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1.

Verkenning

1.1. Voorbeschouwing
Voorliggende nota bevat de ontwerpbeheerplan voor het op te maken beheerplan voor
het Reigersbos gelegen in Berendrecht (Antwerpen) met een totale oppervlakte van
ongeveer 14,7 ha (GIS-oppervlakte).
Het natuurbeheerplan bevat overeenkomstig het aangepaste natuurdecreet volgende
onderdelen:
1° een beschrijving van de bestaande toestand;
2° een globaal kader voor de ecologische, de sociale en de economische functie;
3° de beheerdoelstellingen,
4° de beheermaatregelen die genomen zullen worden om de beheerdoelstellingen
te realiseren;
5° de wijze waarop de realisatie van de beheerdoelstellingen wordt opgevolgd en
geëvalueerd.
In de praktijk zal onderscheid gemaakt worden tussen de hieronder weergegeven
deelluiken van het beheerplan (cfr. Bijlage 1 van het ontwerp BVR inzake beheerplannen
en reservaten):
Deel 1: Verkenning. Hierin wordt een algemene beschrijving en een globaal kader
voor de ecologische, de sociale en de economische functie weergegeven.
Deel 2: Inventaris. Hierin wordt een meer gedetailleerde beschrijving van de
bestaande toestand weergegeven.
Deel 3: Doelstellingen. Hierin worden de beheerdoelstellingen weergegeven.
Deel 4: Beheermaatregelen. Hierin worden
beheerdoelstellingen te realiseren weergegeven.

beheermaatregelen

om

de

Deel 5: Opvolging. Hierin wordt de wijze waarop de realisatie van
beheerdoelstellingen zal worden opgevolgd en geëvalueerd weergegeven.

de

In tegenstelling met de vroegere werkwijze bij de opmaak van een (bos)beheerplan,
wordt eerst gestart met een verkenningsfase waarin de krijtlijnen van de visie op het
beheer van het gebied worden uitgewerkt (=deel 1). Pas daarna wordt de beschrijving
van het terrein (=deel 2) en de overige delen opgestart.

De Verkenningsnota werd goedgekeurd door ANB met registratienummer
NBP/AN/18/0050 op 2019.03.06.
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1.2. Algemene beschrijving
1.2.1. Gegevens van de beheerder
De deelnemende eigendommen zijn in eigendom van de Stad Antwerpen. De indiener
van het beheerplan is de stad Antwerpen.
In onderstaande tabel worden de kadastrale percelen aangegeven die deel uitmaken van
het beheerplan.
Gemeente

Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
TOTAAL

Afd.

Sectie

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Kadastrale nr.

Kadastrale
opp. (ha)

301 (deel)
302 (deel)
303
304
305
306
80C (deel)
561A
563A
563B
556A (deel)
554
546D (deel)
542B (deel)

3,19
0,35
0,58
0,82
0,88
0,074
0,092
2,09
0,023
0,98
3,26
0,63
0,70
1,13

14,73 ha

Kaart 3: kadastraal plan.

1.1. Indiener van het beheerplan
De beheerder is tevens de indiener van het beheerplan: stad Antwerpen.
Het beheerplan werd op gesteld door Landmax bvba.

1.2. Situering en identificatie van het domein
1.2.1. Situering op topokaart en orthofoto
Kaart 1 Situering op topokaart
Kaart 2: Situering op orthofoto

Het beheerplangebied is gelegen op het grondgebied van de Stad Antwerpen, district
Berendrecht.
De grenzen van het beheerplangebied worden gevormd door: de eigendom van Le Grelle
(Noordkant), de straat Reigersbos (Oostkant), de buitenteen van de Oude dorpsdijk
(Zuidkant), de toegankelijke zandweg langs de westkant. (Het midden van de westelijke
zandweg wordt als de scheiding beschouwd).
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1.2.2. Geldende plan
uitvoeringsplan

van

aanleg

en

Ruimtelijk

1.2.2.1. Gewestplan
Kaart 4: Situering op Gewestplan

De gewestplanbestemmingen van de verschillende bestanden worden weergegeven op
kaart 4: bestemming volgens het gewestplan. Het beheerplangebied is gekarteerd als
parkgebied. Grenzend aan het beheerplangebied komen buffergebieden voor.

1.2.2.2. Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Het beheerplangebied is gelegen binnen de afbakening van het GRUP: “afbakening
zeehavengebied Antwerpen”, meer bepaald in het deelgebied 6: Opstalvallei. Het
goedgekeurde grafisch plan na instelling van het GRUP haalt aan dat het
beheerplangebied in natuurgebied (overdruk) ligt. De relevante bepalingen die
betrekking hebben op de ruimtelijke bestemming natuurgebied zijn de volgende:











Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van
de natuur, het natuurlijk milieu en bos;
Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de ontwikkeling, de instandhouding
en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu, bos en van de
landschapswaarden zijn toegelaten;
In het natuurgebied is de hoofdfunctie natuur. Recreatief medegebruik is een
ondergeschikte functie. Zo kunnen bepaalde zones in het natuurgebied
afgeschermd worden, niet toegankelijk zijn voor het publiek omwille van de
natuurwaarde;
Onder bos wordt begrepen ecologisch beheerd bos zoals bedoeld in het
Bosdecreet in artikel 18 en volgende;
Het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer van het gebied als
natuurgebied is mogelijk. Die infrastructuren zijn onder meer: veekerende
rasters, het bouwen van schuilplaatsen voor dieren die ingezet worden bij het
beheer van het gebied;
Kleinschalige infrastructuur voor het al dan niet toegankelijk maken bestaat onder
meer uit: toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden, wegafsluitingen …
Kleinschalige infrastructuur voor natuureducatie is bijvoorbeeld: informatieborden,
verrekijkers, knuppelpaden, vogelkijkhutten …

Met betrekking tot het waterbeheer worden volgende richtlijnen geformuleerd:




Waterbeheersing is een ondergeschikte functie in dit gebied. Voor
handelingen die nodig of nuttig zijn voor het beheersen van overstromingen
buiten de natuurlijke
overstromingsgebieden of het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke
overstromingsgebieden
worden
de
stroomgebiedbeheersplannen
en
de
bekkenbeheersplannen als afwegingselement gehanteerd bij de beoordeling van
de vergunningsaanvragen voor bovenvermelde handelingen en inrichtingen.
Bij de inrichting van het gebied wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de
technieken van de natuurtechnische milieubouw. Met ‘technieken van
natuurtechnische milieubouw’ wordt verwezen naar een geheel van technieken die
gebruikt kunnen worden om bij de inrichting (en het beheer) van
infrastructuurwerken (wegen, waterlopen) bestaande natuurwaarden zoveel als
mogelijk te behouden of ze te ontwikkelen of te versterken, en meer algemeen
om te komen tot "milieuvriendelijke" oplossingen voor ruimtelijke ingrepen.
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1.2.3. Beschermingsstatuut volgens
internationale wetgeving

nationale

en

1.2.3.1. Nationaal
Kaart 10: Erfgoed

Kaart 10 geeft de bescherming volgens het Onroerend Erfgoeddecreet en het Onroerend
Erfgoedbesluit weer. Enkel de beschermingsstatuten die van kracht zijn worden in
onderstaande tekst behandeld.
Relictzones
Het beheerplangebied is gelegen binnen de relictzone: “Polder van Berendrecht”
(R10012). Het landschap wordt gekarakteriseerd als een vrij open landschap met
opvallende landschappelijke elementen zoals de oude dijk en het park bij het Sterrenhof
(het kasteeltje in de Reigersbosdreef). Op beleidsmatig vlak is het wenselijk om de
uitbreiding van de haven en bebouwing tegen te gaan.
Lijnrelict
Er zijn twee lijnrelicten aangeduid binnen het beheerplangebied:



Antitankgracht;
Oude dijk bij Berendrecht

Bescherming volgens de natuurwetgeving
Kaart 5: Beschermingszones

Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)
Het beheerplangebied is VEN-gebied gelegen. (gebiedsnr. 303. Naam: ‘De Kuifeend’)
Erkende natuurreservaten
Grenzend aan het beheerplangebied komt ten noordwesten het erkende natuurreservaat
Opstalvallei voor. Dit gebied is in beheer bij Natuurpunt. Dit gebied is er gekomen als
compensatie van de verloren gegane natuurwaarde in het havengebied en zal in de
toekomst nog uitgebreid moeten worden. Belangrijk is dat het inrichtingsplan voor het
opstalvalleigebied aanhaalt dat ingezet moet worden op natte natuurwaarden. Het
beheerplangebied waar deze verkenningsnota betrekking op heeft, is evenwel niet
opgenomen in dit inrichtingsplan. Het kan echter wel richtinggevend zijn. De
belangrijkste doelstelling voor de opstalvallei is het creëren van broedbiotoop voor wateren rietvogels. Beoogde soorten zijn roerdomp, bruine kiekendief, rietzanger, blauwborst,
kuif- en krakeend.

