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Inleiding 

De omgeving van het Kasteel van Schoten werd in 1968 bij Koninklijk Besluit beschermd als 
landschap omwille van zijn esthetische waarde. De bescherming omvat het landschap gevormd door 
het kasteel, duiventil en ingangspoort met het omliggend park te Schoten (uitgezonderd de 
sportterreinen, stadion en speelplein). 
 
De bedoeling van dit beheerplan is een visie te ontwikkelen op korte en lange termijn voor dit 
beschermd landschap en het aangrenzende Zurkelbos. Het plan omvat een landschap- en 
bosbeheerplan en moet een praktische leidraad bieden voor het beheer van het gebied de komende 
jaren. De looptijd van een bosbeheerplan en een landschapsbeheerplan is respectievelijk 20 en 27 
jaar. Het plan bestaat uit een beschrijvend, een oriënterend en een uitvoerend gedeelte. 
 
Het beschrijvend gedeelte bevat de situering en eigendomsstructuur van het gebied, een overzicht 
van de relevante wetgeving en beleidsdocumenten en een opsomming van de abiotische, biotische en 
cultuurhistorische elementen in het projectgebied. In het richtinggevend gedeelte worden een visie, 
doelstellingen en bijhorende maatregelen uiteengezet voor het toekomstige beheer van het gebied. 
Het uitvoerend gedeelte bevat een uitvoeringsprogramma met een opsomming en een planningstabel 
met de gewenste timing van deze maatregelen. 
 
Het geheel wordt verduidelijkt aan de hand van een aantal kaarten en bijlagen. Deze kaarten en 
bijlagen zijn opgenomen achterin dit uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan. 
 
 



Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten 

DMN – Team Natuur en Landschap 4 augustus 2014 

1 Identificatie van bos en beschermd landschap 

1.1 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 
Dit bos- en landschapsbeheerplan heeft betrekking op het gemeentepark van Schoten en het 
Zurkelbos. Het gebied ligt op het grondgebied van de gemeente Schoten. De gemeente Schoten is de 
eigenaar en beheerder. De totale oppervlakte waarop het beheerplan van toepassing is, bedraagt 
24,8 ha. Het beheerplan wordt ingediend door de gemeente Schoten (Verbertstraat 3, 2900 Schoten, 
tel.: 03 680 09 00). 
 
De ‘Vereniging Koninklijke F.C. Schoten’ heeft een recht van opstal (zakelijk recht) op het 
kadasterperceel met de clubgebouwen (kantine, kleedkamers, tribune). 
 
Kaart 3 geeft de ligging weer van het gebied. 
 
Het domein is onderverdeeld in 13 bestanden (Tabel 2). Deze bestanden worden alle geïntegreerd in 
het uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan. Toch vallen niet alle bestanden onder het bos- en/of 
landschapsdecreet (Kaart 2).  
 
Voor het bosbeheerplan wordt er een onderscheid gemaakt tussen bestanden die als ‘bos’ worden 
beschouwd (volgens het bosdecreet en dus in het uitgebreid bosbeheerplan (UBP) worden 
behandeld) en bestanden die geen ‘bos’ zijn (‘open ruimte’) (Tabel 2). De bestanden die bestaan uit 
open ruimte worden opgenomen in het beheerplan maar horen officieel niet tot het uitgebreid 
bosbeheerplan. In de niet-bos gedeelten wordt er door de goedkeuring van het bosbeheerplan dus 
geen vrijstelling verleend van vergunningsplicht. Het bosbeheerplan geldt er enkel als een 
richtinggevend document. 
 
Het landschapsbeheerplan behelst de bestanden die tot het beschermd landschap behoren. 
Hieronder valt het gemeentepark, uitgezonderd de sportvelden en de kinderopvang. Ook het 
Zurkelbos behoort niet tot het beschermd landschap (Tabel 2). 

1.2 Kadastraal overzicht 
Tabel 1 geeft een overzicht van de kadasterpercelen volgens de kadastrale legger 2011. Kaart 1 geeft 
de kadasterkaart weer. 
 
Tabel 1: Overzicht van de kadasterpercelen. 

Afdeling Sectie Perceelsnummer 
Opp. volgens 
kadaster (ha) 

Aard perceel
1
 Bestand 

Schoten  2 afd c 326 0,92 bos 2a 

Schoten  2 afd c 310 0,53 bos 1a 

Schoten  2 afd c 309 C  /2 0,58 bos 1a 

Schoten  2 afd c 327 1,92 bos 2a 

Schoten  3 afd c 352 T 1,31 park 2c, 3a, 3c, 3d, 3e 

Schoten  3 afd c 352 Y 4,80 sportterrein 2b, 2c, 2d, 3a, 3c, 3d, 3e 

Schoten  3 afd c 345 C 0,45 bergplaats 3a 

Schoten  3 afd c 328 L 0,19 vijver 3a 

Schoten  3 afd c 344 0,06 kult.centr 3a 

Schoten  3 afd c 342 B 0,0030 paviljoen 3a 

Schoten  3 afd c 328 H 0,54 vijver 3a 

Schoten  3 afd c 348 B 0,0019 lavatory 3a 

Schoten  3 afd c 357 C 0,58 bos 2c, 3f 

Schoten  3 afd c 350 D 3,42 bos 2b, 2d, 2e, 3c 

Schoten  3 afd c 356 A 1,58 bos 2d, 2e, 2f 

Schoten  3 afd c 345 B 0,11 hand/huis 3a 

Schoten  3 afd c 329 B 3,53 park 2a, 3a 

                                                      
1
 De aard van het terrein, zoals bekend bij het kadaster, komt niet noodzakelijk overeen met het huidige gebruik. 
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Afdeling Sectie Perceelsnummer 
Opp. volgens 
kadaster (ha) 

Aard perceel
1
 Bestand 

Schoten  3 afd c 348 A 2,62 bos 2a, 2b, 3a, 3b, 3c 

Schoten  3 afd c 357 W 0,14 huis 3f 

Schoten  3 afd c 352 Z 0,14 sportgebied 3c 

Schoten  3 afd c 352 S 0,035 sportgebied 3d 

Schoten  3 afd c 352 X 0,0030 elek.cabin 3c 

Schoten  3 afd c 354 B 0,62 bos 2c, 2d, 2f, 3d, 3f 

Schoten  3 afd c 328 K 0,67 gracht 2a, 2b, 2e, 2f 

Schoten  3 afd c 351    /2 0,10 bos 2d, 2e, 2f 

 
Perceel 352 Z heeft als eigenaar gemeente Schoten en als ‘opstal’ Vereniging Koninklijke F.C. 
Schoten. Het recht van opstal is het recht om de eigendom van gebouwen of beplantingen te hebben 
op andermans grond.  
 
Voor perceel 352 X behoort de grond tot het domein van de gemeente Schoten en het gebouw 
(elektriciteitscabine) tot het domein van Iveka (Interkommunale vereniging voor de energiedistributie in 
de Kempen en het Antwerpse). 
 
De overige percelen behoren tot het domein van de gemeente Schoten. 
 
Delen van bestand 2a en 3a zijn ongenummerde kadastrale percelen en behoren tot het openbaar 
domein. 
 
Aangezien de afbakening van de bestanden niet overeenkomt met de afbakening van de 
kadasterpercelen, komen de oppervlaktes van de bestanden en de kadastrale percelen niet overeen. 
In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de oppervlakte van de bestanden en wordt aangegeven 
of ze tot het landschapsbeheerplan of bosbeheerplan behoren.  
 
Tabel 2: Oppervlakte van de verschillende bestanden, met aanduiding of ze tot het UBP of 
landschapsbeheerplan behoren. 

Bestand Oppervlakte (ha) UBP Landschapsbeheerplan 

1a 1,13 Bos Nee 
2a 3,99 Bos Ja 
2b 3,28 Bos Ja 
2c 0,84 Bos Ja 
2d 2,62 Bos Ja 
2e 1,04 Bos Ja 
2f 0,91 Bos Ja 
3a 5,01 Open ruimte Ja 
3b 0,44 Open ruimte Ja 
3c 4,12 Open ruimte Nee 
3d 0,75 Open ruimte Nee 
3e 0,49 Open ruimte Ja 
3f 0,21 Open ruimte Gedeeltelijk 

Totaal 24,83 Bos: 13,81 ha Landschap: 18,77 ha 
  Open ruimte: 11,02 ha  

 

1.3 Situering 

1.3.1 Situatieplan 

Het gebied is gelegen in de gemeente Schoten. De situering op schaal 1/25.000 is weergegeven op 
Kaart 3. 

1.3.2 Algemeen – administratief 

Beheerder: Gemeentebestuur Schoten 
 Verbertstraat 3 
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 2900 Schoten 
 
Bosgroep: Bosgroep Antwerpen-Noord vzw 
 
Regiobeheerder (ANB): Wim De Maeyer 
 
Verantwoordelijke boswachter (ANB): Wouter Huygens 

1.3.3 Relatie met andere groene domeinen 

De groene domeinen in de omgeving zijn weergegeven op Kaart 3. Het gemeentepark ligt in een 
redelijk bebouwde omgeving. Ten noorden ligt het centrum van Schoten dat via de kasteeldreef in 
verbinding staat met het gemeentepark. In het zuiden en oosten liggen respectievelijk het Albertkanaal 
en het kanaal Dessel-Schoten waarrond vrij veel industrie gevestigd is. Enkel naar het westen toe 
grenst het gebied aan een ander groendomein, nl. Borgeind en het kasteelpark Calesberg (privaat). 
Dit sluit naar het noorden verder aan bij het kasteelpark Amerlo (privaat) en het park Vordenstein 
(eigendom ANB). Vordenstein is een 110 ha groot park met oude bomen, dreven, graslanden en 
vijvers. 
 
Een voormalige populierenaanplant van het domein Amerlo werd door de gemeente Schoten gekocht 
en omgedoopt tot ’t Asbroek (11 ha). Dit door Natuurpunt beheerde broekgebied telt ongeveer 250 
hogere planten waaronder enkele zeldzaamheden als witte rapunzel, slanke sleutelbloem, 
blaaszegge, kleine waterranonkel, ijle zegge, bloedzuring en ruig klokje. Tot de broedvogels behoren 
boomvalk en kleine bonte specht en in de talrijke greppels en Horstebeek komt o.a. 
vinpootsalamander voor (PIH 2004). 
 
Naar het zuiden toe ligt op grotere afstand het landschapspark Bremweide (eigendom stad 
Antwerpen) en het Domein Ertbrugge (beheer ANB) op het grondgebied van Deurne en Wijnegem. 
Domein Ertbrugge is een oud kasteelpark met zure beukenbossen en uitgestrekte graslanden. Naar 
het oosten toe liggen aan de overkant van het kanaal Dessel-Schoten het Wijtschot (beheer 
Natuurpunt) en een aantal groenere stukken rond de kastelen Kijkuit en Schijndael (privaat). Het 
Wijtschot is een oude zandwinningsput. De twee kasteeldomeinen bevatten nog uitgestrekte 
loofbossen. 

1.4 Statuut van de wegen en waterlopen 
Wegen 
De openbare wegen rond het projectgebied zijn weergegeven op Kaart 4. In het noorden is het 
gemeentepark toegankelijk vanaf de Kasteeldreef en de Deurnevoetweg. Ten oosten van het park 
loopt de Victor Adriaenssensstraat en ten zuiden de Papenaardekenstraat en de Braamstraat.  
 
Het fietsroutenetwerk loopt langs het park. In het park is een loopparcours aangeduid. Ook de GR 12 
‘Amsterdam-Parijs’ en de GR 565 ‘Sniederspad’ doorkruisen het park. De bos- en parkwegen werden 
opgemeten en aangeduid (Kaart 4). 
 
Op de Atlas van de Buurtwegen zijn de Papenaardekenstraat en de Braamstraat aangeduid als 
Chemin nr 19. De Deurnevoetweg is aangeduid als Sentier nr 31. Doorheen het projectgebied lopen 
geen buurtwegen. 
 
Het merendeel van de park- en boswegen is semi-verhard met steenslag (boskiezel, dolomiet) of 
verhard met asfalt, beton of straatstenen. Enkel de boswegen in bestand 1a en 2a zijn nog onverhard. 
De verharde wegen zijn 3 - 4,5 m breed. De semi-verharde wegen zijn 1,5 - 3,5 m breed en de 
onverharde wegen 1 - 1,5 m. 
 
Waterlopen 
De gracht die rond het park loopt is op de Atlas van de Waterlopen aangeduid als ‘niet geklasseerd’. 
Het beheer van een niet-geklasseerde waterloop gebeurt door de eigenaar of de gebruiker van de 
aanpalende gronden. In dit geval besteedt de gemeente het onderhoud van deze ringgracht 
momenteel uit aan Ri-ant. Het noordelijk deel van de ringgracht is niet ingetekend op de Atlas van de 
Waterlopen. In het zuidwesten vertrekt vanaf deze ringgracht de Braambeek (waterloop 3

e
 categorie, 

beheer door gemeente) (Kaart 5). De ringgracht staat ook in verbinding met de kasteelvijver. 
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De meeste grachten binnen het projectgebied werden (her)aangelegd bij de herinrichting van het park 
in 2002. Deze grachten zijn aangeduid op Kaart 5. De breedte en diepte werden opgemeten (Tabel 3). 
Het beheer van deze interne grachten is momenteel uitbesteed aan Aralea vzw. 
 
Tabel 3: Overzicht van de grachten binnen het projectgebied. 

Nummer Gemiddelde 
breedte (m) 

Gemiddelde 
diepte (m) 

Watervoerend 
(nov 2012) 

1 1,0 0,4 Nee 
2 2,0 0,7 Ja 
3 2,0 1,0 Ja 
4 1,5 1,7 Ja 
5 1,5 1,5 Ja 
6 1,3 0,7 Nee 
7 1,5 0,9 Ja 
8 1,0 0,7 Nee 
9 1,5 1,2 Ja 
10 1,8 0,9 Ja 

 

1.5 Ruimtelijke ordening 

1.5.1 Bestemming volgens het gewestplan 

Het gewestplan omschrijft de bestemmingsgebieden in Vlaanderen met bijhorende aanvullende 
stedenbouwkundige voorschriften. Deze bestemmingsgebieden en voorschriften werden bepaald in 
het K.B. van 28 december 1972. De 25 Vlaamse gewestplannen werden bij Koninklijk Besluit 
vastgesteld in de periode 1976-1980. 
 
Schoten is opgenomen in het gewestplan Antwerpen (goedgekeurd bij K.B. van 03/10/1979). 
 
Het grootste gedeelte van het projectgebied is aangeduid als parkgebied (Kaart 6). Het kasteel met 
voorplein en kasteelvijver, de Riddershoeve, het jeugdlokaal Park-iet en de parking er rond zijn 
ingekleurd als ‘gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut’ (deel bestand 3a). De 
kinderopvang is aangeduid als woongebied (bestand 3f). Doorheen het park is aan de westzijde een 
reservatiestrook aangeduid voor ‘alternatief reservatiegebied’. Ook situeert zich aan deze kant 
infrastructuur als ‘transportleidingen: bestaande afzonderlijke leidingen’. 

1.5.2 Bestemming volgens de ruimtelijke uitvoeringsplannen 

In het projectgebied zijn geen gewestelijke, provinciale of gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 
(RUP’s) van toepassing.  
 
Er bestaat wel een gemeentelijk Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) dat overlapt met het park, nl. 
‘Kasteeldreef en omgeving’ (goedgekeurd bij M.B. 03/05/2007) (Kaart 6). Het projectgebied valt in de 
stedenbouwkundige voorschriften onder Art. 8 (zone voor parkgebied). Stedenbouwkundige 
voorschriften bevatten de bestemming en de vorm- en inrichtingsprincipes voor een bepaalde zone en 
zijn verordenend. 
 
Als bestemming krijgt deze zone ‘parkinrichting’ en als nevenbestemming ‘recreatief medegebruik, 
inrichtingen in functie van sociaal gebruik park’. Als vorm- en inrichtingsprincipes komen volgende 
elementen aan bod. Een volledige beschrijving van de stedenbouwkundige voorschriften is terug te 
vinden in het BPA (Iris Consulting 2006).  
 

- De zone is bestemd voor de aanleg, versterking en onderhoud van een landschappelijk park. 
- De inrichting van het gebied dient rekening te houden met de aanwezige monumenten en 

beschermde en/of waardevolle groenelementen. Nieuwe infrastructuren of aanpassingen aan 
bestaande structuren mogen de draagkracht van de omgeving niet overstijgen. De aanwezige 
beschermde of waardevolle gebouwen dienen behouden te blijven en krijgen een bestemming 
in functie van openstelling, recreatief medegebruik van het park. 
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- Het beeld is dat van een natuurlijk park opgebouwd uit hoogstammige bomen met een sterke 
kruinvorming.  

- Het onderliggend terrein zal ingericht worden als een grasvlak. 
- Reliëfaanpassingen voor het onderhoud en het behoud van de natuurlijk aanwezige structuren 

is mogelijk, maar dienen tot het uiterste minimum beperkt te blijven.  
- Binnen de inrichting van het landschappelijk park zullen de nodige verblijfs- en 

recreatieparken ingericht worden. Deze verharde zones zullen beperkt blijven in oppervlakte 
(max. 6 % van de totale oppervlakte) en zullen zich ruimtelijk, naadloos integreren in het park. 
Het is toegelaten om de nodige elementen in functie van het sociaal gebruik van het park 
mogelijk te maken (openbare toiletten, bergingen, parkings …). De gebouwen dienen zich op 
een natuurlijke manier te integreren binnen de groenstructuur.  

- De aanwezige recreatieve infrastructuren, voetbal en tennis, kunnen behouden blijven en op 
beperkte wijze uitbreiden. De bouwvoorwaarden worden verder besproken in het BPA. Er 
kunnen ook wandelpaden ingericht worden die bestaan uit zachte materialen. 

- Indien een bestaande activiteit binnen de parkstructuur zijn activiteit stopzet kan deze opnieuw 
ingevuld worden door een vereniging of activiteit met een zacht recreatieve functie. De nieuwe 
activiteit mag echter geen grotere druk op het groengebied leggen dan de huidige.  

- Het groen dat gebruikt wordt voor de inrichting van het park zal streekeigen zijn of binnen het 
bestaand groenbestand van het park aanwezig.  

1.6 Juridisch kader 
In onderstaande paragrafen wordt het juridisch kader rond dit beheerplan toegelicht. Het is de 
wetgeving zoals ze van toepassing is bij de opmaak van het plan. In de loop van de planperiode 
kunnen hieraan mogelijk aanpassingen gebeuren. 

1.6.1 Bosdecreet 

Het bosdecreet heeft als doel het behoud, de bescherming, het beheer, het herstel van de bossen en 
van hun natuurlijk milieu en de aanleg van bossen te regelen. Het is van toepassing op zowel 
openbare als privébossen. 
 
Definitie van een bos 
In dit decreet van 13 juni 1990 is art. 3 erg belangrijk: de definitie van ‘een bos’. De definitie bevat 
bewust geen minimumoppervlakte, omdat men ook aan kleinere bosjes een bescherming wou geven. 
Onder de voorschriften van dit decreet vallen:  

- grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste 
bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of meer 
bosfuncties vervullen (economische, sociale, educatieve, wetenschappelijke, ecologische, 
organismebeschermende of milieubeschermende functie); 

- kaalvlakten, voorheen met bos bezet, die tot het bos blijven behoren; 
- niet-beboste oppervlakten die nodig zijn voor het behoud van het bos, zoals de boswegen; 
- bestendig bosvrije oppervlakten of stroken en recreatieve uitrustingen binnen het bos (d.i. 

‘binnen de invloedssfeer van het bos’), de zgn. ‘open plekken’; 
- aanplantingen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de houtvoortbrengst, onder meer die van 

populier en wilg (bv. hakhoutculturen); 
- grienden en struwelen (geen heide). 

Of een met bomen begroeide oppervlakte beantwoordt aan deze definitie en dus als bos beschouwd 
kan worden in de zin van het Bosdecreet, hangt dus niet af van de ruimtelijke bestemming van het 
gebied waarin die oppervlakte gelegen is.  
 
Lijnbeplantingen en houtkanten, onder meer langs wegen, rivieren en kanalen, aanplantingen met 
kerstbomen, fruitboomgaarden, tuinen en (sier)plantsoenen vallen niet onder de voorschriften van dit 
decreet. In een park kunnen beboste gedeelten wél voldoen aan de definitie bos van het Bosdecreet.  
Lijnbeplantingen die bestaan uit meer dan 2 bomenrijen kunnen toch beschouwd worden als bos 
indien ze een eigen flora en fauna bezitten en één of meer bosfuncties vervullen. Het ANB hanteert 
ook de richtlijn dat de lijnbeplanting dan toch minstens 10 m breed moet zijn (gemeten aan de 
buitenkant van de buitenste stammen) 
 
Een ‘open plek’ behoort tot een bos als voldaan wordt aan 4 criteria (ANB-richtlijn): bedekkingsgraad 
minder dan 50%, in functie van het natuurbehoud (dus wel hooiland, vennen en poelen, maar geen 
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wildakker met maïsmonocultuur), voor minstens de helft van de omtrek omgeven door ‘bos sensu 
strictu’ en een maximale oppervlakte van 3 ha. We hebben het over een ‘permanente open plek’, als 
deze door onderhoudsbeheer open wordt gehouden. 
 
Bosbeheerplan 
Voor alle domeinbossen wordt door ANB een beheerplan opgesteld. Voor alle andere openbare 
bossen (geen minimumoppervlakte) wordt door de eigenaar een beheerplan opgesteld, conform art. 
43 van het Bosdecreet. De kosten voor het opmaken van het beheerplan worden verhaald op de 
eigenaars van het openbare bos. Het bosbeheerplan van een openbaar bos is een openbaar 
document en kan op verzoek kosteloos worden ingezien. Alle openbare bossen worden beheerd door 
het Bosbeheer.  
 
Ook al heeft men een beheerplan voor een park, een landschap, of voor KLE’s, dan nog moet men 
een bosbeheerplan opmaken voor de beboste stukken die daarin vallen en die voldoen aan de 
definitie bos volgens het Bosdecreet. Andersom werken kan niet altijd: bij de opmaak van een 
bosbeheerplan kan men enkel de open plekken mee opnemen die voldoen aan de definitie van art. 3 
van het Bosdecreet. Gewoonlijk heeft men bij een park of landschap grotere bosvrije oppervlakten.  
 
Voor elk privé-bos van ten minste vijf hectare wordt door de bosbeheerder een beheerplan opgesteld. 
Voor bossen kleiner dan vijf hectare kan vrijwillig een beheerplan worden opgesteld.  
 
Voor privé-bossen van ten minste 5 ha en gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk en voor alle 
openbare bossen (ongeacht de ligging en de oppervlakte) moet een uitgebreid bosbeheerplan worden 
opgesteld. Een uitgebreid bosbeheerplan voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer. Het 
omvat meer en gedetailleerdere informatie over het bos (o.a. metingen van bosbouw- en 
vegetatieproefvlakken) en de beheerdoelstellingen en beheerwerken worden gedetailleerder 
omschreven zodat uit het beheerplan blijkt of de normen opgelegd in de criteria voor duurzaam 
bosbeheer gehaald worden. Voor een uitgebreid beheerplan is de goedkeuringsprocedure 
uitgebreider dan voor een beperkt beheerplan. Zo moet het ontwerp voor publieke consultatie ter 
inzage liggen bij de bosgroep of op de provinciale zetel van ANB. 
 
Het voordeel van een bosbeheerplan dat werd goedgekeurd door ANB is, dat daardoor geen 
kapmachtigingen of natuurvergunningen meer moeten aangevraagd worden bij kaalkap, dunning, het 
creëren van open plekken of bebossing, indien deze in het bosbeheerplan werden voorzien. In een 
bosbeheerplan moet wel voor elke voorziene kaalkap aangegeven zijn wanneer en op welke manier 
zal worden herbebost.  
 
Kappen van bomen in bosverband 
Het kappen van bomen in bosverband, in functie van het bosbeheer, wordt geregeld via een 
kapmachtiging. Een kapmachtiging kan op verschillende soorten kappingen betrekking hebben: 
dunningskappen, groeps- of zoomsgewijze kappingen of kaalkap. In geval van een kaalkap dient de 
oorspronkelijke bosoppervlakte onvoorwaardelijk behouden te blijven, een kapmachtiging wordt dan 
ook uitsluitend afgeleverd onder de voorwaarde van herbebossing (spontaan of aangeplant) op 
dezelfde plaats (anders zou een stedenbouwkundige vergunning voor ontbossing nodig zijn en 
mogelijk ook een afwijking bij de Vlaamse minister van Leefmilieu). 
 
Burgers, bedrijven en overheden vragen een kapmachtiging aan bij het Agentschap voor Natuur en 
Bos (provinciale afdeling). Alvorens de kapmachtiging afgeleverd wordt, wordt een terreincontrole 
uitgevoerd door het ANB. Een afschrift van de kapmachtiging wordt bezorgd aan het 
gemeentebestuur van de gemeente waar het bos gelegen is.  
 
Een kapmachtiging is niet vereist wanneer de kappingen opgenomen werden in een door ANB 
goedgekeurd beheerplan (bosbeheerplan of beheerplan voor erkende of aangewezen 
natuurreservaten) of wanneer het een sanitaire kapping (het wegnemen van zieke of gevaarlijke 
bomen) betreft.  
 
Meer info: www.natuurenbos.be  

http://www.natuurenbos.be/
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1.6.2 Landschapsdecreet 

Dit ‘decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg’, inmiddels meermaals gewijzigd, regelt 
de bescherming van landschappen en de instandhouding, het herstel en het beheer van beschermde 
landschappen en ankerplaatsen en stelt maatregelen vast voor de bevordering van de algemene 
landschapszorg. Landschappen kunnen beschermd worden omwille van hun historische, 
natuurwetenschappelijke, esthetische of sociaal-culturele waarde.  
 
De bescherming gebeurt door de Vlaamse regering in twee stappen. Bij de voorlopige bescherming 
worden de erfdienstbaarheden vermeld die met het oog op de bescherming worden opgelegd. Bij de 
definitieve bescherming vermeldt het beschermingsbesluit de algemene en eventueel specifieke 
voorschriften inzake instandhouding en onderhoud. 
 
Deze voorschriften zijn bindend, maar niet in absolute zin. Het landschapsdecreet voorziet in een 
procedure tot afwijking van deze bepalingen voor onder meer werkzaamheden of handelingen die met 
de plannen van aanleg overeenstemmen of die nodig zijn om die plannen en hun 
beschermingsvoorschriften te verwezenlijken. Alleen als de waarden van het landschap geschonden 
zouden worden, zal het Agentschap Onroerend Erfgoed een afwijking weigeren of voorwaarden 
stellen aan de uitvoering. 
 
Bij beschermde landschappen zijn de eigenaars, erfpachthouders, opstalhouders en vruchtgebruikers 
ertoe gehouden door de nodige instandhoudings- en onderhoudswerken, het in goede staat te houden 
en het niet te ontsieren, te beschadigen of te vernielen. 
 
Voor het toekennen van vergunningen in beschermde landschappen zijn de vergunningverstrekkende 
instanties verplicht een bindend advies in te winnen bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Indien de 
geplande werken of handelingen niet vergunningsplichtig zijn, moet een toelating gevraagd worden 
aan het agentschap Onroerend Erfgoed.  
 
Landschapsbeheerplan 
Het decreet voorziet in de mogelijkheid om een landschapsbeheerplan op te maken. Om de 
doelstellingen van de bescherming te realiseren zijn veelal beheerwerkzaamheden nodig. Een 
landschapsbeheerplan omschrijft het beoogde beheer en bepaalt welke werkzaamheden nodig zijn. 
Alle werkzaamheden opgenomen in het beheerplan worden steeds op vrijwillige basis uitgevoerd. Het 
beheerplan moet niet alleen de intrinsieke waarde van het landschap ten goede komen, maar moet 
ook ondersteund en gedragen worden door de betrokken eigenaars en gebruikers. 
 
Een goedgekeurd landschapsbeheerplan voor een beschermd landschap geldt als toestemming van 
het Agentschap Onroerend Erfgoed om de vermelde werkzaamheden uit te voeren volgens de 
gestelde voorwaarden. Wanneer er voor de werkzaamheden vergunningen nodig zijn volgens andere 
wetgevingen (bijvoorbeeld stedenbouwkundige vergunning, kapvergunning), moeten die uiteraard 
aangevraagd worden. 
 
Ankerplaatsen en erfgoedlandschappen 
Ankerplaatsen zijn de meest waardevolle landschappen van Vlaanderen, waarin een geheel van 
verschillende erfgoedelementen (naast landschappelijke, ook monumentale of archeologische) 
voorkomt. De ankerplaatsen werden geïnventariseerd in de landschapsatlas. 
 
Het decreet houdende maatregelen tot behoud van erfgoedlandschappen van 13 februari 2004 voegt 
een nieuw hoofdstuk toe aan het Landschapsdecreet. Naast de klassieke bescherming als landschap 
kunnen daardoor ook erfgoedlandschappen aangeduid worden in de ruimtelijke uitvoeringsplannen 
(RUP’s). 
 
De aanduiding van ankerplaatsen heeft tot doel landschappelijke waarden en kenmerken mee te laten 
spelen in het afwegingskader bij het opstellen van die RUP’s die (geheel of gedeeltelijk) in 
ankerplaatsen gelegen zijn. Bij de opmaak van een dergelijk RUP, worden de landschapswaarden en 
-kenmerken doorvertaald in stedenbouwkundige voorschriften. Vanaf de opname in een RUP worden 
de ankerplaatsen erfgoedlandschappen genoemd. 
 
De klassieke maatregelen inzake het beheer van beschermde landschappen worden ook van 
toepassing voor erfgoedlandschappen.  
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De administratieve overheid mag geen werkzaamheden en handelingen ondernemen, noch 
toestemming of vergunning verlenen voor een activiteit die een erfgoedlandschap geheel of 
gedeeltelijk kan vernietigen of die een betekenisvolle schade kan veroorzaken aan de waarden en de 
typische landschapskenmerken ervan. 
 
Op 9 mei 2008 werd het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van nadere regels voor de 
zorgplicht betreffende definitief aangeduide ankerplaatsen en erfgoedlandschappen goedgekeurd. 
 
Beheer en onderhoud 
Voor het verwezenlijken van de beheerdoelstellingen van een beschermd landschap of een 
erfgoedlandschap, kan een beheercommissie worden opgericht of een beheerplan worden opgesteld. 
 
Voor instandhoudings- en onderhoudswerken in beschermde landschappen of erfgoedlandschappen 
kan het Vlaamse Gewest een onderhoudspremie verlenen. De onderhoudspremie bedraagt maximaal 
40 % van de totale kostprijs van de werken. 
 
Voor beschermde landschappen en erfgoedlandschappen kan het Vlaamse Gewest een 
landschapspremie verlenen voor het opmaken van een beheerplan of voor het uitvoeren van 
instandhoudings-, onderhouds-, herstel en verbeteringswerkzaamheden die vermeld worden in het 
beheerplan. De landschapspremie bedraagt maximaal 70% van de totale kostprijs. 
 
Binnen de perken van de daartoe bestemde kredieten, ingeschreven op de begroting van de Vlaamse 
Gemeenschap, kan een landschapspremie worden toegekend voor: 

1. het opmaken van een landschapsbeheersplan; 
2. het uitvoeren van instandhoudings- en onderhoudswerkzaamheden die vermeld zijn in een 

landschapsbeheersplan; 
3. het uitvoeren van herstel- en verbeteringswerkzaamheden die vermeld zijn in een 

landschapsbeheersplan; 
4. het uitvoeren van ontsluitings-, onderzoeks- en voorlichtingswerkzaamheden die vermeld zijn 

in een landschapsbeheersplan. 
 
Meer info: www.onroerenderfgoed.be  
 
Decreet Onroerend Erfgoed 
Op 23 juli 2010 werden in de Vlaamse Regering de eerste ideeën voor het decreet onroerend erfgoed 
in een conceptnota voorgesteld. De ideeën in deze conceptnota geven een richting aan en maken 
duidelijk hoe men in Vlaanderen in de 21

e
 eeuw de archeologische vindplaatsen, monumenten en 

landschappen wil behouden. Het decreet Onroerend Erfgoed zal op termijn het Monumentendecreet 
van 1976, het Archeologiedecreet van 1993 en het Landschapsdecreet van 1996 vervangen.  
 
Het ontwerp van erfgoeddecreet werd op 12/07/2013 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 
17/10/2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De inwerkingtreding van het decreet is gepland 
tegen 1/1/2015. Volgende elementen worden via het nieuwe decreet geregeld: 

- Archeologie wordt beter geïntegreerd in projecten. 
- Steden en gemeenten kunnen meer verantwoordelijkheid en inspraak krijgen. 
- Onroerend erfgoed wordt geïntegreerd in de procedures van ruimtelijke ordening, bos, natuur 

en milieu. 
- Verdere digitale ontsluiting van het onroerend erfgoed. 
- Een verbeterde en gemoderniseerde handhaving, niet alleen gerechtelijk, maar ook 

administratief. 

1.7 Ligging in speciale beschermingszones 

1.7.1 Internationale beschermingszones 

Het projectgebied ligt niet in of in de onmiddellijke nabijheid van een Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijn- of 
Ramsargebied. 

http://www.onroerenderfgoed.be/
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1.7.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 

1.7.2.1 VEN-gebieden 

Het projectgebied ligt niet in of in de onmiddellijke nabijheid van een VEN-gebied. 

1.7.2.2 Beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten 

Het grootste gedeelte van het gemeentepark is aangeduid als beschermd landschap via het K.B. van 
11/09/1968 (Kaart 7). Volgens art. 2 van dit K.B. wordt het beschermd als landschap omwille van zijn 
esthetische waarde. De bescherming omvat het landschap gevormd door het kasteel, duiventil en 
ingangspoort met het omliggend park te Schoten (uitgezonderd de sportterreinen, stadion en 
speelplein). Het beschermingsbesluit is toegevoegd in Bijlage 1. 

1.7.2.3 Beschermde monumenten 

Binnen het projectgebied ligt één beschermd monument: Kasteel van Schoten of Wetschot met 
duiventil en ingangspoort (bescherming 11/09/1968) (Kaart 7). Bescherming omwille van zijn artistieke 
waarde. 
 
De Kasteelhoeve ‘Riddershoeve’ is opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. 

1.7.2.4 Landschapsatlas 

In 2001 verscheen de ‘Atlas van de relicten van de traditionele landschappen’, ook wel 
landschapsatlas genoemd (Hofkens & Roosens 2001). De landschapsatlas is een inventaris van alle 
landschapskenmerken met erfgoedwaarde die op mesoniveau (1/50.000) relevant zijn. Zowel 
puntvormige, lijnvormige als vlakvormige relicten van bovenlokaal belang werden gebiedsdekkend 
gekarteerd. Samenhangende gehelen met belangrijke erfgoedwaarden en een vrij hoge gaafheid 
werden gewaardeerd via aanduiding als relictzone. De meest waardevolle ensembles werden 
ankerplaatsen genoemd. 

1.7.2.4.1 Ankerplaatsen 

Ankerplaatsen zijn de meest landschappelijke waardevolle gebieden van Vlaanderen. In deze 
gebieden is de samenhang van de erfgoedwaarden het grootst. Ze zijn ofwel uitzonderlijk gaaf 
gebleven ofwel zeer herkenbaar voor een bepaalde tijdsperiode of ze zijn op Vlaams niveau uniek. 
Hun waarde kan ook liggen in een combinatie van gaafheid, herkenbaarheid en uniciteit. 
Ankerplaatsen genieten een juridische bescherming van zodra ze zijn doorvertaald in een RUP. Men 
spreekt vanaf dan over een ‘erfgoedlandschap’ (zie 1.6 Juridisch kader). 
 
Bijna het volledige projectgebied ligt in de ankerplaats ‘Kasteel van Schoten’ (A10024) (Kaart 7). 
Onderstaande omschrijving en waarden worden hieraan gegeven.  
 

Omschrijving 
De ankerplaats 'Kasteel van Schoten' betreft een waardevol kasteelpark gelegen in het zuiden van de 
gemeente, ten westen van de kruising van het Kempisch Kanaal en het Albertkanaal. De grenzen van 
het gebied worden bepaald door bebouwing in het noorden en zuiden en wegen langs oost- en 
westkant.  
 
Reeds in 1232 wordt melding gemaakt van de hoeve 'Hof van Schoten'. Het betrof op dat moment 
waarschijnlijk eerder een hoeve dan een kasteel. De oude beukendreef met aan het eind het huidige 
kasteel is als structuur nog herkenbaar zoals bij Ferraris (1777). Bij Vandermaelen (1854) vinden we 
tevens een deel van het huidige wegenpatroon rond het kasteeldomein terug. Het kasteelgebouw zelf 
werd in zijn huidige vorm opgebouwd in de 2de helft van de 16de eeuw, nadat het oorspronkelijke 
kasteel in 1542 werd verwoest. Het betreft een U-vormig gebouw met 4 majestueuze hoektorens op 
vierkante basis, waarvan de omwatering en de onderbouw van muren en torens nog van het 
oorspronkelijke kasteel zijn. Later (1750) werden een aantal verbouwingen aan de gevels uitgevoerd, 
waardoor het zijn huidige classicistische uitzicht kreeg. Ook te vermelden zijn de prachtige 
rococopoort met wapenschilden en embleem en de 'Valkentoren', die nog een overblijfsel is van de 
versterkte inrijpoort uit de 16de eeuw. Verder staat op het domein de voormalige kasteelhoeve, de 
'Riddershoeve', die dateert uit de 18de eeuw, maar sterk werd verbouwd.  
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Naast het kasteel omvat het park een oud bomenbestand van Zomereik en Beuk, aangevuld met 
Amerikaanse Eik en Paardenkastanje. Het kasteelpark met gebouwenpatrimonium en een waardevol 
gevarieerd bomenbestand vormt een groene restruimte binnen een sterk bebouwde omgeving. Door 
deze dichte bebouwing rondom het park, is de vroegere relatie met de landelijke omgeving jammer 
genoeg verloren gegaan. Bijkomend knelpunt is de infrastructuur voor recreatie die in het domein 
werd aangebracht sinds het in 1950 gemeente-eigendom werd. 
 

Waarden 
Wetenschappelijke waarde 
Het kasteelpark bevat nog een behoorlijk oud en gevarieerd bomenbestand, dat een belangrijke 
dendrologische waarde vertegenwoordigt. 
 
Historische waarde 
Reeds in 1232 wordt melding gemaakt van de hoeve 'Hof van Schoten'. De oude beukendreef met 
aan het eind het kasteel is als structuur nog herkenbaar zoals bij Ferraris (1777). Bij Vandermaelen 
(1854) vinden we tevens een deel van het huidige wegenpatroon rond het kasteeldomein terug. Het 
kasteelgebouw zelf werd in zijn huidige vorm opgebouwd in de 2de helft van de 16de eeuw; later 
werden wel een aantal verbouwingen uitgevoerd. Ook te vermelden zijn de prachtige rococopoort met 
wapenschilden en embleem en de 'Valkentoren', die nog een overblijfsel is van de versterkte inrijpoort 
uit de 16de eeuw. 
 
Esthetische waarde 
Het klein kasteelpark vormt nog een restant groene ruimte binnen de dichte bebouwing. Het park 
omvat tevens een oude, majestueus bomenbestand. 

1.7.2.4.2 Relictzones 

Relictzones zijn gebieden met een sterk wisselende oppervlakte waarvan de landschappelijke waarde 
door de eeuwen heen goed bewaard is gebleven. De erfgoedwaarde is er hoog. De verschillende 
landschapselementen die er voorkomen hebben nog een duidelijke samenhang.  
 
Bijna het volledige projectgebied ligt in de relictzone ‘Kasteeldomeinen Schoten-Merksem-Deurne’ 
(R10076) (Kaart 7). Onderstaande beschrijving is van belang voor het gemeentepark.  
 
Historische waarde 
Kasteel van Schoten: bij Ferraris vermeld; uitzicht en structuur van park zijn nog steeds 
overeenkomstig met Vandermaelen en MGI; geïsoleerd tussen verkavelingen en andere bebouwing; 
wegenpatroon is nog gedeeltelijk herkenbaar (cf. MGI).  
 
Esthetische waarde 
Enkele 'groene' vlekken binnen en aan de rand van verstedelijkt gebied; vroegere verbinding met 
landelijke omgeving is verloren gegaan; nu zelf de rol van 'open ruimte' binnen bebouwing.  

1.8 Grondlasten (erfdienstbaarheden) 
Petrochemical Pipeline Services (PPS) bezit een erfdienstbaarheid voor het beheer van de aanwezige 
pijpleidingen. Het traject, de voorbehouden zones en de algemene voorschriften zijn terug te vinden in 
Bijlage 2.  

1.9 Visies in andere beleidsdocumenten 

1.9.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is een wetenschappelijk onderbouwde visie over hoe 
we in Vlaanderen met onze schaarse ruimte moeten omgaan om een zo groot mogelijke ruimtelijke 
kwaliteit te krijgen. Het is sinds 1997 van kracht als kader voor het ruimtelijk beleid. Het structuurplan 
stelt dat we de resterende open ruimte maximaal moeten beschermen en de steden herwaarderen 
zodat zij aangename plekken worden om te leven. Deze visie wordt volgens vier invalshoeken 
uitgewerkt: voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de economische gebieden en de 
lijninfrastructuur. Het RSV werd herzien in 2003 en 2009. 
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In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 2008 een 
ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Antwerpse Gordel - Klein-Brabant. 
 
Op 27 maart 2009 nam de Vlaamse regering kennis van deze visie en keurde ze de beleidsmatige 
herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 9.700 ha agrarisch gebied én een 
operationeel uitvoeringsprogramma goed. 
 
In het operationeel uitvoeringsprogramma is aangegeven welke gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid de komende jaren zal opmaken voor de afbakening van de 
resterende landbouw-, natuur- en bosgebieden. 
 
Uitgaande van de algemene doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven uit het RSV worden 
ruimtelijke beleidsdoelstellingen voor de open ruimte in de buitengebiedregio Antwerpse Gordel en 
Klein-Brabant geformuleerd (rapport ‘Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos regio Antwerpse 
Gordel en Klein-Brabant - Gewenste ruimtelijke structuur (september 2008)’). 
 
Het projectgebied ligt in de deelruimte ‘Verstedelijkt bosgebied ten NO van Antwerpen’. De gewenste 
ruimtelijke structuur voor deze deelruimte is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke concepten. Het 
domein valt in het ruimtelijk concept “Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en 
erfgoedwaarden” en “Behoud en versterking van waardevolle stedelijke groengebebieden”. Voor het 
projectgebied en zijn omgeving zijn volgende elementen van belang: 
 
Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden 
- De rijkdom aan kastelen en kasteelparken, met hun bouwkundig erfgoed en hun monumentale 

bosbestanden, imposante dreven, herkenbare parkstructuren en vaak indrukwekkende zichten. 
- Het belang van medegebruik voor vormen van zachte recreatie van de verschillende bosgebieden 

en de kasteeldomeinen. Maar ook door ‘recreatiedruk’ die in sommige gebieden niet meer kan 
worden verhoogd. 

 
Behoud en versterking van waardevolle stedelijke groengebebieden 
- De meer ingesloten open ruimten in of aansluitend bij het stedelijk weefsel hebben een bijzonder 

belangrijke betekenis voor de leefbaarheid van de stad en een meervoudige betekenis voor het 
open ruimte netwerk. Ze maken als stedelijke groengebieden deel uit van de Groene Vingers en de 
Groene Ring waar ze doordringen in het dichtbebouwd stedelijk weefsel. 

- In het sterk verstedelijkt gebied van het grootstedelijk gebied Antwerpen is er een belangrijk tekort 
aan en vraag naar recreatief groengebied. Nieuwe of bestaande randstedelijke of recreatieve 
groenpolen worden ontwikkeld of uitgebreid. Zij verhogen in belangrijke mate de leefkwaliteit van 
het stedelijk milieu. Zij vervullen een belangrijke rol als open ruimte kamers in of nabij het stedelijk 
weefsel. 

- Deze recreatieve open ruimten worden ontwikkeld uitgaande van het fysisch systeem, van de 
potenties voor natuurontwikkeling, van landschappelijke waarden, van bestaande agrarische 
waarden en van de recreatieve functies. Een goede recreatieve ontsluiting is belangrijk. De 
concrete invulling zal dan ook gebiedsspecifiek dienen te gebeuren. 

- Een verdere aantasting en versnippering van de grotendeels onbebouwde gebieden door 
verspreide bebouwing en lintbebouwing wordt vermeden en er is aandacht voor een goede 
landschappelijke integratie van aanwezige bebouwing en infrastructuur. 

- De ingesloten open ruimten dienen als stapsteen naar de samenhangende open ruimte. Ze 
betekenen een belangrijke meerwaarde voor de nabijgelegen woonbuurt en vervullen een rol in de 
uitbouw van wandel- en fietswegen die de verbinding leggen met de achterliggende 
samenhangende open ruimte. Anderen worden ingericht in functie van stedelijke recreatie met 
sport- en speelterreinen of een golfterrein in een groene omgeving en anderen fungeren als 
parkgebied. 

- Een deel van de groengebieden is bebouwd en kan verder bebouwd worden op voorwaarde dat de 
onbebouwde delen kunnen ingeschakeld worden in het recreatief netwerk. 

- De open ruimten tussen het Fort van Merksem en het Kasteel van Schoten is een 
aaneenschakeling van diverse open ruimten, waaronder ook deze die gereserveerd worden voor 
infrastructuurwerken. Er wordt rekening gehouden met de gezamenlijke aanleg van enerzijds een 
dubbelsporige goederenlijn tussen het vormingsstation Antwerpen Noord en de aansluiting met lijn 
16 (in Lier) en anderzijds de autoweg A102 tussen Merksem en Wijnegem. Tussen Merksem en 
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Wommelgem wordt de spoorlijn gebundeld met de mogelijk toekomstige A102 (binnen de 
voorziene reservatiestrook voor de A102) en met de reeds aanwezige leidingenstrook. 

 
In het document “Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos regio Antwerpse Gordel/Klein-
Brabant - operationeel uitvoeringsprogramma (27 maart 2009)” worden acties voorgesteld. 
 
Relevant hier is de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het behouden van het 
Kasteel van Schoten met zijn kasteelpark en dreef als waardevol stedelijk groengebied.  

1.9.2 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 

Het ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen (RSPA) werd in 2001 goedgekeurd. 

 
Richtinggevend gedeelte 
 
Het informatief gedeelte geeft een uitgebreide selectie van structuurbepalende landschapselementen 
in de bestaande ruimtelijke structuur. Daaruit werd een beleidsmatige selectie gemaakt. De 
krachtlijnen van de ruimtelijke planning ten aanzien van de belangrijkste landschappelijke elementen 
kunnen zo worden verduidelijkt. 
 
Enerzijds is de selectie gebeurd in functie van de wenselijkheid om binnen de gewenste ruimtelijke 
structuur een specifiek ruimtelijk beleid te voeren voor de te selecteren elementen. Anderzijds is 
bekeken in hoeverre het ruimtelijk beleidsinstrumentarium van de provincie op zinvolle wijze kan 
bijdragen tot de bescherming, het behoud of de ontwikkeling van de landschapselementen. 
 
Hieronder enkele elementen die van belang zijn voor het gemeentepark en omgeving: 
 
De provincie beschouwt (delen van) de gemeente Schoten als onderdeel van het bebouwd perifeer 
landschap. Volgend ruimtelijk principe maakt deel van het ruimtelijk concept vanuit de invalshoek van 
de provincie en heeft betrekking op het gemeentepark: 
- De bovenlokale groenstructuur bestaat uit de te verbinden open ruimten, bossen, natuurgebieden, 

kleinere landbouwgebieden, beekvalleien en kasteeldomeinen. Deze onderdelen vormen een 
netwerk van min of meer natuurlijke elementen. De samenhang daarvan moet worden bevorderd. 

 
Per deelgebied werd een visie ontwikkeld. Het projectgebied valt onder de visie voor de Antwerpse 
gordel. Volgend punt is daarbij van belang: 
- Complexen van kasteeldomeinen komen voor tussen Aartselaar, Kontich en Rumst, in de 

omgeving van Boechout en in de omgeving van Schoten en Brasschaat. Zij vormen gehelen van 
bakens met een belangrijke landschappelijke waarde. 

 
Bindend gedeelte 
 
Het bindend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan bevat een keuze van welke acties en 
maatregelen de provincieraad wil uitvoeren. Een tweede reeks van bindende bepalingen betreft 
selecties van de meest belangrijke elementen van de gewenste ruimtelijke structuur. Door deze 
bindend te selecteren wordt de ruimtelijke ruggengraat van de provincie duidelijk en eenduidig 
benoemd en ‘hard’ gemaakt.  
 
Voor de gewenste landschappelijk structuur wordt het kasteel van Schoten, net zoals een aantal 
andere kasteeldomeinen, geselecteerd als baken. 

1.9.3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 

Hieronder worden de relevante elementen uit het ruimtelijk structuurplan van de gemeente Schoten 
(september 2006) weergegeven. 
 
In de visie voor de sportvoorzieningen worden voor het gemeentepark volgende elementen 
aangehaald: 
- Inrichting volgens beschermingsbesluit. 
- Binding met het centrum van Schoten en het aanleunende woonlint 

“Papenaardekensstraat/Braamstraat”. 
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- Fietsroute tussen Braamstraat en het centrum van Schoten (via Kasteeldreef) integreren voor het 
schoolfietsverkeer. 

- Intensief gebruik van het terrein maar er moet wel een oost-west groenverbinding behouden blijven 
(in teken van groengordel rondom de kern van Schoten). 

- Bestaande gebouwen moeten kunnen blijven bestaan. 
 
Voor de visie op de verschillende kasteeldomeinen is één element van toepassing op het 
gemeentepark: 
- De kasteeldomeinen worden in hun eenheid behouden en volgens de eigenheid van het domein 

met woonelementen, landschappelijke waarden en toeristisch-recreatieve elementen (routes via 
buurtwegen, recht van doorgang, …) uitgebouwd. 

 
Wat betreft de natuurlijke-landschappelijke en agrarische structuur wordt er geopteerd voor het 
creëren van een kwalitatief hoogwaardig landschap. Van de beleidselementen die voorgesteld 
worden, zijn de volgende voor het gemeentepark van belang:  
- Groengebied tussen kern Schoten en Albertkanaal 

De gemeente stelt voor om het groengebied tussen de kern van Schoten en het Albertkanaal te 
selecteren als een gemeentelijk natuurverwevingsgebied. Dit wil zeggen dat de functies landbouw, 
bos en natuur nevengeschikt zijn en dat de andere functies ondergeschikt zijn. Het gemeentepark 
maakt onderdeel uit van dit natuurverwevingsgebied. Het gemeentepark zal verder recreatief 
worden uitgewerkt maar dit mag geen belet zijn om de natuurverweving door het park te trekken.  
Het doel is om het gebied met veel verscheidenheid enerzijds te bevestigen en anderzijds te 
versterken - een gebied waar er zowel open als gesloten plaatsen zijn en waar zowel de natuur als 
recreatieve aspecten zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

- Kasteeldomeinen in Schoten 
De domeinen hebben behoorlijke oppervlaktes die unieke plantencombinaties bevatten. De 
gemeente wil een RUP ‘Gordel van kasteeldomeinen in Schoten’ die alle kasteeldomeinen omvat. 

 
Voor de toeristische-recreatieve infrastructuur zijn volgende elementen van belang: 
- Behoud en kwaliteitsverhoging van attractiepunten (het Kasteel van Schoten is één van de 

geselecteerde attractiepunten). 
Het is de bedoeling om de ruimtelijke kwaliteit van deze attractiepunten te beschermen en te 
versterken zodat zij in hun eigenheid, in hun toeristisch-recreatief nut en in hun samenwerking met 
het gemeentelijk en regionaal toeristisch-recreatief netwerk versterkt worden.  

- Aanduiden van ankerpunten voor de lokale sportinfrastructuur. 
Het is de bedoeling de gemeente Schoten op recreatief niveau zo veel mogelijk verschillende 
recreatiemogelijkheden aan te bieden. Het Gemeentepark is één van de centrumgebieden voor 
recreatie.  

- Recreatief medegebruik van (kasteel)domeinen.  
Dit eist een systematische uitbouw van een netwerk van recreatief medegebruik en van natuur- en 
landschapsbeleving in de gebieden met een hoge belevingswaarde van de natuur.  

- Zonevreemde recreatie. 
De zonevreemde sportinfrastructuren worden opgenomen in de verschillende op te maken RUP’s 
(of BPA’s in opmaak). De tennisclub TC Schoten en de voetbalclub Schoten SK zijn gesitueerd in 
het ankerpunt ‘Gemeentepark’. De gemeente stelt voor om deze mee op te nemen en te integreren 
in de visievorming van het ankerpunt. 

1.9.4 Provinciaal natuurontwikkelingsplan (PNOP) 

Het provinciaal natuurontwikkelingsplan (PNOP) legt de basis voor het toekomstige natuur-, bos-, 
groen- en landschapsbeleid van de provincie. Het PNOP werd in 2004 goedgekeurd door de 
provincieraad. Het kan beschouwd worden als een inspiratiebron voor zowel het provinciebestuur als 
de gemeentebesturen om de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap in de provincie te 
verbeteren.  
 
Inventaris  
In de landschapsecologische beschrijving komt het volgende aan bod dat betrekking heeft op het 
projectgebied en omgeving: 
“De kasteeldomeinen vormen op mesoniveau een grote groene zone die echter door bebouwing en 
grote verkeersinfrastructuren (E19, Albertkanaal, HSL, kanaal Dessel-Schoten) een sterke interne 
verstoring kent. Ten gevolge van hun ligging in een drukbevolkte omgeving zijn de toegankelijke 
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domeinen (Peerdsbos, Vordenstein, gemeenteparken Schoten en Brasschaat) onderhevig aan een 
sterke, overwegend passieve, recreatiedruk. Plaatselijk vergroten relicten van alluviale bostypes en 
grotere minder betreden bosbestanden de biologische diversiteit van deze domeinen die algemeen 
relatief laag is (in vergelijking met hun potenties). De biologische potenties die binnen deze bossen 
aanwezig zijn, mits een aangepast natuurgericht beheer, komen bijvoorbeeld in ‘t Asbroek tot uiting.” 

1.9.5 Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) 

Het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (opgesteld in 1994) legt het beleid van de gemeente inzake 
natuurbehoud vast. Volgende elementen komen in dit GNOP aan bod wat betreft het gemeentepark. 
“Om een spontane(re) natuurontwikkeling meer kansen te geven, is een beheer gericht op het 
verwijderen van agressieve exoten noodzakelijk. Stelselmatig worden in het gemeentepark op een 
aantal plaatsen rododendron en Amerikaanse vogelkers uitgerukt en weggekapt. Bedoeling hiervan is 
de ontwikkeling van een struiklaag samengesteld uit soorten die in de Kempen van nature verwacht 
kunnen worden, zoals lijsterbes, sporkehout, … Verder wordt er in het gemeentepark aandacht 
besteed aan stinsenplanten, planten die in kasteelparken ingeburgerd en verwilderd zijn. Het invoeren 
van zulke planten, winterakoniet, bostulp, … wordt reeds plaatselijk doorgevoerd. Ook schaduw 
verdragende soorten als dalkruid worden ingezaaid.” 
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2 Algemene beschrijving van bos en beschermd landschap 

2.1 Beschrijving van het abiotisch milieu 

2.1.1 Geologische opbouw 

In de volgende tabel is de geologische opbouw en een hydrogeologische schematisatie van het terrein 
weergegeven, opgemaakt door interpretatie van boringen in de omgeving (gemiddelde diepten en 
dikten). De boringen werden opgezocht in het archief van de Belgische Geologische Dienst en DOV, 
een website van het Vlaams Gewest. 
 

Diepte 
(m-mv) 

Stratigrafie Lithologische omschrijving Hydrogeologie 

0-1 Quartair; deklaag met  
bovenaan bodemlaag 

bleek gelig licht lemig fijn zand, 
bodemlaag is bruin  

goed waterdoorlatend, 
freatische grondwaterlaag 

1-2 Quartair; deklaag bleek gelig grijze leemlaag  beperkt waterdoorlatend 

2-4 Quartair; deklaag 
(vervolg) 

bleekbruin licht lemig en licht 
kalkhoudend fijn zand 

goed waterdoorlatend, 
tweede grondwaterlaag 

4-13 Tertiair; Formatie van Lillo 
en Kattendijk 

blauwig groengrijs zand met 
veel schelpengruis  

matig waterdoorlatend, 
Pliocene aquifer 

 
Deze vier lagen komen in de ondergrond van het gemeentepark voor, waarvan de bovenste twee, 
naar gelang de plaats in minder of meerdere mate aan het maaiveldoppervlak liggen (dagzomen) en 
de derde in vergraven gedeelten zijn ontsloten (bijvoorbeeld bodem kasteelvijver). Er volgt een 
beschrijving van die lagen (op een plaats waar ze met haar kenmerken het best voorkomen).  
 
In de ruime omgeving van het gemeentepark en in het bijzonder ten noorden en noordwesten ervan 
bestaat de bovenste laag aan het maaiveldoppervlak uit wit uitgeloogd verweerd poederig fijn 
kwartsrijk zand. Dit zijn de kenmerken van continentale erosie. Uit het bovenste deel van het quartair 
dekzand zijn de bodems ontstaan. De bodems zijn dus ook fijnzandig en licht lemig en kunnen stoffig, 
slijkerig of steenhard worden naargelang het weer.  
 
De volgende laag is een leemlaag. De leemlaag is dikker ten noorden van het gemeentepark en kan 
daar tot 2 m dik zijn en ligt er tot meer dan 4 m diep onder het maaiveld. Ten zuiden van het 
gemeentepark is de leemlaag slechts een 0,5 m dik en ligt nagenoeg aan het maaiveldoppervlak. De 
leemlaag wigt zuidwaarts uit en verandert van noord naar zuid van een licht grijze tot licht okerkleurige 
laag van plastische eolische leem naar een roodbruine tot oranje kleiige zeer fijnzandige laag. Het 
leem vertoont vlekken en vervloeiingsstructuren die vooral duidelijk zijn ten noordwesten van het park.  
 
De volgende laag is het onderste deel van de Quartaire deklaag. Deze bestaat uit bleek, een weinig 
glimmerhoudend fijn zand en bevat erosieresten van de top van het Tertiair. De erosieresten bestaan 
uit zeer kleine schelpfragmenten en onderaan uit grof zand met eventueel enkele rolkeien. De laag 
vertoont soms een dunne gelaagdheid. Deze kenmerken wijzen op een afzetting door een rivier. 
Vermits de rivierkenmerken zuidwaarts toenemen kan deze laag verder zuidwaarts beschouwd 
worden als ‘Pleistoceen van de Rivieren’, in dit geval afgezet door (een voorloper van) het Klein 
Schijn. Het ‘Pleistoceen van de Rivieren’ is een geulopvullende alluviale afzetting die de voormalige 
Pleistoceen oude rivierbeddingen in de sterk vertakte stroombekkens in Vlaanderen opvult.  

2.1.2 Reliëf, hydrografie en grondwater 

De geografische streek waar Schoten deel van uitmaakt bestaat uit een langgerekte helling die zich 
uitstrekt vanaf bovenaan de Brechtse Heide op 32 m hoogte tot aan de valleien van het Klein en Groot 
Schijn op ongeveer 5 m hoogte (hoogten in m TAW, m TAW is m boven de zeespiegel). 
 
Het gemeentepark ligt bijna aan de oever van het Klein Schijn en ligt dus topografisch niet zo hoog, 
gemiddeld op ongeveer 6,6 m hoogte boven de zeespiegel (hoogtegegevens uit het digitaal 
hoogtemodel) (Kaart 11). 
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De ruime omgeving van het gemeentepark binnen de gemeente Schoten helt van het noordoosten 
naar het zuidwesten, van 11 m TAW in Gelmelenhof naar 6 m in Borgeneind nabij het Albertkanaal. 
 
Het gemeentepark helt van de noordelijke rand dat op ongeveer 7,2 m ligt naar de zuidelijke rand dat 
op ongeveer 6,2 m TAW ligt en volgt hierdoor in zijn lengteligging de oost- west gerichte hoogtelijnen 
zoals die in de ruime omgeving voorkomen. Het park ligt hoger in het oosten, met een maximale 
hoogte van 7,9 m, dan in het westen dat op een minimale hoogte van 5,9 m ligt en helt hierdoor nog 
eens met een hoogteverschil van 2 m van oost naar west. Het meest oostelijk gedeelte van het park is 
voor wat betreft de maaiveldhoogte van natuurlijke oorsprong en sluit aan bij de hoger gelegen 
gebieden die ten noordoosten van het park voorkomen. 
 
