opvolging-elementen Opvolging-aanpassing beheer 

vegetatie graslanden 
en heide (habitattype 
rbbha, cm, hp*, hr*…) 

In omvorming 3-
jaarlijks, na 2 keer 
evaluatie 
opvolgingsmoment 
voorzien 

 vegetatieontwikkeling 
 indicatorsoorten 

 bijsturen maai- bekalkings- 
chopper- of 
begrazingsregime 

Risicovolle bomen langs 
wegen en paden 

2-jaarlijks 
 VTA: toestand bomen (dood 

hout, aantastingen…) 
 verwijderen risicovolle 

boomdelen 

Vleermuizen één-zesjaarlijks 

 tellen overwinteringsplaatsen 
 onderzoek naar koloniebomen 

bij kappingen 
 foerageerbewegingen 

 aanpassen kapbeheer 
 mitigerende maatregelen 

Dagvlinders 6-jaarlijks 
 soorten en aantallen 
 aanwezigheid graslandvlinders 

en evolutie bont dikkopje 

 aanpassen maaibeheer 
 aanpassen beheer 

struwelen en 
mantel/zoomvegetaties 

Amfibieën 6-jaarlijks 

 soorten en aantallen 
 aanwezigheid graslandvlinders 

en evolutie poelkikker, 
kamsalamander (+heikikker?) 

 aanpassen kap-/maai-
/ruimingsbeheer in en rond 
poelen 

 leefgebied uitbreiden indien 
opportuniteit zich voordoet 

 
12.1 Opvolgen bomen met veiligheidsrisico 
 
Controle kan gebeuren op basis van een standaard VTA en bij twijfel of aanbeveling voor verder onderzoek, kan 
dit best opgevolgd worden door een erkend boomdeskundige (bv. European Treeworker of Treetechnician).  
Ingrijpen (verwijderen van dode/gevaarlijke boomdelen) dient enkel te gebeuren langs wegen en paden, de 
bivakzones en de recreatieve zones. 
 
12.2 Monitoring fauna15 
 
Hieronder worden prioritaire soorten(groepen) voorgesteld die een duidelijke indicatie zijn voor het gevoerde 
beheer en die fungeren als paraplusoorten voor andere soorten(groepen). Hulp van vrijwilligers is hierbij in 
veel gevallen onontbeerlijk.  
 
Dagvlinders 
Soorten: bont dikkopje (aangevuld met groentje indien voorkomend in het gebied) 
Doel: Nagaan of het en maaibeheer en mantel/zoombeheer een gunstig effect hebben op de lokale populaties 
en/of de populaties zich verder verspreiden over het gebied met name richting kanaal en overige open plekken 
in de Bergeyckse Bossen. 
Locatie: Verspreid over het gebied maar initieel rond de kernpopulatie centraal in de Bergeyckse Bossen 
Hoe monitoren? Transecttellingen van max 1000m lang, opgedeeld in stroken van 50m (30 min. per keer en 5-10 
keer per monitoring-ronde). Hierbij kan een basismonitoring worden uitgevoerd of een uitbreidingmonitoring 
(min 1x per week). 
Timing: Monitoring wordt 6-jaarlijks uitgevoerd tijdens de hoofdvliegperiode van de hoger vermelde soort 
(midden mei-midden juni).  
Bijsturing: Eventueel bijsturen van maaibeheer en mantel/zoombeheer is essentieel. Solitaire sporken worden 
best uitgerasterd voor groentje. 
 