1.2.3.2. Internationaal
Het beheerplangebied is niet in Vogel- of Habitatrichtlijngebied gelegen.
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1.2.4. Biologische waarderingskaart
Kaart 6: biologische waarderingskaart (versie 2016)

De verschillende waardevolle tot zeer waardevolle elementen die aanwezig zijn op de
percelen worden weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 1: Biologisch waardevolle en zeer waardevolle biotopen binnen het beheerplangebied

Biologische
waardering*
z

w

Code

Omschrijving

Hf
Mr
Kbq
Sz
Ae
Hp*
K(mr)
Mru
N+alng
Kbp
Lhb
gml

Moerasspirearuigte
Rietland
Bomenrij bestaande uit zomereik
Opslag van allerlei aard
Eutroof water
Soortenrijk permanent cultuurgrasland
Lijnvormige begroeiing bestaande uit rietland
Rietruigte
Aanplant van zwarte els
Bomenrij bestaande uit populier
Populierenbestand
Loofhoutaanplant (exclusief populier)

*z = Biologisch zeer waardevol
w = biologisch waardevol

1.2.5. Actueel habitat
Kaart 9: habitatkaart (versie 2016)

De verschillende Europees beschermde actuele habitats en Regionaal Belangrijke
Biotopen (rbb) die in het beheerplangebied voorkomen worden in onderstaande tabel
weergegeven.
Tabel 2: Aanwezige Europese habitats en rbb

Habitattype
/rbb
6510
Rbbmr

Omschrijving

Laag gelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis) – glanshaverhooiland.
Regionaal belangrijk biotoop rietland

Habitat 6510 (glanshaverhooiland) is een habitattype dat verschillende graslandtypes
omvat, gaande van glanshavergraslanden tot grote vossenstaartgraslanden. Deze komen
resp. voor op droge en vochtige bodems en periodiek overstromende bodems. Binnen het
beheerplangebied zijn bijgevolg de meeste potenties voor het grote vossenstaartverbond.
Beide types zijn belangrijke habitats voor broedvogels als kwartelkoning en paapje. De
talrijke bloeiende soorten die erin voorkomen trekken soorten als koninginnepage, bruine
vuurvlinder, dambordje, zwartsprietdikkopje, groot dikkopje, oranje en bruin zandoogje.
Het regionaal belangrijke biotoop rietland (rbbmr) kan gekarakteriseerd worden als
sloten, beken en grachten waarin de rietvegetatie een groot aandeel heeft. Vaak zijn ze
als lineair element aanwezig en worden ze gekarakteriseerd als K(mr), zoals tevens in
het beheerplangebied het geval is.
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1.2.6. Bodem
De volgende bodemseries komen voor binnen het Reigersbos
Tabel 3: Bodemseries binnen het beheerplangebied

Bodemserie
Udp
OB
Sdp
Sem
Sep
Pdp
Pep
Pfp

Matig gleyige zware kleibodem zonder profiel
Bebouwde zone (antropogene bodem)
Matig natte lemige zandbodem zonder profiel
Natte lemige zandbodem met dikke antropogene humus A horizont
Natte lemige zandbodem zonder profiel
Matig natte lichte zandleembodem zonder profiel
Natte lichte zandleembodem zonder profiel
Zeer natte lichte zandleembodem zonder profiel

Kaart 7: bodemkaart

1.2.7. Digitaal Hoogtemodel (DTM)
Het Digitaal hoogtemodel werd opgesteld op basis van open data die de overheid ter
beschikking stelt. Het geeft een beeld van de hoogteverschillen en microreliëf. Volgende
conclusies kunnen getrokken worden uit het Digitaal hoogtemodel:
-

-

-

Het digitaal hoogtemodel toont duidelijk de intacte grachtenstructuur doorheen
het beheerplangebied. De grachten liggen 40 tot 90cm lager dan de omliggende
percelen.
Er is een duidelijke gradiënt te zien hoogte tussen de oostelijke en de westelijke
beheereenheden. De gemiddelde hoogte ligt respectievelijk op 3,7m en 3,3m.
De dijken (beheereenheden 2 en 13 hebben variëren in hoogte tussen 6,8 en
8,2m.
Het Digitaal Hoogtemodel lijkt niet de reële diepte te geven van waterlichamen.
Zo ligt het Bevrijdingsdok volgens het DTM op 7,17m. Ook bestand 12 (het weel)
ligt niet beduidend lager dan de aanpalende beheereenheden.
De inbuizing langs de Noordelijke grens toont zich duidelijk als een hoger gelegen
strook.

Kaart 7b: Digitaal Hoogtemodel (DTM)
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1.3. Bespreking
domein

van

de

vier

functies

op

het

1.3.1. Ecologische functie
1.3.1.1. Huidige toestand
Het terrein wordt grotendeels gekarakteriseerd als biologisch waardevol of biologisch
zeer waardevol. Er is een ruime differentiatie aan biotopen aanwezig. Een beperkt deel
van het terrein kan aangeduid worden als actueel habitat 6510 (glanshaver- of grote
vossenstaartverbond). Dit is echter nog niet in een gunstige staat van instandhouding.
De aanwezige natuurwaarden omvatten valleibos (elzenbroekbos), rietland en
soortenrijke graslanden. Daarnaast komen er talrijke kleine landschapselementen voor in
de vorm van houtkanten, knotbomenrijen, etc. Tot slot zijn er verschillende ecologisch
interessante grachten aanwezig. Daarnaast komen eutrofe wateren voor. De oevers van
deze wateren zijn reeds in een goede ecologische toestand. De zuidelijke talud kan
gekarakteriseerd worden als een aanplant die als hakhout beheerd wordt.
Interessante soorten die waargenomen zijn, zijn verschillende aanwezige iepen op de
taluds. Het terrein wordt daarnaast gekarakteriseerd door de goede broedpopulaties van
met name moerasvogels. De afgelopen jaren werd een monitoringopdracht in het gebied
uitgevoerd voor verschillende soortengroepen. Met name blauwborst heeft de afgelopen
jaren verschillende malen gebroed in de rietvegetatie, alhoewel niet jaarlijks. De rietgors
is tevens een soort die gebonden is aan rietvegetaties. In 2017 werd één territorium
vastgesteld. Langs de grachten in het gebied komen jaarlijks ijsvogels voor, met een
zeker broedgeval in 2017. Voor de krakeend is momenteel enkel de zuidelijke gracht een
geschikt broedbiotoop. De afgelopen jaren werden hier dan ook broedgevallen
vastgesteld, m.u.v. het jaar 2017.
Een soort die gebonden is aan struwelen en bosjes met een niet al te dichte kruidlaag is
de nachtegaal. In 2017 werd één territorium vastgesteld.
Verschillende andere moeras- en watervogels werden de afgelopen jaren waargenomen,
zonder dat er zekerheid was met betrekking tot de broedstatus. Voor de uitgebreide
bespreking van deze soorten verwijzen we naar het monitoringrapport.
Ter hoogte van de zuidelijke dijk zijn momenteel reeds maatregelen genomen in functie
van vleermuizen door het ophangen van vleermuizenkasten. Deze maatregelen zijn
tevens perfect in lijn met de doelstelling om het cultuurhistorisch karakter van het terrein
te bewaren. Vleermuizen prefereren nl. ook bomenrijen, dreven en holtebomen als
verbindingselement en als broedlocatie.

1.3.1.2. Sterktes
Een belangrijke sterkte van de ecologische functie is van beleidsmatige aard. Het terrein
is aangeduid als permanent compensatiegebied voor de uitbreidingen van de Antwerpse
Haven (opgenomen in het natuurcompensatiegebied ‘Opstalvalleigebied’. Bijgevolg geniet
het gebied een hoge juridische bescherming.
Een andere belangrijke sterkte is de differentiatie aan biotopen die voorkomen binnen
het terrein.
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Er komen binnen het gebied verschillende soorten voor die regelmatig onder ziektes te
leiden hebben, zoals de es en verschillende iepensoorten. De meeste bomen in het
Reigersbos zijn echter niet aangetast.
Belangrijk voor de invulling van de ecologische functie zijn de verschillende kleine
landschapselementen zoals houtkanten, knotbomenrijen, etc. Aan dergelijke
landschappelijk structurerende elementen zijn verschillende soorten gebonden zoals
dieren die gebonden zijn aan kleinschalige landschappen, mozaïeklandschappen, dieren
van bosranden en zomen, etc.
Het behoud van het historische landschappelijke karakter van het terrein heeft ervoor
gezorgd dat de kleine landschapselementen behouden zijn gebleven en hebben op deze
manier de ecologische functie van het terrein mee geoptimaliseerd.

1.3.1.3. Zwaktes
Een zwakte voor de ecologische functie zijn de loslopende honden in het gebied.
De aanwezige Dorpsbeek is ingebuisd.
De belangrijkste zwakte is de kunstmatige structuur van de aanpalende omgeving. Zo
ligt beheereenheid 2 op een zandophoping die paalt aan het Kanaaldok. Deze
kunstmatige structuur heeft een impact op de abiotiek.

1.3.1.4. Bedreigingen
Een belangrijke bedreiging voor glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden heeft
verband met intensivering van de landbouw. Ook al zijn er momenteel geen
landbouwactiviteiten meer in het gebied, toch heeft vermesting in het verleden voor een
gedegradeerde toestand gezorgd. Drainage is tevens een bedreiging.
De aanwezige broekbossen worden tevens bedreigd door drainage. Hierdoor treedt een
wijziging van de hydrologische condities op en wordt de natuurlijke dynamiek verstoord.
De nuance is dat de broekbossen op een erg kunstmatige standplaats staan en
onderhevig zijn aan dynamiek ten gevolge van grondophopingen en het graven van het
Kanaaldok en het Bevrijdingsdok.