Een aantal duidelijke door de mens veroorzaakte vergravingen van het maaiveldoppervlak in het park 
zijn: de omwalling met een diepe ringgracht omheen het gehele park, de ophoging van de 
kasteeldreef, de ophoging van het plein vóór het kasteel, de uitgraving van de kasteelvijver, 
verschillende genivelleerde sportvelden en een centraal gelegen uitgegraven afwateringsgracht. De 
centraal gelegen afwateringsgracht verbindt een groot aantal recent uitgegraven poelen die allemaal 
in het oostelijke gedeelte van het park liggen. Het dierenparkje ligt op een heuveltje dat eventueel kan 
opgeworpen zijn bij het uitgraven van de kasteelvijver. Het meest zuidwestelijk gelegen sportveld 
(bestand 3b) is opgehoogd. Het westelijke gedeelte van het park is sterk geaccidenteerd. Mogelijk 
houdt dit verband met de aanleg van de pijpleiding. 
 
De meeste sportvelden liggen in het noorden van het park en hellen zuidwaarts, de overige open 
terreinen hellen naar het midden van het park, zodat de centraal gelegen afwateringsgracht van de 
sportvelden en van de overige terreinen water kan ontvangen. Het laagste punt van de centrale 
afwateringsgracht ligt in het westen. De poelen liggen in het oosten en zuidoosten van het park. De 
bedding of bodem van de poelen ligt hoger dan het westelijk uiteinde van de afwateringsgracht. De 
bedding van het traject van de afwateringsgracht ligt op sommige plaatsen hoger dan de poelen en 
dan dat van het westelijk uiteinde zodat er geen oppervlaktewater oost- of westwaarts kan vloeien 
(uitgezonderd bij een algehele zeer hoge oppervlaktewaterstand). 
 
De bovenste grondwaterlaag - de freatische grondwaterlaag die in het bovenste gedeelte van het 
dekzand voorkomt - rust op de ondiep gelegen leemlaag. De freatische laag wordt rechtstreeks 
aangevuld met regenwater. Het voedingsgebied of grondstroombekkentje van deze freatische 
grondwaterlaag is beperkt in afmetingen. Het ligt in het woongebied dat ten noorden van het park ligt. 
De aanvulling met regenwater in het woongebied is met de tijd geringer geworden door de 
toenemende afvoer via de riolering van het dak- of hemelwater die op de verharde oppervlakken valt.  
Men zou de freatisch waterlaag kunnen aanvullen door de infiltratie van hemelwater te bevorderen in 
het woongebied en in het noordelijk gedeelte, nabij de noordelijke rand, van het park. 
 
De plaatselijke freatische grondwaterstroming is van noord naar zuid gericht. Vermits de leemlaag 
zuidwaarts steeds minder en minder diep onder het maaiveld ligt, reikt de waterlaag zuidwaarts ook 
steeds minder en minder diep onder het maaiveld. In een depressie, een put of in een uitgraving kan 
het freatisch grondwater aan het maaiveld uitsijpelen als kwelwater. Dit is wat gebeurt bij de twee 
meest noordelijke poelen in een plaatselijke depressie. Het water blijft toestromen vanuit het noorden 
naar een depressie zolang er water in het grondwaterstroombekkentje voorkomt. Maar het grondwater 
geraakt gaande zuidwaarts ook steeds meer en meer opgebruikt door evapotranspiratie (verdamping 
aan de grond en verbruik door de bomen). Eenmaal uitgekweld in een depressie is er ten zuiden van 
de depressie bijna geen grondwater meer dat over de leemlaag zuidwaarts sijpelt. Dus er kunnen 
maar een beperkt aantal plaatsten zijn waar kwel kan optreden en de poelen die daar ten zuiden van 
liggen ontvangen dan geen freatisch grondwater meer. Ze ontvangen nog wel plaatselijk geïnfiltreerd 
bodemwater en dan nog alleen het gedeelte dat ten noorden van de poel is geïnfiltreerd.   
 
Onder de leemlaag ligt een volgende, een tweede watervoerende laag. Deze komt voor in het 
zandpakket dat bestaat uit het bovenste deel van de Quartaire zanden en uit de top van de Tertiaire 
zanden. Ook in deze waterlaag is de grondwaterstroming van noord naar zuid gericht (alleen voor het 
bovenste gedeelte van dit zandpakket). Vermits de bedding van het kanaal Dessel-Schoten in 
hetzelfde zandpakket rust en het waterpeil van het kanaal ten noordoosten van het woongebied vóór 
de verschillende sluizen zeer hoog staat, wordt deze zandlaag gevoed met kanaalwater onder een 
redelijk hoge grondwaterdruk waarvan de invloed reikt tot in het park.    
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Boort men in het gemeentepark doorheen de leemlaag naar deze tweede watervoerende laag, dan 
kan het waterpeil als oppervlaktewater opstijgen tot het peil (de stijghoogte) van het grondwater in dit 
watervoerend pakket. Dit kan hoger zijn dan de basis of onderkant van de leemlaag. Zo is de 
kasteelvijver uitgegraven doorheen de leemlaag en stijgt het oppervlaktewaterpeil in de kasteelvijver 
hoger uit dan het oppervlaktewaterpeil in het westelijk gedeelte van de ringgracht. Het noordelijk 
gedeelte van de ringgracht ten noorden van het kasteel ontvangt grondwater uit de freatische 
waterlaag maar ook plaatselijk afvalwater van de woningen in de omgeving. Nabij de brug van de 
kasteeldreef is de ringgracht veel dieper uitgegraven en ontvangt hierdoor ook grondwater uit de 
tweede watervoerende laag. Het waterpeil in het noordelijk gedeelte van de ringgracht wordt 
opgestuwd door een stuw nabij de brug. Ook het water in de kasteelvijver wordt opgestuwd door een 
stuw. Het water van beide waterpartijen kan via een derde stuw westwaarts in het vervolgtraject van 
de ringgracht wegstromen waar het oppervlaktewaterpeil lager is. Doordat het oppervlaktewaterpeil 
westwaarts wegstroomt veroorzaakt dat een toestromen van grondwater (aanzuigeffect) in de 
bovenloop bij de kasteelvijver en het noordelijk deel van de omwallingsgracht omdat ten noorden van 
deze plaatsen het grondwaterpeil hoger staat. 
 
Indien het noordelijk gedeelte van de ringgracht niet zou bestaan zou de kasteelvijver te veel 
grondwater ontvangen. De vijverbodem zou nog meer opgestuwd worden met toestromend 
grondwater en als drijfzand geen stevige ondergrond meer bieden aan de funderingen van het 
kasteel. Het is een perfecte afvoerregeling van het water in beide waterpartijen die zorgt dat er 
voldoende water is in de vijver en toch ook grondmechanische stevigheid voor de gebouwen. Het is 
ook gevaarlijk voor de gebouwen om het waterpeil in de kasteelvijver te hoog op te stuwen voor 
andere doeleinden. 
 
De kwaliteit van het water in de tweede waterlaag kan beïnvloed zijn door het kanaalwater (Dessel-
Schoten en het Albertkanaal) en dus basisch en licht kalkhoudend zijn, maar ook de kleine 
schelpfragmentjes leveren een beetje opgeloste kalk in het grondwater. De kwaliteit van het water in 
de bovenste freatische grondwaterlaag is meer beïnvloed door neerslag en zal eerder kalkloos en licht 
zuur zijn, maar kan gemakkelijk verontreinigd worden door de woonactiviteiten (bijvoorbeeld lekkende 
stookolie, lozing van huishoudelijke producten op de bodem).   
 
Het noordwestelijk uiteinde van de centrale afwateringsgracht nabij het kasteel zou licht kalkhoudend 
water kunnen ontvangen van het noordelijk uiteinde van de ringgracht, maar de doorstroming is 
gescheiden gehouden. Op natuurlijke wijze maar ook door het gescheiden houden van de 
verschillende watertypes (kalkhoudend versus kalkloos) kan men het park indelen in een westelijk en 
zuidwestelijk gedeelte met bodems waarvan het bodemwater toch licht kalkhoudend is en een 
oostelijk en noordoostelijk gedeelte van het park waar de bodems veel minder tot zelf bovenaan in het 
bodemprofiel kalkloos zijn. 
 
De ringgracht watert uiteindelijk af in het zuidwesten in een waterloop dat in de richting van het 
Albertkanaal vloeit en voert de kalkhoudende voedingsstoffen zuidwestwaarts af samen met het 
afvalwater dat er soms in terecht komt. De ringgracht in het oostelijk gedeelte voert opgeloste stoffen 
westwaarts af. 

2.1.3 Bodem 

De Bodemkaart van België, kaartblad 28 E duidt het park aan met de volgende bodemseriecodes: OT, 
Sep, Zbm, Zcm en Zdm (Kaart 12). 
 
De code OT staat voor ‘Vergraven Terreinen’, door de vergraving is de bodemgelaagdheid verstoord 
tot vernietigd. Over het algemeen blijft de textuurklasse door de vergraving onveranderd. Gezien de 
omgeving kan men de vergraven zones inschatten als een oorspronkelijke lemige zandgrond 
(bodemseriecodes met S-klasse). Door het omwoelen van de onderliggende leemlaag kan er op 
sommige plaatsen meer leem in de bodemlaag voorkomen en daardoor de textuurklasse van de 
huidige bodem licht zandlemig (P-klasse) zijn gemaakt. Dit is het geval rond de dierentuin en de 
kasteeldreef (bestand 3a) (op zicht ingedeeld, veldwerk van 26/07/2012). Door de vergraving en de 
ophoging is de waterhuishoudingsklasse droger geworden, van een vermoedelijke natte (e-klasse) 
opgeschoven naar een matig droge bodem (c-klasse). Samengevat, er komen nu de volgende 
bodems voor in de OT-zone van bestand 3a: OT(l-Sdp) en OT(l-Pcp).   
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De OT-zone in bestand 2a kan vermoedelijk dezelfde bodemseriecode behouden hebben door een 
geringere vergraving in het bosgedeelte, dus de bodemseriecode Sep op een leemlaag, aangeduid 
met OT(l-Sep).   
 
Aan de zuidelijke rand van het park is bij de aanleg van nutsleidingen een diepe vergraving gebeurd.  
De bodem kan niet meer ingeschat worden omdat naast leem ook eventueel diep gelegen 
kalkhoudende zanden in de huidige bodemlaag kunnen voorkomen. Deze zone wordt ingeschat als de 
meest vochtige waterhuishoudingsklasse van het gehele gemeentelijke park. De grond wordt 
ingeschat de bodemseriecode OT(Lep) te hebben. Lep-bodems zijn sterk gleyige zandleembodems 
op zandlemig materiaal met een reductiehorizont. 
 
Een reductiehorizont betekent over het algemeen dat de grondwatertafel steeds zo hoog staat dat een 
normale beluchting van de onderste bodemlaag niet gebeurt. De wortels van de planten kunnen 
hierdoor afsterven. De planten kunnen dus niet diep in deze natte bodem wortelen waardoor grotere 
plantensoorten niet of moeilijker groeien op deze gronden of met de tijd een vroegtijdig groeimaximum 
bereiken en afsterven of omvallen. Meestal komen bodems met gereduceerde bodemlagen voor in 
zeer natte valleigebieden. Gezien de nabijheid in het zuidwesten van het gemeentepark van Schoten 
van een drainerende waterloop richting zuiden, kan de gereduceerde laag pas op redelijk diepte 
voorkomen waardoor de bomen toch nog een dikke bodemlaag hebben om voedingstoffen uit te 
halen. De grondwaterspiegel is daardoor stabiel in diepte. 
 
In bestand 1a en in het westelijk deel van 2a komen bodems voor met de bodemseriecode Sep. In de 
ondergrond komt een leemlaag voor, vandaar l-Sep. l-Sep-bodems zijn natte lemig-zandgronden op 
lemig zand. Ze hebben een alluviaal karakter en zijn gelegen op een lemig-bodemsubstraat. Het 
alluviaal karakter is ontstaan door de herhaaldelijke overstromingen in een ver verleden waardoor 
colluviaal materiaal inspoelde. 
 
In het centrale en oostelijke deel van het park komen de volgende bodems voor: Zbm, Zcm en Zdm. 
Zbm zijn droge zandgronden met een diepe antropogene humus A-horizont. 
Zcm zijn matig droge zandgronden met een diepe antropogene humus A-horizont. 
Zdm zijn matig natte zandgronden met een diepe antropogene humus A-horizont. 
 
Het zijn bodems met een plaggenprofiel. Het plaggenprofiel is het gevolg van menselijke activiteiten 
en is typisch voor landbouwgronden verrijkt met organisch materiaal (mest of organisch afval). Het 
organisch materiaal kleurt de bodem donkergrijs tot zwart en geeft het een teelaardeaspect. Na het 
stopzetten van de landbouwactiviteiten neemt het gehalte aan organisch materiaal weer af. De bodem 
kan geleidelijk grijs tot steeds lichter grijs worden. In beboste delen ontwikkeld zich een bospodzol. Op 
de hoger gelegen droge zandgronden verliest de bodem zoveel organisch materiaal dat de bodem 
arm wordt aan voedingsstoffen. Door de beluchting kan deze bodem weer roestig en licht rood worden 
waardoor het fosfaat voor de planten minder beschikbaar wordt. Deze bodems kunnen met de tijd erg 
uitgeloogd zijn. Indien kalkloos en vrij van vegetatie worden het zeer schrale gronden. In het geheel 
van het park beschouwd is vooral het noordoostelijk en hoger gelegen deel van bestand 2d en 2f iets 
verwijderd van de omwallingsgracht het meest schraal. 

2.2 Cultuurhistorische beschrijving 

2.2.1 Algemene cultuurhistorische bespreking 

De evolutie van een landschap is vaak beïnvloed door de mens. We spreken dan van 
cultuurhistorische elementen van het landschap. Dat kan gaan van een echt cultuurlandschap, zoals 
kasteelparken, tot een natuurlandschap waar de mens minder zijn invloed liet gelden. Onze bossen 
zijn vrijwel zonder uitzondering het samengestelde product van menselijk handelen en 
groeiplaatsfactoren. In die zin is ieder bos op zich al een cultuurhistorisch element (den Ouden et al. 
2010).  
 
Reeds in de middeleeuwen oefende de ruime regio rond het projectgebied een bijzondere 
aantrekkingskracht uit op de stedeling. Talrijke "huys van playsantie" ontstonden en zijn getuigenissen 
van de welvaart van rijke Antwerpse bewoners. Ook het Kasteel van Schoten werd gebouwd als 
buitenplaats.  
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De veelal parkachtige bossen rond buitenplaatsen hadden houtproductie, landschapsverfraaiing en 
jacht als doelstelling. Voor de aanleg en daarmee het beheer was de persoonlijke landschapsstijl 
richtinggevend. Het beheer was intensief en verzorgend. Er werd gezuiverd, gedund en dood hout 
verwijderd. Uit het bos werd geriefhout, brandhout en kwaliteitshout gehaald. Het bos had een rijke 
menging en een grote diameterspreiding. Vaak werden plantensoorten geïntroduceerd om de 
bosranden en open bossen te verfraaien (stinzenplanten) (den Ouden et al. 2010). In de loop van de 
19

e
 eeuw raakten de buitenplaatsen uit de mode of werden ze te duur voor gebruik als louter 

zomerverblijf. Steeds vaker is het beheer van de buitenplaatsen nu vooral gericht op natuur en de 
beleving van cultuurhistorie (den Ouden et al. 2010). 
 

Kasteel 
Het kasteel wordt uitgebreid beschreven in het boek ‘Bouwen door de eeuwen heen’ (Wylleman et al. 
1985). Onderstaande beschrijving is hieruit afkomstig.   
 
“Kasteel van Schoten", modo "Wetschot".  
Omwaterd kasteel in ruim omgracht park (vijvers, graspleinen, loofbomen, hertenweide, sportvelden, 
speelplein) aansluitend bij bos ten westen. 
 
Het hof van Schoten werd reeds als hoeve vermeld in 1232. Het huidige kasteel dat verschillende 
malen van eigenaar veranderde (alle eigenaars vanaf het begin der XVI tot nu toe zijn gekend) was 
van 1564 tot aan de Franse Revolutie de zetel van de heren van Schoten. Sedert 1950 is het 
gemeente-eigendom; in 1955 werd het ingericht als cultureel centrum met een openbaar park van 30 
ha en 5 ha sportinrichtingen. De overige 25 ha werden voorbehouden voor woning-, voornamelijk 
villabouw. 
 
Toegang tot het park via prachtige smeedijzeren rococopoort met wapenschilden, embleem (kroon 
met korenaren) en banderol met opschrift "Deo duce, Comite fortuna", XVIII, tussen pijlers van arduin; 
een 700 m lange dubbele beukendreef, aangelegd in 1827, voert erheen. Het eerste kasteel uit XVI A 
(?) waarvan de vierkante aanleg met omwatering, de onderbouw van muren en torens en de 
Valkentoren bewaard bleven, werd in 1542 door Maarten van Rossem verwoest. Ca. 1550 vatte Jan 
van Crombach de bouw aan van het huidige kasteel cf. de typische bak- en zandsteenarchitectuur van 
buitenmuren en torens. Circa 1750 liet J.B. Cornelissen de Weynsbroeck de voor- en achtergevel 
verbouwen (cf. de lichtere baksteen, de afwezigheid van speklagen en de decoratie van hoofdingang 
en balkon), de torens met tentdaken afdekken en de bijgebouwen met uitzondering van de 
Valkentoren afbreken. De neogotische kapel onderaan de N.W.-toren dateert van circa 1900. Op 7 
september 1972 brandde de W.-vleugel af. Herstellings- en restauratiewerken van het hele kasteel 
werden uitgevoerd in 1974-76 onder leiding van architect J. Gabriëls. 
 
Kasteel op U-vormige plattegrond met vier majestueuze hoektorens op vierkante basis; vernieuwde 
zadel- en tentdaken (leien), met dakkapellen, de overkragende tentdaken der torens rustend op 
prachtige gebeeldhouwde eiken consoles gerestaureerd en gereconstrueerd door H. Cornelis en R. 
Purnaels; de N.W.-toren verhoogd met kegel- en peerspits op hoge basis. Gedecapeerde bakstenen 
lijstgevels op hoge geprofileerde zandstenen sokkel. De zij- en torengevels in traditionele stijl (XVI B); 
de voor- en achtergevel in classicerende stijl (XVIII B): de voorgevel met licht geprononceerd 
middenrisaliet met witstenen bekleding, geopend met rondboogdeur in entablement waarop smal 
balkon met smeedijzeren leuning; de achtergevel met drie trav. breed bepleisterd middenrisaliet onder 
driehoekig fronton geopend met soortgelijke deur met balkon. Rechthoekige beluikte vensters onder 
strekse laag; kapel met neogotische spitsboogvensters. 
 
In het park: de zogenaamde "Valkentoren": overblijfsel van de versterkte XVI-inrijpoort en 
verdedigingsgebouwen voor het kasteel, bleef gespaard omdat hij later dienst deed als duiventil. 
Vierkante toren van drie geledingen onder later toegevoegd tentdak met ronde arkels. Bak- en 
zandsteenbouw met verbouwde rechthoekige muuropeningen. Eveneens in park: gedenkteken voor 
toondichter "Arthur Verhoeven Zandhoven 15.1.1889, Schoten 24.4.1958". 
 
Voormalige kasteelhoeve, z.g. “Riddershoeve”, gelegen aan N.-zijde van het kasteel van Schoten; 
thans uitgebaat als herberg. In kern daterend uit XVIII doch zeer sterk verbouwd door architect M. De 
Vocht. 
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2.2.2 Historische kaartanalyse van het landschap 

Historische kaarten bieden interessante info over het landgebruik en de toestand van het kasteelpark 
en zijn omgeving doorheen de geschiedenis. Omdat de kaarten telkens een momentopname zijn van 
een bepaalde periode is het vaak gissen naar de evoluties tussen de verschillende tijdstippen die de 
kaarten weergeven en kunnen de zichtbare veranderingen ook niet exact gedateerd worden.  
 
Een precieze datering van het landgebruik op de historische kaarten is meestal niet mogelijk. De 
kaarten werden opgemeten, aangemaakt, herzien en gedrukt over een lange periode. Het 
weergegeven landgebruik kan daarom niet duidelijk aan een bepaald jaartal verbonden worden, maar 
situeert zich eerder in de ruimere periode rond de aangegeven jaartallen. Hiermee dient rekening 
gehouden te worden bij onderstaand overzicht.  

2.2.2.1 Schilderij kasteel (± 1680) 

In het kasteel van Schoten hangt een schilderij waarop het kasteel en omliggend park te zien zijn. Het 
schilderij is van ± 1680 en geeft het kasteel, de inrijpoort en het omliggend landschap weer (Bron: 
Beeldbank Schoten). Het park bevat een vierkante kasteelvijver en vertoont een rechtlijnige structuur 
met aangelegde wegen en bomen. 

2.2.2.2 De Ferraris (1771-1777) 

Op de kaart van Ferraris (Kaart 8.1) is een kasteel, vijver en park herkenbaar. De locatie wordt 
aangeduid als ‘Schets hof’. Het park is beperkt tot de directe omgeving van het kasteel en dus veel 
kleiner dan de huidige grenzen van het gemeentepark. De vijver heeft een strak vierkantige vorm. Het 
park heeft een stervormig wegenpatroon. Rondom loopt een walgracht en weg. Binnen de walgracht 
zijn verschillende gebouwen ingetekend.  
 
Ten westen en oosten van het kasteel ligt bos. Het oostelijk deel van het huidige gemeentepark 
bestaat grotendeels uit akkers met enkele houtkanten. Er lopen ook enkele voetwegen door. 
 
De toegangsdreef (Kasteeldreef) is nog niet aangelegd tot het centrum van Schoten. Er loopt wel een 
dreef richting het noordwesten.  

2.2.2.3 Vandermaelen (ca 1850) 

Op de Vandermaelenkaart (Kaart 8.2) is de contour van het huidige gemeentepark al redelijk goed 
herkenbaar. De kasteelvijver heeft ondertussen zijn huidige vorm, maar was toen zowel via het 
westen als oosten verbonden met een gracht die volledig rond het park loopt. In het noorden maakt 
deze gracht nog een extra lus. Ook op de grens van bestand 2a en 3a vertrekt in zuidwestelijk richting 
nog een gracht. 
 
De toegangsweg loopt nu tot het centrum van Schoten. De huidige wegen rond het gemeentepark zijn 
ingetekend (bv. Deurnevoetweg). 
 
Het kasteel is duidelijk herkenbaar met de duiventoren ernaast. Ter hoogte van de Riddershoeve 
staan nog een aantal andere gebouwen. De locatie wordt aangeduid als ‘Chateau de Schooten’. Ook 
centraal in het zuiden en in het oosten van het huidige gemeentepark was er toen bebouwing 
aanwezig. 
 
Ten zuiden van het kasteel is het park nog herkenbaar met wegen in een sterpatroon. 
 
Het bos is beperkt tot een deel van bestand 2a. De rest bestaat uit grasland en akkers. 

2.2.2.4 Gereduceerde kadasterkaart (ca 1850) 

De Vandermaelenkaart en het gereduceerd kadaster werden aangemaakt in dezelfde periode (beide 
ca 1850), maar vertonen toch een aantal verschillen. Dit kan te wijten zijn aan onnauwkeurigheden of 
aan een groter reëel tijdverschil tussen beide kaartreeksen. De exacte leeftijd van het landgebruik van 
het gereduceerd kadaster is moeilijk in te schatten. Indien het landgebruik van beide kaartreeksen 
even oud is, is vermoedelijk het landgebruik van het gereduceerd kadaster het meest betrouwbaar. De 
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kadastrale informatie diende immers om belastingen te heffen en beide partijen hadden er belang bij 
om het landgebruik correct te noteren (Onkelinx et al. 2005).  
 
De gereduceerde kadasterkaart vertoont ongeveer hetzelfde beeld als de Vandermaelenkaart, zeker 
wat betreft de algemene indeling van het projectgebied. In deze situatie zijn volgende verschillen 
aanwezig. Op de reductiekaart is meer bos aanwezig. Bestand 1a is volledig ingekleurd als bos. Het 
westelijke deel van het stervormig park ten zuiden van het kasteel is ook ingetekend als bos. De 
nabije omgeving van het kasteel, van het alleenstaande gebouw in het noorden en van de bewoning 
in het oosten zijn aangeduid als tuin. De rest is akker of weiland. De kasteeldreef is volledig 
ingetekend van het kasteel tot het centrum van Schoten. 

2.2.2.5 MCI 1860-1884 

De eerste kaartversie van het Militair Cartografisch Instituut is weergegeven op Kaart 8.3. Precieze 
datering van deze kaarten is moeilijk, maar wellicht geeft deze kaart de situatie rond 1879 weer. Het 
kasteel met kasteelvijver en ringgracht is duidelijk herkenbaar. Deze ringgracht loopt volledig rond en 
splitst in het noorden in 2 delen waardoor een extra lus ontstaat. De contour van deze ringgracht is in 
het noorden iets groter dan het huidige gemeentepark. De gracht tussen bestand 2a en 3a is terug 
verdwenen.  
 
Ten zuiden van het kasteel ligt een park met wegen in sterpatroon. Ten oosten hiervan is een 
boomgaard te herkennen. De rest van het projectgebied bestaat uit bossen, grasland of akkers. 
 
Vanaf het kasteel loopt in oostelijke richting een pad richting de hier aanwezige bebouwing en verder 
noordoostelijk tot de baan naar Schoten. 
 
De kasteeldreef richting het centrum is goed zichtbaar. Net ten noorden van het huidige 
gemeentepark zijn tuinen zichtbaar. Het Kempisch kanaal en het Albertkanaal zijn ingetekend. Het 
Kempisch kanaal werd aangelegd tussen 1866-1875. Het segment Antwerpen-Herentals van het 
vroegere Verbindingskanaal (voorloper Albertkanaal) dateert van 1846-56. 

2.2.2.6 MCI 1861-1907 

De tweede versie van de Militaire Cartografisch Instituut is weergegeven op Kaart 8.4 en geeft de 
situatie van ca. 1902 weer. Het kasteel en de ringgracht zijn nog ongewijzigd. De parkaanleg met 
wegen in een rechtlijnig patroon is verdwenen ten zuiden van het kasteel. Er loopt nu een 
cirkelvormige weg. Ook in bestand 2a loopt een weg in cirkelvorm met vier toegangswegen. Het pad 
vanaf het kasteel richting het oosten is nog aanwezig. Het aandeel bos is gestegen. De rest is 
grasland en akker. De bebouwing in het oosten van het park is niet ingetekend. 

2.2.2.7 MCI 1861-1951 

De derde versie van de Militaire Cartografisch Instituut is weergegeven op Kaart 8.5 en geeft de 
situatie van ca. 1934 weer. De ringgracht en het wegenpatroon zijn nog hetzelfde. Bos, boomgaard, 
weiland en akker vormen het landgebruik. De bebouwing in het oosten van het park is terug 
ingetekend.  

2.2.2.8 NGI 1960-1967 

Op deze topografische kaart is de noordelijke vertakking van de ringgracht verdwenen (Kaart 8.6). 
Ook de verbinding van de kasteelvijver met de ringgracht aan de oostelijke kant is verbroken. De 
ringgracht loopt via de zuidelijke vertakking wel nog volledig rondom het park.  
 
De twee cirkelvormige paden ten zuiden van het kasteel werden doorbroken. Er loopt nu één lus in dit 
deel van het park. De weg van het kasteel naar het oosten is nog aanwezig. In het zuidelijk deel van 
het park werd een extra pad aangelegd in west-oostelijke richting zodat ook in dit deel van het park 
een lus ontstaat.  
 
Een deel van de vroegere bebouwing in het oosten van het gemeentepark is verdwenen.  
 
Bos en weiland maken het grootste deel van het park uit. De sportvelden zijn nog niet ingetekend, 
maar het voetbalterrein werd geopend in 1957 (zie 2.4). 
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2.2.2.9 NGI 1990 

De voetbal- en tennisterreinen en de bijhorende gebouwen liggen centraal in het park. De ringgracht is 
in het noorden onderbroken of alleszins ingebuisd omwille van toenemende bebouwing. Ter hoogte 
van de school ligt een brug over de ringgracht. Ook het kapelletje in bestand 1a staat op de kaart 
(Kaart 8.7). 

2.2.3 Bosleeftijdskaart 

De natuurwaarde van bossen wordt in belangrijke mate bepaald door de leeftijd van het bos, dit is de 
periode tot op heden dat een bos onafgebroken bos is geweest. Bossen die nooit ontgonnen zijn voor 
landbouw maar steeds bos zijn geweest, de zogenaamde oude bossen, bevatten vaak kritische 
soorten die in jongere bossen niet of alleszins veel minder voorkomen. De oudbosplanten zijn daarvan 
het bekendste voorbeeld, maar ook van andere organismen, zoals kevers, zijn typische 
oudbossoorten bekend (Cornelis et al. 2009). 
 
Op de bosleeftijdskaart (1771-2001) ziet men in één opslag de ouderdom van de bossen. De 
bosleeftijdskaart werd opgemaakt voor gans Vlaanderen en wordt optimaal gebruikt op schaal 
1/50.000. Ze is dus minder geschikt voor detailstudies (AGIV 2010). De kaart geeft daarom enkel een 
indruk van de boshistoriek. Met deze onnauwkeurigheid dient rekening gehouden te worden bij het 
interpreteren van de kaart.  
 
De leeftijd van het bos binnen het projectgebied is op de bosleeftijdskaart als relatief jong aangeduid, 
ontstaan tussen 1850-1930 of na 1930 (Kaart 9). Op de verschillende historische kaarten is te zien dat 
er ten tijde van Ferraris nog vrij veel bos aanwezig was, maar dat dit bos daarna grotendeels terug 
verdwijnt. De bosleeftijdskaart komt daarom redelijk goed overeen met de evolutie zoals te zien op de 
historische kaarten. Het zuidelijk deel van bestand 2a is wel altijd bos geweest, waardoor dit stuk een 
oudere inkleuring zou mogen hebben. Ook bestand 1a bevat mogelijk ouder bos. Zoals boven 
aangehaald was er voor dit bestand een verschil tussen de gereduceerde kadasterkaart en de 
Vandermaelenkaart. 

2.2.4 Provinciale landschapskaart 

De Provinciale Landschapskaart (PLK) is een inventaris van landschapselementen op basis van 
bestaande landschapsstudies en kaarten (Publicatiedatum 2009) in de provincie Antwerpen. Het gaat 
dan vooral om cultuurhistorische landschapselementen en elementen met een ruimtelijk structurerend 
karakter. De landschapselementen opgenomen in de landschapskaart zijn punten, lijnen of vlakken en 
horen thuis in één van de volgende drie categorieën: 

- fysisch systeem (bv. donken, duinen, veenbodems) 
- natuur- en cultuurlandschap (bv. bos, dreven, serres) 
- nederzettingsgeografie (bv. gehuchten, hoeves, dijken, oude wegenpatronen) 

 
Op de Provinciale Landschapskaart (Kaart 10) is het kasteel met kasteelpark aangeduid. Het 
ingetekende kasteelpark omvat niet alleen het gemeentepark maar ook de kasteelparken ten westen 
en oosten ervan. De bossen worden gedateerd als ontstaan tussen 1850-1910. De kasteeldreef is 
aangeduid als ontsluitingspatroon uit het Kadaster (kadastrale reductiekaart, 1

e
 helft 19

e
 eeuw). Ten 

oosten van het gemeentepark ligt een oud (typisch) gehucht (gehucht herkenbaar vanop Kadastrale 
reductiekaart). De weg ten zuiden/oosten van het park richting Schoten (Victor Adriaenssensstraat – 
Braamstraat) is aangeduid als historische verbindingsweg (1775-1850). Ten zuiden van het park is de 
vallei met kanaal en industrie duidelijk aanwezig. 

2.2.5 Overzicht cultuurhistorische elementen in het gebied  

2.2.5.1 Bouwkundige elementen 

2.2.5.1.1 Kasteel 

Het kasteel (Figuur 1) wordt uitgebreid beschreven in 2.2.1. De geschiedenis van het Kasteel van 
Schoten gaat terug tot 1232. Het werd toen als hoeve vermeld, maar werd later uitgebouwd tot een 
kasteel. Het Kasteel van Schoten is vervolgens gekend als een 16de-eeuws buitenverblijf van rijke 
Antwerpse burgers. Na in het bezit te zijn geweest van diverse adellijke eigenaars, verkocht de familie 
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Ullens de Schooten in 1950 het domein aan de gemeente Schoten. In 1968 werd het kasteel met het 
omliggende park beschermd. Het fungeert nu als locatie voor allerlei culturele activiteiten. 

2.2.5.1.2 Duiven- of valkentoren  

De duiven- of valkentoren (Figuur 2) is een restant van de 16de-eeuwse inrijpoort en 
verdedigingsgebouwen rond het kasteel. Rond 1750 werden de andere gebouwen afgebroken. De 
toren bleef gespaard omdat hij dienst deed als duiventil. De toren was dus oorspronkelijk de inrijpoort. 
De dichtgemetselde ronde boog voor de doorgang is nog zichtbaar (Bron: gemeente Schoten). 
 
De toren werd in 2004 gerestaureerd. De buitenzijde werd daarbij gekaleid in een ossenbloedrode 
kleur. Dat is een techniek waarbij een doorzichtige kalklaag wordt aangebracht. Bovenop de kaleilaag 
komt een kalkverf die de uiteindelijke kleur bepaalt. Op de zolder staat een nestkast voor een kerkuil. 

2.2.5.1.3 Toegangspoort 

De toegangspoort (Figuur 3) wordt beschreven onder hoofdstuk 2.2.1. 

2.2.5.1.4 Riddershoeve 

De Riddershoeve (Figuur 4) is een restant van de oude kasteelhoeve. De naam is afkomstig van het 
feit dat er een 3-tal generaties van de familie De Ridder "geboerd" hebben. Oorspronkelijk heette deze 
boerderij de Neerhoeve (Bron: Beeldbank Schoten). Momenteel is het een restaurant. De hoeve werd 
sterk verbouwd in de 20

e
 eeuw. 

 

  
Figuur 1: Kasteel van Schoten. 
 

Figuur 2: Duiven- of valkentoren. 
 

  
Figuur 3: Toegangspoort aan Kasteeldreef. 
 

Figuur 4: Riddershoeve. 
 

2.2.5.1.5 Sluismuren 

Op de ringgracht staan drie sluismuren om het waterpeil te regelen (Kaart 5) (Figuur 5). Ze werden in 
2008 gerestaureerd. 

2.2.5.1.6 Kapel bestand 1a 

In bestand 1a staat op de hoek van de Papenaardekensstraat en de Deurnevoetweg een kapelletje 
(Figuur 6). Het werd gebouwd in de twee helft van de 20

e
 eeuw.  
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Figuur 5: Sluismuur op de ringgracht. 
 

Figuur 6: Kapelletje in bestand 1a. 
 

2.2.5.2 Archeologische elementen 

De Centraal Archeologische Inventaris (CAI) vermeldt 3 gekende archeologische vindplaatsen binnen 
of in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied. Allemaal zijn ze onderdeel van het bouwkundig 
erfgoed, maar met een geschiedenis die teruggaat tot in de middeleeuwen.  
 
- 105506: Kasteel van Schoten (Wetschot): omwaterd kasteel, opvolger van een hoeve die reeds 
vermeld wordt in 1232.  
- 112015: Kasteel Witfhof (Papenhof, Swijndrechtse hoeve), lusthof, hoeve (17

e
 eeuw). Hoeve wordt 

reeds vermeld in 1481 (Late Middeleeuwen) (ten zuiden van projectgebied). 
- 103165: Herenboerderij, afhankelijk van het kasteel Withof (17

e
 eeuw) (ten zuiden van 

projectgebied). 
 
Alle werken die in de buurt van deze vindplaatsen uitgevoerd worden met ingreep in de bodem, zullen 
moeten voorafgegaan worden van een archeologisch onderzoek. In de rest van het park zijn tot op 
heden geen archeologische vondsten gekend, en ook in de ruimere omgeving zijn voorlopig weinig 
gekende vindplaatsen. Dit sluit het voorkomen van archeologische sites niet uit, maar algemeen kan 
gezegd worden dat het gebied een matig archeologisch potentieel heeft, met vooral aanwijzingen van 
activiteit die teruggaat tot de middeleeuwen. 
 
Infrastructuurwerken met ingreep in de bodem, dus ook uitbreiding van bosgebieden door aanplanting 
of het rooien van bomen, hebben een impact op het ondergronds bewaarde erfgoed. 

2.2.5.3 Landschappelijke elementen 

In bestand 1a staan enkele oude hakhoutstoven van haagbeuk.  
 
Het projectgebied bevat nog een oud bomenbestand van beuk, zomereik, Amerikaanse eik en plataan 
en heeft daardoor een belangrijke dendrologische waarde. 
 
De ringgracht die rond het park loopt, staat voor het eerst op de Vandermaelenkaart (ca. 1850). 
 
In het park zijn een aantal zichtassen van waaruit het kasteel goed te zien is (Figuur 7).  
 



Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten 

DMN – Team Natuur en Landschap 28 augustus 2014 

 
Figuur 7: Zichtassen tussen het kasteel en het omliggende park. 

2.2.6 Overige elementen 

In de directe omgeving van het kasteel staan enkele kunstwerken (Kaart 20). Twee in het grasveld 
langs de hoofdingang (Figuur 9, Figuur 11), één op de kasteelvijver (Figuur 10) en één in het grasperk 
ten oosten van het kasteel (Figuur 8). 
 

  
Figuur 8: Gedenkteken voor toondichter Arthur 
Verhoeven, beeldhouwer A. Poels / architect H. 
Semal, 1968. 
 

Figuur 9: Armand Loveniers, 1995. 
 

  

 

Figuur 10: Drijvend kunstwerk op de kasteelvijver 
‘Het huwelijk’, Armand Loveniers, 2012. 

 

Figuur 11: Kunstwerk ‘Je kan de wereld zien 
dansen in Schoten’, Mark Dedrie, 1997. 
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2.3 Beschrijving van het biotisch milieu  

2.3.1 Bestandskaart 

Kaart 13 geeft een overzicht van de bestandstypes. 

2.3.2 Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens  

Het bosdomein is opgedeeld in 13 bestanden: 7 behoren tot het UBP en 6 behoren tot de open ruimte. 
De bosbouwopnames gebeurden in juni 2012. De samenvatting per bestand van de dendrometrische 
gegevens wordt weergegeven in Bijlage 3. 
 
De metingen werden uitgevoerd volgens de methodiek uitgewerkt door ANB (Afdeling Bos & Groen, 
2004). Van elk bestand werden de algemene kenmerken (bestandskenmerken) genoteerd, nl. 
bedrijfsvorm, mengingsvorm, bestandstype, sluitingsgraad en leeftijdsklasse. Per bestand werd de 
bedekking van Amerikaanse vogelkers en de hoeveelheid liggend dood hout genoteerd.  
 
Voor de bosbouwopnames werd één proefvlak uitgezet per bestand (voor bestand 2a twee 
proefvlakken). Deze proefvlakken werden zodanig gekozen dat ze representatief zijn voor het 
bestand. Het bosbouwproefvlak bestaat uit vier concentrische cirkels (Figuur 12). Naargelang de 
afmetingen van de boom gebeuren de metingen in één van de vier cirkels. 
 
Eerste cirkel ‘Zaailingen’ (A1): 
- straal = 2,25 m 
- zaailingen met totale hoogte < 2 m 
 
Tweede cirkel ‘Struiklaag’ (A2): 
- straal = 4,5 m 

- bomen met omtrek < 20 cm en totale hoogte  2 m 
 
Derde cirkel ‘Boomlaag’ (A3): 
- straal = 9 m 

- bomen met 20 cm  omtrek < 120 cm 
 
Vierde cirkel ‘Boomlaag’ (A4): 
- straal = 18 m 

- bomen met omtrek  120 cm 
 
 
Van de zaailingen en de struiklaag werden de hoogte en boomsoort genoteerd. Van de boomlaag 
werd de soort, de omtrek (op 1,5 m) en de hoogte genoteerd.  

2.3.2.1 Bestandskenmerken  

Tabel 4 geeft een overzicht van de bestandskenmerken (bestandstype, leeftijd, sluitingsgraad, 
mengingsvorm en bedrijfsvorm) per bestand weer. Bij ongelijkjarige bestanden (minstens twee 
leeftijdsklassen komen voor) wordt tussen haakjes de oudste leeftijdsklasse vermeld. Tabel 5 geeft 
een overzicht van de bestandskenmerken voor het hele bosdomein.  
 
Tabel 4: Overzicht van de bestandskenmerken per bestand. 

Bestand Bestandstype 
Leeftijds-
klasse 
(schatting) 

Sluitings- 
graad (%) 

Mengings- 
vorm 

Bedrijfsvorm 
Oppervlakte 
bestanden (ha) 

1a Loofhout 81-100 >75% Stamsgewijs Hooghout 1,13 
2a Loofhout Ongelijkjarig 

(81-100) 
>75% Stamsgewijs Hooghout 3,99 

2b Loofhout Ongelijkjarig 
(81-100) 

>75% Stamsgewijs Hooghout 3,28 

2c Loofhout Ongelijkjarig 
(81-100) 

50-75% Stamsgewijs Hooghout 0,84 

2d Loofhout 1-20 50-75% Stamsgewijs Hooghout 2,62 

Figuur 12: Bosbouwproefvlak 
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2e Loofhout Ongelijkjarig 
(81-100) 

>75% Stamsgewijs Hooghout 1,04 

2f Loofhout Ongelijkjarig 
(81-100) 

>75% Homogeen Hooghout 0,91 

 
Tabel 5: Overzicht van de bestandskenmerken voor het hele bosdomein. 
Bestandstype Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

loofhout 13,81 100 
Totaal: 13,81 100 

   

Leeftijdsklasse Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

1-20 jaar 2,62 19 
81-100 1,13 8 
Ongelijkjarig 10,06 73 

Totaal: 13,81 100 
   

Sluitingsgraad Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

50-75% 3,46 25 
> 75 % 10,35 75 

Totaal: 13,81 100 
   

Mengingsvorm Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

homogeen 0,91 6 
stamsgewijs 12,90 94 

Totaal: 13,81 100 
   

Bedrijfsvorm Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

hooghout 13,81 100 
Totaal: 13,81 100 

 
In Tabel 6 wordt de bedekking van Amerikaanse vogelkers weergegeven per bestand. Amerikaanse 
vogelkers is in de kruid- en struiklaag aanwezig in alle bestanden. In de boomlaag werd geen 
Amerikaanse vogelkers waargenomen. 
 
Tabel 6: Overzicht van de bestanden waar Amerikaanse vogelkers aanwezig is. 

 Bedekking Amerikaanse vogelkers: 

Bestand Zaailing  Struiklaag Boomlaag 

1a <5% <5% geen 
2a <5% <5% geen 
2b 5-25% <5% geen 
2c <5% <5% geen 
2d 5-25% <5% geen 
2e <5% <5% geen 
2f 5-25% 5-25% geen 

 
In Tabel 7 wordt per bestand de hoeveelheid liggend dood hout weergegeven. In alle bestanden is 
liggend dood hout aanwezig. Zeer dik liggend dood hout is aanwezig in de bestanden 2a, 2b en 2d. 
 
Tabel 7: Overzicht van de bestanden waar liggend dood hout werd waargenomen.  

 Liggend dood hout: 

Bestand 
Dun (omtrek tussen 20 
en 60 cm)  

Dik (omtrek tussen 60 en 
120 cm) 

Zeer dik (omtrek 
groter dan 120 cm) 

1a 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 
2a <5 stuks/ha 1-10 stuks/ha 1-3 stuks/ha 
2b 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha 1-3 stuks/ha 
2c <5 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 
2d <5 stuks/ha 1-10 stuks/ha 1-3 stuks/ha 
2e 5-100 stuks/ha geen geen 
2f <5 stuks/ha geen geen 
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2.3.2.2 Boomsoortensamenstelling 

De dendrometrische gegevens per bestand zijn in Bijlage 3 opgenomen. 
 
De dendrometrische gegevens worden berekend door het computerprogramma Bosprog - Bosdat 
(versie 3.43-2.16), opgemaakt door ANB. Stamtal, grondvlak en volume worden berekend per bestand 
en voor de hele bosplaats.  
 
Het stamtal (N/ha) is het aantal bomen per hectare. Het grondvlak (m²) van een boom is de 
oppervlakte van de doorsnede van de stam op borsthoogte (1,5 m). Het grondvlak per hectare (m²/ha) 
is de som van de individuele grondvlakken die op een hectare voorkomen. Het volume (m³/ha) wordt 
per boomsoort berekend en uitgedrukt per hectare.  
 

Zaailingen 

Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte lager dan 2 m. Tabel 8 geeft een 
overzicht van de zaailingen. In het bos komen 31072 zaailingen per hectare voor. De hoogste 
aantallen zijn voor Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en gewone esdoorn. 
 
Tabel 8: Zaailingen met hun stamtal per ha. 

Hoogte Boomsoort Stamtal (/ha) 

150-199 Gewone esdoorn 72 

 Amerikaanse vogelkers 38 

50-99 Amerikaanse vogelkers 818 

 Gewone esdoorn 145 

 Wilde lijsterbes 119 

 Gewone es 47 

 Hulst 47 

0-49 Amerikaanse eik 12806 

 Amerikaanse vogelkers 9012 

 Gewone esdoorn 3223 

 Zomereik 1186 

 Tamme kastanje 887 

 Hulst 740 

 Wilde lijsterbes 623 

 linde (G) 595 

 Beuk 401 

 Amerikaans krentenboompje 141 

 Gewone es 119 

 Hazelaar 51 

Totaal  31072 

 

Struiklaag 

Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte hoger dan 2 m en een omtrek kleiner dan 
20 cm. Tabel 9 geeft een overzicht van de soorten uit de struiklaag. In de struiklaag haalt gewone 
esdoorn en wilde lijsterbes de hoogste aantallen.  
 
Tabel 9: Soorten uit de struiklaag per hoogteklasse en hun stamtal per ha. 

Hoogte Boomsoort 
Stamtal (/ha) 
levend 

Stamtal (/ha) 
dood 

400-600 Boswilg 112 0 

 Gewone esdoorn 36 0 

 Wilde lijsterbes 19 0 

200-400 Gewone esdoorn 255 0 

 Wilde lijsterbes 228 0 
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 linde (G) 74 0 

 Amerikaanse vogelkers 67 0 

 Zomereik 59 0 

 Zwarte els 59 0 

 Rododendron 54 0 

 Ruwe berk 46 0 

 Beuk 45 0 

 Gewone vlier 37 0 

 Gewone es 30 0 

 Haagbeuk 30 0 

 Hazelaar 27 0 

 Hulst 22 0 

 Amerikaans krentenboompje 21 0 

 Amerikaanse eik 18 0 

 Sporkehout 12 0 

 Taxus 12 0 

 Zoete kers 10 0 

Totaal  1273 0 

 

Boomlaag 

De boomlaag bestaat uit exemplaren met een omtrek groter dan 20 cm. Tabel 10 geeft een overzicht 
van de boomsoorten. In de boomlaag hebben zomereik, Amerikaanse eik, beuk en linde (G) 
procentueel het grootste grondvlak. Wat betreft het volume nemen zomereik en beuk het hoogste 
percentage in.  
 

Tabel 10: Boomsoorten met het stamtal, grondvlak en volume. Uitheemse soorten worden cursief 
weergegeven. 

Boomsoort Stamtal  Grondvlak  Volume  

 (/ha) % (m²/ha) % (m³/ha) % 

Zomereik 52 7 8,97 22 75,15 28 

Amerikaanse eik 174 22 8,51 21 47,78 18 

Beuk 19 2 8,09 20 70,57 26 

linde (G) 140 18 7,41 18 39,19 14 

Haagbeuk 99 13 3,64 9 23,56 9 

Rododendron 34 4 1,13 3 2,78 1 

Tamme kastanje 8 1 0,83 2 5,12 2 

Zwarte els 104 13 0,72 2 2,82 1 

Ruwe berk 47 6 0,65 2 3,16 1 

Boswilg 58 7 0,27 1 0,60 0 

Hazelaar 14 2 0,20 0 0,71 0 

cultuurpopulier 7 1 0,19 0 0,61 0 

Amerikaanse vogelkers 7 1 0,03 0 0,08 0 

Wilde lijsterbes 7 1 0,03 0 0,03 0 

Gewone es 2 0 0,01 0 0,04 0 

Ratelpopulier 2 0 0,01 0 0,00 0 

Gewone esdoorn 2 0 0,01 0 0,05 0 

Totaal 778 100 40,74 100 272,26 100 

 
In Tabel 11 wordt de hoofdboomsoort, het inheemse karakter en mengingswijze per bestand 
weergegeven. Dit wordt berekend door het programma Bosprog op basis van de proefvlakken. Voor 
bestand 2b geeft dit mogelijk een vertekend beeld. Het bestand krijgt als hoofdboomsoort linde en 
Amerikaanse eik, omdat het proefvlak in dit gedeelte lag. Het bestand bevat ook nog een groot aantal 
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oude beuken, maar een homogeen proefvlak was hierin niet eenvoudig te vinden omwille van te veel 
randeffecten. Een meer gedetailleerde beschrijving van de bestanden is terug te vinden onder 
2.3.3.3.1. 
 
Tabel 11: Overzicht per bestand van de hoofdboomsoort, het inheemse karakter en mengingswijze.  

Bestand Hoofdboomsoort Inheems/exoot2
 Homogeen/gemengd3

 

1a Haagbeuk / Zomereik Inheems Gemengd 

2a Zomereik / Amerikaanse eik Inheems / exoot Gemengd 

2b linde (G) / Amerikaanse eik Inheems / exoot Gemengd 

2c Beuk Inheems Gemengd 

2d Zwarte els / Zomereik / Tamme kastanje Inheems / exoot Gemengd 

2e Beuk Inheems Homogeen 

2f Beuk Inheems Homogeen 

 

2.3.2.3 Dendrometrische gegevens  

In Tabel 12 wordt een overzicht gegeven van de dendrometrische gegevens per bestand. Het 
gemiddelde stamtal bedraagt 778 bomen per ha. Het gemiddelde grondvlak bedraagt 40,74 m²/ha, het 
gemiddelde bestandsvolume 272,26 m³/ha. Het volume van bestand 2d is duidelijk lager dan de 
andere bestanden, omwille van de jonge aanplant. Staand dood hout werd waargenomen in de 
bestanden 1a, 2a, 2b en 2c.  
 
Tabel 12: Overzicht van de dendrometrische gegevens. 

Bestand Opp. (ha) 

Levende bomen Staande dode bomen 

Stamtal 
(/ha) 

Grondvlak 
(m

2 
/ha) 

Volume 
(m

3 
/ha) 

Stamtal 
(/ha) 

Grondvlak 
(m

2 
/ha) 

Volume  
(m

3 
/ha) 

1a 1,13 1179 68,48 474,82 39 0,13 0,18 

2a 3,99 806 42,92 291,81 31 0,25 1,20 

2b 3,28 884 54,75 314,24 10 7,23 96,89 

2c 0,84 845 21,16 161,26 10 10,02 136,27 

2d 2,62 884 13,10 73,72 0 0 0 

2e 1,04 236 30,08 178,57 0 0 0 

2f 0,91 79 58,70 582,77 0 0 0 

Gewogen gemiddelde
4
: 778 40,74 272,26 15 2,40 31,52 (10%) 

Gemiddelde Vlaanderen 
(Bos & Groen, 2001): 

      

Loofhout 664 22 211 36 0.5 2.8 (1.3%) 
Gemengd bos 758 25 204 39 0.5 3.8 (1.8%) 
Naaldhout 916 30 240 37 0.6 3.5 (1.4%) 

 
Vergelijken we deze gegevens met de gemiddelde bestandsparameters voor Vlaanderen, dan blijkt 
dat het stamtal, grondvlak en volume levende bomen hoger ligt dan het Vlaams gemiddelde. Voor de 
staande dode bomen is het stamtal kleiner dan het Vlaams gemiddelde, maar liggen het grondvlak en 
het volume hoger. Vooral het volume staand dood hout ligt gevoelig hoger dan het Vlaams 
gemiddelde en wordt veroorzaakt door het voorkomen van een zeer dikke staande dode boom binnen 
de proefvlakken van de bestanden 2b en 2c. 

2.3.3 Flora  

De vegetatieopnames per bestand zijn opgenomen in Bijlage 4. 

                                                      
2
 Inheems: Inheemse boomsoorten ≥ 90% van het grondvlak, inheems/exoot: Inheemse boomsoorten 50-90% 

van het grondvlak, exoot/inheems: inheemse boomsoorten 30-50% van het grondvlak, exoot: inheemse 
boomsoorten < 30% van het grondvlak 
3
 homogeen: 1 boomsoort > 80% grondvlak, gemengd: 1 boomsoort ≤ 80% grondvlak 

4
 Het gewogen gemiddelde voor de volledige bosplaats wordt berekend door het programma Bosprog - Bosdat 

(versie 3.50-2.19), opgemaakt door ANB. Bij de berekening van dit gemiddelde wordt rekening gehouden met de 
oppervlakte van de respectievelijke bestanden. 
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2.3.3.1 Biologische waarderingskaart en Natura2000-habitatkaart 

Biologische waarderingskaart 
Kaart 14 geeft de biologische waarderingskaart (BWK) versie 2 weer. De delen met bos zijn 
ingekleurd als biologisch zeer waardevol. Het park rond het kasteel en de jonge aanplant zijn 
aangeduid als biologisch waardevol. De sportvelden en de kinderopvang zijn biologisch minder 
waardevol. 
 
Meer in detail is bestand 1a gekarteerd als zuur eikenbos (vaak met ruderale ondergroei) met beuk 
(qs + fag). Het merendeel van bestand 2a is aangeduid als zuur eikenbos (vaak met ruderale 
ondergroei) (qs). De bosgordel in het zuiden (bestand 2b en delen van 2a, 2d, 2e, 2f, 3a, 3b) en in het 
noordoosten (delen van bestanden 2c, 2d, 3c, 3e) is gekarteerd als zuur beukenbos (Fago-
Quercetum) (fs). Het grootste gedeelte van bestand 2d en stukken van bestand 2e en 2f zijn 
gekarteerd als kapvlakte (se). Bestand 3a is grotendeels aangeduid als kasteelpark (kpk). De 
sportterreinen zijn gekarteerd als ‘zeer soortenarme, ingezaaide graslanden (vaak tijdelijk)’ en ‘terrein 
met recreatie-infrastructuur (bv. chalets, sportvelden)’ (hx + uv). De kinderopvang (bestand 3f) is 
gekarteerd als ‘halfopen of open bebouwing met beplanting’ (ua). 
 
Natura 2000-habitatkaart 
Op basis van de BWK werd een indicatieve kaart met de ruimtelijke spreiding van de Natura 2000 
habitattypes gemaakt. De biologisch zeer waardevolle elementen van de BWK worden op de Natura 
2000-habitatkaart gekarteerd als ‘Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook 
Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) (9120). De kapvlakte wordt 
gekarteerd als 9120u (een slecht ontwikkelde vorm van dit habitattype). Dit habitattype is dominant 
aanwezig in bijna alle grote mesofiele loofboscomplexen in Vlaanderen. Het is zeldzaam in 
Vlaanderen, zeker de goed ontwikkelde vorm ervan. Het is van essentieel belang voor een aantal 
soorten die gebonden zijn aan grote boscomplexen of aan de habitatdiversiteit (bv. interne bosranden) 
die hier mogelijk is. Ook voor het behoud van monumentale oude bomen en de daaraan gekoppelde 
fauna en flora is dit habiattype van essentieel belang. Mogelijke bedreigingen zijn: eutrofiëring en 
verzuring, overwoekering van de struiklaag door exoten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaans 
krentenboompje, rododendron), bodemerosie en/of bodemcompactie door intensieve recreatie of 
exploitatie, grootschalig en/of intensief kapbeheer en overexploitatie (Decleer 2007). 
 
Het beheer van dit habitattype kan bestaan uit een klassiek hooghoutbeheer dat aan de voorwaarden 
van een duurzaam multifunctioneel bosbeheer voldoet of een aangepast beheer dat zich volledig 
toespitst op de aanwezige natuurwaarden. Specifieke beheermaatregelen omvatten o.a. zoom- en 
mantelbeheer, beheer van open plekken, exotenbestrijding, vrijstellen van soorten die onderdrukt 
worden door een dicht beukenscherm en maximaal behoud van dikke bomen en dood hout. Andere 
mogelijke beheervormen in dit habitattype zijn nietsdoen, middelhout- of hakhoutbeheer (Decleer 
2007). 

2.3.3.2 Potentieel natuurlijke vegetatie 

Kaart 15 geeft een beeld van de potentieel natuurlijke vegetatie (PNV
5
). De natte en droge variant van 

het arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos komen voor in het projectgebied. 
 
Het type ‘arme Eiken-Beukenbos’ is beperkt tot de armste zandgronden, met standplaatsen variërend 
tussen zeer droog tot nat. Het komt vooral voor in de Kempen en op beperkte schaal in Binnen-
Vlaanderen en het Hageland (De Keersmaeker et al. 2001). Van de diagnostische soorten die in dit 
bostype voorkomen (bochtige smele, pijpenstrootje, blauwe bosbes en struikhei) werd enkel bochtige 
smele teruggevonden in de proefvlakken (bestand 2e). In de droge vorm zijn bochtige smele en 
adelaarsvaren sterk vertegenwoordigd, in de vochtige vorm zijn pijpenstrootje en stekelvarens talrijker 
(De Keersmaeker et al. 2001). 

2.3.3.3 Actuele vegetatie  

De vegetatieopnames van de bosbestanden, open plekken en poelen gebeurden in juni 2012. In april 
2012 werd de voorjaarsflora geïnventariseerd.  

                                                      
5
 Potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) geeft de natuurlijke vegetatie weer die men op een bepaalde plaats kan 

verwachten op basis van de huidige abiotische kenmerken. Deze kaart werd opgesteld op basis van de 
bodemkaart. 
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2.3.3.3.1 Bosbestanden 

Voor het typeren van de actuele vegetatie werden in de bosbestanden vegetatieopnames uitgevoerd 
in juni 2012. De vegetatieopname van bosbestanden bestaat uit de inventarisatie van een proefvlak 
van 16 x 16 m. Hierin worden alle soorten (kruid-, struik- en boomlaag) genoteerd volgens de schaal 
van Braun-Blanquet (Tabel 13). Voor de open plekken werd een Tansley-opname uitgevoerd (Tabel 
14). Voor elke vegetatielaag (kruidlaag, struiklaag en boomlaag) werden de aanwezige soorten 
genoteerd. De opnames worden weergegeven in Bijlage 4.  
 
Tabel 13: Schaal van Braun-Blanquet. 

Code Aantal individuen Bedekking 

r zeer weinig < 5 % 
+ weinig < 5 % 
1 talrijk < 5 % 
2m zeer talrijk < 5 % 
2a willekeurig 5 - 12,5 % 
2b willekeurig 12,5 - 25 % 
3 willekeurig 25 - 50 % 
4 willekeurig 50 - 75 % 
5 willekeurig 75 - 100 % 
 
Tabel 14: Schaal van Tansley. 

Bedekking Omschrijving Code 

dominant soort overheerst d 
co-dominant soort overheerst samen met andere soorten cd 
abundant soort is veel aanwezig, maar nooit (co-)dominant a 
frequent soort is vrij talrijk f 
occasional soort is verspreid aanwezig o 
rare  soort is zeldzaam  r 
sporadic soort is zeer zeldzaam, slechts enkele exemplaren aanwezig s 
local soort komt alleen plaatselijk voor binnen het gebied (te 

combineren met dominant t.e.m. sporadic) 
l 

 
De actuele vegetatie wordt weergegeven op Kaart 16. 
 
Voor het typeren van de vegetatieopnames van de bosbestanden werd gebruik gemaakt van de 
typologie ontwikkeld door het Agentschap voor Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek, nl. ‘Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen, een typologie van bossen gebaseerd 
op de kruidlaag (Cornelis et al. 2009)’. Het computerprogramma voor identificatie van bosvegetaties, 
bostypologie v1.0.0. (Coenen et al. 2009), werd hierbij gebruikt als hulpmiddel. De bijbehorende 
sterdiagrammen zijn weergegeven in Bijlage 5. De actuele vegetatie van de bosbestanden is 
weergegeven in Tabel 15.  
 
Tabel 15: Actuele vegetatie van de bosbestanden. 