Amfibieën 
Soorten: kamsalamander en poelkikker (aangevuld met heikikker indien voorkomend in het gebied) 
Doel: Kunnen de soorten het ingerichte leefgebied vanuit de onmiddellijke omgeving koloniseren (Noenheuvel, 
Gruttosingel, Frans Heiveld…..). 
Locatie: Thv ingericht leefgebied voor deze soorten (onder hoogspanningsleiding + BE10a maar lokaal ook te 1i 
voor poelkikker) 

                                                      
15 Verwacht wordt dat heel wat soorten zullen meeliften met het gevoerde beheer. Daarom worden niet voor alle 
soortengroepen monitoringsvoorstellen geformuleerd. 
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Hoe monitoren? Fuikvangsten voor kamsalamander worden op twee tijdstippen tijdens de 
voortplantingsperiode gedaan. Een zoektocht naar eitjes gebeurt best van half april tot eind mei. Omdat de 
populatieomvang van Kamsalamander sterk kan verschillen van jaar tot jaar, verdient het aanbeveling om de 
toestand van de populaties elk jaar te evalueren. Om haalbaarheidsredenen wordt echter een 3-jaarlijks 
opvolgen van de populaties vooropgesteld. 
Poelkikkers roepen doorgaans vanaf de schemering tot rond middernacht; tijdens de piek van de voortplanting 
roepen de dieren ook overdag. Ze zijn dan weinig schuw en goed zichtbaar aan het wateroppervlak. Tellingen 
worden bij voorkeur uitgevoerd op relatief warme en vochtige avonden, op minstens 3 verschillende dagen. 
Timing: De meeste (voortplantings-)activiteit vindt plaats in de periode half april – half juli (mei-juni voor 
poelkikker). Larven kunnen met een schepnet gevangen worden tijdens de periode eind mei – half juli.  
De larven van poelkikkers worden het meest aangetroffen tijden de periode half juni – augustus. 
Bijsturing: Aanpassen van kap-/maai- en ruimingsbeheer in en rond poelen + Leefgebied uitbreiden indien 
opportuniteit zich voordoet 
 
Facultatief op te volgen soorten 
Soorten als libellen (vnl. witsnuitlibellen), overwinterende vleermuizen in de in te richten bunker enz. kunnen 
aanvullend belangrijke informatie leveren voor het bijsturen van het beheer. 
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Bijlage 1: Verkenningsnota 
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Bijlage 2: Basisinventarisatie Bergeyckse Bossen 
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Basisinventarisatie Bergeyck 
 
1. Actuele vegetatie 
 
Ecotoop 
 

 
Actueel aanwezige Europese habitats en regionaal belangrijke biotopen 

 
Actueel habitat of RBB Opp. (ha) Percentage 
Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm 
zand (9190) 

21,9 9,2% 

Ruigt elzenbos (91E0_vn) 1,4 0,4% 
geen habitat 285,0 90,3% 
Totaal 315,5 100% 

 
 
 
  

12,0 292,5 9,3 1,8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Akker Bos Gras Ruigte
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Biologische waarderingskaart 
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BWK-
Code 

Type Opp. 
(ha) 

ppm/qb  Oud (80j) grove dennenbos - kruidlaag eikenberkenbos Qb 52,9  
ppmc  aanplant van Grove den gedom door Struikhei en Blauwe bosbes 42,9  
pmb  naaldhoutaanplant met ondergroei van struiken en bomen 40,0  
qb  eiken-berkenbos (Querco-Betuletum) 35,7  
ppmb  Grove dennenaanplant met ondergroei van struiken en bomen 31,0  
ppmb/qb  Grove dennenaanplant met ondergroei van struiken en bomen - kruidlaag struikhei 