1.3.1.5. Opportuniteiten
Het is een opportuniteit om het goed bewaarde landschappelijke karakter van het gebied
als basis te gebruiken voor de realisatie van de ecologische functie. Het is bijgevolg een
opportuniteit om voor het gebied een bescherming als cultuurhistorisch landschap aan te
vragen. Het is hierbij ook een opportuniteit om dit doen in samenspraak met de
omliggende eigendommen van graaf Le Grelle.
Het is tevens een opportuniteit om de huidige meest natte delen van het gebied in te
richten als rietland of natter broekbos. Dit kan uitgevoerd worden binnen de historische
ontginningsstructuur.
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1.3.2. Relaties met het beleid
Het gewestplan categoriseert het gebied als parkgebied, met aangrenzend
buffergebieden. Daarnaast haalt het GRUP: “Afbakening zeehavengebied Antwerpen”
volgende belangrijke elementen aan ter bescherming van de ecologische functie binnen
de natuurgebieden (de nieuwe status van het gebied binnen het GRUP):








Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de
natuur, het natuurlijk milieu en bos;
Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de ontwikkeling, de instandhouding en
het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu, bos en van de landschapswaarden
zijn toegelaten;
In het natuurgebied is de hoofdfunctie natuur. Recreatief medegebruik is een
ondergeschikte functie. Zo kunnen bepaalde zones in het natuurgebied afgeschermd
worden, niet toegankelijk zijn voor het publiek omwille van de natuurwaarde;
Onder bos wordt begrepen ecologisch beheerd bos zoals bedoeld in het Bosdecreet in
artikel 18 en volgende;
Bij de inrichting van het gebied wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de technieken
van de natuurtechnische milieubouw. Met ‘technieken van natuurtechnische
milieubouw’ wordt verwezen naar een geheel van technieken die gebruikt kunnen
worden om bij de inrichting (en het beheer) van infrastructuurwerken (wegen,
waterlopen) bestaande natuurwaarden zoveel als mogelijk te behouden of ze te
ontwikkelen of te versterken, en meer algemeen om te komen tot "milieuvriendelijke"
oplossingen voor ruimtelijke ingrepen.

Het soortenbeschermingsprogramma Antwerpse Haven bundelt 14 specifieke plannen
voor de zogenaamde ‘paraplusoorten’ van de Antwerpse Haven. De wettelijke basis
hiervoor is opgenomen in artikels 24 t.e.m. 27 van het Soortenbesluit. Artikel 27, §1,
tweede lid, bepaalt dat het beschermingsinitiatief betrekking moet hebben op een
functionele ecologische eenheid. Een functioneel ecologische eenheid dient begrepen te
worden als een gebied dat minimaal nodig is voor de instandhouding van een
levensvatbare populatie van een bepaalde soort. Dit impliceert dat een gebied wordt
afgebakend waarbinnen een gebiedsgerichte bescherming van meerdere dier- en
plantensoorten zinvol en wenselijk is. Het Reigersbos kan voor de volgende soorten een
functionele ecologische eenheid vormen: blauwborst, bruin blauwtje, eventueel bruine
kiekendief.

1.3.3. Potenties van het terrein
Het terrein heeft goede potenties om een diversiteit aan biotopen in stand te houden en
verder te ontwikkelen. De belangrijkste potenties van het terrein situeren zich in de
ontwikkeling van natuurwaarden die aan natte terreincondities gebonden zijn, zoals
rietlanden waaraan momenteel reeds verschillende vogelsoorten gebonden zijn. Deze
natuurwaarden kunnen best ontwikkelen in de huidige natte delen van het gebied
(westelijk deel). Andere potentieel belangrijke natuurstreefbeelden zijn broekbossen,
natte graslanden en eventueel struwelen. Het terrein heeft daarnaast goede potenties om
duurzame populaties te herbergen van soorten die aan kleine landschapselementen
gebonden zijn. Het huidige behoud van deze KLE’s betekent ook dat het cultuurhistorisch
landschap nog intact gebleven is, waardoor het terrein ook potenties heeft om een
bescherming als cultuurhistorisch landschap aan te vragen. Bijvoorbeeld dieren van
kleinschalige landschappen, mozaïeklandschappen en dieren van bosranden, mantels en
zomen kunnen een geschikt onderkomen vinden in het terrein. Daarnaast heeft het
terrein goede potenties om een specifiek individueel bomenbeheer uit te voeren. Het
beheer van de verschillende knotbomen die reeds aanwezig zijn, kan uitgebreid worden.
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1.3.4. Visie eigenaars
De visie van de eigenaars gaat uit van het behoud van het cultuurhistorisch landschap
met de knotbomen, bomenrijen en het behoud van de historische ontginningsstructuur.
De ecologische functie wordt op deze manier ook geoptimaliseerd in functie van soorten
die aan dergelijke KLE’s verbonden zijn. Denk hierbij maar aan bijvoorbeeld vleermuizen.
Daarnaast gaat de visie ook deels uit van de ontwikkeling van een gevarieerde
landschapsstructuur die ook ruimte biedt voor rietland en broekbos. Op deze manier
worden omstandigheden gecreëerd dit ruimte bieden voor specifieke doelsoorten als
blauwborst, rietzanger en nachtegaal. (conform visie Opstalvallei)
De integratie met andere doelstellingen zoals de invulling van de sociale functie is
belangrijk in het gebied. Hiertoe wenst de beheerder het terrein in te delen in
verschillende deelgebieden met een verschillend ambitieniveau voor de ecologische
functie. De integratie van de doelstellingen voor de avifauna die vooropgesteld worden in
de inrichtingsplannen voor de Opstalvallei dienen zoveel mogelijk nagestreefd worden.

1.4. Economische functie
1.4.1. Huidige toestand
De economische functie wordt niet als de belangrijkste beschouwd binnen het gebied. De
aanwezige bossen werden niet aangelegd met oog op houtproductie. Dat maakt dat de
productie van hout enkel als nevenproduct aangehaald kan worden, gezien het geen doel
op zich is.

1.4.1.1. Sterktes
Sterke elementen van de economische functie zijn niet aanwezig. Het is niet mogelijk om
sterk in te zetten op multifunctioneel bosbeheer in functie van een optimale
houtproductie. Een graslandbeheer vanuit economisch oogpunt is niet combineerbaar
met hogere ecologische ambities en tevens moeilijk uitvoerbaar gezien de beperkte
grootte van de ‘kavels’.

1.4.1.2. Zwaktes
De economische functie kan moeilijk geoptimaliseerd worden.

1.4.1.3. Bedreigingen
De belangrijkste bedreiging voor de economische functie is dat deze quasi niet ingevuld
kan worden.

1.4.1.4. Opportuniteiten
De enige opportuniteit ter optimalisatie van de economische functie kan volgen uit het
recreatief medegebruik en de invloed hiervan op lokale horeca.
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1.4.2. Relaties met het beleid
Relaties met verschillende beleidsinstrumenten zijn niet van toepassing.

1.4.3. Potenties van het terrein
Potenties om de economische functie te optimaliseren zijn onbestaand.

1.4.4. Visie eigenaars
De economische functie van het terrein wordt als minder belangrijk beschouwd.

1.5. Sociale functie
1.5.1. Huidige toestand
Momenteel is het terrein toegankelijk voor voetgangers op de openbare wegen. Honden
zijn aangelijnd toegestaan op de openbare wegen.

1.5.1.1. Sterktes
Het terrein is zeer belangrijk voor de invulling van de sociale functie. Het is het enige
toegankelijke natuurgebied in de buurt voor de inwoners van Berendrecht, vooral in
combinatie met het gebied De Zouten.
De recreatieve elementen zijn sterk uitgebouwd, met zitbanken, infopanelen, etc.
De knotbomen zorgen voor een extra landschappelijk belevingselement. Daarnaast is de
historische perceelstructuur nog duidelijk herkenbaar. Deze heeft er mede voor gezorgd
dat de verschillende kleine landschapselementen behouden zijn gebleven.
Het terrein wordt, in combinatie met het gebied De Zouten, frequent gebruikt voor het
wandelen met honden.

1.5.1.2. Zwaktes
Honden lopen vaak niet aan de leiband in het gebied, hetgeen storend kan zijn voor
wandelaars zonder honden.
Het natte karakter van bepaalde terreindelen zorgt voor een suboptimale recreatieve
beleving op deze plaatsen.

1.5.1.3. Bedreigingen
Bedreigingen van de sociale functie zijn niet van toepassing.

1.5.1.4. Opportuniteiten
Het terrein biedt goede opportuniteiten om ingedeeld te worden in verschillende zones
naargelang de mate van recreatief medegebruik (zie ook invulling van de drie functies)
Een toegankelijkheidsregeling kan een evenwichtige situatie bestendigen.
Daarnaast biedt het terrein goede opportuniteiten om als lokaal wandelgebied voor de
inwoners van Berendrecht door te gaan.
Een opportuniteit kan zijn om de natte delen van het terrein toegankelijk te maken via
een planken- of vlonderpad.
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1.5.2. Relaties met het beleid
Volgens het gewestplan is het gebied gekarteerd als parkgebied. Het GRUP: “Afbakening
zeehavengebied Antwerpen” duidt het gebied aan als natuurgebied.
Daarnaast haalt het GRUP “Afbakening zeehavengebied Antwerpen” volgende belangrijke
elementen aan in verband met de sociale functie:




Kleinschalige infrastructuur voor het al dan niet toegankelijk maken bestaat onder
meer uit: toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden, wegafsluitingen …
Kleinschalige infrastructuur voor natuureducatie is bijvoorbeeld: informatieborden,
verrekijkers, knuppelpaden, vogelkijkhutten …
Kleinschalige infrastructuur voor recreatief medegebruik is: zitbanken,
picknicktafels, vuilnisbakken …

1.5.3. Potenties van het terrein
Het terrein heeft goede potenties om het recreatieve aspect te optimaliseren in
combinatie met het aanpalende gebied De Zouten. Het terrein heeft ook goede potenties
om ook de nattere delen toegankelijk te maken door middel van een planken- of
vlonderpad.