Bestand Bostypologie 

1a Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie (G3) 
2a proefvlak 1 Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie (G3) 

 proefvlak 2 DG [Dennen-Eikenbos] met Pontische rododendron (I5) 
2b DG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse vogelkers (I3) 
2c DG [Dennen-Eikenbos] met Pontische rododendron (I5) 
2d DG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse vogelkers (I3) 
2e Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren, subtype met Dalkruid en Lelietje-van-

dalen (H3a) 
2f DG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse vogelkers (I3) 

 

Algemene beschrijving bostypes 
 
Essen-Eikenbos 
Essen-Eikenbossen zijn gemengde loofbossen waarbij zomereik en gewone es, of soms ook beuk en 
gewone esdoorn aspectbepalend zijn. De kruidlaag heeft een opvallend voorjaarsaspect (o.a. 
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bosanemoon, gewone salomonszegel). Driekwart van de opnamen ligt in oud bos. De Essen-
Eikenbossen stemmen min of meer overeen met het Eiken-Haagbeukenverbond (Carpinion). In het 
Essen-Eikenbos worden vier types onderscheiden, waarbij het type met gewone salomonszegel en 
wilde kamperfoelie (G3) de soortenarmste vorm is. Het Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel 
en Wilde kamperfoelie is een vrij zeldzaam en ecologisch zeer waardevol bostype (Cornelis et al. 
2009).  
 
De boomlaag van het Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie wordt 
gedomineerd door zomereik. De kruidlaag bevat weinig karakteristieke soorten, maar o.a. gewone 
salomonszegel, wilde kamperfoelie en klimop komen wel meer voor dan in andere Essen-
Eikenbossen. Dichte tapijten van bosanemoon zijn typisch (Cornelis et al. 2009). 
 
Regulier bosbeheer kan streven naar structuurrijke gemengde hooghoutbestanden van eik en zijn 
begeleiders (gewone es, haagbeuk, gewone esdoorn, zoete kers, grauwe abeel), waarbij zaaghout 
van hoge kwaliteit kan worden verkregen. Exploitatie moet voorzichtig gebeuren omwille van de 
gevoeligheid van de bodem voor compactie en de hoge natuurwaarde van de kruidachtige vegetatie. 
Gezien de bodemverzurende eigenschappen van eik en beuk is een voldoende bijmenging van 
soorten met mild strooisel zowel in boom- als onderetage eveneens een belangrijk aandachtspunt. 
Daarom wordt Amerikaanse eik en tamme kastanje best verwijderd of in aandeel teruggedrongen. Die 
soorten vormen bovendien uitgesproken dikke, slecht afbrekende strooiselpakketten die de kruidlaag 
kunnen verstikken. Mogelijke beheeropties zijn niets doen en herstel van middelhoutbeheer (indien er 
nog een vitale waardevolle hakhoutlaag aanwezig is). Bij een beheer van nietsdoen kunnen een 
aantal lichtminnende soorten verdwijnen. In de boomlaag zal eik op de lange termijn een minder 
dominante positie innemen (Cornelis et al. 2009).  
 
Dennen-Eikenbos 
De Dennen-Eikenbossen zijn typisch voor de voedselarme, droge en zure zandgronden in de Kempen 
en op de Vlaamse zandrug. De meeste bossen van dit type worden gedomineerd door aanplanten van 
grove of Corsicaanse den die de van nature dominerende soorten zoals zomereik en ruwe berk naar 
de achtergrond verdrijven. De voornaamste kruidachtige soorten zijn gewone braam, bochtige smele, 
pijpenstrootje en brede en smalle stekelvaren. In de struiklaag vindt men vaak sporkehout en wilde 
lijsterbes. Wellicht vormen Dennen-Eikenbossen geen eindstadium in de successie, maar evolueren 
ze op zeer lange termijn naar Eiken-Beukenbos (Cornelis et al. 2009).  
 
Hier komen twee derivaatgemeenschappen van een Dennen-Eikenbos voor. Een 
derivaatgemeenschap bezit typische soorten van de bostypegroep (hier Dennen-Eikenbos), maar 
wordt wel gekenmerkt doordat één of meerdere exoten sterk gaan domineren (hier Amerikaanse 
vogelkers of Pontische rododendron), zodat de inheemse soorten verdrongen worden (Cornelis et al. 
2009). 
 
De derivaatgemeenschap met Amerikaanse vogelkers (I3) wordt gedomineerd door Amerikaanse 
vogelkers, vooral in de struiklaag, maar er is ook veel verjonging in de kruidlaag. Toch doet wilde 
lijsterbes het nog goed in dit bostype. Kruidachtige soorten die hier nog kunnen gedijen zijn vooral 
gewone braam en brede en smalle stekelvaren (Cornelis et al. 2009).  
 
De derivaatgemeenschap met Pontische rododendron (I5) is een door de inplanting en/of 
verwildering van Pontische rododendron verarmde vorm van de zuurminnende bostypes (vooral 
Dennen-Eikenbos, maar ook Eiken-Beukenbos). Door het massale voorkomen van Pontische 
rododendron is de soortenrijkdom van struik- en kruidlaag sterk gereduceerd. Het Dennen-Eikenbos 
met Pontische rododendron vinden we frequent terug in privé-bossen aansluitend op kasteelparken en 
woonparken. Pontische rododendron wordt door boseigenaars en recreanten fel gewaardeerd omwille 
van zijn imposante en fleurige verschijning. Ze breidt zich echter gemakkelijk vegetatief uit en 
verdringt daarbij andere inheemse soorten in de struik- en kruidlaag. Door haar sterk overwoekerend 
karakter wordt ze vaak als een probleemsoort beschouwd. De natuurwaarde van dit bostype is dan 
ook beperkt, al kan de boomlaag in oude kasteeldomeinen soms soorten- en structuurrijk zijn met een 
belangrijk aandeel oude loofbomen (Cornelis et al. 2009).  
 
Om de natuur- en bosbouwkundige potenties van dit bostype te laten ontwikkelen, is het noodzakelijk 
de massieven van Pontische rododendron terug te dringen en nadien ook op te volgen om de soort 
onder controle te houden. De bestrijding van Pontische rododendron vergt heel wat energie en 
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mankracht (uittrekken met wortel en al) en om de soort definitief weg te krijgen is vaak een stobbe-
behandeling met glyfosaat vereist. Wortelgedeelten die bij het uittrekken afbreken, kunnen weer 
uitlopen. Een intensieve nabehandeling is dus vereist (Cornelis et al. 2009).  
 
Prioritair te behandelen zijn de structuurrijke oude loofhoutbestanden (parkbossen). Daar zijn de 
potenties voor natuurontwikkeling het hoogst. Na terugdringen van de rododendron zijn dezelfde 
opties naar natuur- en bosbeheer mogelijk als bij goed ontwikkelde Dennen-Eikenbossen en Eiken-
Beukenbossen (Cornelis et al. 2009). 
 
Eiken-Beukenbos 
Het Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren (H3) vormt de overgang naar de drogere en voedselarmere 
Dennen-Eikenbossen. Indicatorsoorten voor het Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren zijn 
adelaarsvaren, lelietje-van-dalen en dalkruid (Cornelis et al. 2009).  
 
De climaxvorm van het Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren wordt gedomineerd door beuk met 
bijmenging zomer- en wintereik. Amerikaanse eik en tamme kastanje hebben zich in dit bos goed 
ingeburgerd. De meest constante soort in de struiklaag is wilde lijsterbes. De kruidlaag is in het 
algemeen arm aan soorten. Gewone braam en adelaarsvaren komen het meest voor. Typisch zijn o.a.  
lelietje-van-dalen, dalkruid, wilde kamperfoelie en valse salie. Er worden drie subtypes onderscheiden: 
het subtype met Dalkruid en Lelietje-van-dalen (H3a) is het meest typisch en het best ontwikkeld 
(Cornelis et al. 2009).  
 
De natuurbehoudswaarde van dit bostype is, ondanks de soortenarme aanblik, hoog. Het betreft 
immers vooral bossen met een lange ontwikkelingstijd (oud bos) waar vaak een onopvallende maar 
specifieke zeldzame fauna en flora voorkomt. Een beheer van nietsdoen is mogelijk. Waar nog 
zeldzame soorten van lichtrijke omstandigheden en halfschaduwomstandigheden voorkomen, kan een 
specifiek natuurbeheer met herstel van hakhout, ijl hooghout of interne randen met mantel- en 
zoomovergangen overwogen worden. Bij exploitatie moet bodemverdichting en omwoeling zo veel 
mogelijk worden vermeden (Cornelis et al. 2009). 
 
Op kapvlaktes kan adelaarsvaren gaan domineren. Natuurlijke verjonging van boomsoorten wordt dan 
problematisch door de grote concurrentiekracht en standvastigheid van adelaarsvaren. Om voldoende 
gesloten bestanden te krijgen zal aanplant noodzakelijk zijn (Cornelis et al. 2009).  
 
Uitheemse soorten als Amerikaanse eik, lork en douglasspar kennen in dit bostype een hoge 
groeikracht. Gezien de hoge (potentiële) natuurwaarde van deze bossen is het echter wenselijk – 
zeker op oud-boslocaties – om homogenen naaldhoutbestanden en bestanden gedomineerd door 
Amerikaanse eik geleidelijk om te vormen naar gemengde bestanden op basis van de kenmerkende 
soorten van dit type. Bestrijding van Amerikaanse vogelkers kan op sommige plaatsen nodig zijn. Tot 
slot is goede geleiding en zonering van de recreatie noodzakelijk om overbetreding te voorkomen 
(Cornelis et al. 2009). 
 

Algemene beschrijving bosbestanden 
Bestand 1a: 
Bestand 1a wordt getypeerd als een Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde 
kamperfoelie (G3). Het bosbestand heeft een open structuur (Figuur 13). In de boomlaag staan vooral 
grote zomereiken met voormalig hakhout van haagbeuk. Het hakhoutbeheer is reeds lang geleden. 
Ook voormalig hakhout van Hollandse linde komt beperkt voor. Verder staat in de boomlaag nog o.a. 
paardenkastanje, tamme kastanje, berk en zwarte els. De kruid- en struiklaag zijn in het algemeen 
beperkt aanwezig. Enkel ter hoogte van de pijpleiding is de kruid- en struiklaag uitgebreider (o.a. 
braamstruweel, brandnetel) (Figuur 14).  
 
De kruidlaag bevat o.a. volgende soorten: klimop, wilde lijsterbes, kamperfoelie, hulst, berk, brede 
wespenorchis, salomonszegel, bosanemoon. Ijle zegge staat langs de gracht in het westen. In het 
voorjaar staat verspreid in het bestand vrij veel bosanemoon, soms enkele exemplaren, soms een 
grotere oppervlakte bij elkaar. Ook salomonszegel komt verspreid in het bestand in kleine aantallen 
voor. 
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Als exoten werden in de kruidlaag een beperkte hoeveelheid laurierkers en een paar struiken 
rododendron waargenomen. Waar de pijpleiding de Deurnevoetweg kruist, staat reeds een vrij grote 
oppervlakte Japanse duizendknoop. 
 
Het bestand vertoont heel brede rabatten. Langs de kant van de school ligt er zwerfvuil. Aan de 
ingang in het noordwesten ligt tuinafval. Door het bestand lopen enkele ondergrondse pijpleidingen 
(etheen, propyleen, vloeibare koolwaterstoffen). De beheerder van deze pijpleidingen is Sabic 
Pipelines.  
 

  
Figuur 13: Bestand 1a. Figuur 14: Bestand 1a ter hoogte van de pijpleiding. 

 
Bestand 2a: 
Bestand 2a is een gevarieerd bestand qua kruid- en boomlaag. Het noordelijk deel naast de speeltuin 
wordt getypeerd als een Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie (G3) 
(Figuur 15). De boomlaag bestaat uit Amerikaanse eik en haagbeuk. In de kruidlaag staan o.a. 
salomonszegel, klimop, Amerikaanse eik, braam, gewone esdoorn, mannetjesvaren en wijfjesvaren. 
In het voorjaar groeit hier ook bosanemoon. Langs de ringgracht in het noorden staan enkele 
exemplaren lelietje-van-dalen.  
 
Het middelste deel van het bestand bestaat voornamelijk uit zomereik in de boomlaag met ondergroei 
van rododendron (Figuur 16). De rododendronstruiken zijn al redelijk oud en verhinderen de 
ontwikkeling van een kruidlaag. Andere soorten komen hier praktisch niet voor. Het tweede proefvlak 
lag in dit gedeelte en werd getypeerd als een derivaatgemeenschap van Dennen-Eikenbos met 
Pontische rododendron (I5).  
 
In westen en zuiden langs gracht staan kleinere rododendronstruiken. Hierdoor is de kruidlaag in dit 
deel van het bestand wat beter ontwikkeld. Ook de pijpleiding loopt hier door het bestand. De 
boomlaag is gevarieerd met o.a. zwarte els, ruwe berk, tamme kastanje en gewone es. De kruidlaag 
bestaat vooral uit braam met ook ijle zegge, pitrus, geel nagelkruid, rododendron, wijfjesvaren, hulst 
en wilde lijsterbes. Ook kamperfoelie, bochtige smele en valse salie werden in de kruidlaag 
waargenomen. Aan ingang Papenaardekenstraat staat nog redelijk veel Amerikaanse vogelkers in 
struik- en kruidlaag. Hier groeit ook een vrij grote oppervlakte lelietje-van-dalen. 
 
Ter hoogte van de ingang staat een container in het bos. Een ander knelpunt is dat er in dit bestand 
een compost- en mesthoop aanwezig is. Dit zorgt voor een aanrijking van voedingsstoffen met een 
overvloedige groei van brandnetels tot gevolg. 
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Figuur 15: Bestand 2a, deel naast speeltuin. 
 

Figuur 16: Bestand 2a, deel met veel 
rododendron. 

 
Bestand 2b: 
Bestand 2b is een gevarieerd bestand qua samenstelling. Het westelijk deel bestaat uit oude beuken. 
De kruidlaag is beperkt aanwezig. Ten noorden van het wandelpad wordt deze nog af en toe gemaaid 
door de groendiensten. Aan de ingang met de Papenaardekenstraat staat een grote populatie dalkruid 
en lelietje-van-dalen. Hier groeit ook speenkruid, bosanemoon en salomonszegel. In de oude beuken 
in dit bestand huist in de boomholtes een populatie halsbandparkieten. 
 
In het midden van het bestand staat een jonger bos van zwarte els met in ondergroei o.a. braam, 
brandnetel, geel nagelkruid en ruwe smele. Ten oosten hiervan staan nog enkele oude beukenbomen 
met in de ondergroei rododendron, braam, vlier, ruwe berk, zwarte els en boswilg. 
 
Ten noorden van het wandelpad en ten oosten van bestand 3b wordt het bos gedomineerd door 
Amerikaanse eik en linde. In dit deel werd het proefvlak gelegd (Figuur 17). Het werd getypeerd als 
een derivaatgemeenschap Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers (I3). In het oosten van het 
bestand staat tegen de open plek nog een klein gedeelte oud beukenbos, waarvan de ondergroei 
volledig ingenomen is door adelaarsvaren. Hier groeit ook nog een vrij grote populatie lelietje-van-
dalen. Het meest oostelijke deel van dit bestand werd heraangeplant in 2002. 
 
Bestand 2c: 
Dit bestand bestaat uit oude beukenbomen met in de ondergroei rododendronstruiken (Figuur 18). Het 
werd dan ook getypeerd als een derivaatgemeenschap van Dennen-Eikenbos met Pontische 
rododendron (I5). In de struiklaag staat wilde lijsterbes, Amerikaanse vogelkers en boswilg. In de 
kruidlaag groeit o.a. klimop, hulst, salomonszegel, Amerikaanse vogelkers, braam, rododendron en 
wilde lijsterbes. In noorden staat langs de tuinen een vrij grote oppervlakte bonte gele dovenetel. In 
het westen van het bestand staan in de boomlaag enkele Amerikaanse eiken. Hier wordt ook tuinafval 
gestort. Langs de rand met het gazon werd een bosrand aangelegd met o.a. Gelderse roos, rode 
kornoelje, hondsroos en kardinaalsmuts. 
 

  
Figuur 17: Bestand 2b. Figuur 18: Bestand 2c. 
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Bestand 2d: 
Bestand 2d bestaat grotendeels uit de aanplanting uit 2002 (Figuur 19). Het werd getypeerd als een 
derivaatgemeenschap van Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers (I3). Het bestand is een 
jong dichtbegroeid bestand. In de boomlaag stonden in het proefvlak zomereik, tamme kastanje en 
zwarte els, in de struiklaag beuk, gewone es, Amerikaanse vogelkers, wilde lijsterbes en Hollandse 
linde. In de kruidlaag stond in het proefvlak vooral Amerikaanse vogelkers, braam, wilde lijsterbes en 
in mindere mate beuk, klimop, hulst, pitrus en ruw beemdgras. 
 
Bestand 2e: 
Het westelijk deel van dit bestand is een jonge aanplant uit 2002. In het oostelijk deel en langs de kant 
van de weg staan nog enkele oude beuken. In dit bestand staat in de kruidlaag o.a. dalkruid, 
salomonszegel, wilde kamperfoelie, Amerikaans krentenboompje en Amerikaanse vogelkers. Het 
bestand werd getypeerd als een Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren, subtype met Dalkruid en 
Lelietje-van-dalen (H3a) (Figuur 20). Aan de oostkant groeit langs de gracht met bestand 2f 
dubbelloof. 
 

  
Figuur 19: Bestand 2d. Figuur 20: Bestand 2e. 
 
Bestand 2f: 
Het grootste gedeelte van dit bestand is een oud beukenbestand en heeft overwegend een open 
structuur. Een klein gedeelte in het noorden werd aangeplant in 2002. Het proefvlak lag in het 
gedeelte met oude beuken. Het werd getypeerd als een DG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse 
vogelkers (I3). Binnen het proefvlak stonden in de boomlaag enkel beuken, in de struiklaag 
Amerikaanse vogelkers, wilde lijsterbes en hulst en in de kruidlaag stond o.a. Amerikaanse vogelkers, 
wilde lijsterbes, Amerikaans krentenboompje, braam, beuk, klimop en hulst. In het bestand staan ook 
enkele exemplaren van salomonszegel en in het zuidwesten groeit redelijk veel dalkruid.  
 

 

 

Figuur 21: Bestand 2f.  
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2.3.3.3.2 Open plekken 

De open plekken binnen bosverband (Kaart 21) werden in 2002 aangelegd bij de herinrichting van het 
gemeentepark na de windhoos. De graslanden werden toen ingezaaid met een grasmengsel en 
sindsdien tweemaal per jaar gemaaid (na 15 juni en na 15 september). 
 
Een typering van deze graslanden aan de hand van de natuurtypes van het INBO is niet eenvoudig 
omdat de nog relatief jonge graslanden kenmerken vertonen van verschillende verbonden. Dit komt 
onder meer omdat één of meerdere soorten nog te dominant aanwezig zijn waardoor er hier sprake is 
van allerlei rompgemeenschappen. De typering is daardoor beperkt tot de klasse van de matig 
voedselrijke graslanden, soortenarme variant. 
 
Voor een verdere indeling van de graslanden wordt gebruik gemaakt van een indeling in 
graslandtypes op basis van de soortenrijkdom (Zwaenepoel 2000, ANB 2006). De indeling is 
gebaseerd op de ontwikkelingsfase van een grasland. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van 
de verschillende graslandtypes. Meer informatie is terug te vinden in het Technisch Vademecum 
Graslanden (ANB 2006) en in de ‘Veldgids ontwikkeling van botanisch waardevol grasland’ 
(Zwaenepoel 2000). 
 

Algemene beschrijving graslandtypes 
 
Tabel 16 geeft een overzicht van de verschillende graslandtypes die onderscheiden worden. Uiteraard 
is het onderscheiden van slechts zes graslandtypen een vereenvoudiging van de werkelijkheid. In de 
praktijk is namelijk sprake van allerlei overgangsvormen (Zwaenepoel 2000). 
 
Tabel 16: Overzicht van de verschillende graslandtypes op basis van soortenrijkdom (Zwaenepoel 
2000). 

Fase Graslandtype Productie  
(ton ds/ha/jaar) 

Soorten 
(per 25 m²) 

Kwalificatie 

 Tussenfasen    
Fase 0 Raaigrasweide > 10 5-10 zeer soortenarm 
Fase 1 Grassen-mix 8-10 10-15 soortenarm 
Fase 2 Dominant-stadium 6-8 10-15 soortenarm 
 Botanische doelen    
Fase 3 Gras-kruidenmix 5-7 15-25 matig soortenrijk 
Fase 4 Bloemrijk grasland 3-6 20-40 soortenrijk 
Fase 5 Schraalland < 5 > 30 (zeer) soortenrijk 

 
Tussenfasen 
Raaigrasweide (fase 0) 

Dit is een zeer soortenarm, intensief cultuurgrasland. Meer dan 50% van de bedekking wordt 
ingenomen door Engels raaigras (of in hooilanden meestal Italiaans raaigras). De begroeiing bestaat 
uit uniform sterk glanzend donkergroen gras.  
 
Grassen-mix (fase 1) 
De vegetatie is een lappendeken van overwegend gras met diverse groentinten (vnl. Engels raaigras 
en ruw beemdgras). Andere grassoorten kunnen zich in beperkte mate vestigen. Her en der komen 
haarden van kruiden voor. Elke haard bestaat uit slechts één soort (kruipende boterbloem, 
paardenbloem, gewone hoornbloem).  
 
Dominant stadium (fase 2) 
In fase 2 is er sprake van dominantie van één of twee grassoorten anders dan Engels raaigras en ruw 
beemdgras. Afhankelijk van de bodemsoort en vochttoestand bestaat de grasmat namelijk voor meer 
dan de helft uit gestreepte witbol, grote vossenstaart en/of gewone glanshaver. De kleur en de 
structuur van de grasmat is vrij homogeen en wordt bepaald door het dominante gras. Voorts zijn de 
zeer algemene kruiden uit fase 1 aanwezig.  
 
Botanische doelen 
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Pas vanaf fase 3 (gras-kruidenmix) neemt de botanische betekenis van de graslanden sterk toe. Het 
aantal soorten stijgt en de hoogproductieve grassen maken plaats voor laagproductieve grassen 
(gewoon reukgras, rood zwenkgras, gewoon struisgras) (Zwaenepoel 2000). 
 
Gras-kruidenmix (fase 3) 
Er is sprake van een fijn mozaïekpatroon van verschillende grassen. Ook de talrijk aanwezige kruiden 
zijn homogeen verdeeld over het perceel (niet in haarden van één soort). Grassen die nu naast de 
fase 2-grassen op de voorgrond gaan treden, zijn van een minder weelderig formaat: reukgras, rood 
zwenkgras en gewoon struisgras. De kruidenmix bestaat voornamelijk uit algemene soorten als 
veldzuring, scherpe boterbloem, gewone hoornbloem, smalle weegbree en pinksterbloem. Maar ook 
enkele kruiden die min of meer karakteristiek zijn voor de vochttoestand doen hun intrede, zoals echte 
koekoeksbloem, kleine klaver en gewoon biggenkruid.  
 
Bloemrijk grasland (fase 4) 
Net als bij de gras-kruidenmix (fase 3) is sprake van een fijn mozaïekpatroon van verschillende 
grassen en kruiden. Ook diverse schijngrassen (russen en zeggen) doen hun intrede. Het geheel 
maakt een sterk gekleurde indruk, in de regel bloemrijker dan de gras-kruidenmix van fase 3.  
 
Schraalland (fase 5) 
Meestal een fijn mozaïekpatroon van laagblijvende, geel-, grijs- en blauwgroene schijngrassen 
(zeggen, russen) en kruiden. Schraalland is een verzamelnaam voor goed ontwikkelde en botanisch 
redelijk verzadigde vegetaties (dotterbloemgraslanden, kleine zeggenvegetaties, blauwgraslanden, 
heischraal grasland, kalkgraslanden). Deze fase komt voor op voedselarmere bodems en is niet 
noodzakelijk soortenrijk, maar bevat wel zeldzame grassen, zeggen en kruiden.  
 

Algemene beschrijving open plekken  
Bijlage 6 bevat de volledige soortenlijst van de vegetatieopnames.  
 
Open plek O1 (bestand 2b) (Figuur 23) 
Dit grasland vertoont een dominantie van grassen (gestreepte witbol, gewoon reukgras, Italiaans 
raaigras, ruw beemdgras) met redelijk wat kruiden (o.a. gewone hoornbloem, gewoon biggenkruid, 
moerasrolklaver, kruipende boterbloem, veldzuring, kleine klaver). De open plek zit op de overgang 
van dominant-stadium (fase 2) naar gras-kruidenmix (fase 3).  
 
Opvallend bij de inventarisatie was de afwisseling van rijkere en schrale, natte en droge delen binnen 
de open plek. Als gevolg van beheer met te zwaar materiaal (Figuur 22) is er bodemverdichting 
opgetreden wat lokaal zorgt voor stagnatie van regenwater waardoor er een afwisseling van natte en 
droge delen ontstaat. Door dit beheer zijn er lokaal ook kale plekken in de grasmat. Enkele soorten die 
hiermee verband houden zijn fioringras, geknikte vossenstaart, mannagras, greppelrus, waterpeper, 
pitrus. 
 

  
Figuur 22: Beheer met te zware machines.  
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Open plek O2 (bestand 2d) (Figuur 24) 
In dit grasland is reukgras dominant aanwezig. Lokaal en langs rand poel is er opslag van wilg, berk 
en els. Kruiden die voorkomen zijn o.a. gewoon biggenkruid, moerasrolklaver en kleine klaver. Het 
grasland behoort tot de gras-kruidenmix (fase 3). 
 
Open plek O3 (bestand 2d) (Figuur 25) 
Van de grassen is reukgras hier dominant aanwezig met daarnaast gestreepte witbol en rood 
zwenkgras. Het grasland zit op de overgang van dominant-stadium (fase 2) naar gras-kruidenmix 
(fase 3). Ook hier gebeurt het beheer met te zwaar materieel voor deze bodem. Op enkele plaatsen is 
er bodemverdichting met stagnering van oppervlaktewater tot gevolg. Het grasland wordt tijdens het 
maaien hard beschadigd (Figuur 22). 
 
Open plek O4 (bestand 2d) (Figuur 26) 
In het zuidelijk deel van deze open plek is de dominantie van grassen doorbroken. Het noordelijk deel 
langs het wandelpad is veel rijker en vertoont een dominantie van gestreepte witbol met glanshaver. 
De open plek bestaat dus gedeeltelijk uit een gras-kruidenmix (fase 3) (zuid) en het dominant-stadium 
(fase 2) (noord). 
 
Ruigte rond poel P1 (bestand 2e) (Figuur 27) 
Deze kleine open plek bevindt zich rond de poel in bestand 2e en bevat enkele ruigtekruiden (o.a. 
wilgenroosje, koninginnenkruid, grote kattenstaart, akkerdistel). Ook reuzenbalsemien komt hier veel 
voor. De grens tussen de oever van de poel en de ruigte er rond is niet duidelijk te onderscheiden, 
waardoor dit niet als aparte open plek beschouwd wordt. 
 
Bestand 2d, 2e, 2f rand langs paden (Figuur 28) 
De reeds aanwezige zomen werden gezamenlijk geïnventariseerd in één opname. Grenzend aan de 
paden is er een duidelijke tredvegetatie aanwezig. De vegetatie in de zomen behoort tot de Klasse 
van de nitrofiele zomen (Galio-Urticetea). Gestreepte witbol en brandnetel komen in het algemeen 
veel voor.  
 

  
Figuur 23: Open plek O1 (bestand 2b). 
 

Figuur 24: Open plek O2 (bestand 2d). 
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Figuur 25: Open plek O3 (bestand 2d). 
 

Figuur 26: Open plek O4 (bestand 2d). 
 

  
Figuur 27: Ruigte rond poel P1 (bestand 2e).  Figuur 28: Zoom langs pad (bestand 2d, 2e, 2f). 

2.3.3.3.3 Poelen 

De vijf poelen werden aangelegd in 2002 bij de herinrichting van het gemeentepark (Kaart 21). 
Hieronder worden de verschillende poelen kort beschreven. Een overzicht van de waargenomen 
water- en oeverplanten staat in Bijlage 6.  
 
De vijf poelen staan met elkaar in verbinding via een grachtenstelsel. De grachten die de drie meest 
noordelijke poelen verbinden, bevatten nooit water. De overige grachten vallen enkel tijdens de 
zomermaanden droog. 
 
Vier van de vijf poelen vertonen tijdens het vegetatieseizoen een beperkte hoeveelheid open water. 
Deze poelen groeien dicht met riet of lisdodde. Het dichtgroeien wordt voornamelijk veroorzaakt door 
een gebrek aan water (vooral in de zomer) waardoor verlanding optreedt. De hoeveelheid slib is in alle 
poelen nog beperkt.  
 
Poel 1 (P1) 
Het waterpeil in deze poel staat erg laag. De poel groeit in de loop van het vegetatieseizoen volledig 
dicht met lisdodde. Open water is in de zomer niet aanwezig. Op de oeverkant werden knotwilgen 
aangeplant, wat zorgt voor extra waterverdamping. Er is rond de poel veel opslag van zachte berk, 
wilg en zwarte els. Daarnaast komen vooral ruigtekruiden (o.a. harig wilgenroosje, koninginnenkruid, 
grote kattenstaart) voor. Langs de noord/westkant van de poel staat vrij veel reuzenbalsemien.  
 
De lage waterstand van de poel is te wijten aan een te kort aan water binnen het gemeentepark. Zoals 
beschreven in hoofdstuk 2.1.2 stroomt het water van noord naar zuid door het gebied. De twee meest 
noordelijke gelegen poelen vangen het meeste water op. De andere poelen krijgen nog een beperkte 
hoeveelheid water. Deze poel is de meest zuidelijk gelegen en krijgt wellicht enkel het regenwater 
afkomstig van het voetbalgebouw.  
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Poel 2 (P2) 
Deze poel wordt in het noorden begrenst door bos en in het zuiden door grasland. De dominante 
waterplant is riet waarmee de poel volledig dichtgegroeid is. Open water komt bijna niet meer voor (< 
5%). Op de oever staat opslag van zwarte els, zachte berk en wilg. Veldrus, pitrus en moerasrolklaver 
komen lokaal op de oever frequent voor.  
 
Poel 3 (P3) 
Deze poel wordt in het westen en zuiden begrensd door grasland, in het noord/oosten ligt bos. De 
poel is volledig dichtgegroeid met riet en lisdodde. Open water is niet meer aanwezig. Op de oever 
staat opslag van riet en zwarte els.  
 
Poel 4 (P4) 
Deze poel wordt in het zuiden begrensd door bos en in het noorden door grasland. Zoals beschreven 
in hoofdstuk 2.1.2. vangt deze poel als eerste het water op dat in noord-zuidrichting afvloeit. De plas 
heeft een grote hoeveelheid open water. Uit het fuikenonderzoek is gebleken dat in deze plas veel 
amfibieën zitten. Ook verschillende waterjuffers, libellen en waterkevers werden tijdens het veldwerk 
waargenomen. Op de oever is er wat boomopslag. Langs de bosrand groeit adelaarsvaren tot op de 
oever. Er werden regelmatig zwemmende honden in de poel waargenomen.  
 
Poel 5 (P5) 
Deze poel ligt in het open gedeelte van het gemeentepark en is volledig omgeven door gazon. Aan de 
oostkant staan enkele grotere bomen. Ook deze poel krijgt veel water, maar de oppervlakte open 
water is eerder beperkt (± 10 % in juni 2012). De oever was tijdens de inventarisatie net kort gemaaid 
samen met het omliggende gazon, zodat de oeverkruiden niet goed onderzocht werden. In de poel 
staat voornamelijk grote lisdodde.  
 

  
Figuur 29: Poel P1 (bestand 2e). 
 

Figuur 30: Poel P2 (bestand 2d). 
 

  
Figuur 31: Poel P3 (bestand 2d). 
 

Figuur 32: Poel P4 (bestand 2d). 
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Figuur 33: Poel P5 (bestand 3e).  

2.3.3.3.4 Grasvelden 

De grasvelden in de bestanden 3a, 3b en 3e worden beheerd als gazon door meermaals per jaar te 
maaien. Ze zijn over het algemeen soortenarm en bevatten typische gazonsoorten zoals madeliefje, 
kruipende boterbloem, witte klaver en paardenbloem. In het grasveld voor het kasteel (G1) staan in 
het voorjaar verspreid bolgewassen (o.a. narcis) als sierbeplanting. Op het grasveld ten oosten van 
het kasteel (G2) groeit in het voorjaar langs de gracht speenkruid en bosanemoon en op het grasveld 
in het oosten van het park (G5) staat dan pinksterbloem in de omgeving van de poel. Het grasveld 
achter het kasteel (G2) wordt zowel in het voorjaar als in de zomer gebruikt als evenementenweide 
met beschadiging van de grasmat tot gevolg. De beschadigde delen worden telkens opnieuw 
ingezaaid met een grasmengsel (o.a. Engels raaigras, veldbeemdgras). 

2.3.3.4 Aandachtssoorten 

2.3.3.4.1 Exoten 

In de bosbestanden komen enkele invasieve exoten voor (Figuur 34): 
 
Amerikaanse eik (Quercus rubra) (bestand 2a, 2b, 2c) 
Deze soort werd veel aangeplant omwille van zijn sierwaarde. Amerikaanse eik is echter een zeer 
competitieve soort die vestiging van inheemse soorten kan bemoeilijken. Het zure strooisel van de 
Amerikaanse eik is nadelig voor de ontwikkeling van een natuurlijke bosvegetatie.  
 
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) (alle bosbestanden, Tabel 6) 
Verspreid in het domein komt Amerikaanse vogelkers voor. Net als Amerikaanse eik heeft deze een 
negatieve impact op de biodiversiteit. Omdat één vruchtdragende struik of boom aanleiding kan geven 
tot vestiging van talrijke nakomelingen wordt deze best consequent bestreden. 
 
Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) (bestand 1a) 
Deze moeilijk te bestrijden soort die monotone soortenarme vegetaties vormt, komt voor langs de 
Deurnevoetweg ter hoogte van de pijpleiding. Er staan ondertussen al een aantal forse struiken. De 
soort werd vanuit Japan ingevoerd als tuinplant en blijkbaar ook als voedergewas. De Vlaamse 
populaties hebben integraal betrekking op oorspronkelijk verwilderde planten: weggeworpen tuinafval 
of woekering vanuit tuinen. Door vegetatieve vermeerdering kan de plant op korte tijd een grote 
oppervlakte innemen. Waar de soort opslaat is ze door haar sterke rhizomen nagenoeg 
onverwoestbaar. Inheemse vegetaties worden bijna integraal weggeconcurreerd (vooral door 
lichtgebrek). Bestrijding is vaak weinig effectief (Verloove 2002). 
 
Amerikaans krentenboompje (Amelanchier lamarckii) (bestand 2b, 2d, 2e, 2f) 
Deze soort wordt als een potentiële invasieve exoot beschouwd. Ze werd in 2002 bewust aangeplant 
bij de herinrichting van het gemeentepark na de zware storm. De soort wordt best niet meer gebruikt 
in nieuwe aanplantingen. De soort is reeds geruime tijd goed ingeburgerd in Vlaanderen, vooral in de 
Kempen. Door haar dichte groei absorbeert deze plant veel zonlicht wat op termijn nefast is voor 
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inheemse soorten in de kruidlaag. Voor zover mogelijk lijkt het aangewezen om nieuwe 
vestigingspogingen in natuurlijke gebieden te verhinderen (Verloove 2002). 
 
Pontische rododendron (Rhododendron ponticum) (bestand 1a, 2a, 2b, 2c, 3a) 
Rododendron is typisch voor kasteeldomeinen en werd vroeger aangeplant omwille van haar 
sierwaarde. Het is een populaire groenblijvende struik, maar een ongewenste soort in bosbestanden 
omdat het blad zeer slecht verteert en bovendien de kieming van andere soorten belet. Vooral in de 
Voorkempen kan rododendron sterk invasief gedrag vertonen (Verloove 2002). 
In bestand 2a behelst deze soort een grote oppervlakte. Enkele rododendronstruiken hebben hier al 
een redelijke ouderdom. Andere soorten zijn op deze plaatsen in de kruidlaag niet meer aanwezig. 
Behoud van de huidige (oude) struiken kan omwille van de sierfunctie. Volledige overwoekering van 
het bestand door rododendron moet echter vermeden worden.  
 
Bonte gele dovenetel (Lamium galeobdolon subsp. Argentatum) (bestand 2c) 
In bestand 2c staat bonte gele dovenetel, mogelijk is deze afkomstig uit de achterliggende tuinen. 
Deze soort is een ondersoort van de gele dovenetel en is een invasieve pestsoort. Ze is waarschijnlijk 
ontstaan als kweekproduct en verspreidt zich vanuit tuinen. Deze cultuurvariëteit vertoont een 
kruipende levenswijze (met bovengrondse uitlopers). Ze slaagt erin om op korte termijn grote 
oppervlakten te koloniseren waarbij inheemse soorten worden weggeconcurreerd. Ze is daarom 
zondermeer een invasieve pestsoort en moet in waardevolle milieus onmiddellijk verwijderd worden 
(Verloove 2002). 
 
Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) (bestand 2e) 
Aan de poel in bestand 2e groeit reuzenbalsemien. Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) is 
afkomstig uit Noord-Indië en de Himalaya en werd oorspronkelijk aangeplant als siergewas. De laatste 
decennia heeft deze soort zich zeer sterk verspreid, vooral langs rivieroevers. De soort wordt 
beschouwd als invasief (Verloove 2002). 
 

  
Japanse duizendknoop (Fallopia japonica)  Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera)  

© Rembrandt De Vlaeminck 

 

 

Bonte gele dovenetel (Lamium galeobdolon subsp. Argentatum) © Plantengids KULeuven, Paul 
Busselen, http://www.kuleuven-kortrijk.be/bioweb. 
Figuur 34: Enkele exoten.  
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2.3.3.4.2 Oudbosplanten 

Oudbosplanten zijn soorten die vooral voorkomen in oude bossen, dat zijn bossen die steeds bos zijn 
geweest en nooit een ander landgebruik hebben gekend. In Vlaanderen beschouwt men de bossen 
die sinds de kaarten van Ferraris (1771-1777) steeds bos zijn geweest, als oud bos. Kenmerkend voor 
oudbosplanten is dat ze zeer traag migreren en er dus lang over doen om zich uit te breiden of een 
nieuw gebied te koloniseren. Het zijn goede indicatoren voor de natuurwaarde van een bos (Cornelis 
et al. 2009). Om te bepalen of een soort een oudbosplant is, werd gebruik gemaakt van de lijst in 
Cornelis et al. 2009. Onderstaande oudbosplanten werden waargenomen in het bosdomein. Figuur 35 
geeft een aantal foto’s weer. Kaart 18 geeft de locatie van enkele bijzondere flora weer. De 
aangeduide locaties zijn indicatief. 
 
Bosanemoon (Anemone nemorosa) (bestand 1a, 2a, 2b, 3a) 
Bosanemoon groeit vooral op luchtige, matig droge tot natte, matig voedselrijke bodems met een 
goede strooiselvertering onder niet al te schaduwrijk loofbos. De bodemtextuur varieert van zandig 
over lemig tot kleiig, maar de voorkeur gaat uit naar leembodems. In bossen met een open structuur 
of middelhout- en hakhoutbossen kan de plant zeer hoge dichtheden halen. Buiten het bos groeit de 
plant vooral in en langs houtkanten en hagen van enige ouderdom. In het algemeen worden  
populaties in het bos kleiner door concurrentie van ruigtesoorten en bramen. Overstroming wordt 
slecht verdragen. Bosanemoon is in Vlaanderen een algemene soort, maar vermoedelijk gaat ze licht 
achteruit (Rode lijst: momenteel niet bedreigd; KFK

6
: 8; Regionale frequentie ecoregio Kempen

7
: 9,8 

%).  
 
Wijfjesvaren (Athyrium filix-femina) (bestand 2a, 2d, 2e) 
In Vlaanderen is wijfjesvaren hoofdzakelijk een soort van oudere bossen, waar ze dikwijls zeer 
abundant groeit langs beekoevers of op andere vochtige plaatsen. In Vlaanderen is het een zeer 
algemene soort (Rode lijst: momenteel niet bedreigd; KFK: 9; Regionale frequentie ecoregio Kempen: 
66,6 %) (Van Landuyt et al. 2006). 
 
Dubbelloof (Blechnum spicant) (bestand 2e) 
Dubbelloof is een soort van schaduwrijke plaatsen in bossen op voedselarme, vochtige en zure grond. 
Meestal groeit dubbelloof op greppelwandjes in het bos. De soort is in Vlaanderen vrij algemeen en 
vertoont een duidelijke voorkeur voor regio’s met zure zandgronden (Rode lijst: momenteel niet 
bedreigd; KFK= 6; Regionale frequentie ecoregio Kempen: 13,7 %) (Van Landuyt et al. 2006). 
 
Ijle zegge (Carex remota) (bestand 1a, 2e, 3e) 
Ijle zegge is een schaduwminnende soort van loofbossen. In Vlaanderen is de soort algemeen (Rode 
lijst: momenteel niet bedreigd; KFK: 7; Regionale frequentie ecoregio Kempen; 18,4 %). Ze komt in 
bosverband op steeds meer standplaatsen voor. Dit hangt samen met het gebruik van zware 
machines bij de bosexploitatie waarbij rij- en sleepsporen gevormd worden waarin ijle zegge een 
groeiplaats vindt (Van Landuyt et al. 2006). 
 
Lelietje-van-dalen (Convallaria majalis) (bestand 2a, 2b, 3a) 
Lelietje-van-dalen groeit vooral in de halfschaduw in loofbos op een eerder droge, tamelijk zure leem- 
of zandbodem. Doorgaans groeit de plant er in grote aantallen op niet al te rijke, eerder stikstofarme 
gronden. In tal van landgoederen, parken en tuinen werd de soort omwille van de geur van de 
bloemen ooit aangeplant. De soort is in Vlaanderen vrij algemeen (Rode Lijst: momenteel niet 
bedreigd; KFK: 6; Regionale frequentie ecoregio Kempen: 10,6 %) (Van Landuyt et al. 2006). 
 
Ruwe smele (Deschampsia cespitosa) (bestand 2e) 
Ruwe smele is een soort van natte bossen en graslanden. In Vlaanderen is ruwe smele globaal een 
zeer algemene soort (Rode lijst: momenteel niet bedreigd; KFK: 9; Regionale frequentie ecoregio 
Kempen: 30,6 %) (Van Landuyt et al. 2006). 
 
Klimop (Hedera helix) (bestand 1a, 2a, 2b, 2d, 2c, 2f) 

                                                      
6
 KFK staat voor kilometerhokfrequentieklassen. Dit is een zeldzaamheidsindex voor het gebied van de Atlas van 

de flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest. Hierbij krijgt elke soort een score die varieert van 0 (verdwenen 
sinds 1972) tot 10 (uiterst algemeen). 
7
 Het percentage geeft aan in hoeveel procent van de onderzochte kilometerhokken in de ecoregio Kempen de 

soort is gevonden. 
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Klimop is een groenblijvende, houtige klimplant die bij voorkeur groeit op zwak zure tot kalkrijke, matig 
droge tot matig vochtige gronden. De soort is schaduwminnend, maar kan ook in lichtrijke 
omstandigheden best lange tijd overleven. Op de bosbodem kan de soort echte tapijten vormen. Ook 
kan ze bomen en struiken koloniseren tot meer dan 20 meter hoog. Aangezien het een geliefde 
tuinplant is, groeit klimop veel in tuinen en parken, vaak in allerhande kweekvormen. Klimop is in 
Vlaanderen uiterst algemeen en nog steeds in uitbreiding (Rode lijst: momenteel niet bedreigd; KFK: 
10; Regionale frequentie ecoregio Kempen: 36,4 %) (Van Landuyt et al. 2006). 
 
Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum) (bestand 2a, 2e) 
Wilde kamperfoelie komt voornamelijk voor in (loof)bos op wat voedselarmere en zuurdere 
standplaatsen. Als liaan zoekt ze gewoonlijk de wat warmere en lichtrijkere bosrand op, waar ze 
uitbundig bloeit en tot zaadzetting komt. Donker bos wordt gemeden, maar in ijlere bossen groeit 
kamperfoelie vooral als niet-bloeiende bodembedekker. Op Vlaamse schaal is wilde kamperfoelie 
uiterst algemeen met als zwaartepunt de Kempen (Rode lijst: momenteel niet bedreigd; KFK: 10; 
Regionale frequentie ecoregio Kempen: 73,8 %) (Van Landuyt et al. 2006). 
 
Dalkruid (Maianthemum bifolium) (bestand 2b, 2e, 2f) 
Dalkruid groeit bijna uitsluitend in eerder donker bos op lemig zand, zandleem en leem die bovendien 
matig zuur tot zuur is. De soort is kalkmijdend. Dalkruid komt slechts uiterst zelden buiten het bos 
voor. In oude kasteelparken op zuurdere bodems treft men dalkruid geregeld aan, zij het een stuk 
minder dan lelietje-van-dalen, waarmee de plant ook in de natuur vaak samen voorkomt. Op Vlaamse 
schaal is dalkruid vrij algemeen (Rode Lijst: momenteel niet bedreigd; KFK: 6; Regionale frequentie 
ecoregio Kempen: 10,5 %) (Van Landuyt et al. 2006). 
 
Gewone salomonszegel (Polygonatum multiflorum) (bestand 1a, 2a, 2b, 2c, 2d, 2f) 
Gewone salomonszegel is een kenmerkende soort van al wat rijpere, humeuze bosbodems. Dikwijls 
groeit de soort in de schaduw of halfschaduw, maar ook op kapvlakten houdt ze behoorlijk stand. Ook 
in parkbossen is de soort vaak te vinden. Ze komt er vermoedelijk meestal van nature voor. In de 
Kempen groeit de soort vooral in de lemigere delen (Rode lijst: momenteel niet bedreigd; KFK: 9; 
Regionale frequentie ecoregio Kempen: 23,5 %) (Van Landuyt et al. 2006). 
 
Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) (bestand 2b, 2d, 2f) 
Adelaarsvaren is een varen van oude bossen op matig voedselarme, stikstofarme, droge, zure grond. 
Door het diep groeiende ondergrondse rizoom is de soort goed tegen allerlei bovengrondse 
milieuveranderingen bestand. Zo kan ze zich na boskap of brand soms massaal vermeerderen en 
gebieden koloniseren die vroeger door bos werden ingenomen. Adelaarsvaren is in Vlaanderen een 
algemene soort (Rode lijst: momenteel niet bedreigd; KFK: 8; Regionale frequentie ecoregio Kempen: 
35,5 %) (Van Landuyt et al. 2006). 
 

  
Bosanemoon (Anemone nemorosa) Dubbelloof (Blechnum spicant) 
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Lelietje-van-dalen (Convallaria majalis) Dalkruid (Maianthemum bifolium) 
  

  
Gewone salomonszegel (Polygonatum 
multiflorum) 

Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) 

  
Figuur 35: Enkele oudbosplanten die voorkomen in het projectgebied. © Plantengids KULeuven, Paul 
Busselen, http://www.kuleuven-kortrijk.be/bioweb. 

2.3.3.4.3 Merkwaardige bomen 

Monumentale bomen in parkgedeelte 
De monumentale bomen (omtrek > 3 meter) buiten bosverband werden opgemeten en aangeduid op 
Kaart 17. De boomsoort en omtrek worden weergegeven. 
 
Plusbomen: 
Het INBO heeft in 2003 enkele bomen uit het gemeentepark geselecteerd als plusbomen, dit zijn 
specimen van uitzonderlijke bosbouwkundige kwaliteit. In totaal gaat het om acht haagbeuken. Het is 
de bedoeling hiervan te stekken, te enten of zaad te verzamelen om een genenbank aan te leggen. 
De bomen werden op discrete wijze gemerkt. Enkele van deze haagbeuken staan in bestand 2a. 
 
Iep 
In het oosten van bestand 3a staat een meerstammige iepenboom (9 stammen).  

2.3.3.4.4 Autochtone bomen en struiken 

In het domein zijn geen bekende groeiplaatsen van autochtone bomen en struiken. 

2.3.3.5 VTA 

Een groot deel van de parkbomen (buiten bosverband) werd in oktober 2012 onderzocht op visueel 
waarneembare gebreken (Visual Tree Assessment – VTA). Ook enkele dikke bomen binnen de 
bosbestanden werden nader onderzocht op gebreken. De onderzochte bomen zijn aangeduid op 
Kaart 19. De VTA-verslagen van deze bomen zijn opgenomen in Bijlage 7. 
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Volgens de VTA-methode kunnen interne gebreken ontdekt worden aan de hand van signalen aan de 
buitenkant van de boom. Er wordt een grondig visueel onderzoek uitgevoerd. Men inventariseert de 
uitwendige kenmerken van interne mechanische defecten en symptomen van biotische of abiotische 
problemen. Hierbij wordt onder andere gelet op de aanwezigheid van schimmels, op het groeigedrag, 
de bladzetting, op vlekken of breuken van de bast of de stam, op vlekken op de bladeren, oude of 
nieuwe wonden, enz. Deze visuele beoordeling is slechts een hulpmiddel die toelaat bomen op een 
gestandaardiseerde wijze te beoordelen. De resultaten moeten steeds met de nodige voorzichtigheid 
en deskundigheid geïnterpreteerd worden. Een absoluut veilige boom bestaat niet: hij kan breken en 
schade veroorzaken zonder ook maar één mechanisch defect te vertonen.  
 
Een boom is een levend organisme en dit stelt grenzen aan de beoordelingsmogelijkheden. Inzicht 
verwerven in de standplaats en de gebeurtenissen die deze standplaats hebben beïnvloed is 
evenzeer van groot belang bij de beoordeling. Grondwerken en bodemverdichting kunnen de stabiliteit 
van een boom in gevaar brengen. Schade komt vaak pas vele jaren later aan de oppervlakte. 

2.3.4 Fauna 

In het kader van dit beheerplan werden enkel de amfibieën via fuiken geïnventariseerd. De overige 
faunagroepen werden niet gericht onderzocht. De onderstaande veldwerkgegevens voor deze 
groepen beslaan dus enkel waarnemingen die toevallig werden verzameld tijdens het uitvoeren van 
het terreinwerk voor dit rapport. Als aanvulling werden andere bronnen geraadpleegd, met name de 
verschillende beschikbare databanken (bv. Hyla-databank, Broedvogelatlas) en waarnemingen.be. 
Waarnemingen.be is een laagdrempelig systeem waar iedereen zonder systematische controle 
gegevens kan invoeren, waardoor rekening moet gehouden worden met een grotere foutenmarge. 

2.3.4.1 Amfibieën 

Tabel 17 bevat een overzicht van de waargenomen amfibieën binnen het projectgebied. In het kader 
van dit beheerplan werden de kasteelvijver en de vijf poelen via fuiken onderzocht (2 fuiken in de 
kasteelvijver en telkens 1 fuik per poel). In de kasteelvijver, poel 1 en poel 3 werden m.b.v. de fuiken 
geen amfibieën waargenomen. 
 
Tabel 17: Overzicht van de waargenomen amfibieën. Bron: 1. Fuikenonderzoek 15/05/2012, 2. Hyla-
databank, 3. Waarnemingen.be (m: mannetje; v: vrouwtje; juv: juveniel; ad: adult; ex: exemplaar). 

Plaats Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 

Aantal Datum Bron 

Kasteelvijver Roodwangschildpad Trachemys scripta 
elegans 

1 ex 13-04-2011 3  

Noordelijke 
ringgracht 

Geelwangschildpad Trachemys scripta 
troosti 

1 ex 27-08-2012 3  

Poel 2  
(bestand 2d) 

Bruine kikker Rana temporaria 2 juv 15-05-2012 1 

Bruine kikker Rana temporaria 2 ad 1-05-2006 2 

Alpenwatersalamander Ichthyosaura alpestris 1 v 1-05-2006 2 

Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris 1 m + 1 v 1-05-2006 2 

Poel 4  
(bestand 2d) 

Alpenwatersalamander Ichthyosaura alpestris 8 m + 5 v 15-05-2012 1 

Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris 1 m 15-05-2012 1 

Bruine kikker Rana temporaria 14 juv 15-05-2012 1 

Poel 5  
(bestand 3e) 

Alpenwatersalamander Ichthyosaura alpestris 1 m + 1 v 15-05-2012 1 

 
De waargenomen soorten hebben de Rode Lijst-status ‘momenteel niet bedreigd’ (Bauwens & Claus 
1996). De schildpadden zijn exoten. 



Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten 

DMN – Team Natuur en Landschap 52 augustus 2014 

2.3.4.2 Vissen 

Tabel 18 geeft een overzicht van de via fuiken gevangen vissen op 15-05-2012. Zowel de 
tiendoornige als de driedoornige stekelbaars komen algemeen voor. Ze hebben de Rode Lijst-status 
‘momenteel niet bedreigd’ (Vandelannoote & Coeck 1998). In poel 4 werden geen vissen gevangen. 
 
Tabel 18: Overzicht van de waargenomen vissen via fuiken op de kasteelvijver en de poelen.  

Plaats Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Aantal 

Kasteelvijver Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 2 

Poel 1 (bestand 2e) Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 11 

Poel 2 (bestand 2d) Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 2 

Poel 3 (bestand 2d) Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 2 

Poel 5 (bestand 3e) Driedoornige stekelbaars 

Tiendoornige stekelbaars 

Gasterosteus aculeatus 

Pungitius pungitius 

2 

1 

 
Tijdens het veldwerk werd op de kasteelvijver een grote koikarper (Cyprinus carpio carpio) 
waargenomen. Koikarpers zijn een kweekvariant van de gewone karper en komen veel voor in 
siervijvers. 

2.3.4.3 Vogels 

2.3.4.3.1 Broedvogels 

Volgens de Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002 (Vermeersch et al. 2004) waren er 
broedgevallen van boomklever (Sitta europaea) en groene specht (Picus viridis) binnen het 
projectgebied. Op de Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels uit 2004 behoren ze tot de categorie 
‘momenteel niet bedreigd’ (Vermeersch et al. 2004). 
 
De groene specht wordt voornamelijk aangetroffen in gebieden met een afwisseling van voldoende 
oude loofbomen (nestgelegenheid) en geschikte foerageergebieden zoals open bosgebieden, 
kleinschalig landbouwgebied, hoogstamboomgaarden en grote tuinen in een bosrijke omgeving 
(Vermeersch et al. 2004). De boomklever is een echte bosvogel met een duidelijke voorkeur voor 
oude loofbossen of parken met eik of beuk, vaak met een ondergroei van hazelaar. Het zijn 
holenbroeders die vaak oude spechtenholen gebruiken om in te nestelen (Vermeersch et al. 2004). 
 
Muskuseend heeft in 2009 gebroed met de parkeenden (Bron: waarnemingen.be). Sinds ongeveer 
10-15 jaar is een populatie halsbandparkiet aanwezig in het gemeentepark. Broedgevallen van deze 
soort in het park zijn mogelijk.  
 
Naar alle waarschijnlijkheid broeden er meer vogelsoorten in het gemeentepark. Bijkomende 
gegevens zijn echter niet voorhanden. 

2.3.4.3.2 Niet-broedvogels 

Op Waarnemingen.be werden in de periode 2007-2012 volgende vogelsoorten geregistreerd. 
Toevallige passanten en overvliegende soorten zijn niet opgenomen. 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 

Nijlgans
1
 Alopochen aegyptiaca Zwarte mees Periparus ater 

Muskuseend
1
 Cairina moschata Kuifmees Lophophanes cristatus 

Chileense smient
1
  Anas sibilatrix Koolmees Parus major 

Wilde eend Anas platyrhynchos Pimpelmees Cyanistes caeruleus 
Krooneend

2
  Netta rufina Staartmees Aegithalos caudatus 

Buizerd Buteo buteo Tjiftjaf Phylloscopus collybita 
Torenvalk Falco tinnunculus Zwartkop Sylvia atricapilla 
Boomvalk Falco subbuteo Grasmus Sylvia communis 
Waterhoen Gallinula chloropus Goudhaan Regulus regulus 
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Meerkoet Fulica atra Winterkoning Troglodytes troglodytes 
Houtduif Columba palumbus Boomklever Sitta europaea 
Halsbandparkiet

1
 Psittacula krameri Boomkruiper Certhia brachydactyla 

Oranjevleugelamazone
1
 Amazona amazonica Merel Turdus merula 

Bosuil Strix aluco Koperwiek Turdus iliacus 
Gierzwaluw Apus apus Zanglijster Turdus philomelos 
Ijsvogel Alcedo atthis Roodborst Erithacus rubecula 
Grote bonte specht Dendrocopos major Heggenmus Prunella modularis 
Groene specht Picus viridis Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea 
Gaai Garrulus glandarius Witte kwikstaart Motacilla alba 
Ekster Pica pica Vink Fringilla coelebs 
Zwarte kraai Corvus corone Groenling Carduelis chloris 
Kauw Coloeus monedula Sijs Carduelis spinus 
1
 exoot, 

2 
vrij tam, mogelijk ergens ontsnapt 

2.3.4.4 Zoogdieren 

Tabel 19 geeft een overzicht van de zoogdiersoorten in het projectgebied.  
 
Tabel 19: Overzicht van de waargenomen zoogdieren. Bron: 1. Veldwerk (2012), 2. Waarnemingen.be 
(periode 2005-2012), 3. Info gemeente. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst (Criel et al. 1994) Bron 

Egel Erinaceus europaeus momenteel niet bedreigd 2 
Eekhoorn Sciurus vulgaris momenteel niet bedreigd 1, 2 
Mol Talpa europaea momenteel niet bedreigd 1 
Bruine rat Rattus norvegicus momenteel niet bedreigd 1 
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus momenteel niet bedreigd 2 
Watervleermuis Myotis daubentonii momenteel niet bedreigd 2 
Ree Capreolus capreolus momenteel niet bedreigd 3 

2.3.4.5 Libellen 

Tabel 20 geeft een overzicht van de libellensoorten in het projectgebied. Door de aanleg van poelen 
en de heraanleg van de kasteelvijver werd het habitat voor libellen sterk uitgebreid. In totaal werden 
tot nu toe 23 soorten in het gemeentepark waargenomen.  
 
Tabel 20: Overzicht van de waargenomen libellen. Bron: 1. Veldwerk (2012), 2. Waarnemingen.be 
(periode 2009-2012). 3. Natuurpunt Schoten (periode 2007-2009). 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst (De Knijf 2006) Bron 

Houtpantserjuffer  Lestes viridis momenteel niet bedreigd 1, 2, 3 
Zwervende pantserjuffer Lestes barbatus momenteel niet bedreigd 3 
Gewone pantserjuffer Lestes sponsa momenteel niet bedreigd 3 
Tengere pantserjuffer Lestes virens zeldzaam 3 
Azuurwaterjuffer  Coenagrion puella momenteel niet bedreigd 1, 2, 3 
Watersnuffel Enallagma cyathigerum momenteel niet bedreigd 3 
Grote roodoogjuffer Erythromma najas momenteel niet bedreigd 2, 3 
Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum momenteel niet bedreigd 3 
Koraaljuffer Ceriagrion tenellum zeldzaam 3 
Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes momenteel niet bedreigd 1, 3 
Lantaarntje Ischnura elegans momenteel niet bedreigd 1, 2, 3 
Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula momenteel niet bedreigd 1, 2, 3 
Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea momenteel niet bedreigd 1, 2 
Bruine glazenmaker Aeshna grandis momenteel niet bedreigd 3 
Paardenbijter Aeshna mixta momenteel niet bedreigd 1, 2, 3 
Grote keizerlibel Anax imperator momenteel niet bedreigd 2, 3 
Smaragdlibel Cordulia aenea momenteel niet bedreigd 2 
Platbuik Libellula depressa momenteel niet bedreigd 2, 3 
Viervlek Libellula quadrimaculata momenteel niet bedreigd 2 
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum momenteel niet bedreigd 2, 3 
Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum momenteel niet bedreigd 2, 3 
Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum momenteel niet bedreigd 3 
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Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum momenteel niet bedreigd 1, 2, 3 

 
De twee soorten met als Rode Lijst ‘zeldzaam’ werden waargenomen in 2007. In Vlaanderen zijn 
beide beperkt tot de Kempen. Ze zijn gebonden aan oligo- en mesotrofe plassen en verwijderen zich 
meestal niet ver van het water (De Knijf et al. 2006).  

2.3.4.6 Dagvlinders 

Tabel 21 geeft een overzicht van de waargenomen dagvlinders in het projectgebied. In totaal werden 
13 soorten waargenomen. Het merendeel zijn algemeen voorkomende soorten, die geen specifiek 
soortgericht beheer vereisen. Een algemeen vlindervriendelijk beheer volstaat. 