en bosbes 
24,2  

pmc  naaldhoutaanplant met ondergroei van Struikhei en Blauwe bosbes 11,7  
hp  soortenarm permanent cultuurgrasland 11,7  
pmh  naaldhoutaanplant met ondergroei van grassen 9,5  
qs  zuur eikenbos (Fago-Quercetum)         6,1  
ppm/qs  Oud (80j) grove dennenbos - kruidlaag eikenberkenbos Qb 5,5  
pms  naaldhoutaanplant met ondergroei van varens en bramen 4,4  
n  Jong bosbestand 4,0  
bs  akker op zandige bodem            3,5  
hx  zeer soortenarme ingezaaide graslanden (vaak tijdelijk) 3,1  
na  oud bosbestand 2,4  
pmb/qb  Oud (80j) grove dennenbos - kruidlaag eikenberkenbos Qb 2,2  
ppmh  aanplant van Grove den met ondergroei van grassen  2,1  
pa  naaldhoutaanplant zonder (<10%)ondergroei 2,0  
kub  ruigte met struik 1,8  
sz  spontane opslag van bomen en struiken op voormalig niet-bos 1,4  
hmo  niet bemest vochtig pijpenstrootjesgrasland - oligotroof type (zuur Molinion)  1,3  
se  kapvlakte (o.a. Epilobietalia) 0,8  
ppmp  aanplant van Grove den gedom door Adelaarsvaren 0,5  
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Beschrijving vegetaties 
 
Bos 

 

 

  

 
  

5,1 243,2 26,7 
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Structuur 
Beheer-eenheid % moslaag % kruidlaag (incl 

jonge bomen en 
% struiklaag % boomlaag 

1a 30 80 40 95 
1b 65 90 90 90 
1c 90 95 20 90 
1d 80 95 60 95 
1e 70 90 45 90 
1f 60 85 60 90 
1g 10 30 75 99 
1h 10 50 15 60 
2a 3 99 5 0 
2a 10 10 35 95 
2b 75 5 0 99 
2c 70 90 80 90 
2d 80 80 80 90 
3a 90 85 0 99 
3b 30 30 70 90 
3c 35 40 80 92 
3d 1 1 96 98 
4a 5 2 40 60 
4b 1 1 100 0 
4c 1 1 99 68 
5a 15 15 85 96 
5b 55 65 85 97 
5c 40 40 60 97 
5d 20 30 85 95 
5e 60 65 85 90 
5f 65 80 75 92 
5g 90 90 80 85 
6a 45 60 5 85 
6b 40 80 2 92 
6c 80 90 15 90 
6d 20 3 

 
90 

6e 55 92 75 95 
6f 85 92 20 5 
6g 90 85 80 90 
6h 80 75 90 90 
6i 95 88 40 90 
6j 90 90 70 95 
7a 15 55 80 97 
7b 90 85 80 90 
7c 80 85 85 85 
7d 95 90 90 90 
8a 85 95 90 90 
8b 75 75 85 90 
9a 35 40 90 80 
9b 20 30 85 95 
9d 90 95 65 85 
9e 90 90 90 85 
9f 90 55 90 85 
10b 80 75 45 90 
10c 95 95 8 90 
10d 40 30 8 99 
10e 80 90 80 93 
10g 15 20 95 92 
10h 15 10 95 85 
10i 0 2 85 99 
10j 45 10 90 95 
10k 2 60 55 50 
De Merel, 1a 1 60 60 98 
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De Merel, 1b 1 45 80 98 
De Merel, 2a 1 99 5 93 
De Merel, 2b 5 90 85 95 
De Merel, 2c 0 3 40 99 
De Merel, 2d 12 65 60 99 
De Merel, 2e 60 90 80 95 
De Merel, 2g 25 95 85 95 

 
Kwaliteit Europese habitats. 

Beheer-
eenheid 

Opp. 
(ha) 

Opp. 
Habitat 
(ha) 

Habitat Sleutelsoorten 
Kruidlaag 

Sleutelsoorten 
Boomlaag 

Invasieve 
exoten 

Verruiging 

1c 1,4  1,4  91E0_vn niet-gunstig Gunstig Gunstig niet-gunstig 
8b 10,4  1,6  9190 niet-gunstig Gunstig Gunstig Gunstig 
De Merel 1a 3,44 3,4 9190 niet-gunstig niet-gunstig niet-gunstig niet-gunstig 
De Merel 1b 5,01 5 9190 niet-gunstig Gunstig niet-gunstig niet-gunstig 
De Merel, 2b 7,3  7,3  9190 niet-gunstig Gunstig niet-gunstig niet-gunstig 
De Merel, 2g 13,1  13,1  9190 niet-gunstig Gunstig niet-gunstig niet-gunstig 