1.5.4. Visie eigenaars
Voor de beheerder is het van cruciaal belang dat het gebied vlot toegankelijk blijft voor
de buurtbewoners. Het aanduiden van locaties voor recreatieve infrastructuur en een
geschikt onderhoud maakt hiervan deel uit. In het geheel wordt een toegankelijkheid
nagestreefd die bezoekers de kans geeft de ecologische en landschappelijke waarde van
het gebied te leren kennen. Duidelijke, goed ontsloten wandelpaden doorheen het gebied
zijn hierin cruciaal. Binnen het gebied is geen ruimte voor hondenzone, speelbos of vrij
toegankelijke zone.

19

Natuurbeheerplan Reigersbos

1.6. Landschappelijke functie
1.6.1. Huidige toestand
1.6.1.1. Sterktes
In de eerste plaats wordt de waarde van beheerplangebied bepaald door een erg gave
historische landschapsstructuur.
-

-

-

Een bepalend element daarin is het intact zijn van de historische
ontginningsstructuur, afgebakend met grachten en begeleidende houtige lineaire
landschapselementen.
Langs de zuidkant werd de historische dijk (‘Ouden Dyk’ op Ferrariskaart)
opgehoogd. Langs deze dijk ligt een oppervlaktewater dat 2 historische ‘welen’,
gevormd door dijkdoorbraken verbindt. Ook deze ‘welen’ of ‘wielen’ zijn reeds op
de Ferrariskaart te zien.
Het beheerplangebied werd niet aangetast door bebouwing of aanleg van wegen.
Hoewel het historische landgebruik als cultuurgrond in bewinning (akker, weiland)
is weggevallen, heeft het grootste deel van het landschap zijn openheid behouden
door een meer extensief hooilandbeheer. Vooral langs de Oostkant wordt zo het
historische beeld erg benaderd.

Het beheerplangebied bevat een hoge dichtheid aan houtig erfgoed in de lineaire
landschapselementen.
-

-

Aspectbepalend zijn bomenrijen die de historische percelering volgen. Vooral
langs de oostkant zijn deze nog in belangrijke mate intact. Deze dubbele
bomenrijen bestaan in hoofdzaak uit zomereik die reeds tot hogere
diameterklassen is uitgegroeid. De gemiddelde diameter situeert zich in de klasse
70-80cm.
Erg waardevol in dit beheerplangebied is ook de aanwezigheid van vele knoteiken.
Op plaatsen staan deze individueel gemengd tussen opgaande eiken, lokaal staan
deze ook in dreefverband of solitair.

De gaafheid van het beheerplangebied en zijn directe omgeving, als kleinschalig
cultuurlandschap langs een polderdorp, is binnen een ruimere periferie erg uniek. Naar
de noord- en oostkant toe ligt er de eigendom van Graaf Le Grelle die een ruimtelijk
geheel vormt met het beheerplangebied en tevens vele waardevolle elementen bevat.
Een bijzondere vermelding is er ook voor de oude dorpsdijk die naar het oosten toe loopt.
Belangrijk om mee te geven is dat het GRUP: “afbakening zeehavengebied Antwerpen” er
voor gezorgd heeft dat het beheerplangebied bestendigd werd als open ruimte. Het GRUP
duidt het Reigersbos aan als Natuurgebied. In die zin is de mogelijkheid dat
havenuitbreiding deze landschapsstructuur nog zou aantasten uitgesloten. Het behoud
van de aanwezige erfgoedwaarden behoudt binnen deze context alle kansen.
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1.6.1.2. Zwaktes
-

-

-

-

-

Tot zo’n 15 jaar geleden kwam Es veelvuldig voor binnen de opgaande bomenrijen
in dit landschap. Actueel is Es echter grotendeels uit het landschapsbeeld
verdwenen. De belangrijkste verklaring ligt hoogstwaarschijnlijk in de aantasting
door de essenziekte (Chalara fraxinea). Ook een schommelende grondwatertafel
ten gevolge van infrastructuurwerken aan de dokken hadden eerder een
negatieve impact op de vitaliteit van de essen. Actueel wordt er nog geen
plantsoen van Es verdeeld dat resistentie of tolerantie heeft tegen de essenziekte;
Langs de westkant is de historische openheid van het landschap ten dele verloren
gegaan door kleinschalige bebossingen en ontwikkeling van rietland. Belangrijk
daarin is dat dit niet ten koste is gegaan van de historische perceelstructuur;
Het historische landgebruik dat het beeld van het landschap eeuwenlang bepaald
heeft, verloor de laatste decennia zijn continuïteit omdat het zijn rendabiliteit
verloor. Dat maakt dat een goede beheerplanning noodzakelijk is met betrekking
tot de uitvoering van onrendabele werken als het ruimen van grachten, knotten
van bomen, maaien van kleinschalige hooilandjes, etc.
De hydrologie van het beheerplangebied is in zekere mate verstoord ten opzichte
van de historische context. In de eerste plaats is dit het gevolg van de
ontwikkeling van de haven (o.a. het aanpalende Kanaaldok en Bevrijdingsdok).
Ook de toename van meer vochtminnende vegetatie (met name riet) in het
westen van het projectgebied en de vitaliteitsproblemen van het oude
bomenbestand in deze zone lijkt op vernatting te duiden.
Tenslotte is het ook zo dat de Dorpsbeek zijn historische traject volledig verloren
heeft na het creëren van het Bevrijdingsdok. Actueel ligt er een inbuizing die
middels een persleiding tegen de natuurlijke stroomrichting in voor afwatering
zorgt. Deze inbuizing kent anno 2020 een hoge slibaccumulatie. De visuele impact
van deze inbuizing op het landschapsbeeld is echter beperkt en een verbetering te
noemen ten opzichte van de open gracht. Al heeft de inbuizing wel bomenrijen
doorsneden.

1.6.1.3. Bedreigingen
-

-

Een niet geschikt instandhoudingsbeheer van de knoteiken kan leiden tot
degradatie van dit houtig erfgoed;
Het uitblijven van beheer in bepaalde zones zou kunnen leiden tot natuurlijke
successie (verbossing) waarbij erfgoedwaarden vervagen en er een natuurlijke
ontwikkeling optreedt; (verruiging en verbossing graslanden, verlanden grachten)
Ondoordachte aanpassingen aan de hydrologie van het gebied zouden kunnen
leiden tot degradatie van bepaalde erfgoedwaarden.
Het idee werd ooit geopperd om de ingebuisde Dorpsbeek die door het gebied
loopt opnieuw bovengronds te leggen. Landschappelijk-erfgoedkundig gezien is dit
op het huidige tracé van de inbuizing echter ongepast. De inbuizing op zich heeft
actueel een eerder beperkte landschappelijke invloed.

1.6.1.4. Opportuniteiten
-

-

De intacte historische structuur en de hoge dichtheid aan erfgoedwaarden maakt
dat een bescherming als cultuurhistorisch landschap tot de mogelijkheden
behoort. Deze context geeft optimale kansen tot het deskundig behoud van het
aanwezige erfgoed;
Het opstellen van een natuurbeheerplan zorgt er voor dat er gezocht kan worden
naar een symbiose tussen natuurbeheer en/of -ontwikkeling en het behouden en
intact houden van de historische landschapsstructuur. Zowel met betrekking tot
de hooilanden, het houtige erfgoed als het oppervlaktewater zijn er goede
potenties;
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Op locaties waar de lineaire houtige elementen de laatste decennia verdwenen
zijn, bestaat er de opportuniteit deze opnieuw aan te leggen;
Er bestaat de mogelijkheid het beheer van de knoteiken, dat actueel uit bedrijf is,
opnieuw te hernemen. Een maatregel die zowel op het niveau van het
landschapselement als op het niveau van de individuele boom bekeken kan
worden.
Indien de inbuizing van de Dorpsbeek in onbruik zou komen, is het misschien een
optie om de watervoerende functie toe te passen doorheen het historische
grachtenpatroon. Verdere studie is evenwel nodig om de historische relevantie en
de eventuele gevolgen te bestuderen.
Het loont mogelijk de moeite om
onderzoek te doen naar de
landbouwgeschiedenis binnen het projectgebied. De aanwezigheid van knoteiken
hangt op de meeste plaatsen samen met de teelt van erwten. De geknotte takken
werden daarbij gebruikt als rijshout. Mogelijk heeft de hoge aanwezigheid van
knoteiken in het landschap van Berendrecht hier zijn oorsprong. (snelle online
screening leert dat erwten in de omgeving veelvuldig werden geteeld)

-

-

-

1.6.2. Relaties met het beleid
Op vlak van beleidsrelaties zijn er zowel links te trekken met het Onroerend
Erfgoeddecreet en –besluit als met de wetgeving op de ruimtelijke ordening.
Erfgoedwetgeving
Relictzones
Het beheerplangebied is gelegen binnen de relictzone: “Polder van Berendrecht”
(R10012). Het landschap wordt gekarakteriseerd als een vrij open landschap met
opvallende landschappelijke elementen zoals de oude dijk en het park bij het Sterrenhof.
Op beleidsmatig vlak is het wenselijk om de uitbreiding van de haven en bebouwing
tegen te gaan.
Lijnrelict
Er zijn twee lijnrelicten aangeduid binnen het beheerplangebied:



Antitankgracht;
Oude dijk bij Berendrecht

Ruimtelijke Ordening
Het GRUP: “Afbakening zeehavengebied Antwerpen”
haalt volgende belangrijke
elementen aan ter bescherming van de landschappelijke functie binnen de
natuurgebieden (de nieuwe status van het gebied binnen het GRUP):
Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de ontwikkeling, de instandhouding en
het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu, bos en van de landschapswaarden
zijn toegelaten;
Een laatste instrument dat niet onmiddellijk gekoppeld is aan een juridische bescherming
zit verscholen in de inrichtingsvisie voor het Opstalvalleigebied. Op dit inrichtingsplan zijn
de historische graslanden en KLE’s opgenomen als te behouden.
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1.6.3. Potenties van het terrein
Het terrein heeft zeer goede potenties om de ecologische doelstellingen, die de belangrijkste zijn in een natuurbeheerplan, te verweven
met de instandhouding van het cultuurhistorisch landschap. Daarnaast heeft het terrein potenties om na indiening van het
natuurbeheerplan een gemotiveerd verzoek tot bescherming als landschap in te dienen. De potenties hiertoe gaan verder dan het globaal
kader en kunnen geoptimaliseerd worden door het meenemen van de eigendom van Le Grelle binnen de bescherming.
Daarnaast heeft het terrein potenties om de landschapsstructuur verder te herstellen met de lineaire elementen die in de huidige toestand
verloren zijn gegaan. Tot slot zijn er goede potenties om de erfgoedwaarden van het terrein te koppelen aan ecologische doelstellingen
door het optimaliseren van het leefgebied van bepaalde doelsoorten die aan de KLE’s gebonden zijn.