 
Tabel 21: Overzicht van de waargenomen dagvlinders. Bron: 1. Veldwerk (2012), 2. 
Waarnemingen.be (periode 2008-2012). 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst (Maes et al. 2011) Bron 

Groot dikkopje Ochlodes sylvanus momenteel niet in gevaar 1, 2 
Groot koolwitje Pieris brassicae momenteel niet in gevaar 1, 2 
Klein koolwitje Pieris rapae momenteel niet in gevaar 1, 2 
Oranje luzernevlinder Colias croceus momenteel niet in gevaar 2 
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni Bijna in gevaar 2 
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas momenteel niet in gevaar 1, 2 
Boomblauwtje Celastrina argiolus momenteel niet in gevaar 2 
Icarusblauwtje Polyommatus icarus momenteel niet in gevaar 2 
Atalanta Vanessa atalanta momenteel niet in gevaar 1, 2 
Landkaartje Araschnia levana momenteel niet in gevaar 2 
Bont zandoogje Pararge aegeria momenteel niet in gevaar 1, 2 
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album momenteel niet in gevaar 1 
Dagpauwoog  Aglais io momenteel niet in gevaar 1 

 

2.3.4.7 Overige insecten 

Van de overige insectengroepen zijn weinig gegevens voorhanden. Tijdens het veldwerk voor dit 
rapport werden veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje (Harmonia axyridis) en zevenstippelig 
lieveheersbeestje (Coccinella septempunctata) waargenomen. 

2.3.5 Fungi 

Tabel 22 geeft een overzicht van de waargenomen fungi binnen het projectgebied. Het aantal 
gegevens van deze groep is beperkt. Onderstaande lijst geeft daarom een onvolledig beeld. 
 
Tabel 22: Overzicht van de waargenomen fungi. Bron: 1. Veldwerk 2012, 2. Waarnemingen.be 
(periode 2005-2012). 

Nederlandse 
naam 

Wetenschappelijke 
naam 

Datum Voorkomen 
(Gerhardt 2011) 

Rode Lijst (Walleyn 
& Verbeken 1999) 

Bron 

Geschubde 
inktzwam 

Coprinus comatus 16-11-2009 zeer algemeen / 2 

Grote kale 
inktzwam 

Coprinus 
atramentaries 

10-10-2009 zeer algemeen / 2 

Reuzenzwam Meripilus giganteus 10-10-2009 algemeen / 2 

Gewone 
zwavelkop 

Psilocybe fascicularis 11-09-2005 zeer algemeen / 2 

Gewone 
oesterzwam 

Pleurotus ostreatus 19-10-2012 algemeen momenteel niet 
bedreigd 

1 

Biefstukzwam Fistulina hepatica 19-10-2012 vrij algemeen / 1 

Schubbige 
bundelzwam 

Pholiota squarrosa 19-10-2012 algemeen / 1 

Echte 
honingzwam 

Armillaria mellea 19-10-2012 algemeen / 1 
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Vliegenzwam Amanita muscaria 19-10-2012 zeer algemeen momenteel niet 
bedreigd 

1 

2.3.6 Rode Lijst-soorten – beschermde soorten – PPS 

Rode Lijst-soorten 
In het gebied werden geen strikte Rode Lijst-soorten (categorieën ‘met uitsterven bedreigd’, ‘bedreigd’ 
en ‘kwetsbaar’) waargenomen. 
 
Beschermde soorten 
In september 2009 werd het “Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot 
soortenbescherming en soortenbeheer” van kracht. Het is een allesomvattend besluit dat de 
bescherming van zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, ongewervelde dieren, planten, 
korstmossen en zwammen regelt. Het voorziet in de gedeeltelijke omzetting van zowel de 
Vogelrichtlijn als de Habitatrichtlijn. 
De beschermde soorten zijn de soorten uit categorie 1, 2 en 3 van bijlage 1, waarbij de soorten van 
categorie 1 en 2 een basisbescherming hebben en de soorten van categorie 3 de strengste 
beschermingsregeling genieten. De concrete regeling en bepalingen zijn terug te vinden in het 
Soortenbesluit. Waargenomen soorten van categorie 3 binnen het projectgebied zijn gewone 
dwergvleermuis en watervleermuis. 
 
PPS 
Een soort wordt aangeduid als Provinciaal Prioritaire Soort indien voldaan wordt aan 2 voorwaarden: 
1) gekend areaal ligt voor minstens 33% in de provincie Antwerpen (en/of aantal bezette hokken 
verschilt significant van het verwachte aantal); 
2) de soort komt voor op Vlaamse of internationale Rode Lijsten en/of bijlage van Europese richtlijnen.  
 
Waargenomen PPS-soorten zijn gewone dwergvleermuis en watervleermuis. De ijsvogel is een PPS 
voor de broedvogels. 

2.4 Gevoerde beheer in het verleden 
 
1950: Aankoop kasteel en park door de gemeente Schoten. De verkoop behelst 

60 ha, waarvan een deel park wordt, een deel sportterreinen en een deel 
wordt verkaveld. 
 

2 juni 1957: Opening park met nieuw voetbalterrein via optocht van de plaatselijke 
jeugd. Bron: Heemkring Scot. 
 

1961: Aanleg tennisvelden 
 

7 september 1972: Kasteelbrand 
 

1976: Kasteelvijver uitgebaggerd en geruimd 
 

1979: Heropening kasteel na de brand 
 

2000: Windhoos raast door het park en richt stormschade aan. 
Aantal omgevallen grote bomen: 75 beuken, 6 zomereiken, 4 Amerikaanse 
eiken en 1 wilde kastanje. Aantal extra te kappen grote bomen wegens 
gevaar: 38 beuken, 17 zomereiken en 9 Amerikaanse eiken. Verder waren 

nog  150 kleinere bomen (berk, vogelkers, eik, els, lijsterbes,...) 
beschadigd of omgewaaid. 
 

2001: Zonnebrandbehandeling bij enkele beuken via het insmeren met kalkpasta 

en stamvoeding tot  12 m hoogte. Het gaat om beuken die voorheen in de 
schaduw stonden, maar door de stormschade plots in de volle zon zijn 
komen te staan. 
De beuk is door zijn dunne schors gevoelig voor de sterke zonnestraling en 
zonnebrand. De schors scheurt open en valt later af. Het levende hout sterft 
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af waardoor de kans op aantasting door houtrot-veroorzakende schimmels 
en andere ziekteverwekkers sterk toeneemt en de boom uiteindelijk sterft.  
 

februari 2002: Opmaak algemeen inrichtingsplan voor het gemeentepark door 
tuinarchitectenbureau Claes en Humblet. Een aantal van de elementen 
hieruit worden later uitgevoerd. 
 

winter 2002-2003: Herinrichting oostelijk deel gemeentepark na storm: 
- aanleg poelen 
- aanleg paden in silexkeien 
- aanleg noordelijke weg in dolomiet 
- aanplanten bosgoed (veldesdoorn, zwarte els, Amerikaans 

krentenboompje, haagbeuk, rode kornoelje, hazelaar, eenstijlige 
meidoorn, kardinaalsmuts, beuk, gewone es, hulst, wilde liguster, grauwe 
abeel, wintereik, zomereik, sporkehout, hondsroos, egelantier, gewone 
vlier, wilde lijsterbes, taxus, winterlinde, Gelderse roos) 

- aanplanten solitairbomen in open plekken (haagbeuk, winterlinde, 
zomereik, amberboom) 

- aanplant 10 grauwe abelen (Populus x canescens) langs voetbalterrein 
- inzaaien open plekken/graslanden 
 

juli 2003: Zonnebrandbehandeling beuken met kalkpasta: nabehandeling bij 15 
beuken en 2 nieuw te behandelen beuken. Een aantal geïsoleerde beuken 
die niet werden behandeld, vertonen reeds duidelijke 
zonnebrandverschijnselen en zullen spoedig afsterven. 
 

zomer 2003: Schade aan bomen tijdens opbouwwerken Wereld Festival van Folklore. De 
gemeente laat de bomen verzorgen door een externe firma. 
 

2003-2005 - Tweemaal per jaar onderhoud van bosgoed en heesters. Rond het 
bosgoed wordt het onkruid met de hand weggehaald. Dode planten 
verwijderen en vervangen. 

- Tweemaal per jaar maaien hooilandjes. 
 

voorjaar 2004: 
 

Restauratie Valkentoren 
- De buitenzijde wordt gekaleid of voorzien van een doorzichtige kalklaag in 

een ossenbloedrode kleur. De toren krijgt daardoor terug zijn originele 
kleur. 

- Aansluiten van telefoon, elektriciteit en waterleiding.  
- Plaatsen kerkuilennestkast op de zolder door leden van de 

Kerkuilwerkgroep. 
 

2004-2005: Plaatsen Heras hekwerken tijdens Wereld Festival om het verkeer te 
begeleiden en rond de containers om de kans op beschadigingen te 
verminderen. 
 

december 2006: Plaatsen nieuwe zit- en picknickbanken van gerecycleerde kunststof 
 

2007: Heraanleg grasvelden in het gemeentepark, evenementenweide 
 

mei-juni 2008: Laatste keer toelating aan Lijnvissersclub ‘De Vaartvrienden’ om 
viswedstrijden te organiseren op de kasteelvijver. 
 

2008: Plaatsen openbare verlichting in speeltuin 
 

winter 2008-2009: Heraanleg kasteelvijver. Ecologische inrichting met behoud spiegelvijver. 
- afvissen kasteelvijver 
- slibruiming van kasteelvijver en ringgracht en afvoer naar erkende 

stortplaats 
- verwijderen oude houten betuining van de kasteelvijver 
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- afschuinen oevers, voorzien van geotextiel en vooroeverbescherming met 
wilgentakken 

- aanplanten inheemse oever- en moerasplanten (watermunt, kattenstaart, 
gele lis, grote lisdodde, echte valeriaan, moerasspirea, koninginnenkruid, 
grote waterweegbree) 

- aanplanten groot hoefblad op oever 
- aanleg drijvend planteneiland 
- aanplanten waterplanten langs rand vijver en op het drijvende 

planteneiland (gele plomp, waterlelie, fonteinkruid) 
- plaatsen nieuwe damwand in ringgracht uit FSC-gelabeld Azobé-hout 
- restauratie sluismuurtjes 
- heraanleg dolomietpad rond de kasteelvijver 
- vervangen dolomietverharding t.h.v. de Riddershoeve en de brug door 

paarse klinkers 
- afbraak oude houten brug en plaatsen nieuwe stalen brug met loopdek in 

duurzaam hout t.h.v. de speeltuin 
- wegvangen tamme eenden 
- aanleg van fontein en twee beluchters voor een goede 

zuurstofhuishouding 
 

2010: Aanvraag van PPS (Petrochemical Pipeline Services) om 7 monumentale 
eiken boven pijpleiding te kappen. ANB geeft geen toestemming hiervoor 
en de aanvraag is ondertussen ‘on-hold’ gezet. 
Aangezien het park van Schoten geklasseerd is, zullen eerst door PPS  alle 
technische mogelijkheden dienen bekeken te worden om een mechanische 
bescherming te voorzien voor de pijpleiding. 
 

zomer 2010: Vervangen rieten dak Riddershoeve door de uitbater. 
 

winter 2010-2011: Inrichting directe omgeving Riddershoeve door de uitbater: 
- heraanleg terras 
- verwijderen haag die de Riddershoeve aan het zicht onttrok, zodat het 

nieuwe terras meer een eenheid vormt met de rest van het park 
- aanleg nieuwe beplantingen (veldesdoorn, liguster, haagbeuk, 

trompetboom, buxus, Lonicera nitida met daarin Cornus kousa 
‘Chinensis’, Pennisetum alo. ‘Hameln’, Osmanthus burkwoodii) 

- aanleg van een speeltuin naast het nieuwe terras voor kinderen jonger 
dan 6 jaar. De speeltuin bestaat uit acht kleurige toestellen in een grote 
zandbak. 

 

Jaarlijks regulier 
beheer sinds 2003 

- Maaien van gazons met een frequentie van zesmaal per jaar, in 
groeiseizoen maandelijks. Maaien op een gelijkmatige hoogte van 3 à 6 
cm. Het maaisel wordt dezelfde dag afgevoerd.  

- Maaien van hooilanden met een frequentie van tweemaal per jaar (juni, 
september). Het maaien gebeurt met een maaibalk met dubbele 
messenbalk of zwadmaaier. De maaihoogte bedraagt 6 à 10 cm. Het 
maaisel wordt na het maaien afgevoerd. 

- Maaien van hooiland langs bermen en wegen op dienstbevel met een 
frequentie van tweemaal per jaar. Het maaien gebeurt op een gelijkmatige 
hoogte van 10 à 12 cm. 

- Langs de wegen wordt een strook van 1 meter meermaals per jaar 
gemaaid op dienstbevel. Meestal 6 maal per jaar, in groeiseizoen 
maandelijks. Het maaisel wordt onmiddellijk na het maaien afgevoerd.  

 

2.5 Redenen van bescherming 
Volgens het Koninklijk Besluit van 11-09-1968 wordt het landschap beschermd om reden van zijn 
esthetische waarde. Het landschap wordt gevormd door het kasteel, duiventil en ingangspoort met het 
omliggend park te Schoten (uitgezonderd de sportterreinen, stadion en speelplein) (Bijlage 1). Artikel 
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3 van het beschermingsbesluit somt een aantal handelingen op die niet toegelaten zijn binnen het 
beschermd landschap (Bijlage 1).  
 
In hetzelfde besluit wordt het kasteel met duiventil en ingangspoort gerangschikt als monument om 
reden van zijn artistieke waarde. 

2.6 Toegankelijkheid: kansen en knelpunten 
Kaart 20 geeft een overzicht van de huidige recreatieve infrastructuur weer. 
 
Kansen 
- Het gemeentepark heeft vier ingangen en is daardoor goed bereikbaar voor de bezoekers.  
- Er is veel recreatieve infrastructuur aanwezig met speeltuin, horeca, toilet, zit- en picknickbanken, 

vuilbakken, schuilhut, dierenpark, loopparcours, wandelpaden, speelzone en sportvelden. De 
infrastructuur is over het algemeen goed onderhouden. 

- Speeltuin voor kinderen van 3 tot 12 jaar van de gemeente. Speeltuin voor jonge kinderen (0-6 jaar) 
naast het terras van de Riddershoeve. 

- Nieuw aangelegde wandelpaden in inert materiaal (silexkeien). 
- Herinrichting in 2002 heeft tot een gevarieerd park geleid met oud en jong bos, goed toegankelijke 

paden, poelen en open plekken. Ook de kasteelvijver werd in 2008 mooi heraangelegd. 
 
Knelpunten 
- De hoofdparking aan de Riddershoeve is in slechte staat. 
- Veel info- en verkeersborden aan hoofdingang Kasteeldreef. 

 
- Zwerfvuil in bos en ringgracht langs school. 
- Afvalcontainer in bosbestand 2a 

 
- Recreatieve druk op het park is groot, maar recreatievoorzieningen redelijk geconcentreerd. 
- Evenementen zorgen voor een grote extra druk op het park. Plaats en oppervlakte tenten bij 

evenementen herbekijken. 
- Evenementen leiden dikwijls tot beschadiging van grasveld en bomen.  

 
- Onverhard pad in bestand 2a is bij nat weer modderig op sommige plaatsen. Semi-verharding is 

mogelijk met een voorkeur voor hetzelfde materiaal waarmee de andere wandelpaden aangelegd 
zijn. 

 
- Loslopende en zwemmende honden en hun uitwerpselen. 
 
- De sportvelden nemen centraal in het park een grote plaats in maar dit is een restant uit het 

verleden. 
 
- De huidige officiële speelzone komt niet overeen met de plaats waar gewoonlijk gespeeld wordt 

(naast speeltuin). Veiligheidskappingen werden ook niet uitgevoerd. 
 

- Dierenpark: 
In het dierenpark lopen kippen, pauwen, geiten en herten rond. Het dierenpark neemt een vrij grote 
oppervlakte in achter het kasteel. De omheining en stal van de dieren zijn goed onderhouden. De 
bezoekers kunnen de geiten en kippen voederen. Het deel van de geiten is ook toegankelijk voor 
bezoekers op werkdagen van 8.30u tot 15.30u. Betreden van het perk is op eigen risico.  

 
Het grasveld waarop de dieren lopen, is volledig open getrappeld en bevat niet veel eetbaars meer 
voor de dieren. Het aantal dieren is duidelijk te groot voor deze oppervlakte. Het dierenperk is langs 
de volledige omtrek door bezoekers zichtbaar. Behalve in de stallen kunnen de dieren zich nergens 
terugtrekken voor een beetje rust. De dieren lijken wel in een goede gezondheid te verkeren. 

 
De geiten en herten hebben geen oormerk en zijn dus niet geregistreerd. Geiten moeten verplicht 
een oormerk hebben, voor herten is dit niet nodig als ze geboren zijn in het park. 
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De mest, het strooisel en overblijfselen van voeder wordt in het bos in bestand 2a gedumpt. Dit zorgt 
hier voor een uitloging van meststoffen naar de bodem met een verruiging van de vegetatie met 
brandnetels en braam tot gevolg.  

  
De vraag dient gesteld te worden of een dierenpark nog gewenst is binnen het gemeentepark. Het 
houden van dieren in een park is een vroegere gewoonte. Bij behoud van het dierenpark is 
registratie van de dieren nodig, wordt het aantal dieren best verminderd en moet een duurzame 
oplossing gezocht worden voor de mest. Best wordt ergens in het parkgedeelte een mestkuil 
ingericht of wordt de mest afgevoerd.  

2.6.1 Enquête gemeentepark 

Naar aanleiding van de Dag van het Park en in het kader van de opmaak van dit landschaps- en 
bosbeheerplan organiseerde de gemeente een beperkte enquête. Bezoekers van de Dag van het 
Park 2011 en 2012 konden de enquête invullen. Verder was ze ook in te vullen in de bibliotheek, aan 
de balie van de milieudienst en op de gemeentelijke website. Via deze enquête konden de gebruikers 
van het park hun mening kwijt over het park in de huidige toestand en meegeven hoe het er voor hen 
zou mogen uitzien in de toekomst. De vragenlijst is opgenomen in Bijlage 8. 
 
De meeste reacties kreeg de gemeente binnen naar aanleiding van de ‘Dag van het Park’, maar ook 
nadien kwamen nog reacties binnen via mail of via het loket. In totaal ontving de gemeente 72 
reacties. Omwille van het beperkt aantal deelnemers en de open vraagstelling betreft het geen 
statistisch correcte enquête en is ze ook niet representatief voor heel Schoten. Het is wel een handig 
hulpinstrument om te peilen naar de gevoeligheden en wensen rond het gemeentepark. 
 
De verwerking van de resultaten en alle geformuleerde opmerkingen zijn terug te vinden in Bijlage 8.  
 
Enkele algemene resultaten worden hieronder kort besproken. Zowel jonge als oudere mensen 
bezoeken het park. De meesten komen uit de directe omgeving (0-2 km). Zij bezoeken het park ook 
het vaakst. Het merendeel komt te voet of met de fiets. Het park wordt vooral bezocht voor volgende 
zaken: natuur, wandelen, rust, speeltuin, ontmoeting. Een aantal deelnemers gaven een lievelingsplek 
op: de herinrichting van het kathedraalbos werd hierbij het vaakst genoemd. Enkele deelnemers 
vinden het park mooi en aangenaam om in te vertoeven, ook het ecologische werd enkele keren 
aangehaald. Enkelen ergerden zicht aan te veel verkeer, loslopende honden, te veel sport en 
infrastructuur, te open of te weinig doorzicht door omheining voetbal. Enkele suggesties voor 
verbetering die werden aangehaald: meer natuur, verbeteren wandelpaden, meer avontuur en 
variatie, meer toezicht (verkeer, loslopende honden, sluikstort), minder auto’s en brommers, educatie, 
hondenweide.  

2.7 Opbrengsten en diensten 

2.7.1 Jacht en openbare houtverkoop 

In het projectgebied is er geen verpachting van jachtrechten. Er bestaan geen gegevens over 
houtverkoop. 

2.7.2 Kasteel, Riddershoeve en park 

Kasteel 
De lokalen van het kasteel worden verhuurd voor de organisatie van vergaderingen en culturele 
activiteiten (o.a. concerten, cursussen, tentoonstellingen, filmvoorstellingen, congressen, …) zowel 
met een openbaar als met een privékarakter. 
 
Uitbating Foyer De Kelder 
De uitbating van de foyer - cafetaria van het kasteel ‘De Kelder’ werd door de gemeente uitbesteed 
aan privépersonen. De uitbaters doen dit op zelfstandige wijze in opdracht van de gemeente. De 
uitbaters betalen aan de gemeente een jaarlijkse vergoeding. De uitbaters zijn tevens de conciërge en 
huisbewaarder van het kasteel.  
 
Concessie Gemeentelijk Cultuurcentrum Schoten 
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Concessie-overeenkomt tussen de gemeente Schoten en het Cultuurcentrum Schoten vzw voor het 
organiseren van activiteiten in het kader van cultuurspreiding, gemeenschapsvorming en 
cultuurparticipatie. De vzw voert de opdracht van het Gemeentelijk Cultuurcentrum Schoten uit. Deze 
overeenkomst werd in 2002 afgesloten voor onbepaalde duur. De gemeente stelt personeel, lokalen 
en uitrusting gratis ter beschikking van de vzw. Het Cultuurcentrum Schoten vzw is gevestigd in het 
kasteel. 
 
Concessie Riddershoeve 
De uitbating van de Riddershoeve werd in concessie gegeven aan de bvba Melkerij Schoten tot maart 
2028. Hiervoor betaalt de uitbater maandelijks een vergoeding aan de gemeente. De concessie omvat 
het gebouw en het terras. 
 
Wereldfestival van Folklore Schoten vzw 
Het Wereldfestival van Folklore huurt twee lokalen in het kasteel. De huurovereenkomst werd 
afgesloten voor onbepaalde duur met ingang van 1 januari 2009. De vzw betaalt een jaarlijkse 
geïndexeerde huurprijs aan de gemeente. 
 
Het Wereldfestival van Folklore werd opgericht in 1959 en vindt plaats in het gemeentepark. Het is 
een internationaal (openlucht)volksdans- en muziekfestival. Het is een amateurfestival en daarom in 
de eerste plaats bedoeld voor niet-professionele volkskunstgroepen van een hoog artistiek niveau. 
Het festival wordt ingezet met een feestmarkt in de Kasteeldreef en op zondag is er - bij droog weer - 
een optocht door de gemeente met alle deelnemende groepen. 
 
Het festival vindt elk jaar plaats, vanaf de vrijdag na de eerste zondag in juli, tot de vrijdag erop. Zes 
tot negen hoogstaande buitenlandse dansensembles brengen hun programma voor een publiek van in 
totaal 20 tot 25.000 toeschouwers. 
Bron: http://helloschoten.be/ 
 
Schilderskring Hoger Op 
De ‘Koninklijke Schilderskring Hoger Op’ huurt twee lokalen in het kasteel. De huurovereenkomst 
werd afgesloten voor onbepaalde duur met ingang van 1 juni 2006. De huurder betaalt een jaarlijkse 
geïndexeerde huurprijs aan de gemeente. 
 
De schilderskring werd opgericht in 1948 en verhuisde in 1953 naar het kasteel. Er wordt geschilderd 
met verschillende technieken of schildersprincipes. Het atelier bevindt zich op de zolder van het 
kasteel. Jaarlijks wordt een tentoonstelling gehouden, een schilderspicknick georganiseerd en aan 
culturele activiteiten deelgenomen (o.a. Dag van het Park, Roefel, cultuurdagen, …). Bron: 
http://users.telenet.be/hoger-op/ 
 
Voetbalvereniging Schoten S.K. 
De gemeente heeft met de vzw Koninklijke F.C. Schoten S.K. in 1998 een gebruiksovereenkomst 
afgesloten voor het gebruik van 3 voetbalterreinen en 1 oefenveldje binnen het gemeentepark. Ook 
een volledig uitgeruste sportaccommodatie (gedeelte van het nieuw clublokaal toegewezen aan 
voetbalvereniging K.F.C. Schoten S.K., het achterliggende sportpaviljoen en de tribune met 
opbergruimte) maakt deel uit van de overeenkomst. De vereniging betaalt hiervoor een jaarlijks 
vergoeding aan de gemeente die vastgelegd werd in de gebruiksovereenkomst, die afgesloten werd 
voor onbepaalde duur. 
 
Schoten Atletiek Vereniging 
De gemeente heeft met de ‘Schoten Atletiek Vereniging’ in 1998 een gebruiksovereenkomst 
afgesloten voor volgende voorzieningen: a) een volledig uitgeruste sportaccommodatie (gedeelte van 
het nieuwe clublokaal toegewezen aan Schoten Atletiek Vereniging), b) de atletiekaccommodatie met 
verlichting rond het hoofdvoetbalveld in het gemeentepark, c) een tribune met opbergruimte. Deze 
overeenkomst werd afgesloten voor onbepaalde duur. De vereniging betaalt aan de gemeente een 
jaarlijkse vergoeding die vastgelegd werd in de overeenkomst.  
 
Koninklijke Tennisclub Schoten 
De gemeente heeft met de ‘Tennisclub Schoten vzw’ een gebruiksovereenkomst afgesloten in 1997. 
Hierin wordt gesteld dat de gemeente voorziet in de noodzakelijke sportinfrastructuur met betrekking 
tot de tennissport. De sportinfrastructuur bevindt zich in het gemeentelijk park en bestaat uit volgende 
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voorzieningen: 4 tennisvelden van 36 x 60 m, 2 tennisvelden van 36 x 40 m, alle in open lucht op 
gravel; 1 oefenterrein met verticale wand (11 x 28 m) in open lucht op beton; 1 clubgebouw. De 
vereniging betaalt de gemeente een maandelijkse vergoeding. De overeenkomst loopt tot februari 
2020. 
 
Wielerwedstrijd Scheldeprijs 
In april vindt de internationale wielerwedstrijd Scheldeprijs plaats met aankomst in de late namiddag in 
het centrum van Schoten. Aan deze wedstrijd is ook een Scheldeprijs voor Wielertoeristen gekoppeld. 
De VIP-tent staat op het grasveld achter het kasteel. 
 
Zomeranimatie in het park van Schoten 
Startend met een optreden op 21 juli en tot aan de Park Happening worden op dinsdagavond films 
vertoond en op donderdagavond optredens georganiseerd op het toegangsplein voor het kasteel. De 
organisatie is in handen van de cultuurdienst in samenwerking met verschillende partners. 
 
Park Happening Schoten  
In augustus wordt dit familie-evenement met actieve attracties en muziekoptredens in het 
gemeentepark georganiseerd. De tent staat op het grasveld achter het kasteel. 

2.7.3 Bossen en klimaatsverandering 

De afgelopen decennia is er veel onderzoek gebeurd naar de relatie tussen klimaatsverandering en 
broeikasgassen. Broeikasgassen zorgen voor het ontstaan van het broeikaseffect. De concentratie 
aan broeikasgassen in de atmosfeer is sinds de industriële revolutie onder invloed van de mens 
bijzonder sterk gestegen door verbranding van fossiele brandstoffen. In een tijdspanne van 150 jaar 
wordt door de mens verbrand wat gedurende miljoenen jaren door de natuur is opgeslagen als 
steenkool, aardolie en turf.

8
 

 
Het broeikasgas CO2 wordt door planten opgenomen uit de atmosfeer. De klimaatconferenties 
erkennen de functie van bos als koolstofreservoir. Bossen kunnen koolzuurgas uit de atmosfeer 
opnemen en voor langere tijd vastleggen onder de vorm van hout.  
 
De CO2-opname voor de bosbestanden werd berekend volgens de richtlijnen voor nationale 
broeikasgasinventarissen

9
. Er werd hierbij aangenomen dat alle beboste oppervlaktes al 20 jaar 

bebost zijn. Bovendien werd aangenomen dat er geen veranderingen zijn opgetreden in de 
opgeslagen hoeveelheden koolstof in de ondergrondse biomassa, in de hoeveelheid dood organisch 
materiaal (gevallen bladeren en dood hout) en in de bodem. Alle bossen waarin de jaarlijkse groei van 
de vegetatie de geoogste volumes overschrijdt, nemen netto CO2 op.  
 
Voor de berekening van de CO2-opname van een bos werden de emissiefactoren van de 2006 IPCC 
Richtlijnen gebruikt. Volgens deze richtlijnen is elk gebied van minimaal 0,5 ha te beschouwen als een 
bos, wanneer het een kruinbedekking van meer dan 10% heeft en bestaat uit bomen met een 
potentieel om ter plaatse 5 m hoog te worden. Het kan een gesloten of open bos betreffen. Jonge 
planten en plantages zijn inbegrepen, evenals gebieden die normaal deel uitmaken van een bos en 
tijdelijk niet bedekt zijn, maar waarvan verwacht wordt dat het terug bos wordt. Dit is uitgebreider dan 
de definitie van bos in het kader van dit beheerplan. Om de berekening van de oppervlakte bos te 
vereenvoudigen werden in het kader van dit plan alleen de bosbestanden meegerekend. 
 
De jaarlijkse bovengrondse netto biomassagroei in natuurlijke gematigde oceanische bossen in 
Europa is volgens de 2006 IPCC Richtlijnen gelijk aan 2,3 ton droge stof per ha per jaar

10
. Doordat de 

bovengrondse biomassa in gematigde bossen 0,47 ton C per ton droge stof
11

 bevat, neemt één 
hectare bos bovengronds 3,96 ton CO2 op. In gematigd oceanische bossen in Europa ligt de 
verhouding tussen ondergrondse opslag van biomassa en bovengrondse opslag van biomassa tussen 

                                                      
8
 Bos & Groen, 2001, Bosbouw, Algemene begrippen, 92blz. 

9
 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 4 Agriculture, Forestry and Other 

Land Use - Chapter 4 Forest Land 
10

 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 4 Agriculture, Forestry and Other 

Land Use - Chapter 4 Forest Land - Table 4.9. 
11

 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 4 Agriculture, Forestry and Other 

Land Use - Chapter 4 Forest Land - Table 4.3. 
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0,2 en 0,46
12

. We kiezen voor een minimale verhouding van 0,2 om een overschatting van de CO2-
opname te vermijden. 
 
4,75 ton CO2(ha.jaar)

-1
 = (2,3 ton DS(ha.jaar)

-1
 x 0.47 ton C(ton DS)

-1
 x ((6+8+8) / 6)

13
) x 1,2 

 
Een natuurlijk gematigd oceanisch bos in Europa kan dus 4,75 ton CO2 per hectare en per jaar 
opnemen. Voor het projectgebied bedraagt de totale oppervlakte bos en houtige vegetaties 13,81 ha 
zodat het volgens deze berekening jaarlijks 65,6 ton CO2 opneemt. 

                                                      
12

 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 4 Agriculture, Forestry and Other 

Land Use - Chapter 4 Forest Land - Table 4.4. 
13

 Omzetting van g C naar g CO2 via de molmassa van de moleculen. 
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3 Knelpunten en ecologische samenhang 

3.1 Knelpunten 
De knelpunten die van toepassing zijn op het gemeentepark worden hieronder weergegeven per 
thema.  
 
Bestemming 
- Op het gewestplan loopt door het projectgebied een reservatiestrook voor de aanleg van een 

autoweg / spoorweg. Het tracé is één van de mogelijke oplossingen voor de verkeersknoop rond 
Antwerpen. Tot op heden is het nog niet duidelijk of dit tracé ook effectief gebruikt zal worden. Het 
staat echter vast dat de aanleg van dit traject een duidelijk negatief effect zal hebben op het 
gemeentepark. De concrete gevolgen ervan en de mitigerende maatregelen zullen echter 
onderzocht worden in de studies die gepaard gaan met de ontwikkeling van het tracé.  

 
Recreatiedruk 
- Het projectgebied ligt in een dichtbevolkte omgeving zodat het park veel gebruikt wordt als 

ontspanningsmogelijkheid. Ook de aanwezigheid van horeca, speeltuin en sportvelden zorgt voor 
een extra aantrekkingskracht. Zonering van de recreatie blijft een aandachtspunt, zodat de druk op 
de rest van het gebied beperkt kan blijven. 

- De jaarlijks georganiseerde evenementen in het kasteelpark zorgen voor een niet te onderschatten 
bijkomende recreatieve druk op het park. Daarbij werd in het verleden niet al te nauw gekeken naar 
de aanwezige vegetatie zodat beschadiging optrad.  

 
Toegankelijkheid 
- Het wandelpad in bestand 2a is heel modderig en vertoont sporen van te zwaar vervoer voor deze 

bodem. 
- Enkele zitbanken en vuilbakken zijn in slechte staat. 
- De hoofdparking aan de Riddershoeve ligt er slecht bij. 
- De ingang aan de Papenaardekensstraat geeft een slordige indruk. 
- Het grootste gedeelte van bestand 1a en het westelijk deel van bestand 2a zijn momenteel een 

officiële speelzone (Kaart 20). Het is echter vooral het deel van bestand 2a naast de speeltuin dat 
momenteel als speelbos gebruikt wordt. De noodzakelijke veiligheidskappingen voor een speelzone 
werden in het verleden niet uitgevoerd. 

 
Evenementen 
- De aan- en afvoer van materiaal voor evenementen met zwaar vervoer zorgt voor bodemverdichting 

op het grasveld achter het kasteel, de wegen en in de bosbestanden. Enkele recent aangeplante 
beuken aan de zuidkant van het grasveld, staan zo in een zone waar water stagneert wat zeker voor 
beuk slecht is. Het kapotgereden gras wordt telkens opnieuw ingezaaid maar krijgt onvoldoende de 
kans om te herstellen tot het volgende evenement.  

- Bij evenementen wordt er te dicht langs bomen gereden of worden constructies te dichtbij bomen 
geplaatst wat leidt tot een beschadiging van de wortels, stam en takken.  

- Er staat permanent een afvalcontainer ten zuiden van de evenementenweide in het bos in bestand 
2a. 

 
Honden 
- Loslopende honden: in het gebied is het verboden om je hond vrij te laten loslopen. Helaas negeren 

veel wandelaars dit verbod. Een mentaliteitsverandering is hier nodig. Loslopende honden verstoren 
de aanwezige fauna en flora en zijn een gevaar voor andere recreanten. 

- Zwemmende honden: sommige poelen worden gebruikt om de hond te laten zwemmen. Een 
verstoring van de poel op deze manier is niet gewenst. 

- Hondenuitwerpselen: doorheen het park liggen veel hondenuitwerpselen. Het park is echter geen 
openbaar hondentoilet. Ook hier is een mentaliteitsverandering nodig. 

 
Dierenpark 
- Het dierenpark neemt een vrij grote oppervlakte in op het terrein achter het kasteel. Het aantal 

dieren (kippen, pauwen, dwerggeiten, damherten) voor deze oppervlakte is duidelijk te groot. De 
bodem is volledig open getrappeld.  
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- De mest, het stro en het voederafval van de dieren wordt in het bos in bestand 2a gesmeten. 
 
Bewoning 
- De restant van de ringgracht in het noorden vertoont soms tekenen van organische bemesting. 

Mogelijk komt hier nog afvalwater van de huizen in. 
- Zwerfvuil en tuinafval wordt achtergelaten in het bos. Ook in de ringgracht aan de school ligt vrij veel 

restafval. 
 
Ecologie 
- De open plekken / graslanden worden beheerd met te zware machines. Dit leidt tot 

bodembeschadiging, bodemverdichting en stagnering van oppervlaktewater. 
- Bij de herinrichting in 2002 werden er in elke open plek en naast enkele poelen solitaire bomen 

aangeplant. Op termijn zal dit leiden tot veel schaduw en bladval op de open plek en in de poel. Dit 
zal een negatief effect hebben op de ontwikkeling van een bloemrijk hooiland. 

- De aanwezigheid van exoten die het voorkomen van inheemse soorten belemmeren (o.a. 
rododendron, Amerikaanse eik, Japanse duizendknoop). Op sommige plaatsen wordt de ondergroei 
praktisch volledig gedomineerd door rododendron. Deze exoot laat weinig groeimogelijkheden over 
voor andere inheemse planten. Anderzijds is deze soort erg geliefd bij het publiek. Drastisch 
verwijderen van rododendronbestanden ligt daarom zeer gevoelig. 

- Ook bij de fauna komen enkele exoten voor: koikarper in kasteelvijver, rood- en 
geelwangschildpadden in de kasteelvijver en restant ringgracht en een populatie halsbandparkieten 
in de oude beukenbomen.  

- De poelen groeien dicht omdat er te weinig water is in het park voor alle aangelegde poelen. 
- De ringgracht geeft een slechte visuele indruk. Er is veel bladval en schaduw van overhangende 

bomen. Ze slibt geleidelijk dicht. De restant in het noorden bevat reeds veel slib. 
- Er is geen duidelijke overgang tussen de bosbestanden en het park. Dit zorgt ervoor dat bij 

evenementen ver in het bos doorgedrongen wordt. Er wordt steeds meer ruimte van het bos 
ingenomen. Dit probleem situeert zich vooral tussen de bestanden 2b en 3b. 

- De compost- en mesthoop in bestand 2a zorgt voor aanrijking van de bodem wat leidt tot overmatige 
groei van bramen en brandnetels. 

 
Cultuurhistorische en landschappelijke aspect 
- In het gemeentepark staan vele afsluitingen (kasteelvijver, ringgracht aan speeltuin, parking en 

sportvelden). Dit zorgt visueel voor een harde barrière met de rest van het park. Deze afsluitingen 
zijn te verantwoorden ter hoogte van de speeltuin en het jeugdlokaal, maar op andere plaatsen lijkt 
een dergelijk hoge omheining minder aangewezen. 

- Het dierenpark neemt een grote oppervlakte in in het kasteelpark.  
- De oude monumentale beuken, eiken en platanen vormen een belangrijke esthetische en 

ecologische waarde voor het park. Op lange termijn zullen vele hiervan moeten gekapt/vervangen 
worden omwille van de veiligheid. Vervangen door jonge bomen is dan aangewezen. 

- Bij een VTA van de monumentale bomen rond het park is gebleken dat vele dood hout in de kroon 
hebben wat voor de veiligheid zou moeten verwijderd worden. 

- De open structuur tussen de sportvelden en het kasteel zorgt ervoor dat het kasteel van op afstand 
goed te zien is als bouwkundig element in het gebied. Vanaf het kasteel kan deze sportinfrastructuur 
mogelijk storend werken.  

- Een aantal zichtassen dreigen te verdwijnen door aanplant van bomen. Bij nieuwe aanplantingen is 
het van belang dat de bestaande zichtassen behouden worden.  

- Er staan restanten van hakhoutbeheer in bestand 1a. Cultuurhistorisch en ecologisch heeft hakhout 
een bijzondere betekenis. Het is echter niet altijd mogelijk om oude hakhoutstoven terug in gebruik 
te nemen. Plaatselijk in de recent aangelegde bestanden terug hakhout invoeren is wel mogelijk. 

- Struiken in snoeivorm rond het ingangsplein zijn zeer arbeidsintensief.  

3.2 Ecologische samenhang 
- Het projectgebied bevat vele oude bomen met holtes. Hiervan kunnen verschillende bosvogels 

(boomklever, boomkruiper, spechten) en vleermuizen gebruik maken als nestplaats, winter- of 
zomerverblijf. 

- Het gebied vertoont een afwisseling van oude en jonge bosbestanden. Oude monumentale bomen 
herbergen een belangrijke ecologische, cultuurhistorische en dendrologische waarde. De jonge 
bestanden hebben een zeer dichte vegetatie en zorgen voor dekking van aanwezige fauna. Via 
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dunning en hakhoutbeheer zal meer licht tot op de bodem komen waardoor zich een waardevolle 
kruidlaag kan ontwikkelen. 

- Hakhout langs de rand kan zorgen voor meer licht en minder bladval in de ringgracht. 
- Verspreid komen in de oude bosbestanden een aantal oudbosplanten (o.a. gewone salomonszegel, 

dalkruid) voor. Vooral voor bosplanten is veelvuldig aangetoond dat er een duidelijk verband bestaat 
tussen de landgebruiksgeschiedenis en het actuele voorkomen van soorten (den Ouden et al. 2010). 

- Poelen met voldoende open water en in de nabijheid bos zijn een goed biotoop voor amfibieën. 
- De aangelegde poelen en heringerichte kasteelvijver zijn een belangrijke biotoop voor libellen. 
- De hooilanden kunnen zich ontwikkelen tot een insectenvriendelijk biotoop als ze een aangepast 

beheer krijgen (gefaseerd maaien, geen zware machines, beperken bladval). 
- Bij de heraanleg in 2002 werden langs de wegen, open plekken, poelen en de ringgracht randzones 

aangelegd. Deze bestaan uit een struikengordel met een breedte van ongeveer 10 meter. Langs de 
wegen en interne grachten werd ook een zoom behouden (ongeveer 2-5 m breed) met 
grassen/kruiden. Op die manier zijn reeds vele bosranden aanwezig binnen het projectgebied. Via 
een gefaseerd maai- en kapbeheer zullen deze in stand gehouden worden. 

- Exoten kunnen het ecologisch evenwicht verstoren waardoor bestrijding nodig is of toch tenminste 
uitbreiding moet voorkomen worden. 
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4 Visie, streefbeeld en beheerdoelstellingen 

4.1 Beheerdoelstellingen m.b.t. de landschappelijke en cultuurhistorische 
functie 

Behoud van de parkstructuur en de bestaande zichtassen 
De historische waarde van het beschermd landschap omvat het kasteel met vijver en omliggende 
grasvelden, ringgracht, monumentale bomen en oude bosbestanden. Het park vertoont kenmerken 
van de Engelse landschapsstijl. Het is daarom van belang om de structuur van het park te behouden. 
Inrichting en onderhoud moet steeds gebeuren met respect voor het oorspronkelijke karakter van het 
landschap. 
 
Het park direct rond het kasteel wordt gekenmerkt door een open structuur met kort gemaaid 
grasveld. Dit wordt regelmatig gemaaid zodat de karakteristieke parkstijl van kort gemaaide, egale 
gazons behouden blijft. Langs de rand staan verspreid bomen en bomengroepen. Aan de voorkant 
van het kasteel staan enkele in vorm geschoren sierstruiken.  
 
De structuur van het park wordt zoveel mogelijk behouden. Het wijzigen van het uitzicht en de 
structuur is niet gewenst. Bij werken is er aandacht voor bestaande zichtassen. 
 

 wenselijkheid: zeer hoog 
 haalbaarheid: gemakkelijk, maar nooit uit het oog verliezen bij werkzaamheden 

 
Behoud bomengroepen / solitaire bomen in het park 
De aanwezige bomen en boomgroepen in het parkgedeelte (buiten bosverband) worden behouden 
zolang de veiligheid dit toelaat. Vooral de oude, monumentale bomen zijn belangrijk. Ter vervanging 
van deze oude bomen worden in de omgeving tijdig nieuwe bomen geplant zonder dat ze elkaar 
hinderen in de groei. Ook kan er op dezelfde plaats een nieuwe boom aangeplant worden na 
verwijderen afgestorven boom. Bij het aanplanten van bomen elders dient er voor gezorgd te worden 
dat de bestaande zichtassen behouden worden. Ondoordachte aanplant van bomen op de graslanden 
kan het zicht vanuit het park op het kasteel of vanaf het kasteel op het park ontnemen. Bij heraanplant 
wordt er gekozen uit de momenteel aanwezige soorten (beuk, zomereik, plataan, Hollandse linde, 
paardenkastanje, tamme kastanje, gewone esdoorn, haagbeuk). Op de langere termijn is er dus 
behoud van de aanwezige solitaire bomen / boomgroepen. De structuur en zichtassen binnen het park 
worden daarbij behouden. 

 wenselijkheid: zeer hoog 
 haalbaarheid: gemakkelijk 

 
Vrijstellen bomen binnen parkgedeelte 
Het beheer dient erop gericht te zijn om de bestaande of aan te planten bomen ten volle tot hun recht 
te laten komen. Concreet betekent dit in hoofdzaak het voorzien van voldoende groeiruimte om 
volledige kroonontwikkeling mogelijk te maken. Voor elke boom of bomengroep wordt vastgesteld of 
deze moet worden vrijgesteld van omringende beplanting. 
 
Langs de zuidrand van het grasveld achter het kasteel staan momenteel enkele bomen erg dicht op 
elkaar. De locatie krijgt hierdoor een erg donkere indruk en de aanwezige bomen kunnen niet 
voldoende uitgroeien. Best worden hier een aantal naaldbomen gekapt zodat de aanwezige beuken 
vrijgesteld worden. 
 

 wenselijkheid: hoog 
 haalbaarheid: gemakkelijk 

 
Bescherming bomen in parkgedeelte 
Om beschadiging van de boom bij beheerwerken (bv. maaien), bij betreding of bij berijding tijdens 
evenementen te verhinderen, wordt een zone rond de boom afgeschermd met een laag houten 
hekwerk. Deze zone is minimaal gelijk aan de kroonprojectie. Tegelijkertijd worden zo de recreanten 
beschermd tegen vallende takken. De begroeiing in deze zone wordt maximaal 2 maal per jaar 
gemaaid. De afgevallen bladeren kunnen binnen dit hekwerk verzameld worden. Dit geldt in de eerste 
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plaats voor de (monumentale) bomen op of nabij de evenementenweide. Ook elders kan dit toegepast 
worden. 

 wenselijkheid: hoog 
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Behoud landschappelijke elementen 
Het beschermd landschap dankt zijn landschappelijke waarde aan de aanwezigheid van oude 
monumentale bomen, oudbosplanten en de grote afwisseling aan landschappelijke elementen (oud - 
jong bos, open - dicht bos, open plekken, poelen, grasvelden, bomengroepen). Deze afwisseling geeft 
het gebied een grote attractiviteit. Het beheer is erop gericht om deze variabiliteit zo veel mogelijk te 
behouden. 
 
De bosbestanden bestaan uit waardevolle oude beuken- en eikenbomen. Een deel van het bos werd 
in 2002 heringericht met aandacht voor open plekken en poelen. Het vellen van gezonde bomen en 
het beschadigen van de boom-, struik- en kruidlaag zijn uit den boze. De oude bomen worden 
behouden, zoalng de veiligheid dit toelaat. 
 
Door hun sterke concurrentiekracht vormen enkele exoten monotone vegetaties. Het beheer moet 
gericht zijn op het verminderen van de negatieve invloed van uitheemse woekerende plantensoorten 
op de diversiteit. Buiten bosverband kunnen een aantal exoten aanwezig blijven. 
 

 wenselijkheid: hoog 
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Heraanplant en heraanleg ingang Papenaardekensstraat 
De ingang langs de Papenaardekenstraat geeft een rommelige indruk. Langs deze ingang wordt ook 
veel materiaal voor evenementen aan- en afgevoerd. Hierdoor zijn enkele bomen die vlak naast de 
toegangsweg geplant werden, reeds beschadigd. De beschadigde bomen worden daarom gekapt, de 
weg wordt duidelijk afgebakend met een laag hekwerk en het bosbestand aan de ingang wordt 
opnieuw aangeplant met inheems materiaal. 
 
Aan de oostelijke kant van de ingang wordt het bosbestand ook opnieuw aangeplant met inheems 
materiaal. De overgang van park naar bos is hier zeer open, waardoor recreatie ver in het bosbestand 
doordringt. Aanplanting met bosgoed is daarom gewenst. Op de grens met bestand 3b wordt een 
bosrand aangelegd. 
 

 wenselijkheid: hoog 
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Onderhoud beplanting toiletgebouw 
De zone in de onmiddellijke omgeving van het toiletgebouw is begroeid met enkele bomen / struiken. 
De ondergroei wordt periodiek gemaaid (max. driemaal per jaar). 

 wenselijkheid: gemiddeld 
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Verminderen van de hoeveelheid afsluitingen 
In het projectgebied staan vele afsluitingen die een harde barrière vormen binnen het park en een 
storende indruk geven. Omwille van de veiligheid zijn sommige afsluitingen te verantwoorden (bv. ter 
hoogte van de speeltuin). Voor andere is de functie eerder onduidelijk. Als de huidige afsluitingen in 
verval geraken, is evaluatie nodig en dient men zich de vraag te stellen of vervanging wel noodzakelijk 
is. Indien toch afsluitingen nodig zijn, is een lager en meer natuurlijk hekwerk aangewezen. Een 
uniforme keuze in afsluitingen met duurzame houtsoorten geniet de voorkeur. 

 wenselijkheid: gemiddeld 
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Onderhoud en herstel ringgracht 
In de ringgracht ter hoogte van de kasteelvijver werd in 2008 het slib geruimd en een nieuwe 
oeverwand geplaatst. Ook elders vertoont deze ringgracht een sliblaag. Omwille van de 
cultuurhistorische waarde van deze ringgracht is het behoud ervan belangrijk. Het verwijderen van het 
slib en het verminderen van de bladval zijn dan ook van belang.  
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Slibverwijdering zal in eerste instantie gebeuren in de noordelijke restant van de ringgracht. Deze 
noordelijke tak is bijna volledig dichtgeslibd en ligt grotendeels in de schaduw. Slibruiming zal een 
gunstige invloed hebben op de waterkwaliteit en ecologische ontwikkeling. De oevers worden zo 
natuurlijk mogelijk ingericht. Dit is mogelijk voor de zuidelijke oever. De noordelijke oever vormt de 
grens met privé-tuinen waardoor een natuurlijke inrichting hier moeilijker is en afhankelijk van de 
privé-eigenaars. 
 
Voor het verminderen van de bladval zullen sommige van de naastliggende bomen op de zuidelijke 
oever periodiek teruggezet worden via een hakhoutbeheer. De grotere bomen (overstaanders) mogen 
behouden blijven. De start van dit hakhoutbeheer zal samenvallen met de slibverwijdering uit de 
ringgracht. 
 

 wenselijkheid: hoog 
 haalbaarheid: doenbaar, maar slibruiming is vrij duur 

 
Beheer oevers kasteelvijver en ringgracht 
De oever van de kasteelvijver werd in de winter van 2008-2009 op een natuurlijke manier heringericht. 
Het beheer zal eruit bestaan om deze oever periodiek en gefaseerd te maaien, waarbij het maaisel 
wordt afgevoerd. Ook het aangelegde planteneiland in de kasteelvijver wordt periodiek gemaaid. 
 
De oever van de ringgracht wordt periodiek en gefaseerd teruggezet door de bomen en struiken te 
kappen (conform hakhoutbeheer) met behoud van enkele overstaanders. Hierdoor vermindert de 
bladval en de beschaduwing van de ringgracht. 
 

 wenselijkheid: hoog 
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Onderhoud overige grachten 
De meeste grachten in het park zijn ten minste watervoerend tijdens de wintermaanden. Enkele staan 
het ganse jaar droog. Tijdens het vegetatieseizoen groeien enkele grachten dicht met riet en lisdodde 
omwille van het gebrek aan water. De vegetatie in deze grachten wordt eenmaal per jaar gemaaid 
waar nodig. 
 
Om lokaal voor langere tijd meer water te behouden, kunnen er kleine stuwen geplaatst worden op de 
grachten. Minder beheer en een betere biotoop voor watergebonden fauna en flora kunnen het gevolg 
zijn.  
 

 wenselijkheid: gemiddeld 
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Herstel gracht 
Op de Vandermaelenkaart (Kaart 8.2) loopt een extra gracht in het westelijk deel van het park die een 
verbinding maakt tussen het noordelijke en zuidelijke deel van de ringgracht. Deze gracht is nog 
gedeeltelijk te herkennen in het landschap (als brede greppel op de grens van bestand 2a – 3a t.h.v. 
de speeltuin). Omwille van de cultuurhistorische waarde wordt deze gracht over de volledige lengte 
opnieuw open gemaakt.  

 wenselijkheid: gemiddeld 
 haalbaarheid: doenbaar langs de speeltuin, mogelijk moeilijk in het bosgedeelte 

 
Onderhoud grasvelden / gazons 
Binnen het gemeentepark liggen een aantal grasvelden die een intensief maaibeheer krijgen. In de 
regel worden ze zesmaal per jaar gemaaid, nl. maandelijks tijdens het groeiseizoen. De grasvelden 
zijn vrij toegankelijk en mogen ook gebruikt worden als lig- of speelweide. De grasvelden hoeven 
echter niet over de volledige oppervlakte hetzelfde beheer te krijgen. Een intensief maaibeheer leidt 
tot een nivellering van de vegetatiestructuur en een lage soortendiversiteit. Er kan een meer 
gevarieerd en natuurgericht beheer worden nagestreefd. Er kan geëxperimenteerd worden met 
grashoogte, bv. een afname van de maaifrequentie. Zo zijn minder frequent gemaaide stroken 
langsheen de bosranden aan te raden (bv. randen van grasveld G4 en G5). Ook de datum van de 
eerste maaibeurt kan doorgaans naar achter worden geschoven. 
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 wenselijkheid: gemiddeld 
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Onderhoud hagen / siervormen 
Binnen het park zijn er op een aantal plaatsen hagen en sierbeplantingen aanwezig (bv. omgeving 
kasteel). Hier wordt het regulier onderhoud verder gezet zodat ze hun vorm / functie blijven behouden. 

 wenselijkheid: hoog 
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Aandacht voor archeologisch erfgoed 
Bij de beheerwerken dient rekening gehouden te worden met de potentiële aanwezigheid van 
archeologisch erfgoed. Met het oog op eventuele archeologische elementen in de ondergrond dient bij 
beheer steeds een zo beperkt mogelijke verstoring van de ondergrond vooropgesteld te worden. 
Indien er toch een grote verstoring (bv. grondverzet) gepland wordt, kan men voorafgaand aan de 
werkzaamheden een archeologische toets door middel van een vooronderzoek laten uitvoeren. 
 
Het archeologiedecreet en het archeologiebesluit (decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming 
van het archeologisch patrimonium en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot 
uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch 
patrimonium) leggen de verantwoordelijkheid voor het archeologisch erfgoed bij de eigenaars en 
gebruiker. Zij dienen de archeologische monumenten te bewaren en te behoeden voor beschadiging. 
Indien dit niet ‘in situ’ kan, moet dit ‘ex situ’ gebeuren, via een opgraving. Voor advies i.v.m. 
beheerwerken met ingrepen in de bodem en/of met consequenties voor de bodem kan contact 
genomen worden met de archeologen van de dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen. 

4.2 Beheerdoelstellingen gebouwenpatrimonium 
Diverse bouwkundige elementen hebben een historische waarde en leveren een belangrijke bijdrage 
aan de esthetische beleving van het park. 
 
Behoud en onderhoud van de historische gebouwen 
Enkele gebouwen in het park (kasteel, Riddershoeve, duiventoren, toegangpoort) hebben een 
historische waarde of hebben minstens nog elementen die verwijzen naar hun historiek. Deze 
gebouwen maken deel uit van het landschap en zijn bij voorkeur in hun huidige staat te behouden. 
Herstellingen moeten steeds gebeuren met respect voor het oorspronkelijk ontwerp en met 
gebruikmaking van dezelfde materialen. 

 wenselijkheid: zeer hoog 
 haalbaarheid: duur 

 
Behoud en onderhoud van kleine bouwkundige elementen 
Kleine bouwkundige elementen (sluismuurtjes, kapel) maken deel uit van het park en moeten dus ook 
de nodige aandacht krijgen om verval tegen te gaan. De sluismuurtjes werden in 2008 nog 
gerestaureerd. De zuidelijke oever van het oostelijke muurtje kalft echter af. Herstel van de oever is 
hier nodig om erosie tegen te gaan. 

 wenselijkheid: hoog 
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Behoud en onderhoud overige gebouwen (sportgebouwen, jeugdlokaal, kinderopvang) 
De overige gebouwen krijgen het nodige onderhoud en mogen hun functie blijven vervullen. Bij 
stopzetting van de huidige activiteit is een andere invulling mogelijk, maar de impact op het 
beschermd landschap mag hierdoor niet vergroten. 

 wenselijkheid: gemiddeld 
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Landschappelijke inpassing van de sportgebouwen en sportterreinen 
Hoewel de sportterreinen buiten het beschermd landschap vallen, dient er bij het gebruik en de 
huidige en toekomstige bestemmingen rekening gehouden te worden met de lanschappelijke 
inpassing ervan. Via een aantal beplantingen zijn de sportgebouwen en -terreinen grotendeels aan het 
zicht onttrokken. Deze buffering zal behouden blijven. Extra afscherming van de westelijke 
voetbalterreinen is niet noodzakelijk. Het park zou hierdoor een te gesloten en te kleine indruk kunnen 
krijgen. 
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 wenselijkheid: gemiddeld 
 haalbaarheid: eenvoudig 

 
Landschappelijke inpassing van parkgebouwen of -parkelementen 
Storende elementen kunnen aan het oog onttrokken worden door een groenbuffer. Tot de ‘storende’ 
elementen kunnen bv. toiletgebouw, groenafvalhopen, compost- of mesthoop en vuilbakken horen.  

 wenselijkheid: gemiddeld 
 haalbaarheid: doenbaar 

4.3 Beheerdoelstellingen m.b.t. de ecologische functie en doelsoorten 
Beheer oud bomenbestand 
Oude bomen hebben een belangrijke ecologische waarde. Dergelijke bomen zijn voor bepaalde 
diersoorten (bv. vogels, vleermuizen) van groot belang, vooral exemplaren met nestplaatsen of holten. 
Daarnaast zijn oude, aftakelende bomen vaak grillig van vorm en daardoor fraai van uiterlijk en bieden 
daarmee extra belevingswaarde aan wandelaars en natuurliefhebbers. Voor bomen in een 
parkomgeving is echter het veiligheidsaspect belangrijker dan de natuurwaarde. Afstervende bomen 
zijn mogelijk onveilig, in het bijzonder in een vergevorderd stadium.  
 
In het park staan verschillende oude bomen, zowel binnen als buiten bosverband. Het beheer is erop 
gericht de oude bomen zo lang mogelijk te bewaren en op een natuurlijke manier te laten aftakelen. 
Dit gebeurt zolang de veiligheid van de bezoeker niet in het gedrang komt. De bomen kunnen 
eventueel getopt worden en als staande dode bomen achterblijven. Ook deze maatregel is afhankelijk 
van de veiligheid. 
 

 wenselijkheid: zeer hoog 
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Opsporing van gevaarlijke bomen 
Om de conditie van de bomen te evalueren is een jaarlijkse controleronde nodig. Een veelgebruikte 
methode is "Visual Tree Assessment" (VTA), waarbij de conditie van een boom beoordeeld wordt op 
basis van uiterlijke kenmerken, zoals aantasting door parasieten, bladstand, wonden, holten enz. 

 wenselijkheid: zeer hoog 
 haalbaarheid: vrij duur, maar kan in eigen beheer na volgen geschikte opleiding 

 
Aandacht voor aanwezige flora  
In het projectgebied is waardevolle flora (bv. oudbosplanten) aanwezig. Het beheer zal erop gericht 
zijn om de gewenste planten te behouden en liefst nog de populaties te doen uitbreiden. Ongewenste 
soorten zoals exoten worden verwijderd of beperkt.  
 