 
Grasland 
 
Overzicht graslandfases 

Fase 0 Fase 1 
 

Beheereenheid Opp. (ha) Beheereenheid Opp. (ha) Totaal Opp. (ha) 
9, c 2,5 De Merel, De Merel, 2, f 1,8 

 

10, f 2,9 De Merel, De Merel, 2, h 2,1 
 

 
5,4 

 
3,9 9,3  

 
Ruigte 
 
In beheereenheid 2a bevindt zich een gedeelte (oppervlakte 1,8 ha) onder een hoogspanningsleiding. 
De actuele vegetatie betreft een ruigte met struik- en boomopslag. Er is ook een poel en een 
zandhoop. 
 
Akker 
 
Beheereenheid 10a bestaat voor 40% uit een akker (3,1 ha). De rest is graasweide. Deze 
beheereenheid is omgeven door grachten/sloten en een bomenrij.  
 
Bijzondere plant- of diersoorten 

Beheereenheid Bijzondere plant- of diersoorten 
1a Aalbes 
1b Aalbes 
5c Rijk aan insecten, oa boskakkerlak 
5g Rode bosmierennest 
6b Struik en dophei 
6c Struik en dophei 
8b Rode bosmierennest 
9a Veenmossen 
9d Dubbelloof in gracht 
10a Engels  raaigras 
10b Struikhei en rankende helmbloem 
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Invasieve soorten 
 
Er zijn 6 verschillende invasieve exoten vastgesteld, in 61 van 70 beheereenheden, die samen een 
oppervlakte van 287 ha vertegenwoordigen of 95% van de totale oppervlakte. 
Soort Aantal eenheden Vertegenwoordigde  

oppervlakte 
Vertegenwoordigde  
percentage 

Amerikaanse 
Vogelkers 

55 266,5 89% 

Pontische 
Rhododendron 

49 234,4 78% 

Amerikaanse Eik 13 92,8 31% 
Gele Bonte Dovenetel 5 39,3 13% 
Japanse 
Duizendknoop 

1 5,3 2% 

Azalea 1 4,3 1% 
 

Kleine Landschapselementen 

 

Beheereenheid KLE 
1b oude of dode boom op stam met nestholten of nestboom 
1h poel, vijver of ven 
2a poel, vijver of ven 
2b dreef of bomenrij 
2c oude of dode boom op stam met nestholten of nestboom 
5c oude of dode boom op stam met nestholten of nestboom 
5f oude of dode boom op stam met nestholten of nestboom 
6b alleenstaande bomen 
6e oude of dode boom op stam met nestholten of nestboom 
6g oude of dode boom op stam met nestholten of nestboom 
6h oude of dode boom op stam met nestholten of nestboom 
7b oude of dode boom op stam met nestholten of nestboom haag 
7d oude of dode boom op stam met nestholten of nestboom 
8b oude of dode boom op stam met nestholten of nestboom 
9a poel, vijver of ven 
9b poel, vijver of ven 
10a perceelsrandbegroeiing of berm dreef of bomenrij 
10b oude of dode boom op stam met nestholten of nestboom 
10f Houtkant met gracht door midden bestand van oost naar west. 
10g poel, vijver of ven (In zuidwesten van bestand) 
10k oude of dode boom op stam met nestholten of nestboom 
De Merel, 2a poel, vijver of ven (opgedroogd ven met wilgenkoepels) 
De Merel, 2f bosje/verbossing (NO-zijde) 
De Merel, 2g oude of dode boom op stam met nestholten of nestboom 
De Merel, 2h dreef of bomenrij (NO-zijde) 

 

Infrastructuur 

 

Beheereenheid Infrastructuur 
1b Bunker aan z-grens 
9d Hoogspanningskabels en masten 
10f Observatiehut 
De Merel, 2f Paardenstal 
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Milieuproblemen 
 