1.6.1. Visie eigenaars
De eigenaar wenst maximaal in te zetten op het verweven van de natuur- en erfgoedwaarden van het gebied. Voor de erfgoedfunctie
worden specifieke beheerdoelstellingen uitgewerkt, met het oog op het nemen van instandhoudings- en herstelmaatregelen. Maatregelen
die de landschapsstructuur aantasten zoals het openleggen van de inbuizing zijn volgens het huidige traject ongewenst en worden niet
weerhouden. Binnen het beheerplan willen de eigenaars een recreatief medegebruik ontwikkelen dat een natuur- en landschapsgerichte
gebiedsbeleving toelaat. De opstart van een procedure tot erkenning als ‘beschermd cultuurhistorisch landschap’ is een suggestie in de
marge van dit Beheerplan.
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1.7. Globaal kader
Het globaal kader kan opgesteld worden voor een ruimer gebied dan de effectief
ingebrachte percelen in eigendom of beheer, indien dit nuttig is voor een betere
ecologische onderbouwing van de gemaakte keuzes.
In onderhavig natuurbeheerplan wordt geen ruimer globaal kader afgebakend dan de
deelnemende percelen.

1.7.1. Invulling van de vier functies van het terrein
Binnen het beheerplan zijn de ecologische en erfgoedkundige functie prioritair. De
betrachting is steeds een hoge/verhoogde natuurkwaliteit te ontwikkelen binnen een
historisch relevante landschapsstructuur. Het gebied leent zich niet tot intens recreatief
gebruik, er wordt wel een natuurgerichte openstelling nagestreefd die bezoekers toelaat
zich doorheen het hele gebied te bewegen. Er worden geen economische doelstellingen
vooropgesteld. Onder titel 3.1 wordt de visie verder toegelicht.

1.7.2. Visie gewenste natuurstreefbeelden
Kaart 12 geeft de natuurstreefbeelden weer. Samengevat zal over 10,5172ha een
natuurstreefbeeld ontwikkeld worden. Dit komt neer op 70,7% van het totale
beheerplangebied. Onder titel 3.2. worden de ecologische doelstellingen per streefbeeld
toegelicht.
Natuurstreefbeeld
6230 (heischraal grasland)

Beheer-eenheden
1 (a, b, c) + 15c + e

Opp.
2,9938ha

Ae (eutroof water)
Rbbmr (rietland)
6510 (glanshaver- en grote
vossenstaartgrasland)

9 + 12
6 + 11
15 (a, b, d)

1,6792ha
2,2142ha
2,4181ha

Leefgebied Vleermuizen

4, 7, 10, 14, 16, 17

1,2116ha

Totaal

10,5172ha

Kaart 12: Invulling natuurstreefbeelden

1.7.3. Ambitieniveau
Kaart 14: Verdeling van de twee types

Onderhavig natuurbeheerplan kan getypeerd worden als een combinatie van een type 2
en type 3 natuurbeheerplan.
Type

Beheereenheden

Opp.

2

1, 2, 3, 4,
5, 7, 8, 9,
10, 12, 13,
17
6, 11, 14,
15, 16

7,9305
ha

3

6,1512
ha

Opp.
Aandeel
NBP
53%

Oppervlakte
Natuurstreefbeeld

47%

6,1512ha (allen)

Aandeel
Natuurstreefbeeld

3,5739ha
(1, 4, 7, 9, 10, 12,
17)

45%

100%
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1.8. Werkplan inventarisatie
Kaart 13: Indeling in beheereenheden

In dit hoofdstuk wordt een omschrijving en motivering gegeven van de uit te voeren
inventarisatie van de aanwezige natuurwaarden. Hiervoor gelden de volgende regels:
1° het terrein moet worden ingedeeld in beheereenheden en per beheereenheid wordt
een standaardfiche ingevuld;
2° indien de standaardfiche, vermeld in punt 1°, niet voldoende informatie geeft om de
beheerdoelstellingen te kunnen formuleren, is een bijkomende inventarisatie nodig voor
bepaalde beheereenheden, vegetaties of indicatoren. In dit geval moet de hierbij te
volgen methode worden vastgesteld.
Kaart 13 geeft de indeling in beheereenheden weer. Een beheereenheid wordt
afgebakend op basis van een groepering van percelen waarop een gelijkaardig
natuurtype op aanwezig is of nagestreefd wordt en waarbinnen een gelijkaardig beheer
gevoerd wordt.
Voor de inventarisatie wordt voorgesteld volgende gegevens te verzamelen:
1° een overzichtskaart van de indeling van het terrein in beheereenheden;
2° per beheereenheid wordt een standaardfiche ingevuld volgens technische richtlijnen
voor het opmaken van een natuurbeheerplan.
3° Er wordt tevens een fiche voor de kwaliteitsbeoordeling van de Europees te
beschermen habitats ingevuld, waar deze aanwezig zijn.
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1.9. Bekendmaking consultatie
De aankondiging van de consultatie zal gebeuren door publicatie in minstens één
regionale krant en via een aankondiging in de stedelijke informatiekanalen.
Het beheerplan zal gedurende de consultatieperiode ter inzage liggen op volgende
locatie:

Stad Antwerpen
Francis Wellesplein 1
2018 ANTWERPEN

Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Antwerpsebaan 140
2040 Berendrecht-Antwerpen

Agentschap Voor Natuur en Bos - Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 63
2018 Antwerpen
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2.

Inventaris

2.1. Standaardfiches en kwaliteitsfiches
Op kaart 13 wordt de indeling in beheereenheden weergegeven. Per beheereenheid werd
een standaardfiche opgemaakt die weergegeven worden in § 6.3 (bijlage 3). Voor
beheereenheden waarbinnen actueel habitat voorkomt conform de habitatkaart (zie kaart
9) werd tevens een kwaliteitsfiche opgemaakt. Deze worden eveneens weergegeven in
bijlage 3.
Onderstaande tabel geeft weer welke standaard- en kwaliteitsfiches opgemaakt werden
voor de 17 beheereenheden.
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Tabel 4: Overzicht van de standaard- en kwaliteitsfiches per beheereenheid

Beheereenheid

Opp. centiare

Omschrijving

Standaardfiche

kwaliteitsfiche

1a
1b
1c
2
3a
3b
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2341
6250
8069
16360
2136
10697
310
373
13946
620
3180
912
773
8196
15880

Droog tot vochtig grasland
Droog tot vochtig grasland
Droog tot vochtig grasland
bos op dijk
elzenbos
elzenbos
KLE - houtkant zwarte els
Klein ingesloten verruigd grasland.
Rietland
KLE gedegradeerde knotbomenrij eik
bos en ruigte evoluerend naar bos
Open water
knotbomenrij zomereik
Rietland
Open water
ruigte op dijk

Natuurbeheerplan type 2-4: GRASLAND
Natuurbeheerplan type 2-4: GRASLAND
Natuurbeheerplan type 2-4: GRASLAND
Natuurbeheerplan type 2-4: standaardfiche bos
Natuurbeheerplan type 2-4: standaardfiche bos
Natuurbeheerplan type 2-4: standaardfiche bos
Natuurbeheerplan type 2-4: standaardfiche KLE
geen inventarisatie
Natuurbeheerplan type 2-4: MOERAS
Natuurbeheerplan type 2-4: standaardfiche KLE
Natuurbeheerplan type 2-4: standaardfiche bos
Natuurbeheerplan type 2-4: OPEN WATER en MOERAS
Natuurbeheerplan type 2-4: standaardfiche KLE
Natuurbeheerplan type 2-4: MOERAS
Natuurbeheerplan type 2-4: OPEN WATER en MOERAS
Natuurbeheerplan type 2-4: Ruigte, pioniervegetatie,
struweel
Natuurbeheerplan type 2-4: standaardfiche KLE

Indien
aanwezigheid
actueel habitat.

10820
14
15a
15b
15c
15d
15e
16
17

1908
9977
9664
5753
4543
7525
7921
584

KLE - houtkant en gedegradeerde
bomenrij
Droog grasland
Droog grasland
Droog grasland
Droog grasland
Droog grasland
bomenrij - knoteiken en opgaande
eiken
KLE – rij eiken

geen
Indien
aanwezigheid
actueel habitat.