Het wijzigen van de vegetatie moet ten allen tijde voorkomen worden, vooral op de plaatsen met 
oudbosplanten en in de open plekken. Het beheer van de open plekken dient te gebeuren met 
aangepaste machines. Het spontaan ontwikkelen van de vegetatie in de bosbestanden geniet de 
voorkeur, maar kunstmatige aanplantingen kunnen sneller een bosbeeld geven. Aanplantingen binnen 
bosverband gebeuren met inheems materiaal en indien beschikbaar, met autochtoon materiaal. 
Bodemverdichting en schade aan bosplanten door beheerwerken moet vermeden worden. 
 

 wenselijkheid: zeer hoog 
 haalbaarheid: doenbaar mits goede afspraken bij het uitbesteden van beheer 

 
Beperken agressieve exoten 
Streek- en standplaatseigen vegetaties worden soms verdrongen door woekerende uitheemse 
soorten (invasieve exoten). Deze probleemsoorten moeten afdoende bestreden en beheerst worden 
om uitbreiding van het probleem en de daaruit volgende negatieve impact op de biodiversiteit te 
voorkomen. Het volledig verwijderen of zo goed mogelijk terugdringen van exoten moet voorkomen 
dat de natuurlijke inheemse vegetatie verdrongen raakt. Bij alle ingrepen in en om het beschermd 
landschap (graafwerken, ruimingen) moet aandacht uitgaan naar het verhinderen van verdere 
verspreiding van exoten. Tevens is een efficiënte bestrijding niet mogelijk wanneer ze beperkt blijft tot 
het projectgebied zelf. Er moet dus ook aandacht gaan naar sensibilisatie en preventie. 

 wenselijkheid: zeer hoog 
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 haalbaarheid: bestrijding moeilijk en arbeidsintensief, langdurige nazorg en opvolging vereist; 
sensibilisatie gemakkelijk 

 
Wegvangen rood- en geelwangschildpadden 
Naast planten kunnen uitheemse diersoorten ook een negatieve invloed op de lokale soortenrijkdom 
uitoefenen. De aanwezige schildpadden zijn exoten en zitten in de kasteelvijver en de noordelijke 

ringgracht. Ze worden best verwijderd omdat hun dieet erg uitgebreid is. Het bestaat uit waterplanten, 
eitjes, larven en jonge exemplaren van vissen en amfibieën. De aanwezigheid van deze soorten zet 
ook aan tot het bij plaatsen van andere exoten. 

 wenselijkheid: hoog  
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Aandacht voor vleermuizen 
Bij het beheer van het gebied wordt rekening gehouden met het voorkomen van vleermuizen: het 
behoud van voldoende holle bomen, beperken van de verlichting in en rond het park waar mogelijk, 
nagaan of er vleermuizen aanwezig zijn vooraleer bomen gekapt worden.  

 wenselijkheid: hoog 
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Bevorderen van kennis over aanwezige soorten 
Monitoring is nuttig om na te gaan of het beheer de aanwezige flora en fauna in stand houdt of 
bevordert. Het doel van monitoring is om het beheer tijdig bij te sturen indien nodig. Bij kappingen is 
het bijvoorbeeld belangrijk te weten of er vleermuizenkolonies aanwezig zijn in de bomen. Bij 
ruimingen is het dan weer van belang te weten of er kwetsbare soorten voorkomen in het te ruimen 
gedeelte, enzovoort. 

 wenselijkheid: gemiddeld 
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Beperken van waterfauna (watervogels, vissen) indien nodig 
Bij de herinrichting van de kasteelvijver tijdens de winter 2008-2009 werden de vele tamme eenden en 
vissen weggevangen. Het is de bedoeling om de aantallen hiervan zo laag mogelijk te houden. Teveel 
eenden of ganzen zorgen voor een te hoge bemestingsdruk en te grote begrazingsdruk op de 
kasteelvijver. Ook een groot aantal vissen (bv. koikarpers) kunnen een negatief effect hebben op de 
aanwezige waterplanten. Als de aantallen opnieuw te groot zouden worden, worden ze terug 
weggevangen.  
 

 wenselijkheid: hoog 
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Geen gebruik van pesticiden 
Binnen het bosgebied en beschermd landschap wordt er geen gebruik gemaakt van pesticiden. Er 
wordt een uitzondering gemaakt voor de bestrijding van exoten met glyfosaat. Het gebruik van 
glyfosaat is echter de laatste optie bij exotenbestrijding omwille van de mogelijke negatieve effecten 
op mens of milieu. 

 wenselijkheid: gemiddeld 
 haalbaarheid: doenbaar 

4.4 Beheerdoelstellingen bosbestanden 

4.4.1 Beheerdoelstellingen m.b.t. de economische functie 

Voor dit openbaar bosgebied is de economische functie ondergeschikt aan zowel de ecologische, de 
sociaal-recreatieve als de cultuurhistorische functie. Bosexploitaties zullen in hoofdzaak gebeuren in 
functie van de ecologisch waarde (exotenbeheer, bosrandbeheer, …), in functie van de 
cultuurhistorische waarde (middelhout, hakhout) of in functie van de veiligheid.  
 
De economische functie binnen het projectgebied komt voornamelijk van horeca en recreatie. Veel 
beperkter in vergelijking hiermee is de mogelijke verkoop van kwaliteitshout. Het kappen van grote 
bomen in de bosbestanden kan een economische waarde opleveren. Vaak is het echter zo dat de 
verkoop van kwaliteitshout de kosten voor het herstel van de exploitatieschade (beschadiging wegen, 
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bodemverdichting,…) in parken niet kan dekken. Verkoop van hakhout, bosrandbeheer of 
dunningsproducten van kleine dimensies in kleine loten kan onder de vorm van een brandhoutverkoop 
voor particulieren een bron van inkomsten betekenen. Deze maatregel vergroot ook de betrokkenheid 
van burgers bij het beheer van het park. 
 

 wenselijkheid: gemiddeld 
 haalbaarheid: doenbaar 

4.4.2 Beheerdoelstellingen m.b.t. de ecologische functies van het bos 

De ecologische functie neemt een belangrijke plaats in. De algemene doelstelling bij het beheer is 
meer aandacht te schenken aan de actuele en potentiële biologische waarden (ecologische 
bosfunctie). 
 
De actuele vegetatie van het bosdomein in weergegeven op Kaart 16. De verschillende bestanden 
behoren tot het Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie, het Dennen-
Eikenbos met Pontische rododendron of met Amerikaanse vogelkers en het Eiken-Beukenbos met 
Adelaarsvaren. De potentiële vegetatie is het arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos. De actuele 
vegetatie komt momenteel al gedeeltelijk overeen met de potentiële vegetatie. Op de zeer lange 
termijn zal dit ook gebeuren in de andere bestanden. Zoals in 2.3.3.3.1 beschreven, kan een Dennen-
Eikenbos via natuurlijke successie of na het verwijderen van de exoten naar een Eiken-Beukenbos 
evolueren.  
 
Minimum 80 % inheemse soorten in openbare bossen 
Minimum 20 % van de totale bosoppervlakte moet bestaan uit of in omvorming zijn naar gemengde 
bestanden op basis van inheemse en standplaatsgeschikte soorten. In openbare bossen wordt op 
lange termijn gestreefd naar 80 % inheemse soorten.  
 
Het bosdomein bestaat momenteel voor 74 % (op basis van het grondvlak) uit inheemse bomen. 
Enkel in de bestanden 2a en 2b komt Amerikaanse eik plaatselijk nog veel voor. Verspreid groeit ook 
nog vrij veel Amerikaanse vogelkers. Op het einde van deze beheertermijn zal het streefdoel van 80 
% inheemse soorten voor openbare bossen gehaald worden. Dit zal gebeuren door de Amerikaanse 
eik te beperken (verwijderen in bestand 2c en negatieve selectie in de bestanden 2a en 2b). 
Plaatselijk mogen niet-invasieve exoten aanwezig blijven.  
 

 wenselijkheid: gemiddeld 
 haalbaarheid: gemakkelijk 

 
Verwijderen of onder controle houden van invasieve exoten 
Sommige aanwezige exoten verhinderen de ontwikkeling van een natuurlijke kruidlaag. Deze 
invasieve exoten zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, rododendron, bamboe, 
reuzenbalsemien, bonte gele dovenetel, Amerikaans krentenboompje, laurierkers en Japanse 
duizendknoop worden verwijderd of onder controle gehouden.  
 
Amerikaanse vogelkers, reuzenbalsemien, bonte gele dovenetel, laurierkers en Japanse 
duizendknoop worden integraal bestreden. Amerikaanse krentenboompje werd aangeplant bij de 
herinrichting in 2002 en wordt onder controle gehouden via negatieve selectie. Ook Amerikaanse eik 
zal via negatieve selectie en plaatselijke kappingen beperkt worden. Verjonging van deze soort kan 
bestreden worden om andere soorten in de kruidlaag meer kansen te geven. Rododendron mag in 
enkele bestanden aanwezig blijven, voornamelijk als cultuurhistorisch element. Elders wordt deze 
struik bestreden. 
 

 wenselijkheid: zeer hoog 
 haalbaarheid: arbeidsintensief, nazorg en opvolging vereist 

 
Natuurlijke verjonging, spontane ontwikkeling en een ongelijkjarig en ongelijkvormig bos 
Er wordt gestreefd naar een gevarieerd bos met een ongelijkjarige en ongelijkvormige structuur. Het 
beheer is erop gericht om op lange termijn te komen tot een meer gevarieerde 
boomsoortensamenstelling van het Eiken-Beukenbos of Eikenbos. Kappingen, dunningen en 
natuurlijke verjonging zullen er voor zorgen dat de structuur en variatie toeneemt. Deze structuur 
wordt zowel horizontaal (open stukken) als verticaal (leeftijdsverdeling) nagestreefd. 
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In de oude beukenbestanden is de ondergroei beperkt wat leidt tot een erg open structuur. Door de 
strooiselophoging zijn beukenbestanden immers veelal zuur en arm aan ondergroei. Op lange termijn 
zal zich hier een gevarieerde structuur ontstaan door het afsterven van de oude bomen, waardoor 
open plekken ontstaan waarin verjonging kan optreden. In de jonge aanplant zal door dunningen, 
zuiveringen en middelhoutbeheer meer variatie ontstaan.  
 
Spontane processen en natuurlijke verjonging worden nagestreefd aangezien dit de ecologische 
waarde van het bos vergroot. Kunstmatige verjonging is mogelijk na kappingen op een grotere 
oppervlakte, voor de aanleg van bosranden of indien natuurlijke verjonging achterwege blijft. Ook 
exotenbeheer zal zorgen voor een meer gevarieerde kruidlaag waardoor andere soorten een kans 
krijgen. 
 
In de bestanden met oude bomen zal zo weinig mogelijk beheer uitgeoefend worden. De oude bomen 
worden geveld als de veiligheid in het gedrang komt. Spontane ontwikkeling heeft de voorkeur. Indien 
meerdere bomen tegelijkertijd afsterven en gekapt dienen te worden, dan kan beslist worden om een 
grotere oppervlakte in één keer te kappen en deze vervolgens opnieuw aan te planten via kunstmatige 
verjonging. Een streefdoel kan hierbij een oppervlakte van ongeveer 0,5 ha zijn. 
 
Door kappingen van een aantal exoten (Amerikaanse eik, rododendron) wordt getracht om meer licht 
op de bodem te laten doordringen, zodat de verjonging van de bestanden wordt geïnduceerd en er 
geleidelijk een structuurrijke onderetage ontstaat. Voorjaarsflora profiteert over het algemeen ook van 
een grotere lichtinval. Bij de kappingen is het niet de bedoeling een bepaald volume te kappen, maar 
om te streven naar een totaalbeeld van een gevarieerd bos met als blikvangers oude, dikke bomen 
(zomereik, beuk).  
 

 wenselijkheid: hoog 
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Beheer van poelen, bosranden en open plekken 
Structuurrijke open plekken, poelen en bosranden vormen een belangrijke component van het 
bosecosysteem. Omwille van hun groot ecologisch belang worden open plekken (zoals verbrede 
wegranden, open oeverranden of vlakvormige plekken) in openbare bossen gestimuleerd. Minimum 5-
15 % van de totale oppervlakte krijgt een aangepast beheer in functie van natuurontwikkeling (o.a. 
bosranden, permanente open plekken). 
 
In het bosdomein zijn reeds een aantal open plekken, poelen en bosranden aanwezig. Deze werden 
allemaal aangelegd bij de herinrichting in 2002. Tijdens deze beheertermijn zullen de aanwezige open 
plekken (poelen, graslanden) en bosranden een aangepast beheer krijgen. Nieuwe open plekken 
worden niet aangelegd. De totale oppervlakte met een aangepast beheer i.f.v. natuurontwikkeling zal 
1,38 ha bedragen (10 % van de oppervlakte van het bosbeheerplan).  
 
Binnen het gemeentepark liggen vijf poelen, waarvan er vier binnen het bosdomein vallen. De meeste 
poelen groeien in de zomer volledig dicht met riet en lisdodde. Open water is dan niet meer of zeer 
beperkt aanwezig. De sliblaag in de poelen is nog vrij beperkt, maar de afstervende plantendelen 
zullen hier op termijn voor zorgen. Het waterniveau is tijdens de zomermaanden in enkele poelen erg 
laag, doordat er in het gemeentepark onvoldoende water aanwezig is voor in totaal 5 poelen. Het 
plaatsen van stuwen zou dit proces kunnen vertragen. Het droogvallen van een poel hoeft echter geen 
probleem te zijn. Sommige organismen zijn aan dit biotoop aangepast.  
 
Het regulier beheer van alle poelen beslaat een periodieke slib- en kruidruiming. Slibruiming gebeurt 
met een groot tijdsinterval en is voor alle poelen op dit moment nog niet nodig. Kruidruiming gebeurt 
bij de poelen met minder dan de helft open water. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd. Manuele ruimingen 
genieten de voorkeur. 
 
Bij de herinrichting in 2002 zijn langs de wegen, poelen en open plekken verschillende bosranden 
aangelegd. Deze zullen grotendeels verder als bosrand beheerd worden met een mantel- en 
zoomvegetatie. De bosranden bestaan uit een struikgordel van ongeveer 10 m en een zoom van 2-5 
m breed. Ook op de grens van bestand 2b en 3b zal een bosrand aangelegd worden.  
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De permanente open plekken binnen het bosdomein werden eveneens aangelegd in 2002 en 
sindsdien beheerd als hooiland door tweemaal per jaar te maaien. Dit maaibeheer zal verder gezet 
worden zodat het hooiland behouden wordt. Het maaien zal gefaseerd gebeuren waarbij per 
maaibeurt in elke open plek ongeveer 10 % blijft staan met als doel het ontwikkelen van een 
insectenvriendelijke vegetatie. Het maaien dient echter met aangepaste machines te gebeuren. Tot nu 
toe werden de graslanden gemaaid met te zware machines, waardoor de bodem in sommige open 
plekken verdicht is, er sporen gevormd zijn en het regenwater stagneert. Een ander mogelijk knelpunt 
is dat in sommige open plekken een solitaire boom werd aangeplant die op termijn kan zorgen voor 
veel bladval en beschaduwing, hetgeen de ontwikkeling van een bloemrijk hooiland over de volledige 
oppervlakte van deze open plek sterk zal bemoeilijken.  
 
De kleine open plek rond poel 1 zal beheerd worden als ruigte en jaarlijks eenmaal gemaaid worden. 
Na een aantal jaren wordt overgegaan op een meerjarige cyclus. Ruigten zijn begroeiingen van hoog 
opschietende, overjarige kruiden, waarin geen grasachtige soorten overheersen. Vaak zijn ze zeer 
bloemrijk. Ruigten ontstaan bij successie van pioniersbegroeiingen of grasland. Een ruigte kan gezien 
worden als overgangszone tussen grasland en bos. Ruigten zijn van belang voor veel insecten en als 
schuilplaatsen voor amfibieën en kleine zoogdieren. 
 

 wenselijkheid: hoog 
 haalbaarheid: doenbaar mits goede afspraken bij het uitbesteden van beheer 

 
Aandacht voor fauna en flora 
De aanleg van de poelen en de herinrichting van de kasteelvijver hebben gezorgd voor een waardevol 
biotoop voor amfibieën en libellen. Het verder beheer zal hiermee rekening houden (kruidruiming, 
oeverbeheer, …).  
 
Het gefaseerd maaien van de open plekken, het beheer van bosranden en het ontwikkelen van een 
ruigte zorgen in het algemeen voor een insectenvriendelijk biotoop.  
 
In het bosgebied staan een aantal waardevolle oudbosplanten. Bij het bosbeheer zal rekening 
gehouden met de aanwezige populaties van deze soorten. Bodemverdichting door bosbeheer of 
recreatie dient vermeden te worden. Het terugdringen van enkele exoten zal plaatselijk tot een meer 
natuurlijke ontwikkeling van de kruidlaag leiden. Het invoeren van een hak- en middelhoutbeheer zorgt 
verder voor meer lichtinval op de bodem waardoor de kruidlaag zich kan ontwikkelen. 
 
De oude bomen mogen op een natuurlijke manier afsterven. Hierdoor is er een voldoende aanbod van 
holle bomen en dood hout wat belang is voor verscheidene organismen (vogels, vleermuizen, 
insecten, …). Indien mogelijk zullen oude bomen eerst getopt worden zodat ze als staand dood hout 
achterblijven. Wanneer ze gekapt worden, wordt er eerst gecontroleerd op de aanwezigheid van 
vleermuizen. 
 

 wenselijkheid: hoog 
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Aandacht voor dood hout en oude bomen 
In het bos is er aandacht nodig voor oude bomen. Zij vormen de opperetage in een goed gelaagd bos. 
Veel organismen zoals (roof)vogels, insecten, vleermuizen … zijn afhankelijk van oude bomen. In de 
beheervisie wordt gestreefd naar ongeveer 10 oude bomen per ha. In het gemeentepark wordt dit 
streefcijfer reeds gehaald door de grote hoeveelheid oude eiken- en beukenbomen. Deze bomen 
zullen zo lang mogelijk blijven staan. Exemplaren met nestplaatsen of holten worden zo veel mogelijk 
gespaard. 
 
Dood hout, zowel staand als liggend, in alle stadia van vertering vormt een belangrijke schakel in de 
natuurlijke evolutie van een bosecosysteem. Het is ook belangrijk om steeds een vrij groot aandeel 
dood hout te hebben. In de beheervisie wordt gestreefd naar een aandeel dood hout (zowel staand als 
liggend) van 4 % van het totale volume. Deze doelstelling wordt in het bosdomein al ruimschoots 
gehaald (10 % van het totale houtvolume is staand dood hout). Ook zeer dik liggend dood hout is 
verspreid aanwezig. Binnen deze beheertermijn kan het volume dood hout nog toenemen. Dit zal 
gebeuren door het afsterven van de oude bomen, die waar mogelijk in het bos aanwezig kunnen 
blijven. Dood hout zal verwijderd of geveld worden om veiligheidsredenen of om fytosanitaire redenen. 
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Binnen de speelzone zal het aandeel staand dood hout minimaal zijn. De staande dode bomen zullen 
hier om veiligheidsredenen worden geveld. Liggend dood hout mag wel aanwezig blijven. 
 

 wenselijkheid: hoog 
 haalbaarheid: eenvoudig 

 
Streven naar gevarieerd bosbeheer met middel- en hakhoutbeheer 
Hak- en middelhout heeft een belangrijke landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarde. 
Door de specifieke omstandigheden die worden gecreëerd door dergelijk beheer vindt er veel 
dynamiek en afwisseling plaats. Hiervan profiteren veel plant- en diersoorten. Ook vanuit 
cultuurhistorisch oogpunt is hak- of middelhout waardevol, het is een herinnering aan het bosbeheer 
uit het verleden (Jansen & van Benthem 2008). In een deel van de jonge aanplant in bestand 2d zal in 
de toekomst een middelhoutbeheer uitgevoerd worden (bv. middelhoutbeheer met ± 20-30 
overstaanders per ha (eik, es, beuk, linde). Ook het aangeplante scherm rond het voetbalterrein krijgt 
een middelhoutbeheer (bestand 2b, 2d). 
 
Hakhoutbeheer zal gebeuren langs de ringgracht. De bomen op de oever zullen teruggezet worden 
zodat bladval en beschaduwing in de ringgracht verminderen. Enkele overstaanders mogen behouden 
worden. Dit beheer zal eerst toegepast worden in bestand 2a, later ook elders langs de ringgracht 
(bestand 2b, 2e, 2f, 3a).  
 

 wenselijkheid: gemiddeld 
 haalbaarheid: doenbaar  

4.4.3 Beheerdoelstellingen m.b.t. de milieubeschermende functie 

In een vrij dicht bebouwde en bevolkte omgeving vormt het gemeentepark een groene zone. 
Aangezien het projectgebied een vrij grote oppervlakte bos bevat, heeft het een belangrijke 
schermfunctie. Bos is erg belangrijk als milieubufferend element in het landschap.  
 
Het bos zuivert de lucht door fijn stof en andere milieuvervuilende stoffen te capteren. Bossen slaan 
grote hoeveelheden CO2 op, zodat deze broeikasgassen niet in de atmosfeer terecht komen. Naast 
hun capaciteit om koolstof op te slaan, hebben bossen ook een bufferende werking op 
temperatuurschommelingen. 
 
Daarnaast hebben bossen ook een belangrijke rol in de waterhuishouding. Bossen nemen in natte 
periodes veel water op om deze in droge periodes terug af te geven. De onverharde oppervlaktes 
dienen ook als infiltratiegebied bij regenval en door de plantenwortels wordt de bodem goed 
vastgehouden, wat erosie tegengaat. 
 
Het bos vervult dus een belangrijke milieubeschermende functie voor de omgeving. Deze functies 
mogen niet worden aangetast en zullen waar mogelijk beter worden uitgebouwd. 
 

 wenselijkheid: gemiddeld 
 haalbaarheid: gemakkelijk 

4.4.4 Beheerdoelstellingen m.b.t. de wetenschappelijke functie 

De wetenschappelijke functie van het projectgebied is momenteel beperkt, maar is door de 
aanwezigheid van monumentale oude bomen en waardevolle flora potentieel van belang. 
Toekomstige inventarisaties van bepaalde doelsoorten of wetenschappelijk onderzoek rond het 
bosdomein zijn mogelijk en kunnen aanvullende gegevens opleveren voor het beheer. Het onderzoek 
zal steeds in overleg met de beheerders gebeuren.  
 
Het INBO heeft een aantal haagbeuken in het gemeentepark aangeduid als plusbomen, bomen van 
uitzonderlijke bosbouwkundige kwaliteit. Behoud van deze bomen is daarom belangrijk. 
 

 wenselijkheid: gemiddeld 
 haalbaarheid: gemakkelijk  
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4.5 Beheerdoelstellingen recreatie en toegankelijkheid 
Beperken recreatiedruk 
Het gemeentepark ligt in een erg bebouwde omgeving, waardoor de recreatieve druk vrij groot is. 
Zachte recreatie in een natuurlijke omgeving staat centraal, rekening houdend met de ecologische 
draagkracht van het park.  
 
Het gebied heeft een belangrijke sociale en recreatieve functie. De belangrijkste recreatieve 
voorzieningen (kasteel, Riddershoeve, jeugdlokaal, toilet, speeltuin, dierenpark, hoofdparking) 
situeren zicht rond het kasteel. In deze omgeving ligt ook de speelzone. De sportvelden (tennis, 
voetbal en atletiek) liggen in het midden van het park en zijn enkel toegankelijk via clubverband. In het 
kasteel en park worden regelmatig culturele activiteiten georganiseerd.  
 
Het park is goed toegankelijk vanaf de belangrijkste toegangswegen (hoofdparking/Kasteeldreef, 
parking kinderopvang/Victor Adriaenssensstraat, Papenaardekensstraat, Braamstraat).  
 
In het kader van evenementen zijn tijdelijke inrichtingen op het grasveld achter het kasteel (G2) 
mogelijk. De georganiseerde activiteiten dienen steeds te gebeuren met respect voor de 
landschappelijke waarde en mogen de draagkracht van het beschermd landschap niet overschrijden.  
 
Het gemeentepark heeft reeds een uitgebreide recreatieve infrastructuur. Extra recreatieve elementen 
(bv. hondenzone, vertelhoek voor kinderen) zijn enkel mogelijk als ergens een onderdeel van de 
huidige infrastructuur verdwijnt. Het is niet de bedoeling om elk open gedeelte binnen het park te 
benutten voor recreatieve elementen. 
 

 wenselijkheid: hoog 
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Heraanleg hoofdparking 
Een heraanleg van de hoofdparking aan de Riddershoeve is wenselijk. Het wegdek is in erg slechte 
staat. De inrichting van de parkeerplaatsen wordt aangepast aan de noden van de recreanten. Hierbij 
wordt rekening gehouden met rolstoelgebruikers (o.a. aangepaste parkeerplaatsen).  

 wenselijkheid: gemiddeld 
 haalbaarheid: doenbaar, volledige heraanleg is duur  

 
Aangeven van de toegankelijksregels 
Informatie over recreatieve voorzieningen en toegankelijkheidsregels zullen duidelijk aangegeven 
worden aan de verschillende hoofd- en neveningangen.  
 
De toegankelijkheid van het bosdomein wordt geregeld via het toegankelijkheidsregeling (Bijlage 10) 
met de bijbehorende kaarten. 
 
Het park wordt voornamelijk gebruikt voor zachte recreatie zoals wandelen en joggen. Alle paden zijn 
toegankelijk voor voetgangers. Door het park lopen enkele bewegwijzerde wandelroutes (o.a. GR-
pad). Ook werd er door de gemeente een bewegwijzerd joggingparcours aangelegd. Bewegwijzering 
van (toekomstige) recreatieve routes gebeurt eenvormig door het plaatsen van bordjes op paaltjes. 
Bewegwijzering op bomen is niet mogelijk. Fietsers zijn beperkt toegelaten in het park en gebruiken 
het park enkel als verbindingsroute. Paardrijden is niet toegelaten. Gemotoriseerd verkeer is beperkt 
mogelijk voor de onderhoudsdiensten en voor de leveranciers van de sportvelden en het kasteel.  
 
Recreanten zijn buiten de speelzone en vrij toegankelijke zone enkel toegelaten op de aangeduide 
wegen en paden.  
 

 wenselijkheid: hoog 
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Onderhoud wegen en wandelpaden 
De wegen en wandelpaden zijn over het algemeen goed onderhouden. Dit regelmatig onderhoud 
wordt verder gezet. Om de wegen goed begaanbaar te houden blijft streng toezicht noodzakelijk om 
zwaar vervoer van de wegen te houden. De boswegen en -paden behouden hun huidige bedekkingen 
(behalve het pad in bestand 2a). 
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 wenselijkheid: hoog 
 haalbaarheid: eenvoudig 

 
Aanleg wandelpad in semi-verharding 
Het onverharde wandelpad in bestand 2a is slecht toegankelijk. Het zal heraangelegd worden met een 
semi-verharding. Het traject volgt het huidige tracé van het onverharde pad. De voorkeur gaat uit naar 
hetzelfde materiaal als de andere wandelpaden door het bos (boskiezel, silexkeien). Het is een inert 
materiaal waardoor de uitloging naar de bodem beperkt blijft.  

 wenselijkheid: gemiddeld 
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Pad bestand 2b laten vervagen 
Het meest zuidelijke pad in bestand 2b is momenteel al grotendeels ontoegankelijk en is aan het 
vervagen. Dit zal verder toegroeien door het leggen van een takkenril of een boomstam langs de 
westelijke kant van dit pad zodat duidelijk wordt dat betreding hier niet meer gewenst is. 

 wenselijkheid: hoog 
 haalbaarheid: eenvoudig 

 
Afbakenen speelzone 
De locatie van de speelzone zal via de toegankelijkheidsregeling bij dit beheerplan gewijzigd worden. 
Kaart 20 geeft de huidige speelzone weer die een aantal jaren geleden werd afgebakend. Kaart 22 
situeert de nieuwe locatie van de speelzone. De nieuwe speelzone (0,9 ha) vormt een onderdeel van 
bestand 2a. De grens wordt in het noorden/westen gevormd door de ringgracht, in het oosten door de 
speeltuin en in het zuiden door het wandelpad. Omwille van de aanwezigheid van voldoende 
spelelementen in de rest van het park, zijn bijkomende speeltuigen in de speelzone niet gewenst. Er 
wordt hier enkel gebruik gemaakt van de natuurlijk aanwezige spelmaterialen. De speelzone wordt op 
het terrein aangeduid via toegankelijkheidsborden.  

 wenselijkheid: gemiddeld 
 haalbaarheid: eenvoudig 

 
Aanleg kinderkunstroute 
Er komen in het park speeltuigen / kunstwerken in natuurlijke materialen die toegankelijk zijn voor 
kinderen met een handicap. De speeltuigen worden zo veel mogelijk geconcentreerd en komen 
dichtbij de verharde wegen. 

 wenselijkheid: gemiddeld 
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Voorkomen van sluikstort, tuinafval en zwerfvuil 
Het achterlaten van tuinafval en sluikstort is op bepaalde plaatsen een probleem. Het afval zal 
verwijderd worden om verdere vervuiling te beperken en het landschap niet te ontsieren. Opvolging is 
noodzakelijk. Sensibilisatie op regelmatig basis zal bijdragen aan het beperken van zwerfvuil, tuinafval 
en sluikstort. 

 wenselijkheid: hoog 
 haalbaarheid: vrij moeilijk 

 
Voorkomen van loslopende en zwemmende honden 
Honden zijn welkom in het gebied, maar moeten verplicht aan de leiband. Sensibilisatie van de 
bezoekers is gewenst. Voldoende toezicht is echter nodig om deze doelstelling te halen. 

 wenselijkheid: hoog 
 haalbaarheid: vrij moeilijk, voldoende toezicht nodig 

 
Vermijden van bodem- en boombeschadiging bij evenementen 
De impact van de evenementen op de vegetatie en infrastructuur in het park is groot. Evenementen 
met zwaar vervoer en tenten brengen schade toe aan het grasveld en de bomen. Tijdens de 
evenementen wordt er met zwaar materieel in de boomspiegel gereden met bodemverdichting tot 
gevolg. Materiaal en tenten worden dichtbij de bomen geplaatst. De stam, wortels en takken van de 
bomen worden daardoor beschadigd. Omdat bomen traag reageren komen de gevolgen van deze 
beschadiging vaak pas jaren later aan het oppervlak (zwamaantastingen, houtrot ...). 
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Rond de bomen op het grasveld wordt een laag hekwerk geplaats zodat betreding en berijding in de 
nabijheid van de boom niet meer mogelijk is. De diameter van dit hekwerk komt minimaal overeen met 
de kroonprojectie. Verdere beschadiging wordt zo vermeden. Recreanten zijn op die manier ook 
beschermd tegen afbrekende takken (zie ook 4.1).  
 
De gemeente dient duidelijke afspraken te maken met de organisatoren van de evenementen en ook 
toezicht te houden tijdens de evenementen en tijdens de opbouw en afbraak ervan. Er dienen 
maatregelen worden genomen om de schade aan de vegetatie en de bodem zoveel mogelijk te 
beperken. Het betreft hier zowel schade aan het gazon (o.a. op zoek gaan naar manieren om de 
natuurlijke grasmat te beschermen), als bodemverdichting en schade aan de bomen en struiken. Het 
gebruik van rijplaten (hout, kunststof, staal) kan bodem- en boomwortelbeschadiging voorkomen of 
beperken. Ze voorkomen het wegzakken van machines en zorgen voor bescherming van reeds 
aangelegde wegen en grasvelden. Een dikke laag grof zand of grind onder de rijplaten versterkt de 
beveiliging.  
 
Ook dienen randvoorwaarden te worden opgelegd aan de organisatie van het festival, dit behelst o.a. 
het afbakenen van een zone waarbinnen het evenement mag doorgaan, het maken van afspraken 
omtrent de maximumcapaciteit van het festival (aantal bezoekers en aantal festivaldagen). 
 

 wenselijkheid: zeer hoog 
 haalbaarheid: doenbaar, voldoende toezicht houden door de gemeente bij opbouw- en 

afbraakwerken en tijdens evenementen; achteraf bodem- of boombeschadiging herstellen is 
zeer moeilijk. 

 
Afboorden van de wegen 
Op enkele plekken is het nodig duidelijk aan te geven waar de rand van het pad ligt, om betreding en 
berijding tussen de beplantingen te vermijden. Dit gebeurt door een lage uniforme houten omheining. 
Vooral de wegen waarlangs de vrachtwagens met materiaal rijden (ingang Papenaardekensstraat), 
komen hiervoor in aanmerking. 

 wenselijkheid: gemiddeld 
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Onderhoud recreatieve elementen 
De aanwezige recreatieve elementen (speeltuin, picknickbanken, schuilhutten, zitbanken, vuilbakken, 
toiletten, …) worden onderhouden. Wanneer deze recreatieve elementen in slechte staat zijn, worden 
ze verwijderd of vervangen. Vervanging van kapot parkmeubilair draagt bij aan een verzorgde 
uitstraling van het beschermd landschap. Een uniforme materiaal- en kleurkeuze van de recreatieve 
infrastructuur (banken, vuilbakken, infoborden, …) draagt verder bij aan de esthetische waarde van 
het beschermd landschap. Storende elementen zoals de ondoordachte plaatsing van bewegwijzering 
(info- en verkeersborden) worden beperkt. 

 wenselijkheid: hoog 
 haalbaarheid: eenvoudig 

 
Verkleinen dierenpark 
Het dierenpark is een restant van het vroegere gebruik van parken. Ondertussen is deze visie eerder 
verouderd. Het neemt binnen het beschermd landschap een grote plaats in op het grasveld achter het 
kasteel. Op sommige bezoekers oefenen de aanwezige dieren (dwerggeiten, damherten, kippen, 
pauwen) nog een zekere aantrekkingskracht uit, anderen pleiten dan weer voor de afschaffing of 
inperking van het huidige dierenpark. Het is duidelijk dat het laten verdwijnen van dit dierenpark 
grondig moet overwogen worden. De vraag blijft of een dierenpark momenteel nog gewenst is binnen 
het gemeentepark. 
 
In eerste instantie zal het dierenpark verkleind worden zodat het een minder prominente plaats 
inneemt achter het kasteel. Het aantal dieren wordt daarbij sterk beperkt tot enkele dwerggeiten. De 
overige dieren verdwijnen uit het park. Op lange termijn kan overwogen worden om het volledige 
dierenpark te verwijderen. De vrijgekomen delen worden beheerd als grasveld met verspreide bomen.  
 

 wenselijkheid: hoog 
 haalbaarheid: doenbaar 
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Aanleg hondenzone 
Als het dierenpark volledig verdwijnt of verkleint in oppervlakte en aantal dieren, dan mag er een 
hondenzone aangelegd worden in het gemeentepark. Als locatie komt een deel van bestand 3b of de 
zone van de pijpleiding in bestand 2b in aanmerking. 

 wenselijkheid: gemiddeld 
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Aanleg vertelhoek voor kinderen 
Bij het volledig verdwijnen of verkleinen van het dierenpark kan er een vertelhoek voor kinderen 
aangelegd worden. De locatie is de vrijgekomen hoek aan de speeltuin. 

 wenselijkheid: gemiddeld 
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Verwijderen mesthoop uit bosbestand 
De dieren produceren een grote hoeveelheid mest, die op dit moment in het bos gesmeten wordt, wat 
daar zorgt voor een verrijking van de bodem en een verruiging van de vegetatie (o.a. brandnetels). 
Bemesting in bossen is verboden via het bosdecreet (uitz. stalmest in plantput bij aanplanting). Het 
houden van dieren heeft mest tot gevolg, maar hiervoor dient een duurzame oplossing gevonden te 
worden. De aanleg van een gereglementeerde mestkuil naast het dierenpark of het afvoeren van de 
mest is nodig.  

 wenselijkheid: hoog 
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Onderhoud sportterreinen 
Onderhoud van de sportterreinen, sportinfrastructuur en naastliggende groenelementen gebeurt door 
de sportclubs zelf. Er is hierbij aandacht voor een verminderd gebruik van pesticiden. 

 wenselijkheid: gemiddeld 
 haalbaarheid: doenbaar 

 
Onderhoud groenelementen rond Riddershoeve 
Het onderhoud van de aangeplante groenelementen rond het terras van de Riddershoeve gebeurt 
door de concessiehouder. 

 wenselijkheid: gemiddeld 
 haalbaarheid: doenbaar 

 

5 Afbakenen beheereenheden  
Kaart 21 geeft de beheereenheden weer. Volgende beheereenheden worden onderscheiden. Het 
terras van de Riddershoeve werd omwille van de herkenbaarheid op de kaart apart ingekleurd, maar 
hoort bij de beheereenheid bebouwing. 
 
Bos (B) 
Wegen (W) 
Open plek (O) 
Grasveld (G) 
Beplanting (Bep) 
Kasteelvijver (Kv) 
Ringgracht (Rg) 
Gracht (Gr) 
Poel (P) 
Dierenpark (D) 
Kinderopvang (Ko) 
Parking (Pa) 
Bebouwing + Terras (Beb) 
Speeltuin (Spe) 
Sport (Spo) 
Zoom (Z) 
Mantel (M) 
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6 Beheermaatregelen 

6.1 Beheermaatregelen/richtlijnen landschap en natuur  

6.1.1 Landschappelijke en cultuurhistorische beheermaatregelen 

6.1.1.1 Parkstructuur 

Maatregel 1: Behoud parkstructuur en zichtassen 
Alle werken die uitgevoerd worden (aanplantingen, herstellen van wegen, beheerwerken) gebeuren 
met respect voor de architectuur van het park. De bestaande zichtassen worden behouden. Nieuwe 
aanplantingen gebeuren buiten de zichtassen tussen het kasteel en het omliggend park (Figuur 7).  
 
Recent werden een aantal bomen aangeplant op het grasveld rond het kasteel die op termijn de oude 
bomen zullen vervangen. Enkele van hen zijn echter al beschadigd tijdens de evenementen. Andere 
zijn zodanig aangeplant dat ze op termijn het zicht op het kasteel vanaf de ingang aan de 
Papenaardekensstraat zullen belemmeren. Dit moet in de toekomst voorkomen worden. 

6.1.1.2 Solitaire bomen / boomgroepen in parkgedeelte 

Maatregel 2: Behoud solitaire bomen / boomgroepen 
In het gemeentepark staan op de grasvelden verschillende solitaire bomen of boomgroepen (beuk, 
zomereik, plataan, Hollandse linde, paardenkastanje, tamme kastanje, gewone esdoorn, haagbeuk). 
De aanwezige bomen worden zo lang mogelijk behouden. Om de veiligheid te garanderen dient de 
gezondheidstoestand van deze bomen goed opgevolgd te worden. Dit kan door een jaarlijkse VTA 
(Visual Tree Assessment) van elke aanwezige boom. Belangrijk is het verwijderen van gevaarlijke en 
dode takken. Momenteel zijn er hiervan vrij veel aanwezig (zie Bijlage 7). 
 
Indien het om veiligheidsredenen noodzakelijk is om de kroon grotendeels of volledig te verwijderen, 
kan men opteren om de stam te laten staan. Niet alleen holenbroeders en vleermuizen profiteren 
daarvan, ook esthetisch kan dit interessant zijn. 
 
Indien kapping van de volledige boom verreist is, dan wordt in de mate van het mogelijke rekening 
gehouden met de eventuele aanwezigheid van vleermuizen. De beste periode voor kappen is dan het 
vroege najaar (september – oktober). 
 
Maatregel 3: Vrijstellen solitaire bomen / boomgroepen 
De aanwezige en nieuw aan te planten bomen krijgen de kans om tot volledige kroonontwikkeling te 
komen. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd en kan tegelijkertijd gebeuren met de VTA. Indien nodig 
worden de bomen vrijgesteld. 
 
Momenteel staan aan de zuidkant van het grasveld achter het kasteel enkele bomen te dicht op 
elkaar. Enkele naaldbomen worden hier gekapt zodat de aanwezige beuken vrijgesteld worden en 
voldoende groeiruimte hebben. 
 
Maatregel 4: Heraanplant bomen / boomgroepen voor verjonging 
Om op lange termijn de solitaire bomen en boomgroepen te behouden, worden bij uitval nieuwe 
bomen aangeplant. Dit kan in de nabije omgeving op voorwaarde dat ze elkaar niet hinderen in de 
groei en de zichtassen niet belemmeren. Recent werden nog enkele bomen aangeplant op de 
grasvelden. Op korte termijn zijn bijkomende bomen niet noodzakelijk. Er dient voor gezorgd te 
worden dat het park geen te gesloten indruk krijgt. 
 
Vervanging van solitaire bomen kan ook door bij uitval op dezelfde plaats een nieuwe boom aan te 
planten. Het behoud van de structuur van het park wordt op die manier gegarandeerd.  
 
Wat betreft de soortkeuze wordt er gekozen uit dezelfde soorten die momenteel in het park aanwezig 
zijn (beuk, zomereik, plataan, Hollandse linde, paardenkastanje, tamme kastanje, gewone esdoorn, 
haagbeuk). Bij solitairen is vervanging van dezelfde soort op dezelfde plaats aangewezen. 
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Maatregel 5: Beschermen monumentale bomen 
Verschillende monumentale bomen staan op het grasveld waar regelmatig festiviteiten georganiseerd 
worden en/of staan op een plaats waar bezoekers vrij kunnen rondlopen. Tijdens opbouw- en 
afbraakwerken van deze evenementen wordt er dicht tegen de boom gereden en wordt er materiaal in 
de onmiddellijke omgeving van de boom opgeslagen, wat leidt tot beschadiging van de wortels, stam 
en takken. Mogelijke oplossing is om door middel van een lage omheining de toegang tot de zone 
onder de boom te verhinderen. Deze zone is minimaal gelijk aan de kroonprojectie. Op deze wijze 
worden recreanten ook beschermd voor vallende takken. De afgevallen bladeren kunnen zo 
grotendeels onder de boom gehouden worden wat zorgt voor extra voedingsstoffen. De zone binnen 
dit hekwerk wordt nog maximaal tweemaal per jaar gemaaid. Het hekwerk bestaat uit een lage houten 
omheining, bestaande uit paaltjes met 1 of 2 dwarsliggers (‘triprail’). Er wordt gekozen voor duurzame 
houtsoorten (bv. Castanea, Robinia). Ook dicht op elkaar staande kastanjehouten latten verbonden 
met staaldraad komen in aanmerking (‘kastanje treillage of fencing’).  

6.1.1.3 Beheer grachten 

Maatregel 6: Verwijderen slib ringgracht 
Door afbraak van organisch materiaal ontstaat een sliblaag op de bodem. Indien dit niet op 
regelmatige tijdstippen verwijderd wordt, zal de ringgracht verlanden en uiteindelijk verdwijnen. Het 
verwijderen van de sliblaag gebeurt tot op de minerale bodem. De oorspronkelijke diepte wordt dus 
behouden, verdere uitdieping is niet aan de orde. De beste periode voor slibruiming is september - 
oktober. Het slib moet eerst drogen vooraleer het afgevoerd wordt.  
 
Slibruiming is in eerste instantie aan de orde in de noordelijke tak van de ringgracht. Deze bevat 
momenteel veel bladval en slib. Via slibruiming zal verdere verlanding voorkomen worden en zullen de 
leefomstandigheden in het water verbeteren. Later kan slibruiming eventueel ook plaatsvinden in 
andere delen van de ringgracht. 
 
Maatregel 7: Beheer oever ringgracht 
Beheer van de oever van de ringgracht bestaat uit het periodiek kappen van de aanwezige bomen en 
struiken om bladval en input van organisch materiaal te beperken. De maatregel gebeurt gefaseerd en 
cyclisch (12-20 jaar). Omdat het projectgebied monumentale bomen bevat, kunnen niet alle langs de 
oever staande bomen en struiken verwijderd worden. De bomen die behouden worden, krijgen een 
gepaste bescherming tijdens het uitvoeren van de werken.  
 
De oever van de ringgracht langs de bosbestanden zal via een hakhoutbeheer periodiek teruggezet 
worden. Enkele waardevolle bomen kunnen als overstaanders behouden worden. Dit zal eerst 
gebeuren langs bestand 2a, later is dit ook mogelijk in de bestanden 2b, 2e, 2f en 3a.  
 
De zuidelijke oever van de ringgracht in het oosten van bestand 3a zal een eerste maal teruggezet 
worden bij het uitvoeren van de slibruiming. Tijdens deze werken kan de zuidelijke oever ook een 
meer natuurlijke inrichting krijgen. 
 
Maatregel 8: Onderzoek vervuiling ringgracht 
De ringgracht vertoont in het noorden soms tekenen van organische vervuiling. Er wordt daarom 
gecontroleerd of er geen afvalwater van de naburige huizen / gebouwen meer in terecht komt. 
 
Maatregel 9: Beheer overige grachten 
Het beheer van de interne grachten bestaat uit een periodieke kruid- en slibruiming. Slibruiming 
gebeurt meestal met een groot tijdsinterval (10-15 jaar). Kruidruiming heeft een korter tijdsinterval (1-5 
jaar). De meeste grachten binnen het projectgebied bevatten tijdens de zomermaanden geen of 
slechts een beperkte hoeveelheid water. Ze hebben een hoge vegetatiebedekking (riet, lisdodde, 
wilgenopslag). De kans op verlanding en dichtgroeien is in sommige grachten reëel. Er wordt daarom 
jaarlijks in het najaar gecontroleerd of kruidruiming nodig is waarbij het maaisel wordt afgevoerd.  
 
Om lokaal een grotere hoeveelheid water te behouden, kunnen er kleine stuwen geplaatst worden op 
de grachten. De maaifrequentie in de grachten kan hierdoor verminderen. 
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Bij de heraanleg werd er naast de grachten binnen het heringerichte bos een zone van twee meter 
opengehouden. Deze strook wordt 3-jaarlijks gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd of wordt 
uitgespreid binnen een zone van vijf meter van de gracht. 

 
Maatregel 10: Herstel gracht 
Op de Vandermaelenkaart (Kaart 8.2) loopt een gracht, die vertrekt op de grens van bestand 2a en 3a 
en verder zuidwestwaarts loopt door bestand 2a. Ze maakt de verbinding tussen het noordelijk deel 
van de ringgracht en het zuidelijke deel. Deze gracht is plaatselijk nog zichtbaar (bv. tussen speeltuin 
en bos) maar ook deels overwoekerd met vegetatie. De gracht wordt over de volledige lengte terug 
open gemaakt zodat ze terug herkenbaar wordt in het landschap. De huidige nog zichtbare 
afmetingen (breedte / diepte) worden als uitgangspunt genomen. 
 
Maatregel 11: Beperken omheiningen 
De vele hoge omheiningen langs de ringgracht en kasteelvijver geven een storende indruk. Bij verval 
van de huidige aanwezige omheiningen zal een grondige evaluatie gebeuren of een hekwerk op die 
plaats nog wel nodig is. Indien toch opnieuw voor een omheining geopteerd wordt, dient gekozen te 
worden voor een lager en meer natuurlijk hekwerk. Dezelfde types als bij Maatregel 5 komen in 
aanmerking. 

6.1.1.4 Grasvelden / gazons 

Maatregel 12: Maaien grasvelden 
Het beheer van de open plekken binnen bosverband wordt besproken onder 6.3.8.1. 
 
Het beheer van de grasvelden buiten bosverband (gazons) bestaat uit een maaibeheer met een 
frequentie van zesmaal per jaar. De maaihoogte bedraagt 6 à 10 cm. Dit beheer mag verder gezet 
worden maar er wordt waar mogelijk een meer natuurlijk beheer toegepast. Dit houdt in dat er 
geëxperimenteerd wordt met het verlaten van de eerste maaidatum en het minder frequent maaien 
van de grasmat. Pesticiden en bemesting worden momenteel al niet meer toegepast en dit wordt 
behouden. 
 
Dit meer natuurlijk beheer wordt in eerste instantie toegepast op een strook langs de bosbestanden 2b 
en 2c (grasvelden G4 en G5). Ook de strook langs de oever van de gracht in G3 en langs de poel in 
G5 komt hiervoor in aanmerking. In een latere fase kan dit ook elders gebeuren. 

6.1.1.5 Overige beplantingen 

Maatregel 13: Beheer hagen / siervormen 
De hagen en sierstruiken hebben een belangrijke esthetische waarde binnen het beschermd 
landschap. Het huidige beheer van in vorm geschoren elementen wordt verder gezet. 
 
Ook aan het terras van de Riddershoeve, rond de sportvelden en aan de kinderopvang staan allerlei 
beplantingen, hagen en sierstruiken. Het onderhoud van deze elementen gebeurt door de 
concessiehouders, huurders of gebruikers van deze infrastructuur. 
 
Maatregel 14: Beheer zone toiletgebouw 
De zone aan de achterkant van het toiletgebouw wordt gekenmerkt door een aantal bomen / struiken 
met een ondergroei van hogere kruiden. De houtige beplatingen worden behouden en de kruidlaag 
wordt maximaal driemaal per jaar gemaaid.  
 
Maatregel 15: Heraanleg bosbestand langs ingang Papenaardekensstraat 
De zuidelijke toegang langs de Papenaardekensstraat wordt heringericht. Door het vele aan- en 
afvoer van materiaal richting het grasveld achter het kasteel zijn enkele bomen langs deze inrit zwaar 
beschadigd aan de stam. De bomen werden vlak naast de toegangsweg geplant met mogelijk als doel 
om de inrit af te bakenen. Door de beschadiging zullen ze echter niet meer uitgroeien tot mooie 
volwassen bomen. Daarom worden ze beter gekapt. Als afbakening van de toegangsweg wordt een 
lage natuurlijk ogende omheining geplaatst. De hoek wordt opnieuw beplant met inheems 
bosplantsoen (zie ook 6.3.1). 
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6.1.2 Flora gerelateerde beheermaatregelen 

6.1.2.1 Exotenbestrijding 

Exotenbestrijding binnen bosverband komt aan bod onder 6.3.4.2. Buiten bosverband mogen niet-
invasieve exoten behouden worden.  

6.1.2.2 Beheer grasvelden 

Het beheer van de grasvelden werd reeds besproken onder Maatregel 12. Een meer extensief beheer 
kan de soortenrijkdom in de gazons vergroten.  

6.1.2.3 Verwijderen mesthoop om verrijking bestand tegen te gaan 

Maatregel 16: Verwijderen mesthoop 
De mesthoop wordt uit het bos in bestand 2a verwijderd. Een verdere verrijking van het bestand wordt 
zo tegengegaan waardoor verruiging via brandnetels en bramen geleidelijk zal verminderen. Dit zal 
een positief effect hebben op de ontwikkeling van de kruidlaag in dit deel van het bestand. 
 
Voor de mest van de dieren dient een duurzame oplossing gezocht te worden met de aanleg van een 
mestkuil buiten de bosbestanden (eventueel in de nabijheid van het dierenpark) of afvoer van het 
materiaal (bv. containerpark). Bij de aanleg van een mestkuil dient uitsijpeling naar de bodem 
vookomen te worden. 

6.1.2.4 Pesticidengebruik 

Maatregel 17: Geen gebruik van bestrijdingsmiddelen (uitgezonderd glyfosaat) 
Binnen het bosgebied en beschermd landschap wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden. Hierop 
wordt een uitzondering gemaakt voor het gebruik van glyfosaat bij de bestrijding van exoten. Op de 
sportvelden (tennis / voetbal) worden pesticiden zoveel mogelijk beperkt.  

6.1.2.5 Beheer kasteelvijver 

Maatregel 18: Beheer oever kasteelvijver 
De kasteelvijver kreeg recent nog een meer natuurlijke inrichting (slibruiming, natuurlijke oeveraanleg, 
wegvangen eenden, …). Beheer bestaat uit het cyclisch en gefaseerd maaien van de oevervegetatie 
(o.a. riet, lisdodde, grote kattenstaart, koninginnenkruid, moerasspirea). Dergelijke ruigtekruiden 
verdragen een najaarse of winterse maaibeurt. Dit is ook het moment dat de vegetatie haar hoogste 
punt bereikt en dat het maaien de minste verstoring voor fauna teweeg brengt. Riet heeft een 
waterzuiverend vermogen en kan dus een positief effect hebben op de waterkwaliteit van de 
kasteelvijver. Maaien van de oeverkruiden gebeurt boven de waterstand. Het maaisel wordt 
afgevoerd. Indien riet of lisdodde te dominant worden, dan kan gemaaid worden onder waterniveau. 
De planten zullen dan afsterven. 
 
Beheer: 

- Gefaseerd maaien van de oever in drie delen. Elk jaar wordt een ander deel gemaaid. 
Eenzelfde deel wordt 3-jaarlijks gemaaid. Indien de oevervegetatie te hoog wordt, dan kan 
vlugger gemaaid worden (bv. jaarlijks of 2-jaarlijks). Het visuele aspect van de spiegelvijver 
rond het kasteel dient behouden te worden. 

- Maaien in de winter met afvoer van het maaisel. 
- Maaien ongeveer 10 cm boven de hoogste waterstand.  
- Indien riet of lisdodde te veel uitbreidt, dan kan men dit tegengaan door het maaien van dit 

deel in de zomer. Effectief is dan te maaien onder water. 
- Het planteneiland krijgt hetzelfde beheer als de oevervegetatie. Maaien bij vorst is hier een 

optie. 

6.1.2.6 Middelhoutbeheer 

Maatregel 19: Middelhoutbeheer 
Middelhoutbeheer werd vroeger veel toegepast als vorm van bosbeheer. Naargelang de behoefte 
werd het hout in cycli van 10 tot 20 jaar teruggezet. Omdat deze vorm van beheer arbeidsintensief is, 
wordt dit in het huidige bosbeheer nog weinig gebruikt. Toch heeft middelhout een belangrijke 
ecologische waarde omdat het zorgt voor meer gradiënten in het bos (licht-donker, nat-droog, open-
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gesloten). Omwille van de ecologische waarde zal daarom een deel van bestand 2d (0,73 ha) als 
middelhout (hakhout met overstaanders) beheerd worden. De kapcyclus bedraagt 16 jaar. Verkoop 
als brandhout wordt vooropgesteld. 
 
Ook het aangeplante scherm rond het voetbelweld (0,3 ha) wordt beheerd als middelhout. Het dichte 
scherm dient als visuele afscheiding van de sportvelden tegenover de rest van het park. Om dit 
scherm te behouden is een periodiek kapbeheer noodzakelijk. Enkele overstaanders mogen daarbij 
uitgroeien tot volwassen bomen, terwijl de struikgordel periodiek gekapt wordt zodat deze struiklaag 
als scherm kan blijven fungeren. 

6.1.3 Fauna gerelateerde beheermaatregelen 

6.1.3.1 Vleermuizen 

Indien er grote bomen dienen verwijderd te worden, zal er rekening gehouden worden met de 
mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Het is volgens het soortenbesluit verboden om 
voortplantingsplaatsen en/of rustplaatsen van vleermuizen te vernielen of te beschadigen. 
 
Wanneer gekende holle bomen geveld moeten worden, moet eerst nagegaan worden of er 
mitigerende maatregelen (toppen, ...) mogelijk zijn. Zaag- of kapwerk aan mogelijke vleermuisbomen 
gebeurt best in de periode september - oktober. De jonge vleermuizen zijn dan vliegvlug, de kolonies 
zijn uiteengevallen en de winterslaap moet nog beginnen.  
 
Ook wordt er aandacht besteed aan het behoud van bestaande structuren binnen het park. Deze 
structuren zijn immers belangrijk als vlieg- en migratieroute voor vleermuizen. 

6.1.3.2 Gefaseerd beheer i.f.v. insecten 

In graslanden, ruigtes en struwelen komen vele soorten insecten voort. Deze insecten zijn afhankelijk 
van deze vegetatietypes voor voedsel, voortplanting en het vinden van schuil- en 
overwinteringsplaatsen. De insecten dienen als voedselbron voor vogels en kleinere zoogdieren en 
vormen een belangrijke schakel in de voedselketen. Op elk moment van het jaar zijn er insecten die 
graslanden, ruigtes en struwelen gebruiken voor een bepaalde ontwikkelingsfase. 
 
De open plekken binnen bosverband worden gefaseerd beheerd waarbij bij elke maaibeurt ongeveer 
10 % van de vegetatie blijft staan en dit telkens in een andere zone (zie 6.3.8.1). 
 
Ook de bosranden krijgen een gefaseerd en cyclisch beheer waarbij zich een zoomvegetatie kan 
ontwikkelen (zie 6.3.9).  

6.1.3.3 Beperken eutrofiëring kasteelvijver 

Maatregel 20: Wegvangen watervogels indien nodig 
Een hoge dichtheid van watervogels (eenden, ganzen) is nadelig voor het leven in en om de 
waterpartijen. Watervogels eten andere waterdieren of waterplanten, ze woelen de bodem om en 
vertrappelen de oevervegetatie. De uitwerpselen van watervogels veroorzaken verder algenbloei en 
een sterke eutrofiëring van het water. Het zuurstofniveau van het water daalt en planten sterven af. 
Indien nodig worden de aanwezige watervogels daarom weggevangen. Deze maatregel kan ook 
toegepast worden als er te veel vissen in de kasteelvijver zouden komen. Koikarpers hebben bv. een 
negatief effect op de groei van waterplanten. Bij een te groot aantal wordt er daarom best ingegrepen. 

6.1.3.4 Schildpadden 

Maatregel 21: Wegvangen schildpadden 
Vrijgelaten exotische schildpadden eten nagenoeg alles. Hun dieet bestaat uit waterplanten, eitjes, 
larven en jonge exemplaren van vissen en amfibieën. Wanneer de soort in kleine aantallen voorkomt, 
blijft de schade doorgaans beperkt. Indien meerdere schildpadden op dezelfde plaats voorkomen, kan 
wel een groot biodiversiteitsverlies optreden (www.natuurenbos.be/exoten).  
 
De aanwezigheid van deze schildpadden op een bepaalde plaats geeft dikwijls aanleiding tot het 
bijplaatsen van andere exoten. De dieren worden dus best weggevangen. Het afvangen van exotische 
schildpadden is relatief moeilijk. Vaak wordt gebruik gemaakt van vallen, fuiken of andere systemen. 

http://www.natuurenbos.be/exoten
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Deze kunnen zelf gemaakt worden. De schildpadden worden afgevoerd naar een gespecialiseerd 
opvangcentrum. Een efficiënt gebleken val is de 'Aranzadi schildpaddenval' (Engels: Aranzadi Turtle 
Trap). 

6.1.3.5 Halsbandparkieten 

Halsbandparkieten nestelen in bestaande boomholtes, waardoor concurrentie met inheemse 
vogelsoorten of vleermuizen kan ontstaan. Wetenschappelijk onderzoek heeft tot nu toe echter geen 
eenduidig bewijs opgeleverd voor bedreiging van deze inheemse soorten. Economische schade komt 
voornamelijk voor in boomgaarden, overlast is mogelijk door lawaaihinder of uitwerpselen op grote 
slaapplaatsen. 
 
Halsbandparkiet wordt bij de 100 ergste Europese invasieve exoten (DAISIE) gerekend. In België 
staat halsbandparkiet op de bewakingslijst. Hierop staan soorten met een beperkte of onbekende 
impact op de natuur. De beschikbare wetenschappelijke gegevens volstaan soms nog niet om de 
exacte impact van deze soorten te evalueren of de soorten worden als zeer invasief beschouwd in 
onze buurlanden, maar lijken nog niet problematisch te zijn in België. Deze rangschikking houdt alleen 
rekening met natuurschade, niet met economische schade. 
 
Momenteel is er in Vlaanderen geen gecoördineerde bestrijding. De beperkte middelen voor 
exotenbestrijding worden ingezet voor andere soorten en niet voor de aanpak van halsbandparkieten. 
Het wordt afgeraden om de vogels te voederen en eventueel voedsel dient buiten het bereik van de 
parkieten te worden opgesteld (www.natuurenbos.be/exoten).  
 
De kans op concurrentie is kleiner naarmate het aantal nestholten groter is en de dichtheden van de 
halsbandparkiet kleiner. Vandaar dat het behoud van holle en dode bomen en het streven naar een 
continu aanbod aan holle bomen op lange termijn een belangrijk aandachtspunt is. Steeds moet 
echter rekening gehouden worden met het veiligheidsrisico voor de recreant. 
 
In het projectgebied worden geen specifieke maatregelen genomen om de populatie 
halsbandparkieten te beheren. Indien er later meer gegevens beschikbaar komen over de impact van 
de soort en de mogelijke bijhorende beheermaatregelen, dan kunnen deze toegepast worden. 
 

6.2 Beheermaatregelen/richtlijnen gebouwenpatrimonium 

6.2.1.1 Historische gebouwen 

Maatregel 22: Behoud en onderhoud gebouwen 
De historische gebouwen (kasteel, duiventoren, Riddershoeve) dienen steeds een functie te krijgen 
die de esthetische en landschappelijke kwaliteiten van het park niet aantasten. 
 
Door het tijdig en regelmatig onderhouden van de gebouwen kunnen dure restauraties voorkomen 
worden. De eigenaar heeft een onderhoudsplicht voor de aanwezige historische gebouwen. Ernstige 
gebreken dienen onmiddellijk hersteld te worden. Herstellingen of verbouwingen zullen steeds 
gebeuren overeenkomstig het oorspronkelijk ontwerp en in de mate van het mogelijke met 
gebruikmaking van de oorspronkelijke materialen. 

6.2.1.2 Klein bouwkundig erfgoed 

Maatregel 23: Behoud en onderhoud klein bouwkundig erfgoed 
Een aantal kleine bouwkundige elementen maken deel uit van het park: 

- Toegangspoort 
- Sluismuren 
- Gedenkteken en kunstwerken 
- Kapelletje 

 
Deze elementen zullen het nodige herstel en onderhoud krijgen om ze in stand te houden. Grotere 
instandhoudingswerken zullen steeds gebeuren volgens het originele ontwerp en in de mate van het 
mogelijke met gebruikmaking van de originele materialen. 
 

http://www.natuurenbos.be/exoten
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Maatregel 24: Herstel oever aan sluismuur 
De zuidelijke oever van de ringgracht ter hoogte van de meest oostelijke sluismuur kalft af door erosie. 
Herstel van de oever is nodig via een goede oeverversteviging waardoor verdere erosie voorkomen 
wordt. Herstel met natuurlijke materialen geniet de voorkeur.  
 
In het najaar van 2013 werd de zuidelijke oever hersteld m.b.v. zandzakjes. Een grondig herstel (incl. 
de fundering) zal gebeuren samen met het verwijderen van het slib uit de ringgracht (Maatregel 6). De 
beschoeiing zal zo natuurlijk mogelijk gebeuren (bv. houten beschoeiing met kokosrollen, plasberm). 