Beheereenheid Milieuproblemen 

1a Sluikstorten van tuinafval aan w-kant van bestand. 
1b Tuinafval aan zo- grens. 
1e Tuinafval aan oostkant 
1f Tuinafval aan oostkant 
1g Tuinafval aan noorden van bestand  
1h Tuinafval aan noorden  
5e Tuinafval aan oostkant nabij de huizen.  
9f Vliesdoeken in kruinen van bomen 
10a Intensieve landbouw 
De Merel, 2d Tuinafval stort in no bestand  
De Merel, 2g Tuinafval aan noorden van bestand en langsheen zuidgrens 
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Bijlage 3: Lokale Staat van Instandhouding habitatvlekken 
(LSVI’s voor De Merel werden door de terreinploegen van ANB uitgevoerd) 
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Bijlage 4: Reeds aangeduide toekomstbomen 
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bestandnr soort leeftijd oppervl T-B T-
B/HA 

opgesnoeid opmerkingen 

Bergeyck 1A PS 80 j PS 
20 j zE 

5,90 92 zE 18 neen enkel zE aangeduid 

Bergeyck 1 B PS 80 j PS 
20 j zE 

6,10 122 PS 
27 zE 
7 Berk 
19HAB 

29 neen PS ziek 

Bergeyck 1D PS 80 j PS 
20 j zE 

5,10 104 PS 
70 zE 
4 Beuk 
2 Berk 
22HAB 

39 Ja 2020  

Bergeyck 1E PS 80 j PS 
20 j zE 

9,50 141 PS 
164 zE 
5 tKa 
3 Beuk 
38HAB 

37 Ja 2020  

Bergeyck 1F PS 80 j PS 
20 j zE 

5,40 85 PS 
100 zE 
1Tka 
3Beuk 
24HAB 

39 Ja 2020  

Bergeyck 5F PC 50 j 2,90 139PC 
6 PS 
5 Berk 

51 neen RP nog te zien 
T-b herverfd 

Bergeyck 6D PS/PC/L 25 j 3,70 121 33 Ja 2019 exploitatieproef 
Bergeyck 6E PC 50 j 1,70 Niet geteld  neen RP nog te zien 

T-b- verf nog te zien 
Bergeyck 7a 
zuid 

PC/PS/BE  1.25 7 Berk 
17  PC 
7 PS 
1 T Kast 
1 zE 

30 neen  

Bergeyck 7a 
noord 

PS/BE/PC  1.25 27 PC 
11 Berk 
3 PS 

30 neen  

Bergeyck 7C PC/PS 50 j 1,30 26 PC 
29 PS 
4 zE 
2 Berk 
1 Beuk 

47 neen RP nog te zien 
T-b herverfd 

Bergeyck 
7D/d 

PC 60 j 0,63 38 PC 
1 PS 
1 Berk 

63 neen  

Bergeyck 8B PS 80 j 10,40 352 zE 34 Ja 2019 enkel zE aangeduid 
Bergeyck 9D PS 80 j 5,50 103 zE 19 Ja 2019 enkel zE aangeduid 
Bergeyck 9F PC 80 j 2,20 98 PC 

2 zE 
1 Berk 

46 neen  

Bergeyck 
10B 

LORK 60 j 3,30 37 L 
12 PC 
2 zE 
1 Berk 
1 HAB 

16 neen  

Bergeyck 
10C 

LORK 60 j 3,10 45 L 
6 PC 
2 Berk 
1 zE 
2 HAB 

18 neen  

Bergeyck 
10D  

aE 60 j 1,50 23 Ae 
 2 zE 

16 neen  
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bestandnr soort leeftijd oppervl T-B T-
B/HA 

opgesnoeid opmerkingen 

Bergeyck 10 
i 

aE 60 j 3,50 56 Ae 
 7 zE 
9 tKa 
1 Berk 
4 HAB 

22 neen  

Bergeyck 
10j/deel 

PC/PS 80 j 2,80 Niet 
aangeduid 

 neen RP nog te zien 
Randen zware aVog 
Proef Roest? 