Natuurbeheerplan type 2-4: GRASLAND
Natuurbeheerplan type 2-4: GRASLAND
Natuurbeheerplan type 2-4: GRASLAND
Natuurbeheerplan type 2-4: GRASLAND
Natuurbeheerplan type 2-4: GRASLAND
Natuurbeheerplan type 2-4: standaardfiche KLE
Natuurbeheerplan type 2-4: standaardfiche KLE
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2.2. Actualisatie BWK en habitatkaart
Op basis van de inventarisaties wordt de Biologische Waarderingskaart en de
habitatkaart geactualiseerd. De BWK en habitatkaart geven de actuele natuurwaarden
grotendeels goed weer. Een aanpassing van de BWK dient te gebeuren in de
beheereenheden in onderstaande tabel (Tabel 5):
Tabel 5: Aanpassing BWK en habitatkaart op basis van inventarisaties

Beheereenheid

Biologische Waarderingskaart - kartering

Aanpassing kartering
BWK

Habitatkaart /
regionaal
belangrijk
biotoop

1a

hp (soortenarm permanent cultuurgrasland) + hp*

/

1b
2
3a +3b
4

hp+ hp*
kub (ruigte of pioniersvegetatie met opslag van
struiken en bomen). + n (jong loofbos excl. populier)
n (jong loofbos) + alng (zwarte els)
kbs (bomenrij met dominantie van wilg)

hp+ hp*+mc (grote
zeggenvegetatie)
hp+ hp*+mc

5

hp (soortenrijk permanent cultuurgrasland)

6

hp + hu- (mesofiel hooiland)

7

Hp+ Hp*+kbs (bomenrij met dominantie wilg)

8
9

sz (opslag van allerlei aard)
mr (rietland) +sz (opslag van allerlei aard)

10
11

kbq (bomenrij met dominantie zomereik)
mr (rietland) + hf° (moerasspirearuigte)

12
13

ae (eutroof water) + mr
lbh (populierbestand met ondergroei van bomen en
struiken) + quer (Am. eik) + gml (gemengd loofhout)

14
15

sz (opslag van allerlei aard) + kbp (bomenrij populier)
hp* + kbq + que

16

kbq + kbp + kbfr (bomenrij met respectievelijk
dominantie van inlandse eik, populier, es)
kbq + kbp + kbfr (bomenrij met respectievelijk
dominantie van inlandse eik, populier, es)

17

/

/
kh (houtkant) +
alng (zwarte els)
hr (verruigd
grasland)
mr
Kbq (bomenrij met
dominantie eik) +
kmr (kant met
element rietland)

Rbbmr
(rietland)
/

ae (eutroof water)
+ mr +sz
hf + mr + se
(kapvlakte)

rbbmr
rbbmr

gml + hr (verruigd
grasland) + que
(zomereik) + kb
(bomenrij sz + kbq
hp+ hp* + kbq +
que
kbq
kbq

Toelichting: ‘*’ wijst op goed ontwikkeld, ‘°’ wijst op zwak ontwikkeld.
Verschillende wijzigingen hebben betrekking op het feit dat de BWK binnen verschillende
bestanden de houtkanten en bomenrijen als een klein landschapselement binnen het
grasland hebben gekarteerd. We dienen echter wel op te merken dat verschillende
rietlanden als regionaal belangrijk biotoop kunnen aangeduid worden.
29

Natuurbeheerplan Reigersbos

2.3. Inventarisatie bosbestanden
De bosbestanden 2, 3 (3a + 3b) en 8 werden geïnventariseerd volgens de standaardfiche
‘Bos’. De resultaten worden onder onderstaande titels beschreven.

2.3.1. Standplaats
Beheereenheid
2
3a + 3b
8

Toelichting bij standplaats.

Kunstmatige, opgehoogde standplaats
Vlak, geen microreliëf aanwezig, vochtig.
Vlak, geen microreliëf aanwezig, vochtig à droog.

2.3.2. Beschrijving beheer
Beheereenheid
2

huidige beheervorm
Hooghout
(spontaan
verbossend)

mengingsvorm
Stamsgewijs
gemengd.

omslagpunt

bestands-grondvlak

3a + 3b

Hooghout

homogeen

8

Hooghout
(spontaan
verbossend)

Stamsgewijs
gemengd.

takvrije stam > gemiddeld dicht 20
2/5
<G < 30
takvrije stam < weinig dicht G < 20
1/4

takvrije stam < weinig dicht G < 20
1/4

2.3.3. Soortensamenstelling
Beheereenheid

Aandeel
naakte
bodem
Aandeel mos
Aandeel kruidlaag
Aspectbepalende
soorten kruidlaag
Aandeel zaailingen
Soorten zaailingen

2
10%

3a + 3b
0%

8
0%

0%
90%

0%
100%

0%
100%

grote brandnetel, braam, grote
brandnetel, braam,
kleefkruid
braam, kleefkruid
brandnetel
10%

10%

avo
(50%),
gewone
esdoorn
(20%),
veldesdoorn (5%), es
(5%),
vlier
(15%),
éénstijlige meidoorn (5%)

es (70%), gewone vlier (100%)
esdoorn
(25%),
Amerikaanse vogelkers
(5%)

Aandeel struiklaag
Soorten struiklaag

15%

10%

Aandeel boomlaag
Soorten boomlaag

60%

grote

5%

20%

avo (40%), vlier (25%), Eu. vogelkers (20%), vlier (20%), es (25%),
gEd (15%), zE (5%), wilde appel (20%), es zwarte els (40%) wilg
meidoorn (10%)
(20%), vlier (40%)
(5%)
80%

zomereik
(65%), zwarte els (100%)
schietwilg (30%), es (4%),
gewone esdoorn (4%),
witte
abeel
(1%),
hartbladige els (1%)

40%

es (20%), berk (30%),
zwarte
els
(45%),
zomereik (5%)
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2.3.4. Natuurelementen
Beheereenheid

2

Aandeel dood hout
Aandeel
dikke Nvt
bomen
Nvt
Bijzondere
natuurelementen
Invasieve exoten
Aanwezigheid
vogelkers.
Nvt
Cultuurhistorische
elementen
Nvt
Gekende
milieuproblemen

8

Nvt

nvt

Nvt

nvt

Am. Aanwezigheid
vogelkers

Am. Nvt

Deel van historisch
landbouwlandschap

Deel van historisch
landbouwlandschap.

Nvt

Nvt

Infrastructuur

3a + 3b

nvt

Nvt

nvt

2.4. Kleine landschapselementen
2.4.1. Standplaats
Beheereenheid
4
7
10
14
16
17

standplaats

vlak, KLE volgt greppel
vlak, KLE volgt greppel, centraal onderbroken door inbuizing.
vlak, knotbomen in dreefverband langs landweg. Grachten langsheen.
Vlak, KLE volgt grachten.
vlak, tussen bomenrijen ligt centraal meestal een grachtje
vlak

2.4.2. Bedekking vegetatielagen
Beheereenheid

Kruidlaag

4
7
10
14
16
17

100%
100%
100%
100%
95%
90%

Naakte
bodem
0%
0%
0%
0%
5%
10%

Mos

Zaailingen

Struiklaag

boomlaag

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
2%
15%
10%

0%
20%
15%
20%

100%
30%
55%
50%

10%

10%

80%

5%

2%

100%
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2.4.3. Soortensamenstelling
Beheereenheid

4

7

10

Samenstelling
kruidlaag
Inschatting
aanwezig
graslandtype
Aspectbepalende
soorten
kruidlaag

dominantie hoge grassen, kruiden en/of dwergstruiken

nvt
riet,
grote
brandnetel

nvt
riet, grote
brandnetel,
braam, gestreepte
witbol.

Samenstelling
aspectbepalende
zaailingen.

nvt

nvt

nvt
riet, braam,
grote
brand-netel

14

16

17

nvt
riet,
braam,
grote
brandnetel

nvt
braam, riet, grote
brandnetel,
akkerdistel,
hondstraf,
gestreepte witbol,
struisgras,
ridderzuring
éénstijlige
Es (20%), éénstijlige
meidoorn
vlier
meidoorn (10%),
(40%), vlier (20%),
es
(10%),
(15%),
zwarte els zomereik (20%),
zwarte els (20%),
boswilg
(10%),
(15%),
Zomereik grauwe wilg (5%),
zomereik
(20%),
lijsterbes
(5%),
(15%), es berk 20%) vlier (20%), zwarte
(15%)
els (20%)

nvt
Braam,
hondsdraf,
gestreepte
witbol

2.4.4. Structuur KLE
Beheereenheid

4

7

10

14

Aandeel
houtkant
Samenstelling
houtkant

100%

15%

0%

20%

Aandeel
knotbomen
Kwaliteit
knotbomen

0%

Zwarte Vlier, zw. els, Nvt
els (Ø wilg
7cm)
25%

80%

uitgegroeide
zomereik
(diameter
50cm). Geen
actief
hakhoutbeh
eer meer.

knotbomen
zomereik, niet
meer in actief
knotbeheer.
Worden deels
overschaduwd
.
Vitaliteit
goed
tot
aftakelend.

16

17

10%
(onder 0%
bomenrij)
Es,
vlier, Zwarte els, wilg, nvt
zwarte els, es,
vlier,
berk, wilg
meidoorn,
zomereik.
15%
10%
0%
knotbomen
zomereik,
niet meer
in
actief
knotbeheer
.

knotbomen
zomereik, niet
meer in actief
knotbeheer.
Worden deels
overschaduwd.
Vitaliteit goed
tot aftakelend
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Beheereenheid

4

7

10

14

16

17

Aandeel
bomenrij
Kwaliteit
bomenrij

0%

10%

0%

50%

80%

100%

zware
zomereiken.
(goede
vitaliteit)
Opgesleunde
stammen.

zware zomereiken. Zomereik.
(goede
vitaliteit) (jonger, goede
Opgesleunde
vitaliteit)
stammen. Enkele es
(slechte vitaliteit) en
schietwilg.