6.3 Beheermaatregelen/richtlijnen bosbestanden 

6.3.1 Bosverjonging  

Het bosdomein bestaat voor een groot deel uit oude eiken- en beukenbestanden die op lange termijn 
zullen verjongen. Er wordt hier geopteerd om de oude waardevolle bomen zo lang mogelijk te 
behouden zolang de veiligheid niet in gedrang komt. Er wordt geen algemene eindkap in een bepaald 
jaartal vooropgesteld. Bosverjonging zal eerder kleinschalig gebeuren wanneer oude bomen 
verdwijnen. Natuurlijke verjonging wordt nagestreefd, maar plaatselijk zal kunstmatige verjonging 
nodig zijn om sneller resultaat te verkrijgen of om bepaalde gewenste soorten meer kansen te geven. 
 
Wanneer plaatselijk verschillende bomen afsterven dan kan een grotere oppervlakte tegelijkertijd 
gekapt worden. Op de aangeduide tijdstippen in de kaptabel zal per oud bomenbestand gecontroleerd 
worden of een volledige kapping noodzakelijk is. Dit geldt in het bijzonder voor de oude beuken in 
bestand 2f. De volledige hoek zal hier gekapt worden als de buitenste beukenbomen verdwijnen 
omwille van de veiligheid. Ook in andere oude bestanden zal dit toegepast worden. Bij een grote uitval 
(> 30 % in totaal) zullen de overblijvende oude bomen in een bepaald bestand in één keer gekapt 
worden. Om sneller terug een boshabitat te krijgen, wordt er dan gekozen voor kunstmatige 
verjonging. Er zal overgegaan worden tot het actief aanplanten van standplaatsgeschikte soorten die, 
indien voorhanden, van autochtone afkomst zijn. Bij kunstmatige aanplant gaat de voorkeur naar 
volgende soorten: linde, zomereik, haagbeuk, zoete kers, lijsterbes, sporkehout,  veldesdoorn, iep 
(plantverband 1,5 op 1,5 m). 
 
Ter hoogte van de ingang van de Papenaardekensstraat wordt via kunstmatige verjonging opnieuw 
aangeplant zodat hier terug een bos ontstaat. Deze aanplanting gebeurt in het oosten van bestand 2a 
(0,03 ha) en in het westen van bestand 2b (0,20 ha). 
 
Maatregel 25: Kunstmatige verjonging 
Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke verjonging. Bij onvoldoende natuurlijke 
verjonging of na het kappen van een grotere oppervlakte kan in de bosbestanden overgegaan worden 
tot het actief aanplanten van standplaatsgeschikte soorten van aanbevolen herkomst.  
 
Op twee plaatsen zal er actief aangeplant worden om sneller terug bos te krijgen. Volgende soorten 
komen in aanmerking: linde, zomereik, haagbeuk, zoete kers, lijsterbes, sporkehout, veldesdoorn, iep 
(plantverband 1,5 op 1,5 m). De verjonging kan beschermd worden tegen vraat via spiralen of kokers. 

6.3.2 Bosomvorming 

De meeste bestanden bestaan reeds uit inheemse soorten of uit een combinatie van inheemse en 
uitheemse soorten. Bosomvorming van de gemengde inheemse / exoten bestanden (2a, 2b, 2d) zal 
gebeuren door bij dunningen de inheemse soorten te bevoordelen, door negatieve selectie van exoten 
en door spontane evolutie. De homogene bestanden zullen op termijn bij afsterven van de oude 
beukenbomen evolueren naar gemengde bestanden met een gevarieerde struiklaag. 
 
Plaatselijk staan binnen het bosdomein een aantal exoten zoals Amerikaanse eik, deels solitair deels 
in groepsverband. Niet alle Amerikaanse eiken zullen binnen deze beheertermijn verdwijnen. Wel 
zullen ze bij dunningen negatief beïnvloed worden. Indien de verjonging van Amerikaanse eik 
zeldzame soorten in de kruidlaag (bv. oudbosplanten) in het gedrang brengt, dan kunnen plaatselijk 
de moederbomen verwijderd worden. In het oosten van bestand 2a zal zo een Amerikaanse eik 
gekapt worden zodat verjonging de populatie lelietje-van-dalen niet in het gedrang brengt.  
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De aanwezige Amerikaanse eiken in het westen van bestand 2c zullen binnen deze beheertermijn 
gekapt worden. De Amerikaanse eiken in bestand 2a en 2b zullen bij de dunningen een negatieve 
selectie ondergaan. Dit geldt ook voor de aangeplante Amerikaanse krentenboompjes in bestand 2d. 
Andere exoten zoals tamme kastanje mogen in beperkte mate aanwezig blijven. Via dunningen zal er 
voor gezorgd worden dat ze niet de bovenhand krijgen. 

6.3.3 Bebossing 

Bebossing is niet van toepassing op het projectgebied. 

6.3.4 Bosbehandeling- en verplegingswerken 

6.3.4.1 Bosbouwkundige ingrepen 

In het bos wordt zo veel mogelijk uitgegaan van het laten doorgaan van spontane processen. 
 
Bosbouwkundige ingrepen (zuiveringen, dunningen, kappingen, … ) worden zo veel mogelijk beperkt. 
Dunningen worden in de kapregeling opgenomen (zie 6.3.5). Dunningen zullen steeds zo gebeuren 
dat inheemse soorten worden vrijgesteld om de zaadzetting en de natuurlijke verjonging van 
gewenste soorten te bevorderen. Het beheer streeft naar gemengde bestanden qua soorten, leeftijd 
en structuur. Dit wil zeggen dat er niet overal met dezelfde intensiteit wordt gedund.  
 
Zowel in de natuurlijke als in de kunstmatige verjongingsgroepen zal de bestandsontwikkeling van 
nabij gevolgd worden. Indien nodig zal er ingeboet worden. Vrijstellingen van de natuurlijke en/of 
kunstmatige verjonging zullen gedurende de eerste 3 jaar gebeuren naar behoefte. Vormsnoei is 
mogelijk. 
 
Naast spontane evolutie wordt gewerkt met toekomstbomen die vrijgesteld worden waardoor ze 
kronen kunnen vormen en relatief snel dik kunnen worden. Dit is van belang bij de dunningen in de 
jonge aanplant. De jonge aanplant heeft momenteel een zeer dichte begroeiing met plaatselijk een erg 
groot stamtal. De lichtinval tot op de bodem is lokaal zeer beperkt, waardoor de kruidlaag in het 
algemeen zwak ontwikkeld is. De volgende jaren zal deze aanplant gedund worden waardoor opnieuw 
meer licht de bodem zal bereiken. 
 
Hakhout 
Hakhoutbeheer bestaat uit het cyclisch afzetten van struiken en bomen die gemakkelijk weer uitlopen 
na kapping. Het betreft soorten zoals hazelaar, haagbeuk, es, zomereik, esdoorn, tamme kastanje, 
zwarte els en wilg. Deze cyclische kappingen zorgen voor veel dynamiek en afwisseling. Dit heeft een 
positief effect op het voorkomen van voorjaarsbloeiers en tal van insecten, vogels en zoogdieren. 
 
Hakhoutbeheer wordt uitgevoerd tijdens de wintermaanden als de sapstroom niet actief is. Het wordt 
best handmatig uitgevoerd. Grotere stukken hout kunnen verkocht worden als brandhout, de kleinere 
takken kunnen achterblijven in het bosbestand of elders in het park gestapeld worden. Het 
hakhoutbeheer gebeurt gefaseerd zodat er verschillende ontwikkelingsstadia naast elkaar blijven 
bestaan.  
 
Binnen deze beheertermijn zullen de aanwezige bomen / struiken op de oever van de ringgracht 
gefaseerd en periodiek teruggezet worden via hakhoutbeheer. Plaatselijk kunnen een aantal 
overstaanders behouden worden. Er wordt op die manier een buffer gecreëerd en beschaduwing en 
bladval in de ringgracht worden beperkt. Dit is momenteel vooral van belang in bestand 2a. Later kan 
dit ook elders (langs ringgracht in bestand 3a en ook bestand 2b, 2e, 2f) toegepast worden. De bomen 
/ struiken worden afgezet met een cyclus van ongeveer 12 jaar. 
 
In de open plek O4 (bestand 2d) bevindt zich een bosje. Enkele bomen hiervan mogen verder groeien 
tot volwassen bomen. De andere worden periodiek afgezet via een hakhoutbeheer zodat de groep 
niet te groot wordt en niet ten koste gaat van het grasland. 
 
Middelhoutbeheer 
In een deel van bestand 2d wordt een middelhoutbeheer toegepast. Enkele overstaanders groeien 
verder uit tot volwassen bomen, de struiklaag wordt periodiek gekapt via een hakhoutbeheer. Deze 
kapping gebeurt om de 16 jaar. Verkoop als brandhout is hierbij het doel. 
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Ook het aangeplante scherm rond het voetbalterrein wordt beheerd als middelhout. Deze 
struikengordel werd aangeplant als visuele buffer rond de sportterreinen. De buffer zal behouden 
worden door deze periodiek te kappen waarna opnieuw een dichte struikengordel kan ontstaan. Er 
wordt gekozen voor een middelhoutbeheer waarbij enkele overstaanders mogen uitgroeien tot 
volwassen bomen en waarbij de struiken in de ondergroei periodiek gekapt wordt. 

6.3.4.2 Exotenbeheer 

In het bosdomein komen Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Amerikaans krentenboompje, 
Pontische rododendron, reuzenbalsemien, Japanse duizendknoop, bonte gele dovenetel, bamboe en 
laurierkers voor. 
 
1. Amerikaanse vogelkers 
Amerikaanse vogelkers is een echte probleemsoort door zijn goede natuurlijke verjonging. Tabel 6 
geeft een overzicht van de bedekking van Amerikaanse vogelkers in de verschillende bestanden. 
Integrale bestrijding is noodzakelijk om verdere verspreiding via zaad tegen te gaan. 
 
Om uitbreiding van Amerikaanse vogelkers te voorkomen, wordt het volledige bos doorlopen en 
worden alle exemplaren van Amerikaanse vogelkers bestreden. De beheervisie stelt dat een 
gemengde mechanisch-chemische bestrijdingsmethode de enige efficiënte en ook enig aanvaardbare 
methode is. 
- Mechanische methoden: het uittrekken van zaailingen en kleine bomen, het ringen van grotere 
exemplaren en het systematisch afhakken van opslaande twijgen. 
- Chemische bestrijding: glyfosaat spuiten in sneden in de stam (hak- en spuitmethode) of de stobben 
van afgezaagde exemplaren insmeren (stobben-behandeling). 
 
Opvolging en nazorg is noodzakelijk (zie 6.3.4.3). Bijlage 9 geeft meer achtergrondinfo over de 
bestrijding van de soort. Naargelang de grootte van de Amerikaanse vogelkers wordt een andere 
bestrijdingsmethode toegepast. Bij regen, vorst en hoge temperaturen wordt geen glyfosaat gebruikt 
gezien de beperkte efficiëntie van behandelingen met glyfosaat in die omstandigheden. 
 
2. Amerikaanse eik 
Plaatselijk is Amerikaanse eik aanwezig binnen de bosbestanden. Binnen deze beheertermijn zullen 
deze gedeeltelijk verwijderd worden. Waar de verjonging van Amerikaanse eik een probleem vormt 
voor inheemse soorten, wordt deze verjonging manueel of mechanisch verwijderd of worden de 
aanwezige moederbomen gekapt. Chemische bestrijding is ook mogelijk. De Amerikaanse eiken in 
het westen van bestand 2c worden binnen deze beheertermijn gekapt. De volwassen Amerikaanse 
eiken in de bestanden 2a en 2b zullen pas op lange termijn uit de bestanden verdwijnen (via kappen 
of ringen). De stobben hiervan kunnen behandeld worden met glyfosaat. Oude Amerikaanse 
eikenbomen mogen op een natuurlijke manier afsterven zolang de veiligheid dit toestaat. 
 
3. Amerikaans krentenboompje 
Amerikaans krentenboompje werd aangeplant bij de heraanleg in 2002. Deze soort is potentieel 
invasief. Nieuwe aanplantingen zijn daarom niet meer gewenst. Een integrale bestrijding van de soort 
in het projectgebied is momenteel niet aan de orde. Wel zal bij de dunningen / kappingen een 
negatieve selectie op de soort gebeuren zodat te sterke uitbreiding vermeden wordt. 
 
4. Rododendron 
Rododendron heeft een negatief effect op de natuurlijke verjonging van struiken en bomen, deels door 
de schaduwdruk die de soort creëert en deels door de slechte vertering van het strooisel. Verjonging 
van andere soorten onder rododendron is zo goed als uitgesloten. Rododendron verwijderen is 
technisch niet moeilijk maar arbeidsintensief. 
 
De aanwezige rododendron wordt gedeeltelijk verwijderd door het kappen van de struiken met afvoer 
van het materiaal. Rododendronstruiken zijn typisch voor kasteelparken en hebben daardoor een 
cultuurhistorische waarde. Ze werden onder meer aangeplant omwille van de bloemenpracht. Een 
integrale bestrijding is daarom geen optie. 
 
In de bestanden 1a, 2d, 2e en 2f wordt de aanwezige rododendron volledig verwijderd. In de 
bestanden 2a, 2b en 2c mag rododendron gedeeltelijk behouden worden. Centraal in bestand 2a zijn 
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oude massieve rododendronstruiken aanwezig. Deze worden behouden maar worden wel periodiek 
teruggezet als ze te sterk uitbreiden. De relatief jonge struiken langs de ringgracht worden volledig 
bestreden zodat de kruidlaag hier meer kansen krijgt. Verder wordt de rododendron systematisch 
verwijderd uit de kernen van de bestanden 2b en 2c. 
 
Volgende werkwijze kan gevolgd worden voor de bestrijding van rododendron: 

- Jonge planten uittrekken (tot 3 jaar oud). 
- Afzetten tegen de grond, het zaagvlak aanstrijken met glyfosaat. 
- Afzetten op 1 m hoogte, later verwijderen van de opslag. 

 
5. Reuzenbalsemien 
Verspreiding van reuzenbalsemien gebeurt enkel via zaden. Bestrijding gebeurt dus best door 
zaadvorming te verhinderen door te maaien voor de bloei. Het tijdstip van maaien is daarbij van 
belang. Te vroeg maaien zorgt ervoor dat de plant opnieuw uitloopt, te laat maaien leidt tot 
zaadvorming. Het beste tijdstip is daarom wanneer de eerste bloemen te voorschijn komen, meestal in 
de loop van juli. De maatregel moet minimum 2-3 jaar na elkaar gebeuren totdat er geen groei meer 
wordt vastgesteld. Alle afgemaaide plantendelen worden verwijderd. Dit wordt toegepast aan de poel 
P1 in bestand 2e. 
 
6. Japanse duizendknoop 
Japanse duizendknoop is erg moeilijk te bestrijden. De beste bestrijding is het verwijderen van de 
gehele plant (inclusief de wortelstokken). Er mag geen enkel fragment overblijven, aangezien deze 
gemakkelijk opnieuw uitgroeien tot volwassen planten. Na verwijdering moet de hergroei dus zeer 
strikt opgevolgd worden, zodat overgebleven fragmenten tijdig kunnen weggenomen worden.  
 
Uitgraven is echter niet efficiënt en arbeidsintensief als de plant al een redelijk omvang heeft. 
Volgende werkwijze kan dan toegepast worden: 

- Jonge planten uittrekken (tot 3 jaar oud). 
- De wortelstokken dienen zo sterk mogelijk verzwakt te worden. Dit kan door de plant in het 

voorjaar te laten uitlopen en ze te maaien eens ze een hoogte van ongeveer twee meter heeft 
bereikt (late lente, vroege zomer). Het maaien wordt meermaals per jaar herhaald. 

- De planten worden met een bladbehandeling met glyfosaat behandeld in late zomer (augustus), 
voordat de bladeren beginnen te vergelen. Er is dan opnieuw genoeg blad zodat het herbicide 
voldoende opgenomen wordt. Ook het inspuiten/gieten van glyfosaat in pas afgesneden stengels 
is een optie. De wortelstokken zouden daardoor moeten verzwakken zodat ze het volgende jaar 
minder uitlopen. 

- De behandeling moet meestal meerdere jaren aangehouden worden. Langdurige nazorg en 
controle op hergroei is zeer belangrijk. 

- Zowel boven- als ondergrondse plantenfragmenten – zelfs erg kleine – kunnen aanleiding geven 
tot een nieuwe plant. Alle gemaaide of uitgegraven delen moeten dus vernietigd worden door 
verbranding of door een grondige compostering. 

 
7. Bonte gele dovenetel 
Bij het deponeren van tuinafval gebeurt het wel eens dat bepaalde planten niet afsterven maar terug 
beginnen groeien of verwilderen tot zelfs woekeren. Dit kan een bedreiging vormen voor de natuurlijke 
flora. Bonte gele dovenetel kan ondoordringbare tapijten vormen. Het is een sierplant die zich in de 
natuur in beschaduwde bossen goed handhaaft en zich via uitlopers verspreidt. Verwijderen gebeurt 
door de planten uit te trekken, waarbij alle delen van de wortelstok mee uitgetrokken worden. 
 
8. Bamboe 
Ook bamboe is een tuinplant die zich sterk kan uitbreiden en een dichte begroeiing vormt waaronder 
andere planten geen kans krijgen. Bamboe komt voor in bestand 2c naast de kinderopvang. 
Uitbreiding van de soort binnen het bosbestand dient voorkomen te worden. Bestrijding van de soort is 
mogelijk door het volledig uitgraven van de ondergrondse plantendelen met afvoeren van het 
materiaal. 
 
9. Laurierkers 
Laurierkers is een tuinplant die grote en donkere massieven kan vormen binnen bosbestanden. De 
nog niet talrijk aanwezige struiken worden best volledig verwijderd. Laurierkers wortelt niet diep en is 
in kleine vorm vrij gemakkelijk te verwijderen met een degelijke schop of door manueel uittrekken. 
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Grotere planten worden afgezet waarbij de stam zo lang mogelijk gelaten wordt om een grotere 
hefboom te creëren. Alvorens de plant uit te trekken kan men de wortels los graven. 
 
Maatregel 26: Exotenbestrijding 
Amerikaanse vogelkers, Amerikaans krentenboompje, Amerikaanse eik, Japanse duizendknoop, 
rododendron, reuzenbalsemien, Japanse duizendknoop, bonte gele dovenetel, bamboe en laurierkers 
worden volledig of gedeeltelijk bestreden. 

6.3.4.3 Nazorg exotenbestrijding 

Er moet regelmatig gecontroleerd worden of er hergroei of hervestiging is na de exotenbestrijding, om 
deze indien nodig aan te pakken. Om de nazorg zo effectief mogelijk te doen, kan deze indien nodig 
gedurende de gehele planperiode uitgevoerd worden. Daarnaast dient de bestrijding van zaailingen 
van exoten specifiek te gebeuren in de jaren volgend op kappingen of dunningen. Omdat 
Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik na een kapping of dunning in grote aantallen zullen 
kiemen, is nazorg zeker gewenst in de eerste jaren na dunning (meestal gedurende ongeveer drie 
jaren). 
 
Maatregel 27: Nazorg exotenbestrijding 
Regelmatige controle van de bestrijding van exoten. 

6.3.4.4 Veiligheidskappingen 

Aangezien een deel van bestand 2a wordt aangeduid als speelzone, zal er vaak (jaarlijks) 
gecontroleerd worden of er zich geen onveilige situaties voordoen. In de andere bestanden worden er 
veiligheidskappingen langs paden en wegen uitgevoerd. Na elke zware storm wordt er een controle 
uitgevoerd op gevaarlijke situaties. 
 
Boven het traject van de pijpleiding wordt een veiligheidszone van ongeveer 10 meter breedte 
vrijgehouden van boom- of struikopslag (bestand 1a, 2a). Dit gebeurt door de beheerder van de 
pijpleiding na kennisgeving aan de gemeente. Het beheer omvat een periodiek kap- en maaibeheer 
met afvoer van het maaisel. Enkele oude eikenbomen die in de buurt van de pijpleiding staan, worden 
voorlopig behouden. De beheerder dient hiervoor andere veiligheidsmaatregelen te zoeken. Er 
worden geen nieuwe volwassen bomen binnen de veiligheidszone van de pijpleiding toegelaten. 
 
Maatregel 28: Controle onveilige situaties en veiligheidskappingen 
Controle op veiligheid en indien nodig kappingen. Van toepassing op het ganse projectgebied. 

6.3.5 Kapregeling 

De voornaamste bedrijfsvorm in het bosdomein is hooghout. Een deel van bestand 2d wordt beheerd 
als middelhout. Ook het scherm langs het voetbalterrein (bestand 2b, 2d) krijgt een middelhoutbeheer. 
De oever van de ringgracht wordt beheerd als hakhout.  
 
De beheervisie stelt dat alle dunningen worden uitgevoerd volgens de principes van een variabele 
selectieve hoogdunning. De kaptabel wordt weergegeven in Tabel 23. De omlooptijd bedraagt 8 jaar 
met een facultatieve dunning na 4 jaar. In de delen met oude eiken- en beukenbomen wordt telkens 
gecontroleerd of kappingen noodzakelijk zijn. 
 
Globaal genomen wordt de gemiddelde jaarlijkse aanwas voor alle bossen in Vlaanderen geraamd op 
5 m³/ha/jaar. Om bij te dragen aan een duurzame exploitatie wordt er gestreefd naar een gemiddeld 
jaarlijks kapkwantum van 4 m³/ha/jaar (Afdeling Bos & Groen 2003). De bosbestanden hebben een 
totale oppervlakte van 13,81 ha. Dit levert een kapkwantum op van 442 m³ per dunning (met een 
omlooptijd van 8 jaar). Dit komt neer op een maximaal dunningspercentage van 46 % op basis van het 
grondvlak voor de volledige looptijd van het plan. 
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Tabel 23: Kaptabel voor de bosbestanden.  

Bestand 
Opp. 
(ha) 

Hoofdboom-
soort 

Leeftijds-
klasse 

Opmerkingen 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

 

2
0
2
7

 

2
0
2
8

 

2
0
2
9

 

2
0
3
0

 

2
0
3
1

 

2
0
3
2

 

2
0
3
3

 

2
0
3
4

 

1a 1,13 
Haagbeuk / 
Zomereik 

81-100     O    O    O    O    O  

2a 3,99 
Zomereik / 
Amerikaanse 
eik 

Ongelijkjarig 
Hakhoutkap langs 
ringgracht 

   
X 
h 

   O    X    
O 
h 

   X  

2b 3,28 
linde (G) / 
Amerikaanse 
eik 

Ongelijkjarig 

 
Hakhoutkap langs  
ringgracht (hr) en 
scherm voetbal (hv) 

   
X 
hv 

   
O 
hr 

   X     O    
X 
hr 
hv 

 

2c 0,84 Beuk Ongelijkjarig     X    O    X    O    X  

2d 2,62 

Zwarte els / 
Zomereik / 
Tamme 
kastanje 

1-20 

 
Hakhoutkap in deel 
middelhout en 
scherm voetbal 

   
X 
h 

   O    X    O    
X 
h 

 

2e 1,04 Beuk Ongelijkjarig  
Hakhoutkap langs 
ringgracht 

   X    O    
X 
h 

   O    X  

2f  0,91 Beuk Ongelijkjarig 
Hakhoutkap langs 
ringgracht 

   X    O    
X 
h 

   O    X  

X = dunning (of mogelijke eindkap oude bosbestanden)  O = facultatieve dunning h = hakhout 
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6.3.6 Bosexploitatie 

Het bosdomein bevat voldoende wegen zodat de aanleg van specifieke exploitatiewegen niet nodig is. 
Na exploitatie moeten de wegen in de oorspronkelijke staat hersteld worden. Omwille van de 
natuurwaarde van de bosbestanden, de waardevolle kruidlaag en de gevoeligheid van de bodem voor 
compactie dient exploitatie met grote voorzichtigheid te gebeuren. Op oude bosgroeiplaatsen met 
hoge cultuurhistorische waarden moet bodemverstoring worden voorkomen door het zo veel mogelijk 
beperken van het gebruik van zware machines en het nalaten van bodembewerking (den Ouden et al. 
2010). 
 
De specifieke voorwaarden voor exploitatie worden per houtverkoop bepaald.  
 
Belangrijk is dat voor de aanvang van de exploitatie wordt gecommuniceerd naar de bezoekers. Dit 
kan bijvoorbeeld door een artikel in het gemeenteblad of op de infoborden. De aard van de werken en 
de reden van dit beheer worden vermeld. 
 
De standaard schoontijd van 1 april tot 30 juni is voor het bosdomein geldig maar kan aangepast 
worden in functie van bijzondere natuurbeschermingsredenen (bv. broedgevallen van zeldzame 
soorten). 

6.3.7 Brandpreventie 

Er bestaat geen preventie- en bestrijdingsplan voor bosbrand in het projectgebied. Voor 
brandpreventie in het bosdomein worden geen speciale beheermaatregelen genomen. Tegen brand 
wordt er preventief opgetreden door het plaatsen van vuurverbodspictogrammen op de infoborden 
aan de ingangen. De paden worden opengehouden zodat de prioritaire voertuigen toegang hebben tot 
het bosdomein. In geval van brand zijn alle berijdbare wegen en paden toegankelijk voor de 
hulpdiensten.  

6.3.8 Open plekken 

Onder ‘open plekken binnen bosverband’ worden alle open structuren verstaan met een individuele 
oppervlakte van in de regel maximaal 3 ha. Het gaat hierbij zowel om vlakvormige (bv. poel, grasland) 
als om lijnvormige elementen (bv. verbrede paden). De lijnvormige elementen worden besproken 
onder ‘Gradiënten en bosrandontwikkeling’. Tabel 24 geeft een overzicht van de permanente open 
plekken in de bestanden behorend tot het uitgebreid bosbeheerplan. Eén poel (P5; 0,01 ha) valt 
buiten het bosdomein. Omdat het beheer gelijkaardig is aan dat van de andere poelen, wordt hij hier 
ook besproken. 
 
Opdat een open terrein als een open plek binnen het bos in functie van natuurbehoud kan beschouwd 
worden, moet ze voldoen aan elk van de 4 volgende voorwaarden: 

- Bedekkingsgraad < 50%. 
- Halfopen en open biotopen die in functie staan van natuurbehoud in het bos, inclusief open 

waterpartijen zoals vennen, poelen, ... 
- Het open terrein is over minstens de helft van de omtrek omgeven door bos. 
- De oppervlakte is maximaal 3 ha. 

 
Tabel 24: Overzicht van de open plekken per bestand behorend tot het uitgebreid bosbeheerplan. 

Bestand Type Nummer Oppervlakte (ha) 

2b Grasland O1 0,15 
2d Grasland + poel west O2 + P2 (0,05 + 0,03) 0,08 
 Grasland + poel midden O3 + P3 (0,15 + 0,02) 0,17 
 Grasland + poel oost O4 + P4 (0,13 + 0,03) 0,16 
2e Poel + ruigte P1 0,03 

Totaal:   0,59 (4,3 % v.d. totale opp. van het UBP) 

6.3.8.1 Graslanden 

Maatregel 29: Beheer graslanden 
De graslanden binnen het bosdomein worden beheerd in functie van de natuurwaarden. Er wordt 
gestreefd naar een soortenrijk hooiland in functie van planten en insecten. De graslanden worden 
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gefaseerd beheerd waarbij bij elke maaibeurt ongeveer 10 % van de vegetatie blijft staan. Deze 
locatie roteert in de tijd. 
 
De graslanden (O1, O2, O3, O4) worden tweemaal per jaar gemaaid (rond half juni en half 
september). Als de soortenrijkdom in de graslanden vergroot en de totale bedekking van de 
aanwezige grassen vermindert, dan kan de eerste maaidatum naar achter geschoven worden (eind 
juni / begin juli). Indien de productie van de graslanden voldoende gedaald is, dan kan op termijn 
overgegaan worden tot één maaibeurt per jaar (september). 
 
Praktijk van het maaien 

- Gebruik van aangepaste machines die de bodem niet beschadigen en bodemcompactie 
beperken. Bij voorkeur manueel maaien met bosmaaier of maaibalk. 

- Maaisel moet altijd opgeraapt worden, ook bij gefaseerd maaien of ruigtebeheer. 
- Maaisel liefst niet direct oprapen, indien mogelijk wat laten liggen maar niet langer dan een 

week. 
- Niet te kort maaien omwille van invertebraten (± 10 cm). 
- Gefaseerd maaibeheer: bij elke maaibeurt blijft in elke open plek ongeveer 10% staan. 

6.3.8.2 Poelen 

Maatregel 30: Beheer poelen 
Alle poelen ondergaan een regelmatig beheer, wat noodzakelijk is om natuurlijke successie en 
verlanding tegen te gaan. Dit regulier beheer behelst het maaien/kappen van de oevers en het ruimen 
van slib en kruiden in de poel zelf. Het beheer gebeurt best in de periode september-oktober.  
 
Om overmatige beschaduwing te voorkomen, bladval in de poel te verkleinen en verdamping te 
beperken wordt de oever en de onmiddellijke omgeving van de poelen opengehouden door het 
jaarlijks maaien van de grassen/ruigte en het kappen van boomopslag. Afhankelijk van de mate van 
successie is een meerjarige cyclus mogelijk. Bepaalde organismen hebben houtige gewassen langs 
het water nodig om hun volledige levenscyclus te voltrekken. Rond enkele poelen mag dus hier en 
daar een enkel struikje blijven staan. Soorten als wilg of els lopen na het kappen weer gemakkelijk uit 
en maken talrijke nieuwe loten. 
 
Kruidruiming behelst het (gedeeltelijk) verwijderen van de water- en oevervegetatie. Het is nodig om 
overwoekering door planten te vermijden. Als vuistregel is kruidruiming gewenst als de vegetatie meer 
dan 50-70 % van de poel bedekt. De poelen worden jaarlijks gecontroleerd of (gedeeltelijke) 
kruidruiming nodig is. De werken gebeuren wel steeds gefaseerd in ruimte en tijd, dus alle poelen 
worden niet elk jaar volledig geschoond. Omwille van de kleine oppervlakte van de poelen gebeurt 
kruidruiming bij voorkeur manueel. De plantenresten worden een aantal dagen op de oever gelegd 
vooraleer ze afgevoerd worden. Zo kunnen organismen terugkeren naar het water. Het maaisel 
regelmatig keren bevordert bovendien het drogen, waardoor het volume aanzienlijk vermindert.  
 
Slibruiming is het verwijderen van de sliblaag op de bodem. Het opstapelen van slib op de poelbodem 
is sterk afhankelijk van de lokale situatie. Over het algemeen is een cyclus van ongeveer 15 jaar 
geschikt. Slibruiming is momenteel in alle poelen nog niet nodig. Over enkele jaren zal er 
gecontroleerd worden of slibruiming noodzakelijk is. Slibruiming gebeurt best gefaseerd en niet in alle 
poelen tegelijk. Indien mogelijk wordt per keer slechts de helft geruimd en de andere helft een paar 
jaar later. Het opgeschepte materiaal wordt gedroogd op de oever vooraleer het afgevoerd wordt. Dit 
geeft dieren de kans terug naar de poel te keren. Bij het uitbaggeren is het belangrijk dat dit niet te 
diep gebeurt: maak de poel niet dieper dan de traditionele diepte. Gezien de kleine omvang van de 
poelen gebeurt uitbaggeren bij voorkeur handmatig. 
 
Tabel 25: Overzicht van de beheermaatregelen per poel. 

Poel Bestand Maatregelen 

P1 2e - Deze poel heeft een erg lage waterstand. Verlanding en het dichtgroeien van 
de poel moet voorkomen worden omdat de waterafvoer van de sportvelden 
langs hier passeert. 
- Oever en onmiddellijke omgeving van de poel worden beheerd als ruigte (1x / 
jaar maaien in september). Over enkele jaren is een meerjarige cyclus mogelijk 
(bv. om de 3 jaar). Maaisel afvoeren. 
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Poel Bestand Maatregelen 

- Verwijderen reuzenbalsemien op de oever van de poel en gracht. Maaien voor 
zaadzetting (begin juli). Herhalen tot plant verdwenen is. 
- Bosrand ten zuiden van poel via mantelbeheer periodiek kappen tijdens 
wintermaanden (november - februari). Cyclus van 10-15 jaar. 
- Jaarlijkse kruidruiming in september / oktober indien nodig. Maaien vegetatie in 
de poel en maaisel afvoeren. Indien mogelijk planten inclusief wortels uittrekken. 
Lisdodde en riet onder water maaien, doet deze planten afsterven. 
- Slibruiming in september / oktober indien nodig. 
- Enkele van de aangeplante knotwilgen vlak naast poel kappen. 

P2 2d - Bosrand rondom poel en open plek periodiek terugzetten (cyclus 10-15 jaar, 
hakhoutbeheer) tijdens de wintermaanden (november - februari). 
- Kruidruiming in september / oktober indien nodig. Maaien vegetatie in de poel 
en maaisel afvoeren. Indien mogelijk planten inclusief wortels uittrekken. 
- Slibruiming in september / oktober indien nodig. 

P3 2d - Bosrand ten noorden van poel periodiek terugzetten (cyclus 10-15 jaar, 
hakhoutbeheer) tijdens de wintermaanden (november - februari). 
- Kruidruiming in september / oktober indien nodig. Maaien vegetatie in de poel 
en maaisel afvoeren. Indien mogelijk planten inclusief wortels uittrekken. 
- Slibruiming indien nodig. 

P4 2d - Bosrand ten zuiden van poel periodiek terugzetten (cyclus 10-15 jaar, 
hakhoutbeheer) tijdens de wintermaanden (november - februari). 
- Oever periodiek maaien. Een enkel klein struikje mag blijven staan. 
- Kruidruiming indien nodig. Poel heeft momenteel nog voldoende open water. 
- Slibruiming indien nodig. 

P5 3e - Kruidruiming indien nodig. 
- Oever niet te intensief maaien. Gazon in de onmiddellijke omgeving van poel 
niet te kort en te veel maaien. 
- Slibruiming indien nodig. 

 

6.3.9 Gradiënten en bosrandontwikkeling 

Bosranden zijn gradiënten die de structuurrijkdom van het bos verhogen. In het ideale geval vormt de 
bosrand een geleidelijke overgang van open gebied naar opgaand bos via een zoom en mantel, 
waarbij de zoom bestaat uit meerjarige kruiden en de mantel uit struweelvegetatie (Figuur 36). Ze 
hebben een belangrijke ecologische waarde. Via een aangepast maai- en kapbeheer ontstaat een 
zeer gevarieerd biotoop waar tal van insecten, vogels en zoogdieren hun stekje kunnen vinden. 
Zuidgerichte bosranden zijn bijzonder interessant voor bv. vlinders en libellen. Door het vrijmaken van 
de zuidrand van plassen kan er meer licht op de plas komen waardoor er zich een diverse 
watervegetatie kan ontwikkelen. Het sneller opwarmende water is ook gunstig voor in het water 
levende ongewervelden en amfibieën. Doordat er minder hoge bomen langs de plassen staan 
vertraagt de accumulatie van organisch materiaal in het water ook. 
 

 

Figuur 36: Een bosrand bestaat uit een zoom en een mantel (ANB 2006). 
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Het beheer van de zoom bestaat uit periodiek maaibeheer. Het beheer van de mantel bestaat uit het 
periodiek en selectief afzetten van de aanwezige struiken. Het beheer van een bosrand is 
noodzakelijk, zonder beheer zal de bosrand verbossen (ANB 2006). 
 
Binnen het projectgebied zijn er bosranden aanwezig of worden er bosranden aangelegd op de 
overgang van bos naar open gedeelten (grasveld, poel, open plek, wandelwegen).  
 
Vele bosranden werden aangelegd in het oostelijk deel van het park bij de herinrichting in 2002. Langs 
wandelwegen, gazons, grachten, open plekken en poelen werden toen over een zone met een 
breedte van ongeveer 10 meter struiken aangeplant. De aanwezige zomen hebben een breedte van 
2-5 meter. In de mate van het mogelijke worden deze bosranden verder beheerd als bosrand door 
cyclisch en gefaseerd te maaien en te kappen. Door het grote aantal bosranden gebeurt het beheer 
gefaseerd in ruimte en tijd. Dit kappen kan selectief gebeuren waarbij slechts kleine delen gekapt 
worden om de bosrand plaatselijk te verjongen, de vitaliteit te behouden of bepaalde gewenste 
struiken te bevoordelen.  
 
Er komt één nieuwe bosrand op de overgang van bestanden 2b-3b om de grens van park naar bos 
duidelijk aan te geven. Er zal actief aangeplant worden met standplaatsgeschikte soorten (bv. wilde 
lijsterbes, sporkehout, hazelaar, Gelderse roos; plantverband 1 x 1,5 m) over een breedte van 
ongeveer 10 meter. Een strook met een breedte van minimaal 2 meter zal minder intensief gemaaid 
worden zodat hier een zoom ontstaat. De grens van deze zoom met de rest van het grasveld zal 
aangeduid worden met houten paaltjes. 
 
In Tabel 26 wordt een overzicht gegeven van de bosranden met oppervlakte. Deze bosranden (Kaart 
22) zullen sowieso verder als bosrand beheerd worden met een goed ontwikkelde mantel- en 
zoomvegetatie. Er werden er echter veel meer aangelegd in 2002. Ook deze kunnen periodiek en 
selectief gekapt worden zodat ze als bosrand blijven bestaan. 
 
Tabel 26: Overzicht van de bosranden per bestand 

Bestand Gemiddelde 
breedte (m) 

Gemiddelde  
lengte (m) 

Oppervlakte (ha) 

2b – 3b 12 150 0,18 
2c 15 50 0,075 
2d aan O2/P2 12 110 0,132 
2d aan O3/P3 15 130 0,195 
2d aan P4 12 35 0,042 
2e aan P1 12 25 0,03 
2f 15 90 0,135 
Totaal   0,79 (5,7 % v.d. totale opp. van het UBP) 

 
Maatregel 31: Aanplant bosrand 
De bosrand op de overgang van bestand 2b-3b zal actief aangeplant worden met 
standplaatsgeschikte soorten. Indien beschikbaar gebeurt de aanplanting met autochtoon materiaal. 
De grens tussen bosrand en grasveld wordt aangeduid met houten paaltjes. 
 
Maatregel 32: Beheer zoom 
De zoomvegetatie van de bosranden wordt tweemaal per jaar (half juni en half september) gemaaid 
met afvoer van het maaisel. Over enkele jaren is een minder intensief beheer mogelijk en kan 
overgegaan worden tot 1x per jaar maaien (september) en vervolgens een meerjarige cyclus (3 jaar).  
 
Maatregel 33: Beheer mantel 
De mantel wordt selectief gekapt met een cyclus van ongeveer 15 jaar. Waar er geen waardevolle 
vegetatie is, kan een deel van het onverhakselde hout als dood hout achterblijven. Dit biedt 
beschutting voor verschillende diersoorten en een groeiplaats voor mossen en paddenstoelen. Exoten 
worden steeds verwijderd. Het gekapte hout kan ook als brandhout verkocht worden. De kapping 
gebeurt tijdens de wintermaanden. 
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6.3.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van flora en fauna 

In het bosdomein komen verschillende dier- en plantensoorten voor. De voorgestelde maatregelen 
(behoud monumentale bomen, dood hout, ongelijkjarig en ongelijkvormig bos, exotenbestrijding, 
beheer van open plekken, bosranden en poelen) zullen een goede biotoop creëren voor de aanwezige 
soorten. Hieronder volgt een overzicht van de maatregelen ter bescherming van fauna en flora. 
 

1. Gevarieerd bos 

Het voorgestelde bosbeheer met natuurlijke verjonging, exotenbeheer, hak- en middelhout, dood hout 
en oude bomen zal leiden tot een gevarieerd bos, waarvan vele organismen profiteren. Een bos met 
een gevarieerde samenstelling in de boom-, struik- en kruidlaag kan een grote soortendiversiteit 
herbergen. Bij kunstmatige aanplantingen zal bovendien gebruik gemaakt worden van inheemse 
soorten. 
 

2. Aandacht voor aanwezige flora 

Het actief verwijderen van de aanwezige exoten zoals Amerikaanse vogelkers, Pontische 
rododendron en Japanse duizendknoop en het occasioneel dunnen waarbij bepaalde soorten zoals 
Amerikaanse eik benadeeld worden, komt de aanwezige soorten in de kruidlaag (bv. voorjaarsflora, 
oudbosplanten) ten goede. Ook hak- en middelhoutbeheer brengt periodiek meer licht in het bos. Door 
een toegenomen lichtinval produceren de planten meer bloemen en bijgevolg een grotere zaadzetting.  
 

3. Dood hout en oude bomen 

Zowel staand als liggend dood hout is van belang voor verschillende ongewervelden (houtkevers, 
nachtvlinders, duizendpoten, pissebedden, etc.), bosvogels en vleermuizen. Zieke, rottende of dode 
bomen, die vaak holen bevatten, zijn uiterst geschikt als nest- en overwinteringsgelegenheid voor 
holenbroeders en vleermuizen. Het behoud van holle en dode bomen en het streven naar een continu 
aanbod aan holle bomen op lange termijn is een belangrijk aandachtspunt. Dergelijke bomen worden 
niet verwijderd, tenzij ze een gevaar vormen voor de veiligheid van recreanten. 
 
Bij het verwijderen of toppen van oude bomen wordt er rekening gehouden met de mogelijke 
aanwezigheid van vleermuizen. De periode van september - oktober is het meest aangewezen voor 
het uitvoeren van dergelijke beheerwerken. 
 

4. Open plekken en bosranden 

Weinig insecten (o.a. vlinders, bijen) komen voor in de dichte donkere delen van het bos. Door het 
gefaseerd beheren van open plekken en bosranden kan de zon plaatselijk doordringen. Zo kan er een 
bloemrijke vegetatie ontstaan wat voedsel- en nestgelegenheid verschaft voor verschillende insecten. 
 

5. Poelen 

De poelen binnen het domein vervullen een belangrijke ecologische waarde. Om een gedeelte open 
water te behouden zal een regelmatige kruidruiming in sommige poelen nodig zijn. Het periodiek 
droogvallen van de poelen kan niet voorkomen worden door het gebrek aan water in de 
zomermaanden. Het plaatsen van kleine stuwen op de grachten kan dit probleem gedeeltelijk 
oplossen en het proces vertragen. Als droogvallen niet te vlug gebeurt, dan hoeft  hetgeen probleem 
te zijn voor de aanwezige fauna. Bepaalde soorten (o.a. libellen) zijn aangepast aan dergelijke 
milieus.  

6.3.11 Dood hout en oude bomen 

De gegevens over staand en liggend dood hout worden respectievelijk weergegeven in Tabel 12 en 
Tabel 7. Momenteel beslaat het staand dood hout 10 % van het volume. Zeer dik liggend dood hout 
komt verspreid voor. Door spontane evolutie en door middel van onderstaande maatregelen zal het 
aandeel dood hout de komende beheertermijn stijgen.  
 
De hoeveelheid liggend dood hout zal tijdens de uitvoering van het beheerplan gelijk blijven of 
toenemen. Volgende maatregelen worden uitgevoerd: 

- omgevallen of gekapte bomen worden niet systematisch verwijderd 
- tijdens de dunningen worden een aantal bomen als liggend dood hout achtergelaten 
- bij het beheer van de mantels van de bosranden wordt een deel als dood hout ter plaatse 

gelaten. 
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De hoeveelheid staand dood hout zal de komende beheertermijn verhogen door volgende 
maatregelen: 

- spontane evolutie en het natuurlijk afsterven van bomen 
- laten staan van beschadigde of dode bomen die geen gevaar opleveren voor recreanten 
- selectieve hoogdunning, m.a.w. wegkwijnende bomen die geen concurrentie betekenen voor 

potentiële toekomstbomen worden niet gekapt. 
 
Een deel van bestand 2a wordt aangeduid als speelzone. Hier zal de hoeveelheid staand dood hout 
beperkt blijven doordat dode bomen om veiligheidsredenen worden geveld. Ook langs de paden zal 
staand dood hout verwijderd worden als dit gevaar oplevert voor recreanten. 
 
Binnen de bosbestanden zijn reeds veel oude bomen aanwezig. Het richtcijfer van minimum 10 
bomen per ha wordt reeds bereikt. Door spontane evolutie van de bestanden zal dit aandeel op peil 
blijven of eventueel dalen door het afsterven van de oude bomen gevolgd door de noodzakelijke 
verjonging.  

6.3.12 Milieubeschermende functie 

Specifieke maatregelen met betrekking tot de milieubeschermende functie worden niet genomen.  
 
Het bosdomein zorgt door zijn oppervlakte voor een verhoogde infiltratie van regenwater waardoor er 
een grotere spreiding is van de afvloei van oppervlaktewater. Dit heeft positieve gevolgen voor de 
(piek)debieten in de omliggende waterlopen. 

6.3.13 Wetenschappelijke functie 

De oude monumentale bomen hebben een belangrijke wetenschappelijke functie. Ook de 
aanwezigheid van oudbosplanten is van belang. Monitoring van de aanwezige fauna en flora kan 
aanvullingen opleveren voor het beheer. 
 
Wetenschappelijk onderzoek is mogelijk na toelating door de bevoegde administratie.  

6.3.14 Werken die de biotische en abiotische toestand van het bos wijzigen 

Pesticiden 
Het gebruik van pesticiden is niet toegestaan in het bosdomein, uitgezonderd het gebruik van 
glyfosaat bij de mechanisch-chemische bestrijding van agressieve exoten. Bestrijding van deze 
exoten is nodig om inheemse soorten meer kansen te geven.  
 

Verharding 
De hoofdparking aan de Riddershoeve (bestand 3a) wordt heraangelegd. De toegankelijkheid van de 
hoofdparking is momenteel slecht. Heraanleg met degelijke materialen is nodig om de bezoekers op 
een comfortabele manier te ontvangen. 
 
Het wandelpad in bestand 2a krijgt een semi-verharding. Dit is nodig om het goed toegankelijk te 
maken voor recreanten in de meeste weersomstandigheden. Het tracé volgt het huidige tracé van het 
onverharde pad. Het pad krijgt dezelfde verharding als de overige paden door het bos. Dit is een inert 
materiaal waardoor uitloging naar de omgeving beperkt zal blijven. 
 
De overige paden en wegen worden onderhouden en hun actuele bedekking wordt behouden. 
Onderhoud van de wegen bestaat uit het egaliseren of bolrond leggen van het oppervlak zodat de 
wegen toegankelijk blijven.  
 

Maaibeheer 
De bosranden en open plekken worden beheerd door periodiek te maaien. Het maaisel wordt hierbij 
afgevoerd, waardoor de bodem verschraalt. Periodiek maaien is nodig om een kruidenrijke vegetatie 
te behouden. 
 

Reliëf 
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Het aanwezige microreliëf moet behouden blijven. Er zullen geen werken uitgevoerd worden die 
invloed hebben op het reliëf. Beheerwerken zullen hier rekening mee houden (bv. geen nivelleringen 
bij kappingen, …). Een uitzondering hierop vormt het herstel van de gracht omwille van de 
cultuurhistorische waarde (Maatregel 10). 
 

Grachten 
Het bestaande grachtensysteem wordt behouden. Wanneer de waterafvoer in het gedrang komt, 
worden de grachten (manueel) geruimd waarbij het vrijgekomen materiaal wordt afgevoerd of wordt 
uitgespreid over enkele meters langs de oever. Het uitspreiden gebeurt niet op plaatsen met een 
waardevolle kruidlaag (bv. oudbosplanten). Enkel gewoon onderhoud is mogelijk, de grachten worden 
niet uitgediept of verbreed.  
 
Op de grachten kunnen kleine stuwen geplaatst worden zodat lokaal meer water wordt vastgehouden 
en de afvloei van water uit het gemeentepark wordt beperkt. De grachten en poelen groeien hierdoor 
minder vlug dicht, waardoor het periodiek maaibeheer beperkt kan blijven en waterorganismen langer 
van dit biotoop gebruik kunnen maken. 
 
Omwille van cultuurhistorische redenen wordt een voormalige gracht, die de verbinding vormde 
tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de ringgracht, opnieuw open gemaakt zodat ze terug 
herkenbaar wordt in het landschap. Dit kan mogelijk leiden tot een extra drainage in het naastliggende 
gedeelte van bestand 2a-3a. Omdat in deze zone nu regelmatig water stagneert wat hier leidt tot een 
zeer drassige bodem bij natte weersomstandigheden, kan dit een positief effect hebben op de 
bodemtoestand. 

6.3.15 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de jacht 

Jacht is niet toegelaten.  

6.3.16 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de visserij 

Visvangst is niet toegelaten.  

6.3.17 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot gebruik niet-houtige 

bosproducten 

Het gebruik van niet-houtige bosproducten, waaronder strooiseluitbating of het oogsten van vruchten 
is niet toegestaan, behoudens machtiging door het bosbeheer. Het verzamelen van kastanjes voor 
eigen gebruik vormt hierop een uitzondering. Ook zaadoogst voor kweekmateriaal van waardevolle 
bomen is mogelijk door erkende instanties.  

6.4 Beheermaatregelen/richtlijnen m.b.t. recreatie en toegankelijkheid 

6.4.1 Toegankelijkheidsregeling 

Zie Bijlage 10. 

6.4.2 Plan wegennet 

Alle wegen en -paden zijn opengesteld voor wandelaars en honden aan de leiband. Fietsers zijn enkel 
toegelaten op de aangeduide route die de verbinding vormt tussen de Kasteeldreef enerzijds en de 
Papenaardekensstraat en Victor Adriaenssensstraat anderzijds. Ruiters en menners zijn niet 
toegelaten in het gebied. Ook gemotoriseerd verkeer is verboden, uitgezonderd de 
onderhoudsdiensten van het gemeentepark en periodieke leveringen aan kasteel, Riddershoeve, 
sportterreinen of tijdens evenementen. De kaarten bij Bijlage 10 geven een overzicht van de 
toegankelijkheid van de verschillende wegen en paden. De toegankelijkheidsregeling is opgenomen in 
Bijlage 10. Ze wordt op het terrein zichtbaar gemaakt via infopanelen aan de voornaamste ingangen 
van het gebied. 
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6.4.3 Speelzones 

Een deel van bestand 2a wordt aangeduid als speelzone. Een deel van bestand 3a is speelterrein 
(buiten bosdomein). 
 
Maatregel 34: Aanduiden speelzone 
De speelzone wordt op terrein aangeduid met behulp van de toegankelijkheidsborden van ANB. 

6.4.4 Vrij toegankelijke zone 

Delen van de bestanden 3a, 3b en 3e worden aangeduid als vrij toegankelijke zone (buiten 
bosdomein). 

6.4.5 Recreatieve infrastructuur 

De belangrijkste toegangsweg naar het gemeentepark is de Kasteeldreef. De meeste bezoekers 
komen via deze weg naar het kasteel en het park. De hoofdparking bevindt zich dan ook aan de 
Riddershoeve. 
 
De huidige recreatieve infrastructuur in het domein is vrij uitgebreid (Kaart 20). In de nabijheid van het 
kasteel zijn verschillende recreatieve voorzieningen aanwezig (taverne, speeltuin, dierenpark, toilet, 
schuilplaatsen, picknickbanken). Verspreid doorheen het gebied staan een aantal zitbanken en 
vuilbakken. In het westen van het park ligt sinds een aantal jaren een officiële speelzone, waarvan de 
locatie gewijzigd zal worden via de toegankelijkheidsregeling bij dit beheerplan (Bijlage 10). Doorheen 
het park loopt een loopparcours. Centraal in het park liggen sportvelden. De sportgebouwen en  
-terreinen mogen hun huidige functie blijven vervullen. Verder is er ook een jeugdlokaal en 
kinderopvang binnen het projectgebied. Tijdens het voorjaar en de zomer worden in het park 
bovendien regelmatig evenementen georganiseerd. 
 
Er komen infoborden aan de belangrijkste ingangen waarop de verschillende regels worden 
toegelicht. Een groot infobord komt aan de parking van de Riddershoeve en kleine infoborden komen 
aan de overige ingangen. 
 
De toegankelijke paden zullen een regelmatig onderhoud krijgen zodat deze minimaal toegankelijk 
blijven. De huidige (semi-)verhardingen blijven behouden. Het onverharde wandelpad in bestand 2a 
krijgt een semi-verharding in bosgrind zodat dit toegankelijk blijft in de meeste weersomstandigheden. 
Het traject volgt de huidige ligging van het pad. De andere paden (bestand 1a) blijven onverhard. 
 
Het joggingsparcours mag aanwezig blijven en wordt aangeduid met een infobord en wegwijzers. 
 
Omdat de recreatieve druk op het park al vrij groot is, is bijkomende recreatieve infrastructuur niet 
meer gewenst. Indien toch extra elementen (bv. hondenzone, vertelzone voor kinderen) nodig zijn, 
dan kan dit enkel als op een bepaalde locatie andere elementen verdwijnen. 
 
Maatregel 35: Heraanleg wandelpad met semi-verharding 
Het wandelpad in bestand 2a is in zeer slechte staat. Het wordt heraangelegd met een semi-
verharding zodat het goed toegankelijk wordt in de meeste weersomstandigheden. Er wordt gebruik 
gemaakt van hetzelfde materiaal als de andere wandelpaden door het bos. 
 
Maatregel 36: Zuidelijk wandelpad in bestand 2b laten vervagen 
Het pad zal aan de hand van stammen en takken worden afgeschermd zodat het op korte termijn 
volledig verdwijnt. 
 
Maatregel 37: Heraanleg parking Riddershoeve 
De hoofdparking aan de Riddershoeve is in slechte staat. Heraanleg van de volledige parking is 
gewenst waarbij er aandacht is voor minder mobiele bezoekers. Vernieuwing van de verharding is 
nodig. Als materiaal gaat de voorkeur uit naar dezelfde verharding als de ingang naar het kasteel.   
 
Maatregel 38: Onderhoud recreatieve infrastructuur 
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Er wordt regelmatig gecontroleerd of er onderhouds- of aanpassingswerken nodig zijn aan de 
aanwezige recreatieve infrastructuur (zit- en picknickbanken, schuilhutten, infoborden, toilet, wegen en 
paden, speeltuin, parkverlichting, fietsenstalling, …). 
 
Het onderhoud van de wegen bestaat uit het egaliseren of bolrond leggen van het oppervlak zodat de 
wegen toegankelijk blijven. Binnen de bosbestanden mag aan beide zijden van de wandelweg een 
strook met een breedte van max. 0,5 meter intensiever gemaaid worden om het pad goed toegankelijk 
te houden. 
 
Maatregel 39: Verwijderen oude en plaatsen nieuwe recreatieve infrastructuur 
Aan elke ingang komen infoborden waarop de toegankelijkheid duidelijk is aangegeven. Op de 
hoofdparking aan de Riddershoeve komt een groot infobord, aan de andere ingangen komen kleine 
infoborden. 
 
Verouderde of kapotte recreatieve infrastructuur (zitbanken, vuilbakken, …) wordt verwijderd of 
vervangen. Er wordt op toegezien dat de recreatieve infrastructuur een uniforme stijl behoudt. Het 
voetbaldoel in bestand 3b en de afvalcontainer in bestand 2a worden verwijderd. 
 
Bij het vervangen van oude of het plaatsen van nieuwe speeltoestellen dient aandacht besteed te 
worden aan de visuele impact van deze elementen op het beschermde landchap. Het plaatsen van 
nieuwe speeltuigen (type en locatie) gebeurt daarom in overleg met het agentschap Onroerend 
Erfgoed. 
 
Maatregel 40: Aanleg kinderkunstroute 
Langs de bestaande wegen en paden zal een belevingspad aangelegd worden voor jonge kinderen. 
Hiervoor zullen op regelmatige afstand in de route spelelementen of kunstelementen geplaatst 
worden. 
 
Maatregel 41: Beschermen grasveld voor tenten 
Het grasveld achter het kasteel wordt jaarlijks gebruikt om tenten te plaatsen tijdens evenementenin 
lente en zomer. De voorbije jaren werd hierbij niet al te nauw gekeken naar de aanwezige bomen. 
Ook de bodem en het grasveld wordt daarbij telkens zwaar op de proef gesteld. Maatregelen ter 
bescherming van de aanwezige bomen werden hoger besproken.  
 
Ter bescherming van het grasveld worden rijplaten gebruikt om bodembeschadiging te voorkomen. 
De zone waar zwaar vervoer toegelaten is, wordt duidelijk afgesproken met de organisatoren van het 
evenement. Controle hierop is noodzakelijk. De tenten worden enkel buiten de kroonprojectie van de 
aanwezige bomen geplaatst. Andere afspraken rond de evenementen (afmetingen/type tenten en 
duur/tijdstip festiviteiten) gebeuren in overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed. 
 
Maatregel 42: Verkleinen dierenpark 
Het dierenpark neemt een erg grote plaats in achter het kasteel. Het totaal aantal dieren is ook te 
groot voor deze oppervlakte. Het dierenpark zal in oppervlakte verminderen zodat het een minder 
prominente plaats inneemt binnen het beschermd landschap. Tegelijkertijd zal ook het aantal dieren 
sterk dalen. Het voorstel is om slechts enkele dwerggeiten te behouden met een maximum van 8 
dieren.  Op langere termijn dient bekeken worden of het dierenpark niet beter volledig verdwijnt. 
 
Het vrijgekomen terrein bij het verdwijnen of verkleinen van het dierenpark wordt een grasveld met 
verspreide bomen/boomgroepen. Het beheer is gelijkaardig als van de overige grasvelden. 
 
Maatregel 43: Aanleg hondenzone 
Als het dierenpark volledig verdwijnt of verkleint in oppervlakte en aantal dieren, dan mag er een 
hondenzone aangelegd worden in het gemeentepark. Als locatie voor deze hondenzone komt in 
eerste instantie een deel van bestand 3b of eventueel ook de zone van de pijpleiding in bestand 2a in 
aanmerking. 
 
Maatregel 44: Aanleg vertelhoek voor kinderen 
Als het dierenpark volledig verdwijnt of verkleint, dan mag er in de vrijgekomen hoek aan de speeltuin 
een vertelhoek ingericht worden voor kinderen. 
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6.4.6 Sluikstort en sensibilisatie 

Maatregel 45: Verwijderen sluikstort en sensibilisatie 
Op een aantal plaatsen (bestand 1a en 2c) wordt tuinafval gestort. In de ringgracht en langs de school 
ligt vrij veel zwerfvuil. Het afval zal opgeruimd worden. De omwonende burgers en bezoekers worden 
gesensibiliseerd. 
 
Maatregel 46: Voorkomen van loslopende honden 
De bezoekers worden gesensibiliseerd om hun honden aan de leiband te houden. Loslopende honden 
kunnen een gevaar betekenen voor andere recreanten en verstoren de aanwezige flora en fauna. 

6.5 Subsidies 
De Vlaamse overheid voorziet subsidies voor openbare besturen voor: 

1. Bebossing en herbebossing 
2. Opmaak uitgebreid bosbeheerplan 
3. Bevordering van de ecologische bosfunctie 
4. Opmaak landschapsbeheerplan 
5. Herstel- en instandhoudingswerken vermeld in een goedgekeurd landschapsbeheerplan 

 
Subsidies vanuit het bosdecreet kunnen voor hetzelfde werk niet gecumuleerd worden met subsidies 
vanuit het landschapsdecreet. 
 

1. Subsidie voor bebossing en herbebossing 
Er wordt een subsidie voorzien voor beplanting, bezaaiing of natuurlijke bosverjonging. Volgende 
voorwaarden zijn van toepassing: 
 

 Er worden inheemse boomsoorten aangeplant. 

 De oppervlakte die wordt beplant, bezaaid of natuurlijk verjongt, moet minstens 0,5 hectare 
groot zijn. Ze mag uit verschillende stukken – eventueel van verschillende bosbeheerders – 
van minstens 10 are bestaan, maar die stukken mogen niet verder dan 1 kilometer van elkaar 
verwijderd liggen.  

 Wanneer er wordt bebost als compensatie voor een ontbost gebied, maak je geen aanspraak 
op subsidie.  

 

2. Subsidie voor opmaak uitgebreid bosbeheerplan 
Het beheerplan moet minstens 5 ha beslaan. Per bosbestand kun je maar één keer om de 20 jaar een 
subsidie krijgen. Voor 1 of 2 boseigendommen bedraagt de subsidie 200 euro/ha.  
 

3. Subsidie ter bevordering van de ecologische bosfunctie 
De subsidie ter bevordering van de ecologische bosfunctie is alleen bestemd voor bosbeheerders die 
beschikken over een goedgekeurd beheerplan volgens de criteria duurzaam bosbeheer. Ze krijgen 
steun om de ecologische rol van hun bos te beschermen of te versterken.  
 