Merel 2E PC 80 j 4,40 174 PC 
26 zE 
21 Ber 

40 neen  

Merel 2C aE 60 j 1,10 15 aE 
 1 zE 

14   
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Bijlage 5: Toegankelijkheidsreglement 
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Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de 
toegankelijkheidsregeling voor het natuurdomein ‘Bergeyckse Bossen 
(ANB)’, ‘De Poppelaer (eigendom Kempens Landschap)’, De Decker 
(privaat) en de gemeentelijke bossen van ‘De Merel’ gelegen op het 
grondgebied van de gemeente Brecht  
 
Dit besluit is gebaseerd op:  
 
- het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 10, vervangen bij het decreet van 9 mei 2014, 
artikel 12, vervangen bij het decreet van 9 mei 2014 en artikel 97, het laatst gewijzigd bij 
het decreet van 12 juli 2013;  
- het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de 
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, laatst gewijzigd bij het besluit van 
de Vlaamse Regering van 28 juni 2019;  
- het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6. 
 
De volgende vormvereiste is vervuld:  
 
- de jeugdraad van de gemeente Brecht gaf een gemotiveerd en gunstig advies op 
[datum];  
- het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brecht gaf een 
gemotiveerd en gunstig advies op [datum]. 
 
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:  
 
- de ontwerptoegankelijkheidsregeling werd aangepast aan de opmerkingen en bezwaren 
die werden geformuleerd tijdens de publieke consultatie van 1 maart 2021 tot en met 30 
maart 2021. 
 
 
DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME 

BESLUIT: 
 
Art. 1. – Toepassingsgebied 

1.1. Deze regeling heeft betrekking op de openbare- en enkele private percelen (De 
Decker) van het natuurdomein ‘Bergeyckse Bossen’, ‘De Poppelaer’ en de 
gemeentelijke bossen van ‘De Merel’, gelegen op het grondgebied van de gemeente 
Brecht. Deze kaart maakt integraal deel uit van deze regeling. 

1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de 
bijgaande kaarten. 

1.3. De regeling is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het 
kader van het toezicht of het beheer van het gebied. 

1.4. Zij is niet van toepassing op risicovolle activiteiten, bedoeld in artikel 2, § 3 van het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de 
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten.  
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Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen  

2.1.  De toegankelijkheid wordt geregeld door bijgaande kaart met legende, die integraal 
deel uitmaken van deze regeling, en de bijhorende borden in het gebied en aan de 
ingangen ervan. 

2.2.  In het gebied worden op de daartoe aangewezen paden en plaatsen uitsluitend 
mogelijkheden voorzien voor voetgangers, mountainbikers, fietsers, ruiters en 
menners. 

2.3.  Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de eigenaar of de 
beheerder om het geheel of gedeeltelijk, voor alle of bepaalde categorieën 
bezoekers ontoegankelijk te stellen, gans het jaar door toegankelijk in de mate 
zoals in deze regeling bepaald. Gedurende het broedseizoen (begin april-eind juni) 
kunnen aldus bepaalde wegen tijdelijk ontoegankelijk worden gesteld. 

2.4 Er dient een machtiging gevraagd te worden voor nachtelijke toegang tot de 
paden en voor het organiseren van groepsactiviteiten 

2.5 Het gebied is, behoudens op de wegen of bij begeleide bezoeken, enkel toegankelijk 
van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang. Voor 
groepsactiviteiten dient een machtiging te worden aangevraagd aan de bevoegde 
beheerder. 

 
Art. 3. – Weggebruikers  

3.1. De wegen die op de kaart als wandelweg zijn aangeduid, zijn uitsluitend toegankelijk 
voor voetgangers en voor honden aan de leiband tenzij anders aangegeven. 