25%

15%

Doorgegroeide
schietwilg

Aandeel lengte 0%
gedegradeerd.

50%

0%

0%

2.4.5. Beschrijving beheer
Beheereenheid

Beschrijving beheer

4
7

Recente dense houtkant zwarte els. Hakhoutbeheer.
Restant van rij knotbomen zomereik. Geen actief knotbeheer. Toegenomen
verruiging.
Geen actief knotbeheer van dreef knotbomen zomereik.
Geen actief beheer aan jonge opgaande bomen zomereik. Na kapping opgaande
bomen (noordelijk) nam verruiging toe (bramen, spontaan opschietende bomen
en struiken). Geen actief beheer aan knotbomen zomereik. Geen actief beheer
aan oude opgaande zomereiken. Oude essen werden recent gekapt.
Geen actief beheer aan opgaande bomen zomereik. Geen actief beheer aan
knotbomen zomereik die in menging staan. Laatste decennia nam aandeel
populier en es sterk af in deze beheereenheid. Geen actief beheer ondergroei.
Geen actief beheer aan opgaande bomen zomereik. Extensief maaibeheer
kruidachtige ondergroei.

10
14

16

17

2.4.6. Natuurelementen binnen KLE
Beheereenheid

4

7

10

14

16

Bijzondere
Nvt
natuurelementen
Bijzondere plant- Nvt
of diersoorten

Oude
knotbomen
Nvt

Oude
knotbomen
Nvt

Invasieve exoten

Nvt

Nvt

Nvt

Gekende
milieuproblemen
infrastructuur
Cultuurhistorische
elementen

Nvt

Nvt

Nvt

Oude opgaande bomen,
oude knotbomen.
Nvt
Boshyacinth
als
stinzenplant
Nvt
Fractie Am.
vogelkers.
Nvt
Nvt

17

nvt
nvt

nvt
Nvt

Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Algemeen: KLE’s (knotbomenrijen, opgaande bomenrijen) maken sinds oudsher
deel uit van het landschap in het beheerplangebied.
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2.5. Inventarisatie beheereenheid 13 op dijk
2.5.1. Standplaats en beheer
Het betreft een kunstmatige standplaats. De beheereenheid is gelegen op een dijk. Het
beheer is extensief en spitst zich lokaal toe op het tegengaan van boomopslag en
verruiging. Over de rug van de dijk werd een rij notelaar aangeplant.

2.5.2. Bedekking vegetatielagen
Beheereenheid

kruidlaag

naakte
bodem

mos

zaailingen

struiklaag

boomlaag

13

100%

0%

0%

15%

25%

25%

2.5.3. Samenstelling vegetatielagen
Criteria

Beheereenheid 13

Samenstelling kruidlaag
Inschatting
aanwezig
graslandtype
Aspectbepalende
soorten kruidlaag
Zaailingen

Dominantie kruiden
Niet van toepassing

Struiklaag
boomlaag

braam, brandnetel, kleefkruid
gewone esdoorn (20%), vlier (20%); es (20%), gelderse roos, rode
kornoelje, wilde kardinaalsmuts, AM. Vogelkers, wilg
Eenstijlige meidoorn (20%), es (20%), gewone esdoorn (20%), vlier (30%),
Amerikaanse vogelkers, Europese vogelkers
zomereik (40%), populier (20%), es (25%), zwarte els(10%), olm,
hartbladige els, wilg

2.5.4. Beschrijving natuurelementen
Criteria

Beheereenheid 13

Bijzondere
natuurelementen
Bijzondere plant- en/of
diersoorten
Invasieve exoten
Cultuurhistorische
elementen
Aanwezige KLE’s

Niet van toepassing

Infrastructuur

Paadje over de rug van de dijk.

Niet van toepassing
Am. vogelkers, fluweelboom.
Dijk.
Op zuidkant aftakelende rij cultuurpopulier. Tussenafstand 12 à 15m. Rij
jonge notelaar op dijk, aangeplant op tussenafstand 10m.
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2.6. Inventarisatie grasland
2.6.1. Standplaats
Beheereenheid

Reliëf

Microreliëf

Waterhuishouding

Kwel

Type kwelindicator

1a
1b
1c
15a
15b
15c
15d
15e

vlak, natuurlijk
vlak, natuurlijk
vlak, natuurlijk
vlak, natuurlijk
vlak, natuurlijk
vlak, natuurlijk
vlak, natuurlijk
vlak, natuurlijk

geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen

vochtig-droog
vochtig-droog
vochtig-droog
droog
droog
droog
droog
droog

geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen

/
/
/
/
/
/
/
/

2.6.2. Beschrijving vegetatie en actueel beheer
Beheereenheid

graslandtype

Beheer

Bemesting

Bestrijdingsmiddelen

1a
1b
1c
15a
15b
15c
15d
15e

Fase 3
Fase 3
Fase 3
Fase 3
Fase 3
Fase 3 overgang naar fase 4
Fase 3 overgang naar fase 4
Fase 3 overgang naar fase 4

maaibeheer
maaibeheer
maaibeheer
maaibeheer
maaibeheer
maaibeheer
maaibeheer
maaibeheer

niet gekend
niet gekend
niet gekend
niet gekend
niet gekend
niet gekend
niet gekend
niet gekend

niet gekend
niet gekend
niet gekend
niet gekend
niet gekend
niet gekend
niet gekend
niet gekend

Toelichting bij graslandfases: (www.ecopedia.be)
De biodiversiteit van graslanden is erg afhankelijk van de voedselrijkdom. In zeer
voedselrijke graslanden die veel bemest worden, is de biodiversiteit laag. Wanneer je
deze graslanden op het juiste tijdstip maait en het maaisel afvoert, ga je het grasland
verschralen. Het grasland wordt dan voedselarmer maar tegelijk soortenrijker. Als je dit
verschralingsbeheer een aantal jaar toepast, verandert het grasland van uitzicht en
soortensamenstelling. Op die manier kan je de verschillende fases van graslanden
herkennen. Gaande van fase 0, de zeer voedselrijke fase tot fase 5, de voedselarme fase.
Bij graslandfase 3 komt een fijne mozaïek van grassen en kruiden voor over heel het
perceel. de meeste soorten komen niet meer voor in haarden maar zijn homogeen over
het perceel verdeeld. De forse grassoorten van fase 2,1 en 0 kunnen hier en daar nog
aanwezig zijn, maar zijn niet meer dominant. Er komen nu grassen in die minder fors zijn
zoals reukgras, roodzwenkgras en gewoon struisgras. Naast de algemene kruiden van
vorige fases (scherpe boterbloem, veldzuring, gewone hoornbloem) komen er nu ook
kruiden voor die typisch zijn voor de vochttoestand.
Zoals bij fase 3 is er bij graslandfase 4 een fijne mozaïek van kruiden en grassen. Er zijn
nu ook al diverse schijngrassen aanwezig. De meeste soorten die n u voorkomen zijn
typisch voor de vochttoestand en de grondsoort. Het grasland maakt een kleurrijke
indruk door de verschillende kruiden, die over heel het perceel aanwezig zijn. Het
verschil met fase 3 is een groter aantal typische soorten en een bontere indruk.
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2.6.3. Natuurelementen
Beheereenheid

Bijzondere
natuurelementen

Bijzonder
fauna/flora

Invasieve
exoten

Cultuurhistorische
elementen

Gekende
milieuproblemen

1a
1b
1c
15a
15b

/
/
/
/
/
pantserjuffer,
oeverlibel
kraailook,
knoopkruid,
galega in randen
reukgras

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

Graslanden passen
binnen historische
ontginningsstructuur
landbouwlandschap.

/
/
/
/
/
/

/

/

/

/

/

/

15c

15d
15e

2.7. Inventarisatie open water
2.7.1. Standplaats
Beheereenheid

waterkolom

slib & sediment

9
12

troebel
helder

sterke accumulatie van slib en organisch materiaal
grotendeels vrij van slib en organisch materiaal

2.7.2. Beschrijving vegetatie
Criteria

Beheereenheid 9

Beheereenheid 12

Ondergedoken
waterplanten
Drijvende
waterplanten
Waterplanten
uit
het water stekend
Flab (draadalgen)
Aspectbepalende
oevervegetatie
Houtige opslag
Toestand oever

/

Planten schaars

/

/

/

/

/
riet, braam, grote brandnetel,
grauwe wilg
grauwe wilg, zomereik
volledig natuurlijk

/
Riet, struweel van wilg, rietgras

Breedte
oevervegetatie
Beschaduwing
Infrastructuur

4m

wilgen
Beperkte verstoring
overig natuurlijk.
4m

70%
Nee

40%
nee

(Noordoostelijk)
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2.7.3. Actueel beheer
criteria

Beheereenheid 9

Beheereenheid 12

Actueel beheer
Geen actief beheer
Bemesting
Niet van toepassing
bestrijdingsmiddelen Niet van toepassing

Geen actief beheer
Niet van toepassing
Niet van toepassing

2.7.4. Natuurelementen
criteria

Beheereenheid 9

Beheereenheid 12

Bijzondere plant-of
diersoorten
Invasieve exoten
Gekende
milieuproblemen
Cultuurhistorische
elementen

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing
Niet van toepassing

Niet van toepassing
Niet van toepassing

Maakt deel uit van historische Omvat twee historische welen. (vijvers
grachtenstructuur.
ontstaan als dijkdoorbraken).