Voor elk bestand dat in het beheerplan is opgenomen, krijg je een jaarlijkse subsidie, op voorwaarde 
dat het aan één van vier beheerdoelstellingen voldoet. Je krijgt een subsidie: 
 

 voor natuurbeheer op open plekken in het bos 

 voor beheer volgens het bosnatuurdoeltype in het natuurrichtplan 

 voor bestanden van minstens 0,5 hectare groot, die worden gedomineerd door inheemse 
boomsoorten. Die inheemse soorten moeten minstens 90 procent van het bestand innemen.  

 voor bestanden die erkend zijn als zaadbron of zaadbestand van inheemse bomen en 
struiken, en waar effectief zaad wordt geoogst. 

 
Zolang het beheerplan loopt, krijg je een jaarlijkse subsidie voor elk bestand dat in het uitgebreide 
beheerplan is opgenomen en dat aan de voorwaarden voldoet. De basissubsidie bedraagt 50 euro per 
hectare. Dat bedrag wordt verhoogd tot 125 euro per hectare voor: 
 

 voor natuurbeheer op open plekken in het bos 

 voor beheer volgens het bosnatuurdoeltype in het natuurrichtplan  
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4. Opmaak landschapsbeheerplan 
De landschapspremie stimuleert de opmaak van landschapsbeheersplannen en de uitvoering van 
diverse werkzaamheden. De opmaak van landschapsbeheersplannen komt in aanmerking voor een 
subsidie van 80%. 
 

5. Herstel- en instandhoudingswerken vermeld in een goedgekeurd landschapsbeheerplan 
De landschapspremie voor het uitvoeren van instandhoudings-, onderhouds-, herstel- en 
verbeteringswerken die zijn opgenomen in het goedgekeurde landschapsbeheersplan bedraagt 
maximaal 70%. Voor het uitvoeren van ontsluitings-, onderzoeks- en voorlichtingswerkzaamheden 
bedraagt de landschapspremie maximaal 20%. 
 
De onderhoudspremie voor beschermde landschappen ondersteunt en stimuleert 
instandhoudingswerken via een eenvoudige procedure binnen beperkte budgetten en met een 
subsidiepercentage van 40%. De onderhoudspremie kan ook verkregen worden zonder een 
goedgekeurd landschapsbeheerplan. 
 
Beide premies kunnen ook op forfaitaire basis worden aangevraagd. Hiervoor hanteert Onroerend 
Erfgoed een tabel met vaste bedragen, die je kan downloaden op de website 
www.onroerenderfgoed.be. 
 

http://www.onroerenderfgoed.be/
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7 Planning van de beheerwerken 
 
In onderstaande maatregelentabel is de wenselijke timing van de maatregelen weergegeven. De 
werkelijke uitvoering van de maatregelen zal uiteraard ook afhangen van de beschikbare middelen en 
mogelijke andere zaken die niet op voorhand kunnen voorspeld worden. 
 
Voor heel wat maatregelen kan het meest gepaste moment van uitvoering pas bepaald worden 
wanneer de evolutie van de toestand op het terrein gekend is. Dit tijdstip is op voorhand niet exact te 
voorspellen. Enkel door een goede opvolging van de toestand van het landschap door monitoring kan 
het beheer optimaal gepland worden. Dit betekent dat de toestand permanent opgevolgd wordt en de 
uitvoering van de maatregel gebeurt wanneer deze nodig blijkt. 
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Tabel 27: Maatregelentabel voor het projectgebied. 
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Maatregel 34: Aanduiden 
speelzone 
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Maatregel 35: Heraanleg 
wandelpad met semi-verharding 
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B 2b 

Maatregel 36: Zuidelijk 
wandelpad in bestand 2b laten 
vervagen 
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Maatregel 43: Aanleg 
hondenzone 

   X                        

G 3a 
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X: uitvoering  O: uitvoering indien nodig  
B1: Bosrand 2b  B2: Bosrand rond P1 en O2/P2  B3: Bosrand rond O3/P3 B4: Bosrand rond O4/P4 
R1: Bestand 2a  R2: Bestand 3a  R3: Bestand 2b  R4: Bestand 2e, 2f 
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Hieronder worden per beheereenheid de doelstellingen, maatregelen en eventuele vergunningen opgesomd. 
 
Beheer-
eenheid 

Doelstel-
ling 

Maatregel Vergunningen 

Bos (B) 4.4 Maatregel 1: Behoud parkstructuur en zichtassen 
Maatregel 7: Beheer oever ringgracht 
Maatregel 9: Beheer overige grachten 
Maatregel 10: Herstel gracht 
Maatregel 15: Heraanleg bosbestand langs ingang Papenaardekensstraat 
Maatregel 16: Verwijderen mesthoop 
Maatregel 17: Geen gebruik van bestrijdingsmiddelen (uitgezonderd glyfosaat) 
Maatregel 19: Middelhoutbeheer 
Maatregel 23: Behoud en onderhoud klein bouwkundig erfgoed 
Maatregel 25: Kunstmatige verjonging 
Maatregel 26: Exotenbestrijding 
Maatregel 27: Nazorg exotenbestrijding 
Maatregel 28: Controle onveilige situaties en veiligheidskappingen 
Maatregel 31: Aanplant bosrand 
Maatregel 34: Aanduiden speelzone 
Maatregel 35: Heraanleg wandelpad met semi-verharding 
Maatregel 36: Zuidelijk wandelpad in bestand 2b laten vervagen 
Maatregel 38: Onderhoud recreatieve infrastructuur 
Maatregel 39: Verwijderen oude en plaatsen nieuwe recreatieve infrastructuur 
Maatregel 43: Aanleg hondenzone 
Maatregel 45: Verwijderen sluikstort en sensibilisatie 
Maatregel 46: Voorkomen van loslopende honden 

Maatregel 10: Mogelijk stedenbouwkundige vergunning 
Maatregel 35: Stedenbouwkundige vergunning 

    
Wegen (W) 4.5 Maatregel 1: Behoud parkstructuur en zichtassen 

Maatregel 11: Beperken omheiningen 
Maatregel 15: Heraanleg bosbestand langs ingang Papenaardekensstraat 
Maatregel 17: Geen gebruik van bestrijdingsmiddelen (uitgezonderd glyfosaat) 
Maatregel 28: Controle onveilige situaties en veiligheidskappingen 
Maatregel 35: Heraanleg wandelpad met semi-verharding 
Maatregel 36: Zuidelijk wandelpad in bestand 2b laten vervagen 
Maatregel 37: Heraanleg parking Riddershoeve 
Maatregel 38: Onderhoud recreatieve infrastructuur 
Maatregel 39: Verwijderen oude en plaatsen nieuwe recreatieve infrastructuur 
Maatregel 40: Aanleg kinderkunstroute 

Maatregel 35, Maatregel 37:  Stedenbouwkundige 
vergunning 
 
Maatregel 39, Maatregel 40: Stedenbouwkundige 
vergunning buiten bosdomein  
 
Maatregel 28: Kapvergunning buiten bosdomein 

    
Open plek 
(O) 

4.4.2 Maatregel 29: Beheer graslanden  
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Beheer-
eenheid 

Doelstel-
ling 

Maatregel Vergunningen 

Grasveld 
(G) 

4.1, 4.3 Maatregel 1: Behoud parkstructuur en zichtassen 
Maatregel 2: Behoud solitaire bomen / boomgroepen 
Maatregel 3: Vrijstellen solitaire bomen / boomgroepen 
Maatregel 4: Heraanplant bomen / boomgroepen voor verjonging 
Maatregel 5: Beschermen monumentale bomen 
Maatregel 11: Beperken omheiningen 
Maatregel 12: Maaien grasvelden 
Maatregel 17: Geen gebruik van bestrijdingsmiddelen (uitgezonderd glyfosaat) 
Maatregel 28: Controle onveilige situaties en veiligheidskappingen 
Maatregel 38: Onderhoud recreatieve infrastructuur 
Maatregel 39: Verwijderen oude en plaatsen nieuwe recreatieve infrastructuur 
Maatregel 40: Aanleg kinderkunstroute 
Maatregel 41: Beschermen grasveld voor tent 
Maatregel 43: Aanleg hondenzone 
Maatregel 44: Aanleg vertelhoek voor kinderen 
Maatregel 45: Verwijderen sluikstort en sensibilisatie 
Maatregel 46: Voorkomen van loslopende honden 

Maatregel 28: Buiten bosdomein: kapvergunning; binnen 
bosdomein niet nodig bij goedkeuring bosbeheerplan 
 
Maatregel 39: Stedenbouwkundige vergunning voor nieuwe 
recreatieve infrastructuur 

    
Beplanting 
(Bep) 

4.1 Maatregel 13: Beheer hagen / siervormen  

    
Kasteelvijver 
(Kv) 

4.1, 4.3 Maatregel 11: Beperken omheiningen 
Maatregel 18: Beheer oever kasteelvijver 
Maatregel 20: Wegvangen watervogels indien nodig 
Maatregel 21: Wegvangen schildpadden 

 

    
Ringgracht 
(Rg) 

4.1, 4.3 Maatregel 6: Verwijderen slib ringgracht 
Maatregel 7: Beheer oever ringgracht 
Maatregel 8: Onderzoek vervuiling ringgracht 
Maatregel 11: Beperken omheiningen 
Maatregel 20: Wegvangen watervogels indien nodig 
Maatregel 21: Wegvangen schildpadden 
Maatregel 23: Behoud en onderhoud klein bouwkundig erfgoed 
Maatregel 24: Herstel oever aan sluismuur 

Maatregel 6, Maatregel 23,  
Maatregel 24: Mogelijk stedenbouwkundige vergunning 

    
Gracht (Gr) 4.1 Maatregel 9: Beheer overige grachten  
    
Poel (P) 4.4.2 Maatregel 30: Beheer poelen  
    
Dierenpark 
(D) 

4.5 Maatregel 42: Verkleinen dierenpark Indien behoud huidige aantal dieren: Milieuvergunning 
Klasse 2 
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Beheer-
eenheid 

Doelstel-
ling 

Maatregel Vergunningen 

 
    

Kinderop-
vang (Ko) 

4.5 Maatregel 13: Beheer hagen / siervormen 

Maatregel 17: Geen gebruik van bestrijdingsmiddelen (uitgezonderd glyfosaat) 
 

    
Parking (Pa) 4.5 Maatregel 11: Beperken omheiningen 

Maatregel 17: Geen gebruik van bestrijdingsmiddelen (uitgezonderd glyfosaat) 
Maatregel 37: Heraanleg parking Riddershoeve 
Maatregel 38: Onderhoud recreatieve infrastructuur 
Maatregel 39: Verwijderen oude en plaatsen nieuwe recreatieve infrastructuur 

Maatregel 37: Stedenbouwkundige vergunning 
Maatregel 39: Mogelijk stedenbouwkundige vergunning 

    
Bebouwing 
+ Terras 
(Beb) 

4.2 Maatregel 22: Behoud en onderhoud gebouwen 
Maatregel 23: Behoud en onderhoud klein bouwkundig erfgoed 

Maatregel 22, Maatregel 23: Mogelijk stedenbouwkundige 
vergunning 

    
Speeltuin 
(Spe) 

4.5 Maatregel 1: Behoud parkstructuur en zichtassen 
Maatregel 2: Behoud solitaire bomen / boomgroepen 
Maatregel 3: Vrijstellen solitaire bomen / boomgroepen 
Maatregel 4: Heraanplant bomen / boomgroepen voor verjonging 
Maatregel 5: Beschermen monumentale bomen 
Maatregel 17: Geen gebruik van bestrijdingsmiddelen (uitgezonderd glyfosaat) 
Maatregel 28: Controle onveilige situaties en veiligheidskappingen 
Maatregel 38: Onderhoud recreatieve infrastructuur 
Maatregel 39: Verwijderen oude en plaatsen nieuwe recreatieve infrastructuur 

Maatregel 39: Mogelijk stedenbouwkundige vergunning 

    
Sport (Spo) 4.5 Maatregel 13: Beheer hagen / siervormen  
    
Zoom (Z) 4.4.2 Maatregel 32: Beheer zoom  

    
Mantel (M) 4.4.2 Maatregel 33: Beheer mantel  
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8 Verslag van de consultatieronde 
De publieke consultatieronde van het uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan liep van 28 maart 
t.e.m. 28 april 2014. De consultatie werd aangekondigd in de Gazet van Antwerpen van 21 maart 
2014 (Bijlage 11). In deze periode werd één opmerking ingediend bij de milieudienst van de gemeente 
Schoten, nl. “Blz. 32 boomsoorten. ‘komende van kasteel: links voor tennisterrein: iep of olm met 
zaailingen’.” 
 
Met deze opmerking werd geen rekening gehouden omdat deze iepenboom buiten de bosbestanden 
staat. Er wordt verwezen naar de tabel op blz. 32 waarin de boomsoorten vermeld worden die 
waargenomen werden binnen de proefvlakken van de bosbestanden. De aangehaalde iep staat 
echter buiten het bos. De boom komt in dit beheerplan wel aan bod bij 2.3.3.4.3 Merkwaardige 
bomen, in Bijlage 7 en op de kaarten 17 en 19. 
 
Naast het openbaar onderzoek werd ook advies gevraagd aan het agentschap Onroerend Erfgoed. 
Dit advies was gunstig (Bijlage 12). 
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10 Verklarende Woordenlijst  
Alluvium: (bodemkunde) Door een rivier of waterloop afgezet grondmateriaal (zand, leem en of klei). 
 
Broeikasgas: Broeikasgassen zorgen voor het broeikaseffect in de atmosfeer. Ze hebben hetzelfde 
effect als een broeikas of een serre. Kortgolvige energiestralingen worden doorgelaten en worden 
door de aarde omgezet in langgolvige infraroodstraling. Deze langgolvige straling wordt door de 
broeikasgassen veel minder doorgelaten waardoor het broeikaseffect op onze planeet ontstaat. 
Belangrijke broeikasgassen zijn CFK’s (gechloreerde fluorkoolwaterstoffen), methaan (CH4), lachgas 
(N2O) en koolzuurgas (CO2).  
 
Colluvium: (bodemkunde) Zeer fijne bodempartikels, half mineralogisch - half organisch, die door de 
planten en de micro-organismen onder de strooisellaag aan de toplaag van de bodem gevormd 
worden. Het colluvium kan door opspattend en oppervlakkig afstromend regenwater bij elke regenbui 
in kleine stapjes hellingafwaarts getransporteerd worden. Het colluvium vult geleidelijk kleinere 
depressies op of stapelt zich op aan de basis van een helling. Op lange termijn kan het colluvium een 
dikke bodemlaag vormen. Terwijl er bovenop de bodem telkens nieuw colluviaal materiaal afgezet 
wordt is de bodemprofielontwikkeling van een colluviale bodem te vergelijken met deze van een 
alluviale bodem daar er onvoldoede tijd is voordat er zich een duidelijke gelaagdheid in het 
bodemprofiel kan vormen. Ze getuigen van een langdurige stabiele begroeiing in de zone, maar ook 
van tijdelijke afspoelingserosie hogerop langs de hellingen in de nabijheid. Colluviale bodems zijn zeer 
vruchtbaar, vooral voor pioniersvegetaties en eenjarige planten. 
 
Dagzomen: (geologie) Het verschijnen van de geologische lagen (of formaties) aan het 
aardoppervlak, weliswaar nog onder de bodemlaag en net onder de Quartaire dekzanden. Kan ook 
gebruikt worden om het niet bedekt zijn van plaatselijke lagen door een andere laag aan te duiden. 
 
Deklaag, dekzand: (geologie) Zand dat door polaire winden tijdens de Quartaire ijstijden uit het 
uitgedroogde Noordzeebekken werd aangevoerd. Het werd over uitgestrekte gebieden afgezet als 
een reliëfvervagende en bedekkende mantel. De deklaag is zandig in de Kempen en elders in 
Vlaanderen gaande zuidwaarts meer lemig, ze bestaat dan uit löss. 
 
Eolisch: (geomorfologie) Transport door wind en de afzettingsvormen van sedimenten die door de 
wind zijn ontstaan. Vb. duinen, dekzanden, gezandstraalde keitjes. 
 
Exoten: Exoten zijn soorten die van nature niet in onze streken voorkomen. Het zijn dus uitheemse 
planten, dieren of micro-organismen die hier niet op eigen kracht zijn geraakt, maar wel door toedoen 
van de mens (bijvoorbeeld door transport). Invasieve exoten zijn exoten die zich in hun nieuw 
verspreidingsgebied explosief voortplanten, hierdoor uitgroeien tot een plaag en veel schade kunnen 
veroorzaken. Ze kunnen de bestaande verhoudingen tussen de van nature voorkomende soorten in 
een ecosysteem wijzigen en inheemse soorten geheel of gedeeltelijk verdringen. 
 
Gelifluctie: Het traag bewegen van materiaal langsheen een bevroren ondergrond onder invloed van 
de zwaartekracht.  
 
Hakhout: Hakhout ontstaat door de boomlaag volledig af te zetten met een korte tussenperiode (om 
de 8 à 20 jaar). Dit gebeurt bij boomsoorten die spontaan weer uitschieten vanuit de overblijvende 
hakhoutstoven (bv. inlandse eik, linde, els, wilg, esdoorn). Hakhoutbeheer werd vroeger op grote 
schaal toegepast voor het oogsten van brandhout. Tegenwoordig is het minder gebruikelijk omwille 
van het arbeidsintensieve karakter ervan. 
 
Hooghout: De boomlaag bereikt zijn natuurlijke leeftijdsgrens of toch bijna voorleer de bomen gekapt 
worden. Het hooghoutbestand bestaat uit éénstammige hoog opgaande bomen in de bovenetage van 
het bos. Onder deze bovenetage komt doorgaans ook een neven- en onderetage met lagere 
hoogteontwikkeling voor. 
 
Kwelgebied: (hydrogeologie) Een kwelgebied is in het modelconcept van de hydrologische balans 
een locatie waar de grondwaterstand nabij het maaiveld gesitueerd is en waar er een opwaartse 
uittredende grondwaterstroming plaats vindt. Een natuurlijk kwelgebied is een topografisch lager 
gelegen zone waar, onder invloed van de hydrostatische druk, grondwater naar toe stroomt, opstijgt 
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naar het maaiveldoppervlak en verspreid de bodem/wortellaag bevochtigt tot eventueel lokaal een 
beetje uitsijpelt (niet gelijk aan bron en meestal tijdelijk, bijvoorbeeld in het voorjaar). Veelal ‘verdwijnt’ 
in de hydrologische balans het kwelwater door evapotranspiratie (opname door planten en door 
verdampen aan de bodem). Kwelwater onderscheidt zich hoofdzakelijk door een bijzondere fysico-
chemische waterkwaliteit, anders dan regenwater. 
 
Leem: (bodemkunde) Sedimentdeeltjes van de grootte van 2 tot 50 micron, tussen zand en klei. 
 
Middelhout: Dit is een tussenvorm tussen hooghout en hakhout, waarbij men tussen het hakhout ook 
nog enkele hoog opgaande ‘overstaanders’ toelaat. 
 
Textuur, bodemtextuur, textuurklasse: (bodemkunde) De korrelgroottesamenstelling van het 
grondmateriaal, uitgedrukt als een gewichtsverhouding van zand, leem en klei, omgerekend in  % van 
de bodemmassa. De verschillende mogelijke korrelgroottesamenstellingen worden gegroepeerd in 
textuurklassen waarvan de klassegrenzen een percentage aan zand, leem en klei zijn. De 
klassegrenzen werden (internationaal) afgesproken, de grafische voorstelling gebeurt op een 
driekhoek waarvan elke zijde, één voor zand, leem en klei, 100 % moet voorstellen. 
 
Waterhuishouding: (bodemkunde) Oorsprong en verloop gedurende de seizoenen van de 
hoeveelheid water in de bodem. De bodemwaterhuishouding wordt bepaald door het 
waterophoudingsvermogen en de doorlatendheid van de bodem (zelf in functie van de porositeit) 
naargelang de korrelgroottesamenstelling (textuur), de diepte van de grondwatertafel (hydrogeologie) 
en de topografische plaats (helling) op het reliëf. 
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11 Bijlagen 
Bijlage 1 Beschermingsbesluit 
Bijlage 2 Liggingsplan en algemene voorschriften pijpleiding 
Bijlage 3 Samenvatting per bestand van de dendrometrische gegevens 
Bijlage 4  Samenvatting per bestand van de vegetatieopnames 
Bijlage 5 Vegetatietypering van de bosbestanden gebaseerd op de kruidlaag 
Bijlage 6 Samenvatting per bestand van de Tansley-vegetatieopnames 
Bijlage 7 Verslag VTA 
Bijlage 8 Enquête 
Bijlage 9 Bestrijding Amerikaanse vogelkers 
Bijlage 10 Toegankelijkheidsregeling 
Bijlage 11 Aankondiging publieke consultatie 
Bijlage 12 Advies Onroerend Erfgoed 

 
 

 



Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten 

DMN – Team Natuur en Landschap  augustus 2014 

Bijlage 1 Beschermingsbesluit 

 
 



Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten 

DMN – Team Natuur en Landschap  augustus 2014 

 
 



Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten 

DMN – Team Natuur en Landschap  augustus 2014 

 



Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten 

DMN – Team Natuur en Landschap  augustus 2014 



Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten 

DMN – Team Natuur en Landschap  augustus 2014 

 
 
 



Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten 

DMN – Team Natuur en Landschap  augustus 2014 

 

Bijlage 2 Liggingsplan en algemene voorschriften pijpleiding 
 
 

 
 



Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten 

DMN – Team Natuur en Landschap  augustus 2014 

 



Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten 

DMN – Team Natuur en Landschap  augustus 2014 

 



Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten 

DMN – Team Natuur en Landschap  augustus 2014 

 



Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten 

DMN – Team Natuur en Landschap  augustus 2014 

Bijlage 3 Samenvatting per bestand van de dendrometrische 

gegevens 

 
 
 



Bosbouw: Gemeentepark Schoten 1 a

Identiteit

Domein: Gemeentepark Schoten

Plaats: Gemeentepark Schoten

Perceel: 1

Bestand: a

Oppervlakte (ha): 1,13

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

1110 43,41 282,2 72 13,3 14,0Haagbeuk 94% 63% 59%

59 22,99 177,8 222 15,7Zomereik 5% 34% 37%

10 2,08 14,9 163 18,0Tamme kastanje 1% 3% 3%

1179Totaal 68,5 475

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):0-49
Zomereik 10689 Verspreid NV

Tamme kastanje 9431 Verspreid NV

Hulst 629 Verspreid NV

Hazelaar 629 Verspreid NV

Amerikaanse vogelkers 629 Verspreid NV

22007Totaal

Staand Dood Hout

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort
100% 100% 100%39 0,13 0,2Haagbeuk dun

39 0,13 0,2

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen
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Bosbouw: Gemeentepark Schoten 1 a
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Bosbouw: Gemeentepark Schoten 2 a

Identiteit

Domein: Gemeentepark Schoten

Plaats: Gemeentepark Schoten

Perceel: 2

Bestand: a

Oppervlakte (ha): 3,99

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 400-600
Gewone esdoorn Verspreid NV126 0

Hoogte(cm): 200-400
Gewone esdoorn Verspreid NV629 0

Rododendron Verspreid NV188 0

Beuk Verspreid NV157 0

Ruwe berk Verspreid NV126 0

Hazelaar Verspreid NV94 0

Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV63 0

Gewone vlier (zwarte vlier) Verspreid NV63 0

Amerikaanse eik Verspreid NV63 0

Totaal 1508 0

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

47 20,82 182,2 236 19,3 20,3Zomereik 6% 49% 62%

515 15,77 88,2 69 12,0 15,3Amerikaanse eik 64% 37% 30%

118 3,93 9,7 65 5,0Rododendron 15% 9% 3%

24 1,20 7,0 80 12,0Ruwe berk 3% 3% 2%

47 0,71 2,5 45 6,0Hazelaar 6% 2% 1%

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):150-199
Gewone esdoorn 252 Verspreid NV

Hoogte (cm):50-99
Gewone esdoorn 503 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Amerikaanse eik 39864 Verspreid NV

Gewone esdoorn 6036 Verspreid NV

46654Totaal
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Bosbouw: Gemeentepark Schoten 2 a

31 0,37 2,0 40 11,0Haagbeuk 4% 1% 1%

24 0,11 0,3 24 7,0Amerikaanse vogelkers 3% 0% 0%

806Totaal 42,9 292

Staand Dood Hout

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort
100% 100% 100%31 0,25 1,2Amerikaanse eik dun

31 0,25 1,2

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

< 5 stuks/ha

1-10 stuks/ha

1-3 stuks/ha
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Bosbouw: Gemeentepark Schoten 2 a

Stamtalverdeling
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Bosbouw: Gemeentepark Schoten 2 b

Identiteit

Domein: Gemeentepark Schoten

Plaats: Gemeentepark Schoten

Perceel: 2

Bestand: b

Oppervlakte (ha): 3,28

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 400-600
Boswilg Verspreid NV472 0

Hoogte(cm): 200-400
linde (G) Verspreid NV314 0

Gewone esdoorn Verspreid NV314 0

Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV157 0

Amerikaanse vogelkers Verspreid NV157 0

Totaal 1414 0

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

531 31,02 165,0 123 10,7 16,3linde (G) 60% 57% 53%

108 16,80 94,7 161 15,3Amerikaanse eik 12% 31% 30%

10 5,91 52,9 275 24,0Beuk 1% 11% 17%

196 0,85 1,3 23 7,0Boswilg 22% 2% 0%

39 0,18 0,3 24 7,0Ruwe berk 4% 0% 0%

884Totaal 54,8 314

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):0-49
Amerikaanse vogelkers 11318 Verspreid NV

Gewone esdoorn 6288 Verspreid NV

Amerikaanse eik 5659 Verspreid NV

linde (G) 2515 Verspreid NV

Zomereik 629 Verspreid NV

26409Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout
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Bosbouw: Gemeentepark Schoten 2 b

Staand Dood Hout

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort
100% 100% 100%10 7,23 96,9Tamme kastanje zeer dik

10 7,23 96,9

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

1-3 stuks/ha
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Bosbouw: Gemeentepark Schoten 2 b
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Bosbouw: Gemeentepark Schoten 2 c

Identiteit

Domein: Gemeentepark Schoten

Plaats: Gemeentepark Schoten

Perceel: 2

Bestand: c

Oppervlakte (ha): 0,84

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 400-600
Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV314 0

Hoogte(cm): 200-400
Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV472 0

Gewone vlier (zwarte vlier) Verspreid NV314 0

Zoete kers (Boskers) Verspreid NV157 0

Ruwe berk Verspreid NV157 0

Amerikaanse vogelkers Verspreid NV157 0

Amerikaans krenteboompj Verspreid NV157 0

Totaal 1728 0

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

20 16,21 145,3 322 25,0 25,0Beuk 2% 77% 90%

393 2,57 9,0 29 9,0Ruwe berk 47% 12% 6%

196 1,22 5,0 28 11,3Boswilg 23% 6% 3%

118 0,50 0,6 23 6,0Wilde lijsterbes (Gewone lijst 14% 2% 0%

39 0,23 0,0 27 10,0Ratelpopulier (Trilpopulier, E 5% 1% 0%

39 0,23 0,6 27 7,0Gewone es 5% 1% 0%

39 0,20 0,8 25 10,0Gewone esdoorn 5% 1% 1%

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):150-199
Amerikaanse vogelkers 629 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Hulst 3773 Verspreid NV

Beuk 1258 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 629 Verspreid NV

Amerikaanse vogelkers 629 Verspreid NV

6918Totaal
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Bosbouw: Gemeentepark Schoten 2 c

845Totaal 21,2 161

Staand Dood Hout

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort
100% 100% 100%10 10,02 136,3Beuk zeer dik

10 10,02 136,3

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

< 5 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen

Pagina : 10 Afgedrukt op : 27-nov-12



Bosbouw: Gemeentepark Schoten 2 c
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Bosbouw: Gemeentepark Schoten 2 d

Identiteit

Domein: Gemeentepark Schoten

Plaats: Gemeentepark Schoten

Perceel: 2

Bestand: d

Oppervlakte (ha): 2,62

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400
Zwarte els Verspreid NV314 0

Zomereik Verspreid NV314 0

Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV157 0

Haagbeuk Verspreid NV157 0

Gewone es Verspreid NV157 0

Totaal 1099 0

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

550 3,80 14,9 29 10,3Zwarte els 62% 29% 20%

98 3,68 31,1 110 15,0Zomereik 11% 28% 42%

39 3,51 20,7 106 14,0Tamme kastanje 4% 27% 28%

39 1,02 3,2 57 9,0cultuurpopulier 4% 8% 4%

39 0,58 2,9 43 10,0Ruwe berk 4% 4% 4%

79 0,38 0,9 25 8,5linde (G) 9% 3% 1%

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):50-99
Amerikaanse vogelkers 3144 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 629 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Amerikaanse vogelkers 28294 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 1258 Verspreid NV

Zomereik 629 Verspreid NV

Tamme kastanje 629 Verspreid NV

Hulst 629 Verspreid NV

Gewone es 629 Verspreid NV

Beuk 629 Verspreid NV

36470Totaal
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Bosbouw: Gemeentepark Schoten 2 d

39 0,13 0,0 20 7,0Beuk 4% 1% 0%

884Totaal 13,1 74

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

< 5 stuks/ha

1-10 stuks/ha

1-3 stuks/ha
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Bosbouw: Gemeentepark Schoten 2 d
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Bosbouw: Gemeentepark Schoten 2 e

Identiteit

Domein: Gemeentepark Schoten

Plaats: Gemeentepark Schoten

Perceel: 2

Bestand: e

Oppervlakte (ha): 1,04

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400
Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV1258 0

Taxus Verspreid NV157 0

Sporkehout (Vuilboom) Verspreid NV157 0

Hulst Verspreid NV157 0

Amerikaans krenteboompj Verspreid NV157 0

Totaal 1886 0

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

39 24,54 146,9 281 18,3 18,3Beuk 17% 82% 82%

196 5,54 31,6 60 10,3Zomereik 83% 18% 18%

236Totaal 30,1 179

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):50-99
Amerikaanse vogelkers 1886 Verspreid NV

Hulst 629 Verspreid NV

Gewone es 629 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Amerikaanse vogelkers 3773 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 1886 Verspreid NV

Amerikaans krenteboompj 1886 Verspreid NV

Hulst 1258 Verspreid NV

Zomereik 629 Verspreid NV

12576Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout
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Bosbouw: Gemeentepark Schoten 2 e

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

5-100 stuks/ha

geen

geen
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Bosbouw: Gemeentepark Schoten 2 e
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Bosbouw: Gemeentepark Schoten 2 f

Identiteit

Domein: Gemeentepark Schoten

Plaats: Gemeentepark Schoten

Perceel: 2

Bestand: f

Oppervlakte (ha): 0,91

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400
Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV314 0

Amerikaanse vogelkers Verspreid NV314 0

Hulst Verspreid NV157 0

Totaal 785 0

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

79 58,70 582,8 307 26,3 27,3Beuk 100% 100% 100%

79Totaal 58,7 583

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):50-99
Amerikaanse vogelkers 1258 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Amerikaanse vogelkers 9431 Verspreid NV

Hulst 3773 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 3144 Verspreid NV

Beuk 3144 Verspreid NV

20750Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( ≥ 120 cm) :

< 5 stuks/ha

geen

geen
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Bosbouw: Gemeentepark Schoten 2 f
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Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten 

DMN – Team Natuur en Landschap  augustus 2014 

Bijlage 4 Samenvatting per bestand van de vegetatieopnames 
 
Bedekking volgens Braun-Blanquet. 
bl: boomlaag sl: struiklaag kl: kruidlaag   
 
Bestand 1a 
 

Castanea sativa Tamme kastanje bl 3 

Castanea sativa Tamme kastanje kl + 

Fagus sylvatica Beuk bl 3 

Hedera helix Klimop kl 2b 

Ilex aquifolium Hulst kl + 

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel kl r 

Quercus robur Zomereik bl 2a 

Quercus robur Zomereik kl + 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes kl + 
 
Bestand 2a, proefvlak 1 
 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn kl 2a 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn sl 2a 

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren kl r 

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren kl r 

Fagus sylvatica Beuk sl r 

Fraxinus excelsior Gewone es kl r 

Hedera helix Klimop kl 2a 

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel kl + 

Quercus rubra Amerikaanse eik bl 4 

Quercus rubra Amerikaanse eik kl 2a 

Quercus rubra Amerikaanse eik sl 2a 

Rubus species Braam (G) kl 1 

Sambucus nigra Gewone vlier kl r 
 
Bestand 2a, proefvlak 2 
 

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren kl r 

Corylus avellana Hazelaar bl r 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers bl 1 

Quercus robur Zomereik bl 5 

Quercus robur Zomereik kl + 

Rhododendron ponticum Pontische rododendron kl 2a 

Rhododendron ponticum Pontische rododendron sl 3 

Rubus species Braam (G) kl 2b 
 
Bestand 2b 
 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn kl 1 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn sl 2a 

Castanea sativa Tamme kastanje bl r 

Hedera helix Klimop kl + 

Ilex aquifolium Hulst kl r 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers bl 2a 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers kl 1 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers sl 2a 

Quercus robur Zomereik kl + 
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Quercus rubra Amerikaanse eik kl 1 

Rubus species Braam (G) kl 2a 

Salix species Wilg (G) sl 1 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes kl r 

Tilia platyphyllos Zomerlinde bl 3 

Tilia platyphyllos Zomerlinde kl 1 

Tilia platyphyllos Zomerlinde sl + 
 
Bestand 2c 
 

Betula pendula Ruwe berk bl 2b 

Fagus sylvatica Beuk bl 5 

Fagus sylvatica Beuk kl + 

Hedera helix Klimop kl 2a 

Ilex aquifolium Hulst kl + 
Lamiastrum galeobdolon cv. 
'Florentinum’ Bonte gele dovenetel kl 2a 

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel kl + 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers kl 2b 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers sl 2a 

Rhododendron ponticum Pontische rododendron kl 2a 

Rubus species Braam (G) kl 4 

Salix caprea Boswilg sl 2a 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes kl + 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes sl 2b 
 
Bestand 2d 
 

Alnus glutinosa Zwarte els bl 2a 

Castanea sativa Tamme kastanje bl 2b 

Fagus sylvatica Beuk kl r 

Fagus sylvatica Beuk sl r 

Fraxinus excelsior Gewone es sl r 

Hedera helix Klimop kl + 

Ilex aquifolium Hulst kl r 

Juncus effusus Pitrus kl 1 

Poa trivialis Ruw beemdgras kl + 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers kl 3 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers sl 2b 

Quercus robur Zomereik bl 2b 

Rubus species Braam (G) kl 2a 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes kl 2a 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes sl + 

Tilia x vulgaris Hollandse linde sl r 
 
Bestand 2e 
 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn kl + 

Amelanchier lamarckii Amerikaans krentenboompje kl 2a 

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren kl r 

Betula pendula Ruwe berk kl r 

Deschampsia flexuosa Bochtige smele kl 1 

Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje kl r 

Ilex aquifolium Hulst kl + 

Juncus effusus Pitrus kl + 
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Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie kl 2a 

Maianthemum bifolium Dalkruid kl 2a 

Poa nemoralis Schaduwgras kl 1 

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel kl + 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers kl 1 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers sl + 

Rhamnus frangula Sporkehout sl r 

Rubus species Braam (G) kl + 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes kl + 

Taxus baccata Taxus kl r 
 
Bestand 2f 
 

Agrostis capillaris Gewoon struisgras kl 1 

Amelanchier lamarckii Amerikaans krentenboompje kl r 

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras kl r 

Cornus species Kornoelje (G) kl r 

Fagus sylvatica Beuk bl 5 

Fagus sylvatica Beuk kl + 

Hedera helix Klimop kl 1 

Holcus lanatus Gestreepte witbol kl + 

Ilex aquifolium Hulst kl + 

Ilex aquifolium Hulst sl + 

Juncus effusus Pitrus kl r 

Luzula campestris Gewone veldbies kl + 

Poa nemoralis Schaduwgras kl 1 

Poa trivialis Ruw beemdgras kl + 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers kl 2a 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers sl 2a 

Rubus species Braam (G) kl + 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes kl 2a 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes sl 2a 
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Bijlage 5 Vegetatietypering van de bosbestanden gebaseerd op de 

kruidlaag 
 
 



1/16

Omschrijving: bestand 1a

Opnamedatum: 22/6/2012

OPNAME 12

Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde 
kamperfoelie

G3 0.188

Essen-Eikenbos met Wilde hyacint G2 0.053

Essen-Eikenbos met Daslook G1 0.04

Esdoornen-Essenbos F 0.032

Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look-zonder-look E2 0.013

Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid E1 0.062

Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk D6 0.041

Essen-Elzenbos met Bloedzuring D5 0.019

Essen-Elzenbos met Goudveil en Reuzenpaardenstaart D4 0.007

RG [Essen-Elzenbos] met Gewone braam D3 0.032

RG [Essen-Elzenbos] met Grote brandnetel D2 0.004

Essen-Elzenbos met Moerasspirea D1 0.003

Elzenbroekbos met Hop en Moerasspirea C3 0.006

Elzenbroekbos met Melkeppe en Wateraardbei C2 0

Elzenbroekbos met Pluimzegge en Moerasvaren C1 0

Wilgenvloedbos B 0

Esdoornen-Abelenbos A 0

Bostypenaam Bostype Score

Analysegegevens:

Analysedatum: 31/10/2012

Type: Bostypes (30)



2/16

Berken-Elzenbos met Geoorde wilg en Veenmos J3 0.018

Berken-Elzenbos met Wilde gagel en Veenmos J2 0.021

Berken-Elzenbos met Zomereik J1 0.042

RG [Dennen-Eikenbos] met Gestreepte witbol en Gewoon 
struisgras

I6 0.037

DG [Dennen-Eikenbos] met Pontische rododendron I5 0.024

DG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse eik I4 0.14

DG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse vogelkers I3 0.101

Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje I2 0.096

RG [Dennen-Eikenbos] met Gewone braam I1 0.185

Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren H3 0.035

Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring H2 0.041

Eiken-Beukenbos met Wilde hyacint H1 0.054

Essen-Eikenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring G4 0.028

Bostypenaam Bostype Score



3/16

Omschrijving: bestand 2a, proefvlak 1

Opnamedatum: 22/6/2012

OPNAME 13

Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde 
kamperfoelie

G3 0.239

Essen-Eikenbos met Wilde hyacint G2 0.134

Essen-Eikenbos met Daslook G1 0.089

Esdoornen-Essenbos F 0.048

Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look-zonder-look E2 0.018

Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid E1 0.09

Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk D6 0.077

Essen-Elzenbos met Bloedzuring D5 0.032

Essen-Elzenbos met Goudveil en Reuzenpaardenstaart D4 0.014

RG [Essen-Elzenbos] met Gewone braam D3 0.056

RG [Essen-Elzenbos] met Grote brandnetel D2 0.018

Essen-Elzenbos met Moerasspirea D1 0.012

Elzenbroekbos met Hop en Moerasspirea C3 0.016

Elzenbroekbos met Melkeppe en Wateraardbei C2 0.001

Elzenbroekbos met Pluimzegge en Moerasvaren C1 0.002

Wilgenvloedbos B 0.003

Esdoornen-Abelenbos A 0.004

Bostypenaam Bostype Score

Analysegegevens:

Analysedatum: 31/10/2012

Type: Bostypes (30)



4/16

Berken-Elzenbos met Geoorde wilg en Veenmos J3 0.002

Berken-Elzenbos met Wilde gagel en Veenmos J2 0.001

Berken-Elzenbos met Zomereik J1 0.008

RG [Dennen-Eikenbos] met Gestreepte witbol en Gewoon 
struisgras

I6 0.006

DG [Dennen-Eikenbos] met Pontische rododendron I5 0.001

DG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse eik I4 0.198

DG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse vogelkers I3 0.046

Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje I2 0.023

RG [Dennen-Eikenbos] met Gewone braam I1 0.054

Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren H3 0.022

Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring H2 0.065

Eiken-Beukenbos met Wilde hyacint H1 0.1

Essen-Eikenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring G4 0.072

Bostypenaam Bostype Score



5/16

Omschrijving: bestand 2a, proefvlak 2

Opnamedatum: 22/6/2012

OPNAME 14

Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde 
kamperfoelie

G3 0.037

Essen-Eikenbos met Wilde hyacint G2 0.024

Essen-Eikenbos met Daslook G1 0.014

Esdoornen-Essenbos F 0.002

Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look-zonder-look E2 0

Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid E1 0.009

Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk D6 0.008

Essen-Elzenbos met Bloedzuring D5 0.004

Essen-Elzenbos met Goudveil en Reuzenpaardenstaart D4 0.002

RG [Essen-Elzenbos] met Gewone braam D3 0.018

RG [Essen-Elzenbos] met Grote brandnetel D2 0.004

Essen-Elzenbos met Moerasspirea D1 0.004

Elzenbroekbos met Hop en Moerasspirea C3 0.014

Elzenbroekbos met Melkeppe en Wateraardbei C2 0.001

Elzenbroekbos met Pluimzegge en Moerasvaren C1 0.001

Wilgenvloedbos B 0

Esdoornen-Abelenbos A 0

Bostypenaam Bostype Score

Analysegegevens:

Analysedatum: 31/10/2012

Type: Bostypes (30)
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Berken-Elzenbos met Geoorde wilg en Veenmos J3 0.01

Berken-Elzenbos met Wilde gagel en Veenmos J2 0.014

Berken-Elzenbos met Zomereik J1 0.035

RG [Dennen-Eikenbos] met Gestreepte witbol en Gewoon 
struisgras

I6 0.025

DG [Dennen-Eikenbos] met Pontische rododendron I5 0.519

DG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse eik I4 0.02

DG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse vogelkers I3 0.05

Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje I2 0.046

RG [Dennen-Eikenbos] met Gewone braam I1 0.045

Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren H3 0.005

Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring H2 0.025

Eiken-Beukenbos met Wilde hyacint H1 0.023

Essen-Eikenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring G4 0.02

Bostypenaam Bostype Score



7/16

Omschrijving: bestand 2b

Opnamedatum: 22/6/2012

OPNAME 15

Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde 
kamperfoelie

G3 0.093

Essen-Eikenbos met Wilde hyacint G2 0.046

Essen-Eikenbos met Daslook G1 0.025

Esdoornen-Essenbos F 0.013

Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look-zonder-look E2 0.012

Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid E1 0.046

Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk D6 0.021

Essen-Elzenbos met Bloedzuring D5 0.006

Essen-Elzenbos met Goudveil en Reuzenpaardenstaart D4 0.007

RG [Essen-Elzenbos] met Gewone braam D3 0.043

RG [Essen-Elzenbos] met Grote brandnetel D2 0.008

Essen-Elzenbos met Moerasspirea D1 0.004

Elzenbroekbos met Hop en Moerasspirea C3 0.013

Elzenbroekbos met Melkeppe en Wateraardbei C2 0

Elzenbroekbos met Pluimzegge en Moerasvaren C1 0.001

Wilgenvloedbos B 0

Esdoornen-Abelenbos A 0

Bostypenaam Bostype Score

Analysegegevens:

Analysedatum: 31/10/2012

Type: Bostypes (30)
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Berken-Elzenbos met Geoorde wilg en Veenmos J3 0.019

Berken-Elzenbos met Wilde gagel en Veenmos J2 0.023

Berken-Elzenbos met Zomereik J1 0.044

RG [Dennen-Eikenbos] met Gestreepte witbol en Gewoon 
struisgras

I6 0.064

DG [Dennen-Eikenbos] met Pontische rododendron I5 0.021

DG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse eik I4 0.243

DG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse vogelkers I3 0.38

Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje I2 0.166

RG [Dennen-Eikenbos] met Gewone braam I1 0.252

Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren H3 0.034

Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring H2 0.075

Eiken-Beukenbos met Wilde hyacint H1 0.024

Essen-Eikenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring G4 0.039

Bostypenaam Bostype Score



15/16

Omschrijving: bestand 2c

Opnamedatum: 28/6/2012

OPNAME 19

Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde 
kamperfoelie

G3 0.179

Essen-Eikenbos met Wilde hyacint G2 0.07

Essen-Eikenbos met Daslook G1 0.047

Esdoornen-Essenbos F 0.03

Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look-zonder-look E2 0.01

Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid E1 0.04

Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk D6 0.046

Essen-Elzenbos met Bloedzuring D5 0.022

Essen-Elzenbos met Goudveil en Reuzenpaardenstaart D4 0.01

RG [Essen-Elzenbos] met Gewone braam D3 0.025

RG [Essen-Elzenbos] met Grote brandnetel D2 0.002

Essen-Elzenbos met Moerasspirea D1 0.002

Elzenbroekbos met Hop en Moerasspirea C3 0.006

Elzenbroekbos met Melkeppe en Wateraardbei C2 0

Elzenbroekbos met Pluimzegge en Moerasvaren C1 0

Wilgenvloedbos B 0

Esdoornen-Abelenbos A 0

Bostypenaam Bostype Score

Analysegegevens:

Analysedatum: 31/10/2012

Type: Bostypes (30)
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Berken-Elzenbos met Geoorde wilg en Veenmos J3 0.009

Berken-Elzenbos met Wilde gagel en Veenmos J2 0.008

Berken-Elzenbos met Zomereik J1 0.015

RG [Dennen-Eikenbos] met Gestreepte witbol en Gewoon 
struisgras

I6 0.021

DG [Dennen-Eikenbos] met Pontische rododendron I5 0.523

DG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse eik I4 0.095

DG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse vogelkers I3 0.131

Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje I2 0.067

RG [Dennen-Eikenbos] met Gewone braam I1 0.147

Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren H3 0.051

Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring H2 0.094

Eiken-Beukenbos met Wilde hyacint H1 0.072

Essen-Eikenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring G4 0.046

Bostypenaam Bostype Score



13/16

Omschrijving: bestand 2d

Opnamedatum: 28/6/2012

OPNAME 18

Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde 
kamperfoelie

G3 0.037

Essen-Eikenbos met Wilde hyacint G2 0.017

Essen-Eikenbos met Daslook G1 0.009

Esdoornen-Essenbos F 0.009

Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look-zonder-look E2 0.011

Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid E1 0.023

Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk D6 0.019

Essen-Elzenbos met Bloedzuring D5 0.021

Essen-Elzenbos met Goudveil en Reuzenpaardenstaart D4 0.013

RG [Essen-Elzenbos] met Gewone braam D3 0.037

RG [Essen-Elzenbos] met Grote brandnetel D2 0.01

Essen-Elzenbos met Moerasspirea D1 0.019

Elzenbroekbos met Hop en Moerasspirea C3 0.036

Elzenbroekbos met Melkeppe en Wateraardbei C2 0.013

Elzenbroekbos met Pluimzegge en Moerasvaren C1 0.002

Wilgenvloedbos B 0.007

Esdoornen-Abelenbos A 0.001

Bostypenaam Bostype Score

Analysegegevens:

Analysedatum: 31/10/2012

Type: Bostypes (30)
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Berken-Elzenbos met Geoorde wilg en Veenmos J3 0.037

Berken-Elzenbos met Wilde gagel en Veenmos J2 0.009

Berken-Elzenbos met Zomereik J1 0.053

RG [Dennen-Eikenbos] met Gestreepte witbol en Gewoon 
struisgras

I6 0.026

DG [Dennen-Eikenbos] met Pontische rododendron I5 0.01

DG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse eik I4 0.067

DG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse vogelkers I3 0.153

Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje I2 0.041

RG [Dennen-Eikenbos] met Gewone braam I1 0.098

Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren H3 0.028

Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring H2 0.071

Eiken-Beukenbos met Wilde hyacint H1 0.007

Essen-Eikenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring G4 0.026

Bostypenaam Bostype Score



9/16

Omschrijving: bestand 2e

Opnamedatum: 22/6/2012

OPNAME 16

Essen-Eikenbos met Wilde hyacint, subtype met Speenkruid G2a 0.08

Essen-Eikenbos met Daslook, subtype met Kleine 
maagdenpalm

G1b 0.05

Essen-Eikenbos met Daslook, subtype met Bosbingelkruid G1a 0.064

Esdoornen-Essenbos F 0.028

Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look-zonder-look E2 0.009

Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid E1 0.02

Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk D6 0.044

Essen-Elzenbos met Bloedzuring D5 0.024

Essen-Elzenbos met Goudveil en Reuzenpaardenstaart D4 0.004

RG [Essen-Elzenbos] met Gewone braam D3 0.052

RG [Essen-Elzenbos] met Grote brandnetel D2 0.007

Essen-Elzenbos met Moerasspirea D1 0.013

Elzenbroekbos met Hop en Moerasspirea C3 0.035

Elzenbroekbos met Melkeppe en Wateraardbei C2 0.01

Elzenbroekbos met Pluimzegge en Moerasvaren C1 0.011

Wilgenvloedbos B 0.003

Esdoornen-Abelenbos A 0

Bostypenaam Bostype Score

Analysegegevens:

Analysedatum: 31/10/2012

Type: Bostypes en -subtypes (39)
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Berken-Elzenbos met Geoorde wilg en Veenmos J3 0.04

Berken-Elzenbos met Wilde gagel en Veenmos J2 0.02

Berken-Elzenbos met Zomereik J1 0.085

RG [Dennen-Eikenbos] met Gestreepte witbol en Gewoon 
struisgras

I6 0.066

DG [Dennen-Eikenbos] met Pontische rododendron I5 0.015

DG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse eik I4 0.152

DG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse vogelkers I3 0.264

Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, 
subtype met Struikhei

I2e 0.085

Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, 
subtype met dominantie van Pijpenstrootje

I2d 0.141

Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, 
subtype met dominantie van Bochtige smele

I2c 0.208

Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, 
subtype met Blauwe bosbes

I2b 0.117

Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, 
subtype met Adelaarsvaren

I2a 0.153

RG [Dennen-Eikenbos] met Gewone braam I1 0.25

Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren, subtype met Gladde 
witbol en Valse salie

H3c 0.029

Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren, subtype met dominantie 
van Adelaarsvaren

H3b 0.053

Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren, subtype met Dalkruid en 
Lelietje-van-dalen

H3a 0.267

Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring, 
subtype met Ruige veldbies en Bosanemoon

H2b 0.22

Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring, 
subtype met Brede en Smalle stekelvaren

H2a 0.127

Eiken-Beukenbos met Wilde hyacint H1 0.166

Essen-Eikenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring G4 0.09

Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde 
kamperfoelie

G3 0.212

Essen-Eikenbos met Wilde hyacint, subtype met Brede 
stekelvaren

G2b 0.136

Bostypenaam Bostype Score



11/16

Omschrijving: bestand 2f

Opnamedatum: 28/6/2012

OPNAME 17

Essen-Elzenbos met Bloedzuring D5 0.029

Essen-Elzenbos met Goudveil en Reuzenpaardenstaart D4 0.015

RG [Essen-Elzenbos] met Gewone braam D3 0.059

RG [Essen-Elzenbos] met Grote brandnetel D2 0.017

Essen-Elzenbos met Moerasspirea D1 0.02

Elzenbroekbos met Hop en Moerasspirea C3 0.03

Elzenbroekbos met Melkeppe en Wateraardbei C2 0.009

Elzenbroekbos met Pluimzegge en Moerasvaren C1 0.003

Wilgenvloedbos B 0.007

Esdoornen-Abelenbos A 0.005

Berken-Elzenbos met Geoorde wilg en Veenmos J3 0.029

Berken-Elzenbos met Wilde gagel en Veenmos J2 0.012

Berken-Elzenbos met Zomereik J1 0.066

RG [Dennen-Eikenbos] met Gestreepte witbol en Gewoon 
struisgras

I6 0.086

DG [Dennen-Eikenbos] met Pontische rododendron I5 0.012

DG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse eik I4 0.087

DG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse vogelkers I3 0.264

Bostypenaam Bostype Score

Analysegegevens:

Analysedatum: 31/10/2012

Type: Bostypes (30)
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Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje I2 0.065

RG [Dennen-Eikenbos] met Gewone braam I1 0.149

Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren H3 0.06

Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring H2 0.086

Eiken-Beukenbos met Wilde hyacint H1 0.012

Essen-Eikenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring G4 0.041

Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde 
kamperfoelie

G3 0.047

Essen-Eikenbos met Wilde hyacint G2 0.02

Essen-Eikenbos met Daslook G1 0.012

Esdoornen-Essenbos F 0.026

Iepen-Essenbos met Klimopereprijs en Look-zonder-look E2 0.014

Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid E1 0.026

Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk D6 0.022

Bostypenaam Bostype Score



Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten 

DMN – Team Natuur en Landschap  augustus 2014 

Bijlage 6 Samenvatting per bestand van de Tansley-

vegetatieopnames 
 
bl: boomlaag sl: struiklaag kl: kruidlaag   
 

Open plekken 
 
O1 (bestand 2b) 
 

Agrostis stolonifera Fioringras kl r 

Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart kl r 

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras kl a 

Bromus hordeaceus Zachte dravik s.l. kl s 

Calystegia sepium Haagwinde kl lf 

Carex hirta Ruige zegge kl s 

Carex ovalis Hazenzegge kl r 

Cerastium fontanum Gewone en Glanzende hoornbloem kl o 

Cirsium arvense Akkerdistel kl r 

Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid kl r 

Filipendula ulmaria Moerasspirea kl r 

Galium aparine Kleefkruid kl r 

Glyceria fluitans Mannagras kl r 

Holcus lanatus Gestreepte witbol kl d 

Hypericum dubium Kantig hertshooi kl o 

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid kl o 

Juncus bufonius Greppelrus kl lf 

Juncus effusus Pitrus kl lf 

Juncus tenuis Tengere rus kl r 

Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand kl s 

Lolium multiflorum Italiaans raaigras kl f 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver kl o 

Luzula campestris Gewone veldbies kl r 

Lysimachia nummularia Penningkruid kl s 

Lysimachia vulgaris Grote wederik kl r 

Persicaria hydropiper Waterpeper kl lf 

Phleum pratense Timoteegras en Klein timoteegras kl r 

Plantago lanceolata Smalle weegbree kl r 

Plantago major Grote en Getande weegbree kl r 

Poa trivialis Ruw beemdgras kl f 

Polygonum aviculare Gewoon varkensgras kl s 

Quercus robur Zomereik bl s 

Quercus robur Zomereik kl lf 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem kl r 

Ranunculus flammula Egelboterbloem kl s 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem kl f 

Rubus species Braam (G) kl r 

Rumex acetosa Veldzuring kl o 

Rumex acetosella Schapenzuring kl lf 

Rumex obtusifolius Ridderzuring kl r 

Salix species Wilg (G) kl o 

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid kl s 

Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. kl r 

Taraxacum species Paardenbloem (G) kl r 
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Tilia cordata Winterlinde bl s 

Trifolium dubium Kleine klaver kl f 

Trifolium pratense Rode klaver kl o 

Trifolium repens Witte klaver kl o 

Urtica dioica Grote brandnetel kl r 

Vicia cracca Vogelwikke kl lf 

Vicia hirsuta Ringelwikke kl o 
 
O2 (bestand 2d) 
 

Agrostis canina Moerasstruisgras kl r 

Alnus glutinosa Zwarte els bl s 

Alnus glutinosa Zwarte els kl o 

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras kl d 

Betula pendula Ruwe berk kl r 

Betula pubescens Zachte berk kl lf 

Cerastium fontanum Gewone en Glanzende hoornbloem kl r 

Festuca rubra Rood zwenkgras s.s. kl f 

Hieracium umbellatum Schermhavikskruid kl s 

Holcus lanatus Gestreepte witbol kl f 

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid kl f 

Juncus effusus Pitrus kl r 

Lolium multiflorum Italiaans raaigras kl r 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver kl f 

Luzula multiflora Veelbloemige veldbies s.l. kl o 

Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem kl s 

Ornithopus perpusillus Klein vogelpootje kl o 

Phleum pratense Timoteegras en Klein timoteegras kl s 

Poa trivialis Ruw beemdgras kl f 

Quercus robur Zomereik kl r 

Rubus species Braam (G) kl o 

Rumex acetosella Schapenzuring kl r 

Salix species Wilg (G) kl lf 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes kl s 

Taraxacum species Paardenbloem (G) kl r 

Trifolium dubium Kleine klaver kl o 

Trifolium pratense Rode klaver kl o 

Trifolium repens Witte klaver kl o 
 
O3 (bestand 2d) 
 

Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje bl s 

Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart kl o 

Amelanchier lamarckii Amerikaans krentenboompje sl s 

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras kl d 

Arrhenatherum elatius Glanshaver kl r 

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren kl s 

Betula pendula Ruwe berk kl o 

Bromus hordeaceus Zachte dravik s.l. kl r 

Calluna vulgaris Struikhei kl s 

Calystegia sepium Haagwinde kl lf 

Carex ovalis Hazenzegge kl r 

Carpinus betulus Haagbeuk bl s 

Chamerion angustifolium Wilgenroosje kl r 

Cirsium arvense Akkerdistel kl s 
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Cytisus scoparius Brem kl s 

Dactylis glomerata Kropaar kl r 

Festuca rubra Rood zwenkgras s.s. kl f 

Filipendula ulmaria Moerasspirea kl s 

Glyceria fluitans Mannagras kl r 

Hieracium umbellatum Schermhavikskruid kl r 

Holcus lanatus Gestreepte witbol kl a 

Hypericum dubium Kantig hertshooi kl s 

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid kl o 

Juncus acutiflorus Veldrus kl r 

Juncus bufonius Greppelrus kl lf 

Juncus effusus Pitrus kl f 

Juncus tenuis Tengere rus kl lf 

Lapsana communis Akkerkool kl s 

Lolium multiflorum Italiaans raaigras kl r 

Lolium perenne Engels raaigras kl r 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver kl f 

Luzula campestris Gewone veldbies kl r 

Luzula multiflora Veelbloemige veldbies s.l. kl o 

Lysimachia vulgaris Grote wederik kl o 

Lythrum salicaria Grote kattenstaart kl r 

Osmunda regalis Koningsvaren kl s 

Persicaria hydropiper Waterpeper kl lf 

Phalaris arundinacea Rietgras kl r 

Phleum pratense Timoteegras en Klein timoteegras kl s 

Plantago lanceolata Smalle weegbree kl r 

Poa annua Straatgras kl r 

Poa trivialis Ruw beemdgras kl f 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers sl s 

Quercus robur Zomereik kl s 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem kl r 

Ranunculus flammula Egelboterbloem kl s 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem kl o 

Rhamnus frangula Sporkehout sl s 

Rosa canina Hondsroos kl s 

Rubus species Braam (G) kl o 

Rumex acetosa Veldzuring kl r 

Rumex obtusifolius Ridderzuring kl s 

Salix species Wilg (G) kl o 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes sl s 

Trifolium dubium Kleine klaver kl f 

Trifolium pratense Rode klaver kl o 

Urtica dioica Grote brandnetel kl r 

Vicia sativa Smalle en Voederwikke kl s 
 
O4 (bestand 2d) 
 

Agrostis canina Moerasstruisgras kl r 

Agrostis capillaris Gewoon struisgras kl r 

Anisantha sterilis IJle dravik kl r 

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras kl a 

Arrhenatherum elatius Glanshaver kl lf 

Artemisia vulgaris Bijvoet kl s 

Betula pendula Ruwe berk sl r 

Betula pubescens Zachte berk kl r 
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Bromus hordeaceus Zachte dravik s.l. kl o 

Calystegia sepium Haagwinde kl o 

Centaurea jacea Knoopkruid kl o 

Cerastium fontanum Gewone en Glanzende hoornbloem kl r 

Cytisus scoparius Brem sl r 

Dactylis glomerata Kropaar kl r 

Festuca rubra Rood zwenkgras s.s. kl f 

Galium aparine Kleefkruid kl r 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw kl r 

Hieracium umbellatum Schermhavikskruid kl r 

Holcus lanatus Gestreepte witbol kl d 

Hypericum dubium Kantig hertshooi kl r 

Hypericum perforatum Sint-Janskruid kl s 

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid kl f 

Juncus tenuis Tengere rus kl r 

Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand kl s 

Lolium multiflorum Italiaans raaigras kl o 

Lolium perenne Engels raaigras kl r 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver kl f 

Luzula campestris Gewone veldbies kl o 

Luzula multiflora Veelbloemige veldbies s.l. kl o 

Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem kl s 

Lysimachia vulgaris Grote wederik kl f 

Plantago lanceolata Smalle weegbree kl r 

Plantago major Grote en Getande weegbree kl s 

Poa trivialis Ruw beemdgras kl f 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers kl s 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren kl lf 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem kl r 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem kl o 

Rubus species Braam (G) kl r 

Rumex acetosella Schapenzuring kl r 

Rumex obtusifolius Ridderzuring kl o 

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid kl r 

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid kl r 

Taraxacum species Paardenbloem (G) kl r 

Trifolium dubium Kleine klaver kl f 

Trifolium pratense Rode klaver kl o 

Trifolium repens Witte klaver kl o 

Urtica dioica Grote brandnetel kl r 
 
Oever / ruigte rond P1 (bestand 2e) 
 

Agrostis canina Moerasstruisgras kl r 

Alnus glutinosa Zwarte els bl s 

Alnus glutinosa Zwarte els kl o 

Amelanchier lamarckii Amerikaans krentenboompje kl s 

Anisantha sterilis IJle dravik kl r 

Artemisia vulgaris Bijvoet kl r 

Betula pendula Ruwe berk kl f 

Betula pendula Ruwe berk sl s 

Bromus hordeaceus Zachte dravik s.l. kl r 

Chamerion angustifolium Wilgenroosje kl f 

Cirsium arvense Akkerdistel kl o 

Cirsium palustre Kale jonker kl s 
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Cytisus scoparius Brem kl s 

Deschampsia cespitosa Ruwe smele kl r 

Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid kl f 

Galium aparine Kleefkruid kl a 

Geranium molle Zachte ooievaarsbek kl s 

Geum urbanum Geel nagelkruid kl s 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw kl s 

Holcus lanatus Gestreepte witbol kl f 

Holcus mollis Gladde witbol kl r 

Hypericum dubium Kantig hertshooi kl s 

Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien kl lf 

Juncus effusus Pitrus kl o 

Lamium album Witte dovenetel kl s 

Lolium multiflorum Italiaans raaigras kl r 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver kl o 

Lycopus europaeus Wolfspoot kl o 

Lythrum salicaria Grote kattenstaart kl f 

Osmunda regalis Koningsvaren kl s 

Plantago lanceolata Smalle weegbree kl s 

Poa trivialis Ruw beemdgras kl f 

Populus tremula Ratelpopulier bl s 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers kl s 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem kl o 

Rubus species Braam (G) kl d 

Rumex acetosa Veldzuring kl s 

Rumex acetosella Schapenzuring kl s 

Rumex obtusifolius Ridderzuring kl r 

Salix species Wilg (G) kl o 

Sambucus nigra Gewone vlier sl s 

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid kl s 

Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. kl r 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes kl r 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes sl s 

Stellaria graminea Grasmuur kl s 

Stellaria media Vogelmuur kl s 

Taraxacum species Paardenbloem (G) kl s 

Teucrium scorodonia Valse salie kl r 

Urtica dioica Grote brandnetel kl a 

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs kl r 

Vicia sativa Smalle en Voederwikke kl s 
 
Bestand 2d, 2e, 2f, rand langs paden 
 

Agrostis capillaris Gewoon struisgras kl o 

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras kl f 

Arrhenatherum elatius Glanshaver kl r 

Bromus hordeaceus Zachte dravik s.l. kl r 

Calystegia sepium Haagwinde kl o 

Centaurea jacea Knoopkruid kl s 

Cerastium fontanum Gewone en Glanzende hoornbloem kl r 

Cirsium arvense Akkerdistel kl o 

Dactylis glomerata Kropaar kl r 

Filipendula ulmaria Moerasspirea kl s 

Galeopsis bifida + G. tetrahit Gespleten en Gewone hennepnetel kl s 

Geranium molle Zachte ooievaarsbek kl s 
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Glyceria fluitans Mannagras kl s 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw kl s 

Holcus lanatus Gestreepte witbol kl d 

Hypericum dubium Kantig hertshooi kl s 

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid kl o 

Juncus bufonius Greppelrus kl r 

Juncus effusus Pitrus kl s 

Juncus tenuis Tengere rus kl o 

Lapsana communis Akkerkool kl r 

Lolium multiflorum Italiaans raaigras kl r 

Lolium perenne Engels raaigras kl o 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver kl o 

Luzula multiflora Veelbloemige veldbies s.l. kl r 

Lysimachia vulgaris Grote wederik kl o 

Phleum pratense Timoteegras en Klein timoteegras kl r 

Plantago lanceolata Smalle weegbree kl o 

Poa annua Straatgras kl r 

Poa trivialis Ruw beemdgras kl a 

Polygonum aviculare Gewoon varkensgras kl s 

Quercus robur Zomereik kl r 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem kl o 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem kl o 

Rosa canina Hondsroos kl s 

Rubus species Braam (G) kl o 

Rumex acetosa Veldzuring kl r 

Rumex acetosella Schapenzuring kl r 

Rumex obtusifolius Ridderzuring kl o 

Salix species Wilg (G) kl r 

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid kl r 

Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. kl s 

Stellaria graminea Grasmuur kl r 

Stellaria media Vogelmuur kl s 

Taraxacum species Paardenbloem (G) kl o 

Trifolium dubium Kleine klaver kl o 

Trifolium pratense Rode klaver kl o 

Trifolium repens Witte klaver kl o 

Urtica dioica Grote brandnetel kl ld 

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs kl r 

Vicia sativa Smalle en Voederwikke kl s 
 

Poelen 
 
P1 (bestand 2e) 
 

Agrostis capillaris Gewoon struisgras kl r 

Alnus glutinosa Zwarte els kl o 

Betula pubescens Zachte berk kl f 

Bidens frondosa Zwart tandzaad kl r 

Carex remota IJle zegge kl r 

Cytisus scoparius Brem sl r 

Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje kl r 

Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik kl s 

Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid kl lf 

Glyceria fluitans Mannagras kl lf 

Holcus lanatus Gestreepte witbol kl o 
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Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien kl lf 

Juncus acutiflorus Veldrus kl r 

Juncus effusus Pitrus kl f 

Lemna minor Klein kroos kl f 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver kl o 

Lycopus europaeus Wolfspoot kl r 

Lythrum salicaria Grote kattenstaart kl f 

Rubus species Braam (G) kl r 

Salix species Wilg (G) kl f 

Salix species Wilg (G) sl o 

Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. kl s 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes kl r 

Typha latifolia Grote lisdodde kl d 
 
P2 (bestand 2d) 
 

Alnus glutinosa Zwarte els kl o 

Betula pubescens Zachte berk kl lf 

Carex curta Zompzegge kl s 

Carex pseudocyperus Hoge cyperzegge kl s 

Juncus acutiflorus Veldrus kl lf 

Juncus effusus Pitrus kl lf 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver kl lf 

Lycopus europaeus Wolfspoot kl r 

Lythrum salicaria Grote kattenstaart kl o 

Phragmites australis Riet kl d 

Salix species Wilg (G) kl la 

Typha latifolia Grote lisdodde kl s 
 
P3 (bestand 2d) 
 

Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree kl s 

Alnus glutinosa Zwarte els kl lf 

Juncus acutiflorus Veldrus kl lf 

Juncus conglomeratus Biezenknoppen kl s 

Juncus effusus Pitrus kl la 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver kl la 

Lythrum salicaria Grote kattenstaart kl lf 

Phalaris arundinacea Rietgras kl r 

Phragmites australis Riet kl d 

Salix species Wilg (G) kl lf 

Typha angustifolia Kleine lisdodde kl s 

Typha latifolia Grote lisdodde kl a 
 
P4 (bestand 2d) 
 

Alnus glutinosa Zwarte els kl o 

Betula pubescens Zachte berk kl f 

Cytisus scoparius Brem sl s 

Glyceria fluitans Mannagras kl r 

Juncus acutiflorus Veldrus kl r 

Juncus effusus Pitrus kl o 

Lemna minor Klein kroos kl r 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver kl o 

Lycopus europaeus Wolfspoot kl r 
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Lysimachia vulgaris Grote wederik kl r 

Lythrum salicaria Grote kattenstaart kl r 

Rubus species Braam (G) kl r 

Salix species Wilg (G) kl a 

Typha latifolia Grote lisdodde kl s 
 
 
P5 (bestand 3e) 
 

Artemisia vulgaris Bijvoet kl s 

Carex remota IJle zegge kl r 

Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik kl s 

Hypericum dubium Kantig hertshooi kl s 

Juncus acutiflorus Veldrus kl f 

Juncus effusus Pitrus kl f 

Juncus tenuis Tengere rus kl r 

Lemna minor Klein kroos kl o 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver kl r 

Lycopus europaeus Wolfspoot kl r 

Lysimachia vulgaris Grote wederik kl lf 

Lythrum salicaria Grote kattenstaart kl f 

Persicaria hydropiper Waterpeper kl s 

Salix species Wilg (G) kl f 

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid kl s 

Typha latifolia Grote lisdodde kl d 
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Bijlage 7 Verslag VTA 
 
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de VTA van een aantal parkbomen. Volgende 
elementen werden op terrein bekeken en aangeduid. 
 