3.2. De overige wegen die op de toegankelijkheidskaarten als toegankelijk zijn 
aangeduid, zijn enkel toegankelijk voor de desbetreffende categorieën 
weggebruikers, tenzij anders aangegeven. De weggebruikers houden rekening met 
elkaar.  

 
Art. 4.* – Zones 

4.1 De toegankelijkheid van de speelzones en de vrij toegankelijke zones buiten de 
wegen wordt geregeld als volgt: 

4.2 De speelzone in De Poppelaer is enkel toegankelijk voor spel door jongeren onder 
de achttien jaar en hun begeleiders of door het jeugdwerk zoals omschreven in 
artikel 2, 8°, van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- 
en kinderrechtenbeleid. 
 

4.3 De vrij toegankelijke zone is enkel toegankelijk voor voetgangers. 

4.4 De parkeerplaatsen zijn bestemd voor het tijdelijk parkeren van motorvoertuigen 
en fietsen, gedurende het bezoek aan het gebied. 

4.5 De hondenlosloopzone kan gebruikt worden voor het vrij laten rondlopen van 
honden, hierbij dient de aanwezige vegetatie te worden gerespecteerd. 

 
Art. 5. – Beschermingsvoorschriften 

5.1.  Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te 
brengen aan de infrastructuur of de planten. Het is tevens verboden om in het 



 

106 
 

gebied dieren of planten uit te zetten of in te brengen. Het is verboden geschriften 
uit te hangen of te verspreiden, afvalstoffen achter te laten of voorwerpen in de 
natuur te werpen.  

5.2.  De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten bij 
georganiseerde activiteiten onder meer wegmarkeringen die worden aangebracht, 
binnen de 24 uren na beëindiging van de betrokken activiteit worden verwijderd. 
De markeringen dienen aangebracht te worden zonder bomen of infrastructuur te 
beschadigen. 

5.3.  Het maken van vuur is verboden voor het publiek in het gehele gebied. Tijdens 
brandgevaarlijke periodes is het tevens verboden om te roken. Afwijkingen hierop 
dienen aangevraagd te worden aan de boswachter. 

 
Art. 6. – Aansprakelijkheid bij ongevallen  

6.1.  De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het 
Agentschap, zodat deze gebeurlijk beroep zou kunnen doen op zijn polis Burgerlijke 
Aansprakelijkheid.  

6.2.  Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij krachtige 
wind, is op eigen risico, zodat de boseigenaar of -beheerder niet kan worden 
aangesproken voor de vergoeding van de schade. Hetzelfde geldt in geval van een 
door deze regeling of andere wetgeving niet-toegelaten gebruik van het gebied. 

 
Art. 7. – Onderrichtingen 

7.1.  Personen die belast zijn met toezicht overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu kunnen 
bezoekers omwille van de veiligheid, of met het oog op het bewaren van de rust, of 
de bescherming van de wilde flora en fauna, onderrichtingen geven. Personen 
moeten zich gedragen volgens deze onderrichtingen en kunnen zo nodig, desnoods 
met behulp van de openbare macht, uit het gebied gezet worden. 

 
Art. 8. – Afwijkingen 

8.1.  De beheerder kan afwijkingen op de artikelen 2 tot en met 5 van deze regeling 
toestaan, voor zover het geen risicovolle activiteiten betreft, bedoeld in artikel 2, 
§3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de 
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten. De aanvraag tot 
toestemming moet minstens 35 dagen van tevoren, schriftelijk of via elektronische 
drager worden toegezonden aan de beheerder. Indien het een risicovolle activiteit 
betreft dan moet eveneens een machtiging worden aangevraagd aan het 
Agentschap voor Na tuur en Bos.  

 
Art. 9. – Bekendmaking 

9.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 

9.2. De gemeente Brecht en het Agentschap voor Natuur en Bos houden deze regeling 
ter inzage van de bevolking. 

 

Brussel, ... (datum).  
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De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, 

 

Zuhal DEMIR 

 
 
 