Soort   Omtrek (m):  Nr.: 

 

Boomspiegel Beplanting – gras – rooster – verharding - …………………………………… 

 

Voorzieningen Paaltjes – beluchting – rooster – kroonverankering  
 

Gebreken plakoksel – zwamaantasting – faunaschade – dood hout – ziekte – stamschade – holte – 
scheefstand – takschade – houtscheuren – grondscheuren – wortelschade – 
defectsymptomen – insecten 

Zoals:…………………………………………………………………………………….... 
 

Waterlot/opslag stam of takken stamvoet wortels 
 

Conditie Kerngezond (10) Gezond of knot 
(9,8,7,6) 

Kwijnend (5,4,3,2) Afstervend (1, †(0)) 

 

Beheerfase plantfase jeugdfase volwassen eindfase 
 

Onderhoud op beeld achterstallig verwaarloosd problematisch 
 

Advies Intensieve controle spec. onderhoud nader onderzoek velling 
 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

 

 
 

 

Ingevulde fiches: 
 

Soort Zomereik  Omtrek: 3,16 m Nr.: 1 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken dood hout – holte  

Zoals: Dode tak over gracht  

Waterlot/opslag / Conditie 5 

Beheerfase eindfase Onderhoud achterstallig Advies nader onderzoek 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

Jaarlijks controleren omwille van speeltuin. Indien nodig enkele takken uitlichten voor 
gewicht. Aan grachtkant zeer grote tak uitgescheurd. Enkele zwammen bovenaan en 
enkele holtes. 

 
 

Soort Zomereik  Omtrek: 3,33 m Nr.: 2 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken zwamaantasting – dood hout  

Zoals: Zwaar dood hout boven gracht, oesterzwam. 

Waterlot/opslag / Conditie 6 

Beheerfase eindfase Onderhoud achterstallig Advies nader onderzoek 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

Kroon uitlichten. 

 
 

Soort Zomereik  Omtrek: 3,10 m Nr.: 3 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken scheefstand – houtscheuren  

Zoals: Houtscheur overgroeid  mogelijk een zwakke plek (te controleren) 

Waterlot/opslag / Conditie 7 



Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten 

DMN – Team Natuur en Landschap  augustus 2014 

Beheerfase eindfase Onderhoud achterstallig Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

Weinig topsterfte, verdichting bodem, onderste takken eventueel uitlichten voor gewicht. 

 
 

Soort Tamme kastanje  Omtrek: 2,85 m Nr.: 4 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken zwamaantasting – dood hout – holte  

Zoals: Biefstukzwam onderaan stam,  zwaar dood hout in kroon. 

Waterlot/opslag / Conditie 7 

Beheerfase eindfase Onderhoud achterstallig Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

Klein beetje houtrot onderaan stam. Enkele holtes in stam. 

 
 

Soort Tamme kastanje  Omtrek: 3,93 m Nr.: 5 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken Zwamaantasting – dood hout 

Zoals: Taksterfte in kroon. 

Waterlot/opslag stam Conditie 4 

Beheerfase eindfase Onderhoud achterstallig Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

Boom goed verankerd in bodem.  

 
 

Soort Beuk  Omtrek: 5,37 m Nr.: 6 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen kroonverankering 

Gebreken plakoksel – dood hout  

Zoals: Dubbele top, zwaar dood hout in kroon. 

Waterlot/opslag / Conditie 6 

Beheerfase eindfase Onderhoud achterstallig 

Advies Intensieve controle of specifiek onderhoud 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

Verouderd systeem van kroonverankering, kans op uitscheuren, nadere controle nodig. 
Takken tegen elkaar. Houtrot aan voet zware tak. 

 
 

Soort Plataan  Omtrek: 4,90 m Nr.: 7 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken scheefstand 

Waterlot/opslag / Conditie 7 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

/ 

 
 

Soort Plataan  Omtrek: 4,00 m Nr.: 8 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken scheefstand  

Waterlot/opslag / Conditie 7 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

/ 

 
 

Soort Plataan  Omtrek: 3,62 m Nr.: 9 
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Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken dood hout  

Zoals: Dood hout in kroon. 

Waterlot/opslag / Conditie 7 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

/ 

 
 

Soort Plataan  Omtrek: 4,10 m Nr.: 10 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken dood hout  

Zoals: Beperkte hoeveelheid dood hout. 

Waterlot/opslag / Conditie 7 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

Eventueel de laaghangende takken opsleunen indien dit stoort. 

 
 

Soort Beuk  Omtrek: 4,20 m Nr.: 11 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken scheefstand 

Waterlot/opslag / Conditie 7 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

Scheefstand, maar goede trekwortels. Eén takje met oesterzwam maar dit is plaatselijk. 
Bovenaan is een grote tak uitgescheurd, hier oppassen voor inrotting. 

 
 

Soort Beuk  Omtrek: 3,92 m Nr.: 12 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken zwamaantasting 

Waterlot/opslag / Conditie 8 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

Geschubde bundelzwam rondom onderaan stam. 

 
 

Soort Beuk  Omtrek: 3,60 m Nr.: 13 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken / 

Waterlot/opslag / Conditie 8 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

Dubbele top. 

 
 

Soort Gewone esdoorn  Omtrek: 2,09 m Nr.: 14 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken / 

Waterlot/opslag stamvoet Conditie 7 

Beheerfase volwassen Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

Bladstand op dikke takken. 
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Soort Beuk  Omtrek: 5,16 m Nr.: 15 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken Beetje taksterfte in top. 

Waterlot/opslag / Conditie 5 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

Schorsbrand / rieten matten. Door deze rieten matten kunnen gebreken verborgen blijven. 

 
 

Soort Beuk  Omtrek: 4,28 m Nr.: 16 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken zwamaantasting – dood hout  

Zoals: Honingzwam, dood hout in kroon. 

Waterlot/opslag / Conditie 4 

Beheerfase eindfase Onderhoud problematisch Advies velling 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

Vellen of toppen. 

 
 

Soort Beuk  Omtrek: 4,26 m Nr.: 17 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken / 

Waterlot/opslag / Conditie 7 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

/ 

 
 

Soort Beuk  Omtrek: 3,33 m Nr.: 18 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken Zwamaantasting 

Zoals: Reuzenzwam. 

Waterlot/opslag / Conditie 1 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies velling 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

/ 

 
 

Soort Beuk  Omtrek: 3,00 m Nr.: 19 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken Beetje topsterfte. 

Waterlot/opslag / Conditie 7 

Beheerfase volwassen Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

/ 

 
 

Soort Beuk  Omtrek: 4,28 m Nr.: 20 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken dood hout – stamschade  

Zoals: Dood hout bovenaan. Topsterfte in kroon. 

Waterlot/opslag / Conditie 5 



Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten 

DMN – Team Natuur en Landschap  augustus 2014 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies nader onderzoek 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

Stamschade en aantasting schors. Op te volgen. 

 
 

Soort Haagbeuk  Omtrek: 1,88 m Nr.: 21 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken / 

Waterlot/opslag / Conditie 7 

Beheerfase volwassen Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

/ 

 
 

Soort Zomereik  Omtrek: 3,10 m Nr.: 22 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken Bladstand op dikkere takken 

Waterlot/opslag / Conditie 6 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

/ 

 
 

Soort Zomereik  Omtrek: 3,42 m Nr.: 23 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken dood hout 

Zoals: Zwaar dood hout in kroon. Bladstand op dikke takken. 

Waterlot/opslag / Conditie 6 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

/ 

 
 

Soort Zomereik  Omtrek: 3,72 m Nr.: 24 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken dood hout 

Zoals: Zwaar dood hout in kroon. 

Waterlot/opslag / Conditie 6 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

/ 

 
 

Soort Zomereik  Omtrek: 2,30 m Nr.: 25 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken dood hout – scheefstand 

Zoals: taksterfte, beetje scheefstand. 

Waterlot/opslag / Conditie 6 

Beheerfase volwassen Onderhoud achterstallig Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

/ 

 
 

Soort Zomereik  Omtrek: 2,42 m Nr.: 26 
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Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken holte 

Zoals: spechtenholtes 

Waterlot/opslag / Conditie 6 

Beheerfase volwassen Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

/ 

 
 

Soort Zomereik  Omtrek: 2,84 m Nr.: 27 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken dood hout 

Zoals: Enkel blad op dikke takken. Dood hout in kroon. 

Waterlot/opslag / Conditie 4 

Beheerfase volwassen Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

Jaarlijkse controle. 

 
 

Soort Zomereik  Omtrek: 2,50 m Nr.: 28 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken dood hout 

Zoals: Bladstand op dikke takken. 

Waterlot/opslag stam (op oude snoeiwonden) Conditie 6 

Beheerfase volwassen Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

/ 

 
 

Soort Plataan  Omtrek: 4,00 m Nr.: 29 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken / 

Waterlot/opslag / Conditie 8 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

Dikke stamvergroeiing maar dit is oké. 

 
 

Soort Rode beuk  Omtrek: 3,64 m Nr.: 30 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken dood hout 

Zoals: Dode tak in kroon. 

Waterlot/opslag / Conditie 7 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

/ 

 
 

Soort Gewone esdoorn  Omtrek: 1,60 m Nr.: 31 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken / 

Waterlot/opslag / Conditie 7 

Beheerfase volwassen Onderhoud / Advies / 
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Knelpunten/ 

opmerkingen 

Dubbele top. 

 
 

Soort Zomereik  Omtrek: 2,30 m Nr.: 32 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken dood hout 

Zoals: topsterfte 

Waterlot/opslag / Conditie 6 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

/ 

 
 

Soort Zomereik  Omtrek: 2,90 m Nr.: 33 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken dood hout 

Zoals: zwaar dood hout (ook boven wandelpad), topsterfte 

Waterlot/opslag / Conditie 4 

Beheerfase eindfase Onderhoud achterstallig Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

/ 

 
 

Soort Zomereik  Omtrek: 3,00 m Nr.: 34 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken dood hout 

Zoals: topsterfte, zwaar dood hout in kroon 

Waterlot/opslag / Conditie 4 

Beheerfase  eindfase Onderhoud achterstallig Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

/ 

 
 

Soort Zomereik  Omtrek: 3,24 m Nr.: 35 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken dood hout 

Waterlot/opslag / Conditie 5 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

/ 

 
 

Soort Zomereik  Omtrek: 4,54 m Nr.: 36 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken dood hout 

Zoals: taksterfte, grote tak uitgescheurd 

Waterlot/opslag / Conditie 5 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

/ 

 
 

Soort Zomereik  Omtrek: 2,15 m Nr.: 37 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 
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Gebreken dood hout 

Waterlot/opslag stam Conditie 5 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

/ 

 
 

Soort Zomereik  Omtrek: 3,79 m Nr.: 38 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken holte 

Zoals: grote tak uitgescheurd 

Waterlot/opslag / Conditie 7 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

/ 

 
 

Soort Hollandse linde  Omtrek: 2,30 m, 2,06 m, 

2,15 m, 2,15 m 

Nr.: 39 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken / 

Waterlot/opslag / Conditie 8 

Beheerfase volwassen Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

/ 

 
 

Soort Tamme kastanje  Omtrek: 3,33 m Nr.: 40 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken Uitgescheurde tak. 

Waterlot/opslag / Conditie 7 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

Dubbele top. Eventueel snoeiwerk langs kant duiventoren. 

 
 

Soort Paardenkastanje  Omtrek: 3,17 m Nr.: 41 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken Takscheur 

Waterlot/opslag stam Conditie 7 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

Paardenkastanjemineermot. Esthetisch ziet het er veel slechter uit dan dat het in 
werkelijkheid is. 

 
 

Soort Paardenkastanje  Omtrek: 2,55 m Nr.: 42 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken Paardenkastanjemineermot 

Waterlot/opslag stam Conditie 7 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

/ 
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Soort Paardenkastanje  Omtrek: 2,70 m Nr.: 43 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken Paardenkastanjemineermot 

Waterlot/opslag stam Conditie 7 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

Wonde van uitgescheurde tak. 

 
 

Soort Iep  Omtrek: 4,60 m (9 

stammen) 

Nr.: 44 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken Uitgescheurde takken, kruisende / schurende takken 

Waterlot/opslag stam Conditie 7 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

1 dode losse tak in kroon. 

 
 

Soort Beuk  Omtrek: 3,51 m Nr.: 45 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken dood hout – holte  

Waterlot/opslag / Conditie 7 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

/ 

 
 

Soort Beuk  Omtrek: 3,50 m Nr.: 46 

Boomspiegel Gras  Voorzieningen / 

Gebreken dood hout 

Waterlot/opslag / Conditie 6 

Beheerfase eindfase Onderhoud / Advies / 

Knelpunten/ 

opmerkingen 

/ 

 

Volgende zwammen werden bij de VTA waargenomen: 
De reuzenzwam komt voor op de wortels of aan de voet van oude, levende loofbomen (vooral beuken) en later 

ook op stronken. Het is een parasiet en veroorzaakt witrot. Het mycelium verstopt de houtvaten en kan grote 
bomen in korte tijd doden (Gerhardt 2011). 
Gewone oesterzwam komt voor op levende en dode stammen van loofbomen, zelden op naaldhout (Gerhardt 

2011). De zwam veroorzaakt ernstige rot in het kernhout, waardoor tak- en stambreuk kunnen optreden (van 
Gent et al. 1997). 
Biefstukzwam komt vooral voor aan de stamvoet en veroorzaakt bruinrot (Gerhardt 2011). De zwam lijkt weinig 
schade te veroorzaken en kan jaren aanwezig zijn zonder nadelige gevolgen (van Gent et al. 1997). 
Schubbige bundelzwam is parasitair op wortels en de stamvoet van oude loofbomen, soms op naaldbomen, in 

bossen, parken en boomgaarden, in bundels groeiend. Brengt veel schade toe aan fruitbomen (Gerhardt 2011). 
Honingzwammen veroorzaken witrot. Op levend en dood hout van loof- en naaldbomen, ook op boomwortels, 

meestal in bundels groeiend (Gerhardt 2011).  
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Bijlage 8 Enquête 
 

1. Vragenlijst 
 
Vul enquête in! 
Misschien heeft u, als gebruiker van het park, ook een mening over het park in de huidige toestand of 
een droombeeld van hoe dit park er voor u zou kunnen uitzien. We nodigen u graag uit om uw mening 
neer te pennen in de inspraakkaft op de milieudienst -Verbertstraat 7- of via een mail over te maken 
aan joke.ossaer@schoten.be.  
 
Voor de milieudienst is het relevant om uw leeftijd te kennen zodat we zicht hebben vanuit welke 
leeftijdscategorie bepaalde vragen komen en we hier ook gericht rekening mee kunnen houden. 
  
- wanneer bezoekt u het park? En waarom? 
- Komt u van ver? 
- Hoe komt u naar het park? 
- Wat vindt u van het park? 
- Wat is uw lievelingsplek? 
- Wat kan er beter? Heeft u suggesties? 
- Is het voor u belangrijk dat er in het park geen herbiciden worden gebruikt? 
- Wilt u dat de gemeente streeft naar "meer natuur" in het park? 
 
Algemene info:  
Naam:                     leeftijd: 
Adres: 
Email:        telefoon: 
 
Meer info: milieudienst, Verbertstraat 7, 03-685.04.62, joke.ossaer@schoten.be   
 
 

2. Conclusies 
 
Geslacht 
72 deelnemers: 30 mannen, 35 vrouwen, 7 geslacht onbekend 
 
Leeftijd 

leeftijdsverdeling enquêtedeelnemers

20-29j

30-39j

40-49j

50-59j

60-69j

70-79j

80-89j

?
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Afstand woonplaats en mobiliteit 
 

afstand woonplaats enquêtedeelnemers t.o.v. park

0

5

10

15

20

25

30

0-1 km 1-2 km 2-3 km 3-4 km 4-5 km > 5km ?
 

 
De meeste enquêtedeelnemers komen uit de directe omgeving van het park (0-2 km). Zij bezoeken 
het park ook het vaakst (dagelijks, wekelijks, regelmatig). De deelnemers die op meer dan 2 km 
wonen gaven aan het park regelmatig of af en toe te bezoeken.  
 
Enkel de deelnemers die op minder dan 1 km wonen gaven aan soms te voet naar het park te komen. 
De fiets wordt het vaakst vermeld. Ook deelnemers die op meer dan 5 km wonen bezoeken het park 
vaak met de fiets.  
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te voet fiets auto ?
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Reden van parkbezoek 
 
Het park werd bezocht voor volgende zaken: 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

natuur

wandelen

rust

speeltuin

ontmoeting

terras

cultuur

vrij spel

dierenpark

joggen

 
 
Lievelingsplek 
 
Een aantal deelnemers gaf ook een lievelingsplek op. Hierbij wordt opvallend vaak het nieuwe 
ecologisch ingerichte deel vermeld waar de nadruk ligt op natuurbeleving (poelen, hooilandjes, 
bosranden,…). 
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

herinrichting

kathedraalbos

speeltuin

terras

tussen de bomen - bos

dierenpark

omgeving kasteel

vijver

 
 



Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten 

DMN – Team Natuur en Landschap  augustus 2014 

Visie op het park 

  

mooi - verzorgd  21 

aangenaam - genieten 10 

ecologisch 8 

mooie vernieuwde vijver 5 

afwisselend 5 

te veel verkeer 4 

te gewoon 3 

te open 2 

loslopende honden 2 

toffe speeltuin  2 

te veel infrastructuur 2 

te veel sport 2 

te klein park 2 

niet genoeg avontuur 2 

te weinig doorzicht door omheining rond voetbal 1 

 
Suggesties voor verbetering 
 

Suggesties Aantal 

wandelpaden verbeteren (o.a. meer en vastere dolomietpaden, putten dichten, 
toegankelijkheid rolstoelen, pad in hoek park aan Deurnevoetweg-Papenaardekenstraat 
herstellen) 

14 

nog meer natuur 13 

meer avontuur, meer leven, meer variatie (vb. ontdekkingsroute voor kinderen, 
hoogteverschil) 

10 

meer toezicht (verkeer, loslopende honden, vandalisme, sluikstort) 9 

te veel auto's en brommers in het park 8 

hondenweide 7 

educatie (natuur, kruiden, beelden) 6 

extra zitbanken (o.a. achter kasteel en aan kleine voetbalvelden) 6 

dierenpark beperken of verplaatsen en beter integreren en educatiever maken (vb. 
kippensoorten) / huidige park is verouderd en geeft geen nette indruk + stresserende 
ligging voor dieren 

6 

speelse waterpartijen (cfr. Park Spoor Noord) 5 

meer aandacht voor voorjaarsbloeiers, meer bloemen, bloemenweide 5 

sport neemt te veel ruimte in 5 

meer licht en ruimte 3 

gracht vaker onderhouden - stinkt 3 

extra fietsstalling plaatsen 3 

Amerikaanse vogelkers verwijderen 3 

schade door festival aan bomen en gras inperken en waardevolle bomen afbakenen met 
paaltjes 

3 

extra bomen en struiken in parkranden naar wegen toe 2 

sport meer integreren in landschap 2 

kinderen meer bij dieren betrekken 2 

dierenpark afschaffen 2 

zwemvijver 2 

afvalcontainer achter kasteel verwijderen uit zicht 2 

meer natuurlijke omheining rond vijver 2 

jongerenplek (> 12j) 2 

brugje naar Zurkelbos en Sint Michielscollege terug plaatsen: belangrijke trage weg 
verbinding 

2 
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extra vuilbakjes tegen klein zwerfvuil 2 

aandacht voor individuele sportbeoefenaar, park voor iedereen 2 

sommige delen zijn verwilderd 1 

meer dood staand hout 1 

duurzame mobiliteit stimuleren - fietsroutenetwerk 1 

fontein uitzetten bij muziekoptredens 1 

rustzone voor fauna en flora 1 

kunstwerk uit vijver verwijderen 1 

bebossing 2de festivalweide en verplaatsen korfbal naar grasveld achter kasteel 1 

te veel rododendron 1 

ecologisch maaibeheer: verder van pad pas maaien in september 1 

duurzame ecologische materialen gebruiken 1 

fietsers overal toelaten in het park 1 

aangepaste speeltoestellen voor allerkleinsten 1 

hondenpoepzakjes 1 

 
 
Deze suggesties en de resultaten van deze enquête in het algemeen werden mee bekeken bij de 
opmaak van het beheerplan.  
 
 
De verwerking van de enquête gebeurde door Joke Ossaer, milieuambtenaar van de gemeente 
Schoten, december 2012. 
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Bijlage 9 Bestrijding Amerikaanse vogelkers 
 

Inleiding 
Amerikaanse vogelkers is in Vlaanderen een invasieve soort. Een invasieve soort wordt gedefinieerd 
als een uitheemse soort (exoot) die zich massaal verbreidt of kan verbreiden in zijn nieuwe omgeving 
en zodoende een bedreiging kan vormen, hetzij voor het vermogen van het natuurlijk milieu om in 
menselijke behoeften te voorzien, hetzij voor de inheemse biodiversiteit. Het uiteindelijk (theoretische) 
doel van het exotenbeleid in Vlaanderen is de uitroeiing van de invasieve soorten. Voor de reeds in 
het wild gevestigde invasieve soorten is deze doelstelling niet haalbaar. In deze gevallen wordt 
gestreefd naar de controle van de populatie. Het doel van deze controle is de reductie van de densiteit 
en de verspreiding van de invasieve soort zodat de impact op lange termijn binnen een aanvaardbare 
grens wordt gehouden. 
 

Het Vlaamse bosbeleid inzake Amerikaanse vogelkers 
Het Vlaamse bosbeleid stelt zich tot doel de overheersing van Amerikaanse vogelkers op grote schaal 
te doorbreken en haar aanwezigheid terug te brengen tot een aanvaardbaar of controleerbaar niveau. 
De problematiek van Amerikaanse vogelkers ligt immers niet zozeer op het vlak van de soort als wel 
op de manier waarop ze in onze bossen voorkomt (overheersing in de struiklaag). Ervaring uit het 
buitenland leert ons dat bestrijding van Amerikaanse vogelkers niet als doel op zich beschouwd mag 
worden. Het heeft geen enkele zin de soort te verwijderen als de gunstige omstandigheden waaronder 
ze zich kan vestigen op lange termijn blijven bestaan. Dit zijn o.a. de aanwezigheid van zaadkernen in 
de omgeving, het grootschalige bosbeheer gericht op homogeniteit maar vooral het gebrek aan 
voldoende zaadbomen van inheemse boomsoorten. Bestrijding van Amerikaanse vogelkers moet 
daarom gezien worden in het licht van bosomvorming op middellange termijn. Bosomvorming moet 
leiden tot gemengde en stabiele bossen van voornamelijk inheemse soorten waar Amerikaanse 
vogelkers uiteindelijk een ondergeschikte rol krijgt toebedeeld. 
 
Dit betekent echter niet dat bossen die nog niet rijp zijn voor omvorming niet aangepakt zouden 
mogen worden. Zij vormen immers potentiële zaadkernen die aanliggende Amerikaanse 
vogelkersarme bossen kunnen bedreigen. Het is daarom noodzakelijk dat de bestrijding kan 
plaatsvinden over een zo groot mogelijke, aaneengesloten oppervlakte. 
 
Als een bos eenmaal gezuiverd is van Amerikaanse vogelkers, kost het, mits het regelmatig 
gecontroleerd wordt, nog maar weinig moeite deze toestand te behouden. 
 

Soortbeschrijving 
De Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) is een loofboomsoort die van nature voorkomt in Noord-
Amerika. In Europa werd hij oorspronkelijk ingevoerd als sierplant, daarna werd hij aangeplant in 
bossen voor zijn bodemverbeterende eigenschappen. De soort stelt weinig eisen aan zijn standplaats, 
maar komt in Vlaanderen zelden voor op zeer natte gronden. Amerikaanse vogelkers vormt een 
bedreiging voor inheemse boomsoorten omdat hij een dik scherm vormt in de ondergroei van bossen 
en zo elke vorm van natuurlijke verjonging verhindert.  
 

Bestrijdingsmethodes 
 
Mechanische bestrijding 
Bij kappen van Amerikaanse vogelkers worden de bomen juist boven de grond afgezet. Kappen heeft 
als grote nadeel dat de boom niet afsterft, maar opnieuw uitloopt. Deze methode is daarom alleen 
geschikt om de soort enigszins onder controle te houden. De kapcyclus is best ongeveer vier jaar, 
omdat op die leeftijd de soort zaad begint te vormen. Ondanks deze behandeling zal Amerikaanse 
vogelkers op veel plekken na verloop van tijd toch in aantal toenemen en de neiging hebben om te 
gaan domineren. Bovendien bestaat het gevaar dat de struiken grote wortelstelsels met veel 
reservevoedsel kunnen opbouwen, wat het bestrijden nog moeilijker maakt. De kans dat de struiken 
volledig ‘uitgeput’ raken als het afzetten voldoende intensief gebeurt, is dan ook klein. Het is daarom 
efficiënter niet vlak boven de grond af te zetten maar op borsthoogte. De struik moet dan meer 
energie verbruiken om opnieuw uit te lopen.  
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Rooien van Amerikaanse vogelkers slaat op de volledige verwijdering van de plant inclusief het 
wortelstelsel. Manueel rooien is alleen mogelijk bij zaailingen en jonge bomen van maximum twee jaar 
oud (1-2 meter hoog). Voor dergelijke kleine bomen geniet deze methode de voorkeur. Nadelen aan 
deze methode is dat ze erg arbeidsintensief is en een regelmatige behandeling vergt om effectief te 
zijn. Ook kunnen jonge boompjes eventueel afbreken waardoor het wortelstelsel intact blijft. Grotere 
bomen (diameter 5-10 cm) kunnen met tractor of paard uitgetrokken worden, maar de kosten hiervan 
zijn erg hoog. Ook heeft dit als nadeel dat de bodem verstoord wordt, waardoor kieming van zaden 
begunstigd wordt. 
 
Bij het ringen van Amerikaanse vogelkers wordt de bast rondom de stam over een breedte van 
gemiddeld 20 cm verwijderd. Dit gebeurt het best in de lente of zomer, op borsthoogte en met behulp 
van een schaafmes. Alle groene delen van de boom moeten zich boven de geringde band bevinden. 
Als reactie zal de boom nieuw weefsel vormen dat de geringde band zal overgroeien en nieuwe 
scheuten vormen onder deze band. Het is daarom noodzakelijk de geringde bomen nadien te 
controleren op overgroeiingen of scheuten. Om de arbeidskosten te beperken wordt deze 
nabehandeling slechts eenmaal uitgevoerd. In die zin is ringen ook maar verantwoord bij bomen met 
diameter vanaf 5 à 7 cm. Een mogelijk nadeel is dat de geringde bomen als staand dood hout 
achterblijven in het bos, wat kan leiden tot onveilige situaties. Anderzijds hebben staande dode bomen 
een hoge ecologische waarde. Ringen geeft niet altijd even goede resultaten.  
 
Chemische bestrijding 
Het gangbare herbicide in de bosbouw is glyfosaat (merknaam Roundup). Roundup is een niet-
selectief herbicide. Het middel wordt voornamelijk opgenomen door de bladeren en naar de 
ondergrondse delen getransporteerd. Overmatig gebruik moet vermeden worden omwille van de 
milieuverstorende eigenschappen. Door zijn snelle afbraak in de bodem en de geringe uitspoeling 
naar het grondwater is het echter één van de minder milieuonvriendelijke herbiciden. Het middel is erg 
effectief en redelijk goedkoop. Aan het bestrijdingsmiddel wordt meestal een kleurstof toegevoegd 
zodat duidelijk is welke bomen reeds behandeld zijn. Glyfosaat mag niet gebruikt worden bij vorst of 
regenweer. 
 
Chemische bestrijding gaat meestal gepaard met een voorafgaande mechanische bestrijding. Naast 
een eerste hoofdbehandeling volgt meestal nog twee jaar een nabehandeling. De hoofdbehandeling 
gebeurt best in de lente of zomer. De stamomtrek van de boom bepaalt welke methode het meest 
aangewezen is.  
 
Voor bomen met een stamomtrek van meer dan 20 cm op borsthoogte wordt best de hak- en 
spuitmethode toegepast (stambehandeling). Hierbij wordt ofwel de voet van de stam volledig rondom 
geringd en onmiddellijk ingespoten met verdund glyfosaat (4%), ofwel worden rondom de stam op 
maximaal 1 meter hoogte met een hakmes of bijl minstens 2 stroken schors gekerfd met een inkeping 
van minimum 1 cm diep en 5 cm breed (minstens 1 strook per 10 cm omtrek, hoek inkeping ongeveer 
45 graden). Deze plaatsen waar het cambium bloot ligt en gekwetst is, worden onmiddellijk bespoten 
met onverdund glyfosaat (360g/l glyfosaat-oplossing) aan 2 ml/inkeping. Twee ml is ongeveer de 
hoeveelheid vloeistof die zonder morsen in één inkeping te spuiten is. Een mogelijk nadeel van deze 
methode is dat staande dode bomen in het bos aanwezig blijven, wat mogelijk zorgt voor onveilige 
situaties.  
 
Bomen met een stamomtrek van minder dan 20 cm worden best aan de grond afgezaagd, afgemaaid 
of gekapt en ingestreken met verdunde glyfosaatoplossing (4%) (stobbenbehandeling).  
 
Nabehandeling gebeurt best de twee volgende jaren in de zomerperiode (juli-september). De opnieuw 
uitschietende stobben en zaailingen worden manueel uitgetrokken (met wortel en al) of bij voldoende 
dichtheid krijgen ze een bladbehandeling met verdund glyfosaat. Dit gebeurt alleen per individuele 
plant en niet over de ganse terreinoppervlakte. In ieder geval moet vermeden worden dat andere 
planten (houtachtig of kruidachtig) worden geraakt. 
 
Biologische bestrijding 
Loodglansschimmel is bekend als de Paarse korstzwam (Chondrostereum purpureum). Het is een 
algemeen voorkomende inheemse saprofyt en zwakteparasiet die witrot veroorzaakt. Het komt vooral 
voor op bomen uit het geslacht Prunus evenals op populieren. Als zwakteparasiet kan hij alleen 
verzwakte en verwonde bomen succesvol infecteren. Een mechanisch-biologische bestrijding via een 
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stobbenbehandeling is daarom efficiënt. Door het afzagen wordt de boom voldoende verzwakt. 
Daarna worden de schimmeldraden toegediend via een waterige oplossing. Experimenten met dit 
mycoherbicide waren tot nu toe wisselend succesvol. Het is op dit moment nog niet officieel 
geregistreerd en in de praktijk dus nog niet bruikbaar. 
 
Begrazing zorgt net als afzetten voor het opnieuw uitlopen van de plant, waardoor het alleen kan 
ingezet worden als een middel om de soort onder controle te houden. In het veld zijn er meestal meer 
aantrekkelijke soorten aanwezig zodat begrazingsschade doorgaans weinig effect heeft. Enkel bij een 
voldoende hoge begrazingsdruk bestaat de kans dat de planten afsterven.  
 
Het aanplanten van schaduwsoorten (bv. beuk, haagbeuk) is ook een mogelijkheid. Deze maatregel 
werkt enkel op lange termijn, maar kan zeer goede resultaten opleveren. Nadelen van deze methode 
zijn de hoge plantkosten en het feit dat men voor lange tijd vastzit aan de gekozen soorten.  
 

Samenvatting 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bestrijdingsmethodes die bij voorkeur gebruikt worden, 
afhankelijk van de grootte van de Amerikaanse vogelkers. Vaak zal een combinatie van methodes 
nodig zijn om een perceel volledig vogelkersvrij te maken. 
 

Grootte van Amerikaanse vogelkers Bestrijdingsmethode 

Zaailingen en opnieuw uitschietende stobben 
(< heuphoogte) 

- rooien 
- bladbehandeling 

Bomen met omtrek < 20 cm - stobbenbehandeling 

Bomen met omtrek > 20 cm - ringen 
- stambehandeling 
- stobbenbehandeling (bij onveilige situaties) 

 

Referenties 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Bos en Groen (1996) – Amerikaanse vogelkers 
vogelvrij. Brochure, 39p. 
 
Straatsma W. & Jansen P. (2005) – Amerikaanse vogelkers: bestrijden of beheren? In: Vakblad 
Natuur Bos Landschap.  
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Bijlage 10 Toegankelijkheidsregeling 
 
 

Toegankelijkheidsregeling voor het bos “Zurkelbos en Gemeentepark”, 
gelegen op het grondgebied van de gemeente Schoten 

 
 
Artikel 1. – Toepassingsgebied 
1.1. Deze regeling heeft betrekking op het openbaar bos Zurkelbos en Gemeentepark, op het 
grondgebied van de gemeente Schoten.  

1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de kaart die is 
toegevoegd in bijlage. Deze kaart maakt integraal deel uit van deze regeling.  

1.3. Zij 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. 

Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen  
2.1.  De toegankelijkheid wordt geregeld door de kaart met bijbehorende legende, en de bijhorende 
borden in het gebied en aan de ingangen ervan. 
 
2.2. Er is een loopparcours dat ter plaatse met wegwijzers wordt aangeduid. 
 
2.3. Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de beheerder of het Agentschap 
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. 
 
2.4.  Het gebied is dag en nacht toegankelijk op de wegen. 
 
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. 
 
3.2. De overige wegen die op de kaart als toegankelijk zijn aangeduid, zijn enkel toegankelijk voor 
de desbetreffende categorieën weggebruikers, en voor voetgangers tenzij anders aangegeven. De 
weggebruikers houden rekening met elkaar. 
 
3.3. Gemotoriseerd verkeer is beperkt toegelaten op de wegen naar het kasteel, de Riddershoeve 
en de sportgebouwen. Enkel personen die over een toegangsbadge beschikken, kunnen gebruik 
maken van deze wegen voor het leveren van goederen.  
 
Art. 4. – Watergebruikers   
4.1. De stilstaande wateren en niet-gecatalogeerde waterlopen en hun oevers zijn niet 
toegankelijk. 
 
Art. 5. – Zones 
5.1. De toegankelijkheid van de speelzones en vrij toegankelijke zones buiten de wegen wordt 
geregeld als volgt. 

5.2. De speelzone is enkel toegankelijk voor spel door jongeren onder de achttien jaar en hun 
begeleiders of door het jeugdwerk zoals omschreven in artikel 2 van het decreet van 14 februari 2003 
houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het 
provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid.  

5.3. De vrij toegankelijke zone is enkel toegankelijk voor voetgangers. 
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5.4.  De parkeerplaats is bestemd voor het tijdelijk parkeren van motorvoertuigen en fietsen, 
gedurende het bezoek aan het gebied. 
 
Art. 6. – Beschermingsvoorschriften 
6.1.  Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te brengen aan de 
infrastructuur of de planten. Het is verboden de dieren te voederen.  
 
6.1. De bezoekers met honden moeten de uitwerpselen van hun hond terug meenemen. Zij 
moeten op ieder moment een daartoe geschikt zakje kunnen tonen aan de toezichthouders. 
 
6.2.  De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten bij 
georganiseerde activiteiten onder meer wegmarkeringen die worden aangebracht, onmiddellijk op het 
einde van de betrokken activiteit worden verwijderd.   
 
Art. 7. – Aansprakelijkheid bij ongevallen  
7.1.  De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het Agentschap, zodat 
gebeurlijk beroep kan worden gedaan op de polis B.A.  
 
7.2.  Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij krachtige wind en niet-
toegelaten gebruik van het gebied volgens deze regeling of andere wetgeving zijn op eigen risico, 
zodat de beheerder niet kan worden aangesproken voor de vergoeding van de schade.  
 
Art. 8. – Onderrichtingen 
Toezichthouders zoals bedoeld in artikel 10.2. kunnen bezoekers omwille van de veiligheid, of met het 
oog op het bewaren van de rust, of de bescherming van de wilde flora en fauna, onderrichtingen 
geven. Personen moeten zich gedragen volgens deze onderrichtingen en kunnen zonodig, desnoods 
met behulp van de openbare macht, uit het gebied gezet worden. 

Art. 9. – Afwijkingen 
De beheerder kan toestemming geven voor de organisatie van occasionele activiteiten die afwijken 
van de artikelen 2 tot en met 5 van deze regeling. Indien het een risicovolle activiteit 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, dan moet eveneens een machtiging worden 
aangevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos. De aanvraag tot toestemming moet minstens 14 
dagen van tevoren, schriftelijk of via elektronische drager worden toegezonden aan de beheerder. 
 
Art. 10 – Handhaving 
10.1. De handhaving van deze regeling gebeurt volgens de regels bepaald in titel XVI van het 
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 
 
10.2. Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn belast: de personen die op grond van het 
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en zijn 
uitvoeringsbesluiten belast zijn met het toezicht op de naleving van de natuurbehoudswet, het 
bosdecreet en het natuurdecreet.  
 
Art. 11 – Bekendmaking 
11.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.  

11.2. De gemeente houdt deze regeling ter inzage van de bevolking.  
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Bijlage 11 Aankondiging publieke consultatie 
 

 
Bron: Gazet van Antwerpen (21 maart 2014). 
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Bijlage 12 Advies Onroerend Erfgoed 
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Bestanden
Kadastrale percelen
Kadastrale gebouwen

Aanmaakdatum: september 2012
Schaal: 1:6.000

Kaart 1: Kadastrale legger
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten

Digitale kadastrale percelenplannen (AAPD) - AGIV
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Departement Leefmilieu
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Topografische kaart NGI 1/10.000 raster,
Numerieke reeks (AGIV-product)

Legende
Bestanden

UBP
Bos
Open ruimte

Landschap

Aanmaakdatum: september 2012
Schaal: 1:5.000

Kaart 2: Afbakening bosbeheerplan - landschapsbeheerplan
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten

Zurkelbos
Gemeentepark
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Team Natuur en Landschap 0 200 m

Topografische kaart NGI 1/10.000 raster,
Numerieke reeks (AGIV-product)

Legende
Bestanden
Gemeentegrens

Aanmaakdatum: september 2012
Schaal: 1:25.000

Kaart 3: Situering
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten
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Departement Leefmilieu
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Topografische kaart NGI 1/10.000 raster,
Numerieke reeks (AGIV-product)

Legende
Bestanden

"Ú Ingang
Looppad
GR 565
GR 12
Fietsknooppuntennetwerk
Openbare wegen

Bos- en parkwegen
onverhard
semi-verhard
verhard

Aanmaakdatum: september 2012
Schaal: 1:5.000

Kaart 4: Wegen
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten
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Departement Leefmilieu
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Topografische kaart NGI 1/10.000 raster (AGIV-product)
Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen (AGIV)

Legende
Bestanden
Sluismuur
Kasteelvijver en ringgracht
Poel
Grachten

Waterlopen
Bevaarbare waterloop
1ste categorie
2de categorie
3de categorie
Niet geklasseerd

Aanmaakdatum: september 2012
Schaal: 1:5.000

Kaart 5: Waterlopen
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten
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Departement Leefmilieu
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Gewestplan, vector, toestand 01/01/2002 (AGIV-product), Topografische kaart NGI 1/10.000 raster, Numerieke reeks (AGIV-product)

Legende
Bestanden

BPA
Kasteeldreef en omgeving

Infrastructuur
150g - transportleidingen: bestaande afzonderlijke leidingen
150k - bestaande hoogspanningsleidingen

Reservatiestroken code
1533 - alternatief reservatiegebied

Hoofdcode
0100 - woongebieden
0200 - gebieden  voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut
0500 - parkgebieden
0700 - groengebieden
0800 - bosgebieden
1000 - industriegebieden
1504 - bestaande waterwegen

Aanmaakdatum: september 2012
Schaal: 1:5.000

Kaart 6: Gewestplan + BPA
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten
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Departement Leefmilieu
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Topografische kaart 1/10.000, gescand, opname 1978-1993 (AGIV-product). 
Beschermde Landschappen, stads- en dorpsgezichten (AGIV-product). 
Landschapsatlas, MVG-LIN-AROHM-Monumenten en Landschappen, 
toestand 2001 (OC - GIS-Vlaanderen).

Legende
Bestanden
Beschermde landschappen
Beschermde monumenten

Ankerplaats
Kasteel van Schoten

Relictzone
Kasteeldomeinen Schoten - Merksem - Deurne

Aanmaakdatum: september 2012
Schaal: 1:6.500

Kaart 7: Landschap en monumenten
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten
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Departement Leefmilieu
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Uittreksel uit de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden
op initiatief van graaf de Ferraris (1771 - 1777)

Legende
Bestanden

Aanmaakdatum: september 2012
Schaal: 1:10.000

Kaart 8.1: Ferrariskaart
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten
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Departement Leefmilieu
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Uittreksel uit de kaarten opgemaakt door
Philippe Vandermaelen, (ca. 1850).

Legende
Bestanden

Aanmaakdatum: september 2012
Schaal: 1:7.500

Kaart 8.2: Vandermaelenkaart
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten
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Departement Leefmilieu
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Aanmaakdatum: september 2012
Schaal: 1:10.000

Kaart 8.3: Militair Cartografisch Instituut (MCI1) (1860-1884)
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten

Legende
Bestanden

Militair Cartografisch Instituut (1878-1947). 
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Departement Leefmilieu
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Aanmaakdatum: september 2012
Schaal: 1:10.000

Kaart 8.4: Militair Cartografisch Instituut (MCI2) (1861-1907)
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten

Militair Cartografisch Instituut (1878-1947). 

Legende
Bestanden
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Departement Leefmilieu
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Aanmaakdatum: september 2012
Schaal: 1:10.000

Kaart 8.5: Militair Cartografisch Instituut (MCI3) (1861-1951)
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten

Militair Cartografisch Instituut (1878-1947). 

Legende
Bestanden
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Departement Leefmilieu
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Aanmaakdatum: september 2012
Schaal: 1:5.000

Kaart 8.6: Topografische kaart (1960-1967)
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten

Topografische kaart 1/10.000, zwart-wit, uitgave 1960-1967. 
Gegevens zijn eigendom van het NGI.

Legende
Bestanden
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Departement Leefmilieu
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Aanmaakdatum: september 2012
Schaal: 1:5.000

Kaart 8.7: Nationaal Geografisch Instituut (NGI) 1990
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten
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Departement Leefmilieu
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Vectoriële versie van de Bosleeftijd, MVG-LIN-AMINAL-Instituut
voor Bosbouw en Wildbeheer (GIS-Vlaanderen)
Topografische kaart NGI 1/10.000 raster, Numerieke reeks (AGIV-product)

Legende
Bestanden
Bos ontstaan voor 1775
Bos ontstaan tussen 1775 en 1850
Bos ontstaan tussen 1850 en +/- 1930
Bos ontstaan na +/- 1930

Aanmaakdatum: september 2012
Schaal: 1:5.000

Kaart 9: Bosleeftijdskaart
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten
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Departement Leefmilieu
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Topografische kaart NGI 1/10.000 raster, Numerieke reeks (AGIV-product)
Provinciale landschapskaart Antwerpen: 
Digitale inventaris van landschapselementen in de Provincie Antwerpen op basis van bestaande 
landschapsstudies en kaarten. Publicatiedatum: 2009

Legende
Bestanden

bouwkundig erfgoed
ò kasteel / burcht
õ hoeve

steenwegen
<1775
1775-1850
>1850

verbindingswegen
VWF
VWK

ontsluitingspatroon
Ontsluitingspatroon Ferraris
Ontsluitingspatroon Kadaster
Ontsluitingspatroon Recent

waterlopen
rivier
hoofdbeek
beek
kleine beek

kasteelparken
industrie

nederzettingen
Nieuwe nederzettingen
Villegiatuur
Historische woonkernen
Oud (typisch) gehucht

kanalen en dokken
Dokken
Kanalen

bos
<1775
1775-1850
1850-1910
>1910
vallei

Aanmaakdatum: september 2012
Schaal: 1:7.500

Kaart 10: Provinciale landschapskaart
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten
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Departement Leefmilieu
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (AGIV-product)

Legende
Bestanden

Aanmaakdatum: september 2012
Schaal: 1:5.000

Kaart 11: Digitaal hoogtemodel
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten
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Departement Leefmilieu
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Topografische kaart NGI 1/10.000 raster,
Numerieke reeks (AGIV-product)

Legende
Bestanden

Bodemkaart
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Aanmaakdatum: september 2012
Schaal: 1:5.000

Kaart 12: Bodemkaart
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten
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Departement Leefmilieu
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Topografische kaart NGI 1/10.000 raster, 
Numerieke reeks (AGIV-product)

Legende
Bestanden

Bestandstype
Loofhout
Open ruimte

Aanmaakdatum: september 2012
Schaal: 1:5.000

Kaart 13: Bestandskaart
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten
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Departement Leefmilieu
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Topografische kaart NGI 1/10.000 raster, Numerieke reeks (AGIV-product)

Legende
Bestanden
biologisch minder waardevol
complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen
complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen
complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen
biologisch waardevol
complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen
biologisch zeer waardevol

Aanmaakdatum: september 2012
Schaal: 1:5.000

Kaart 14: Biologische Waarderingskaart (BWK)
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten
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Departement Leefmilieu
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Topografische kaart NGI 1/10.000 raster, Numerieke reeks (AGIV-product)

Legende
Bestanden
Elzenbroekbos
typische Eiken-Beukenbos, natte variant
arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant
arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant

Aanmaakdatum: september 2012
Schaal: 1:5.000

Kaart 15: Potentieel Natuurlijke Vegetatie (PNV)
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten
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Departement Leefmilieu
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Topografische kaart NGI 1/10.000 raster, Numerieke reeks (AGIV-product)

Legende
Bestanden

Bostypologie
DG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse vogelkers (I3)
DG [Dennen-Eikenbos] met Pontische rododendron (I5)
Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren, subtype met Dalkruid en Lelietje-van-Dalen (H3a)
Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie (G3)
Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie (G3) + DG [Dennen-Eikenbos] met Pontische rododendron (I5)

Aanmaakdatum: september 2012
Schaal: 1:5.000

Kaart 16: Actuele vegetatie
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten
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Departement Leefmilieu
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie 
Antwerpen, opname 2010 (AGIV-product).

Legende
Bestanden

Monumentale bomen
Beuk
Rode beuk
Iep
Plataan
Paardenkastanje
Tamme kastanje
Zomereik

Aanmaakdatum: november 2012
Schaal: 1:1.800

Kaart 17: Monumentale bomen buiten bosverband
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten
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Departement Leefmilieu
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie 
Antwerpen, opname 2010 (AGIV-product).

Legende
Bestanden

!( Dalkruid
!( Lelietje-van-dalen
!( Salomonszegel
!( Dubbelloof
!( Bosanemoon

Aanmaakdatum: september 2012
Schaal: 1:5.000

Kaart 18: Locatie enkele oudbosplanten
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten
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Departement Leefmilieu
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Orthofoto's, middenschalig, kleur,
provincie Antwerpen, opname 2010

Legende
Bestanden

Boomsoort
Beuk
Rode beuk
Zomereik
Gewone esdoorn
Haagbeuk
Linde
Plataan
Paardenkastanje
Tamme kastanje
Iep

Aanmaakdatum: september 2012
Schaal: 1:2.250

Kaart 19: VTA
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten
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Departement Leefmilieu
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Topografische kaart NGI 1/10.000 raster,
Numerieke reeks (AGIV-product)

Legende
Bestanden

"ò Kasteel
"9 Riddershoeve
"< Evenementenweide
"Q Dierenweide
"° Speeltuin
"o Jeugdlokaal
"o Kinderopvang
"æ Kapel
"Ú Ingang
"i Parking

Infobord
"_ Toilet
ï Zitbank
"4 Picknickbank
"6 Schuilplaats
# Standbeeld

Wegen
Speelzone
Tennis
Voetbal + Atletiek

Aanmaakdatum: september 2012
Schaal: 1:5.000

Kaart 20: Recreatieve infrastructuur
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten
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Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Topografische kaart NGI 1/10.000 raster,
Numerieke reeks (AGIV-product)

Legende
Bestanden

Beheereenheden
Bos (B)
Wegen (W)
Open plek (O)
Grasveld (G)
Beplanting (Bep)
Kasteelvijver (Kv)
Ringgracht (Rg)
Gracht (Gr)
Poel (P)
Dierenpark (D)
Kinderopvang (Ko)
Parking (Pa)
Bebouwing (Beb)
Terras (Beb)
Speeltuin (Spe)
Sport (Spo)
Zoom (Z)
Mantel (M)

Aanmaakdatum: december 2012
Schaal: 1:5.000

Kaart 21: Beheereenheden
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten
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Departement Leefmilieu
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Topografische kaart NGI 1/10.000 raster,
Numerieke reeks (AGIV-product)

Legende
Bestanden

$+ Vertelhoek
!Í Mogelijke locatie hondenzone

Hakhout
Verkleinen dierenpark
Openhouden zone pijpleiding
Middelhout
Mantel
Zoom
Eiken-Beukenbos
Toegankelijke wegen
Open plek
Grasveld met bomen(groepen)
Beplanting
Kasteelvijver
Ringgracht
Gracht
Poel
Kinderopvang
Parking
Bebouwing
Terras
Speeltuin
Sport
Speelzone

Aanmaakdatum: december 2012
Schaal: 1:5.000

Kaart 22: Doelstellingen
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten
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Departement Leefmilieu
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Team Natuur en Landschap 0 200 m

Legende
Bestanden
Hakhout
Heraanleg wandelpad
Herstel gracht
Verkleinen dierenpark
Verwijderen slib ringgracht
Middelhout
Kap- en maaibeheer boven pijpleiding
Beheer mantel
Beheer zoom
Onderhoud wegen
Bosbeheer
Beheer grasveld en solitaire bomen
Beheer beplanting
Beheer kasteelvijver
Beheer ringgracht
Beheer interne gracht
Beheer poel
Beheer open plek
Onderhoud parking
Onderhoud speeltuin
Onderhoud sportinfrastructuur
Onderhoud gebouwen
Terras
Kinderopvang

Aanmaakdatum: december 2012
Schaal: 1:5.500

Kaart 23: Maatregelen
Uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan Schoten

Bestrijding Japanse duizendknoop
Bestrijding bonte gele dovenetel
Bestrijding reuzenbalsemien

!. Onderhoud zone toiletgebouw
!. Heraanplanting en heraanleg ingang

!. Heraanplanting bos
#* Herstel oever aan sluismuur
E Ingang pad laten vervagen

Heraanleg parking
I- Plaatsen infobord

# Verwijderen mesthoop
õôó Vrijstellen beuken
[¶ Wegvangen schildpadden
$+ Aanleg vertelhoek
!Í Aanleg hondenzone (1 locatie mogelijk) Topografische kaart NGI 1/10.000 raster,

Numerieke reeks (AGIV-product)
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Eindredactie en vormgeving:   Karen Coeckelbergs 

 

Veldwerk (2012):    Peggy Beers 

Karen Coeckelbergs      

Resi Pansaerts 

Barbara Tack 

 

Rapportering:     Karen Coeckelbergs 

      Joost Tyberghein (Hoofdstuk 2.1) 

 

Cartografie:     Karen Coeckelbergs 

 

 

Onderzoek door de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid, Team Natuur en Landschap, cel studie, 

in opdracht van het gemeentebestuur van Schoten. 

 

Offertenummer: OFF/DDB/11/05 

 

Referentie: Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid (2014): Uitgebreid bos- en 

landschapsbeheerplan Schoten.  In opdracht van het gemeentebestuur van Schoten.  Provincie 

Antwerpen. 

 

 

 

 

 

 

In de brochure 'InzOOmen op samenwerking' wordt de werking en het ondersteuningsaanbod van 

het departement Leefmilieu van de  provincie Antwerpen voorgesteld. 

Deze brochure kan u downloaden via:  

http://www.provincieantwerpen.be  

http://www.provincieantwerpen.be/
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Betreft:  addendum beheerplan gemeentepark Schoten 

 

In het verleden werd geen kapmachtiging verleend voor het kappen van enkele zomereiken 

binnen de veiligheidszone van de pijpleiding die lopen binnen het projectgebied van het 

beheerplan. Dit uitgangspunt werd ook gebruikt tijdens de opmaak van dit beheerplan. 

Ondertussen heeft de beheerder van de pijpleiding echter een nieuwe kapmachtiging 

aangevraagd en zal deze krijgen van het Agentschap voor Natuur en Bos. Zeven grote 

zomereiken die zich binnen de veiligheidsperimeter van de ondergrondse pijpleiding 

bevinden, zullen gekapt worden. Door de grote kroonprojectie van deze bomen zal een grote 

zone vrijkomen. Het gedeelte dat buiten de veiligheidsperimeter valt, zal vervolgens 

heringericht en heraangeplant worden via kunstmatige verjonging. 
 

 

 