2.8. Inventarisaties rietland
2.8.1. Standplaats en beheer
Beheereenheid

Reliëf

6

Vlak

11

vlak

Micro-reliëf

Sloten

Waterhuishouding

Kwel

Beheer

Nat

Geen

nat

geen

Spontane
evolutie
toegelaten van grasland
naar rietland
Gefaseerd maaibeheer in
functie
tegengaan
verbossing.

2.8.2. Beschrijving vegetatie
criteria

Beheereenheid 6

Beheereenheid 11

Aandeel open water
Watervegetatie
Oevervegetatie
Aandeel kruidlaag
Soorten kruidlaag
Aandeel struiklaag
Soorten struiklaag
Aandeel boomlaag
Soorten boomlaag

5%
/
Riet
100%
Riet
0%
/
0%
/

5%
/
Riet
75%
Riet, bramen, wilgen
20%
Wilgen
5%
wilgen
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2.8.3. Beschrijving natuurelementen
criteria

Beheereenheid 6

Beheereenheid 11

Bijzondere plant-of
diersoorten
Invasieve exoten
Gekende
milieuproblemen
Cultuurhistorische
elementen
Bemesting
Gebruik
bestrijdingsmiddelen

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing
Niet van toepassing

Niet van toepassing
Niet van toepassing

Beheereenheid volgt afbakening
historische landbouwkavel.
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Beheereenheid
volgt
historische landbouwkavel.
Niet van toepassing
Niet van toepassing

afbakening

2.9. Flora
Onderstaande tabel geeft weer welke soorten in het beheerplangebied werden
waargenomen. Deze tabel is gebaseerd op eigen inventarisaties, aangevuld met de data
die in het kader van het monitoringproject door Natuurpunt worden verzameld.
Tabel 6: Overzicht van de florasoorten die in het beheerplangebied voorkomen

Nederlandse naam
Akkerdistel
Akkerkool
Amerikaanse vogelkers
Asperge
Avondkoekoeksbloem
Braam
Bijvoet
Bitterzoet
Boerenwormkruid
Boswilg
Brede wespenorchis
Brem
Buntgras
Canadese populier
Duindoorn
Duinriet
Duizendblad
Dwergviltkruid
Echte koekoeksbloem
Eekhoorngras
Eenstijlige meidoorn
Es
Fluitenkruid
Geel nagelkruid
Geknikte vossenstaart
Gestreepte witbol
Gevlekte rupsklaver
Gewone agrimonie
Gewone berenklauw
Gewone esdoorn
Gewone hennepnetel
Gewone hoornbloem

Wetenschappelijke naam
Cirsium arvense
Lapsana communis
Prunus serotina
Asparagus officinalis
Silene latifolia
Rubus spec.
Artemisia vulgaris
Solanum dulcamara
Tanacetum vulgare
Salix caprea
Epipactis helleborine
Cytisus scoparius
Corynephorus canescens
Populus x canadensis
Hippophae rhamnoides
Calamagrostis epigejos
Achillea millefolium
Filago minima
Lychnis flos-cuculi
Vulpia bromoides
Crataegus monogyna
Fraxinus excelsior
Anthriscus sylvestris
Geum urbanum
Alopecurus geniculatus
Holcus lanatus
Medicago arabica
Agrimonia eupatoria
Heracleum sphondylium
Acer pseudoplatanus
Galeopsis tetrahit
Cerastium fontanum
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Nederlandse naam
Gewone smeerwortel
Gewone vlier
Gewoon biggenkruid
Gewoon reukgras
Gewoon struisgras
Gladde witbol
Glanshaver
Grasmuur
Grauwe wilg
Groot heksenkruid
Groot kaasjeskruid
Grote brandnetel
Grote klit
Grote weegbree
Haagwinde
Harig wilgenroosje
Hartbladige els
Hazenpootje
Heermoes
Heggendoornzaad
Heggenwikke
Hertshoornweegbree
Hondsdraf
Hondsroos
Iris
Jakobskruiskruid
Kale jonker
Katwilg
Kleefkruid
Klein hoefblad
Klein streepzaad
Kleine klit
Knoopkruid
Koninginnekruid
Kraakwilg
Kropaar
Kruipende boterbloem
Kruldistel
Krulzuring
Kweek
Liesgras
Liggende vetmuur
Look-zonder-look
Maarts viooltje
Madeliefje
Noorse esdoorn
Olm spec.
Paardenbloem
Paarse dovenetel
Pinksterbloem
Pitrus
Reigersbek
Reuzenbalsemien
Ridderzuring
Riet
Rietgras
Rode klaver

Wetenschappelijke naam
Symphytum officinale
Sambucus nigra
Hypochaeris radicata
Anthoxanthum odoratum
Agrostis capillaris
Holcus mollis
Arrhenatherum elatius
Stellaria graminea
Salix cinerea
Circaea lutetiana
Malva sylvestris
Urtica dioica
Arctium lappa
Plantago major
Calystegia sepium
Epilobium hirsutum
Alnus cordata
Trifolium arvense
Equisetum arvense
Torilis japonica
Vicia sepium
Plantage coronopus
Glechoma hederacea
Rosa canina s.L.
Iris pseudacorus
Jacobaea vulgaris
Cirsium palustre
Salix viminalis
Galium aparine
Tussilago farfara
Crepis capillaris
Arctium minus
Centaurea jacea
Eupatorium cannabinum
Salix fragilis
Dactylis glomerata
Ranunculus repens
Carduus crispus
Rumex crispus
Elytrigia repens
Glyceria maxima
Sagina procumbens
Alliaria petiolata
Violoa odorata
Bellis perennis
Acer platanoides
Ulmus spec.
Taraxacum officinale
Lamium purpureum
Cardamine pratensis
Juncus effusus
Erodium cicutarium
Impatiens glandulifera
Rumex obtusifolius
Phragmites australis
Phalaris arundinacea
Trifolium pratense
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Nederlandse naam
Ruige zegge
Ruwe berk
Schermhavikskruid
Scherpe boterbloem
Schietwilg
Sleedoorn
Smalle weegbree
Spaanse aak
Speenkruid
Speerdistel
Sporkehout
Stinkende gouwe
Stomphoekig sterrenkroos
Straatgras
Tengere rus
Tuinjudaspenning
Tweerijige zegge
Varkensgras
Veldbeemdgras
Vierzadige wikke
Vogelkers
Vogelmuur
Vogelwikke
Watermunt
Wilde appel
Wilde hyacint
Wilde liguster
Wilde lijsterbes
Witte abeel
Witte klaver
Wolfspoot
Zachte ooievaarsbek
Zandzegge
Zilverschoon
Zomereik
Zwaluwtong
Zwarte els
Zwarte mosterd

Wetenschappelijke naam
Carex hirta
Betula pendula
Hieracium umbellatum
Ranunculus acris
Salix alba
Prunus spinosa
Plantage lanceolata
Acer campestre
Ficaria verna
Cirsium vulgare
Rhamnus frangula
Chelidonium majus
Callitriche obtusangula
Poa annua
Juncus tenuis
Lunaria annua
Carex disticha
Polygonum aviculare
Poa pratensis
Vicia tetrasperma
Prunus padus
Stellaria media
Vicia cracca
Mentha aquatica
Malus sylvestris subsp. sylvestris
Hyacinthoides non-scripta
Ligustrum vulgare
Sorbus aucuparia
Populus alba
Trifolium repens
Lycopus europaeus
Geranium molle
Carex arenaria
Potentilla anserina
Quercus robur
Fallopia convolvulus
Alnus glutinosa
Brassica nigra

2.9.1. Rode lijstsoorten
Rode Lijsten geven voor elke soort van een groep organismen een indicatie over haar
status in Vlaanderen, gaande van niet bedreigd tot uitgestorven in Vlaanderen. De
recentste Rode Lijst van hogere planten werd opgesteld door Van Landuyt et al. (2006).
De rode lijst in strikte zin omvat planten van de categorieën uitgestorven, met
verdwijning bedreigd, bedreigd, zeldzaam en kwetsbaar. Er komt slechts één rode lijst
soort voor in het beheerplangebied, nl. dwergviltkruid (kwetsbaar). Daarnaast komen
nog twee soorten voor die minder zeldzaam zijn volgens de rode lijst, nl. buntgras (bijna
in gevaar) en gewone agrimonie (achteruitgaand).
Dwergviltkruid is sterk achteruitgaand in Vlaanderen, waardoor de soort een kwetsbare
status krijgt toebedeeld. Het is een soort van droge, kale, voedselarme zandgronden en
heeft een pionierskarakter. Storingsplekken in heide, wegkanten, of braakliggende
opgespoten of opgehoogde terreinen worden ook niet gemeden.
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2.9.2. Oud-bosplanten
Oud-bosplanten zijn soorten die in hoofdzaak gevonden worden op oude bossites
(onafgebroken bebost sedert tenminste 1775 (Ferrariskaart)) en die zich slechts traag
vestigen in jonge bossen. Soorten kunnen echter, afhankelijk van de regio en haar
specifieke (abiotische) kenmerken meer of minder aan oud bos gebonden zijn.
Tot 2009 waren er diverse lijsten van oud-bosplanten in omloop in Vlaanderen (Cornelis
et. al, 2009). Door gebruik te maken van twee criteria werd in 2009 een nieuwe lijst
gepubliceerd. Het eerste criterium bepaalt dat een soort als een oud-bosplant wordt
beschouwd indien deze significant meer voorkomt in oud-bos dan in niet-oud bos. Het
tweede criterium stelt dat minstens de helft van de opnamen waarin de soort voorkomt
in oud bos gelegen moet zijn. Wanneer we beide criteria samen nemen komen we tot 27
soorten oud-bosplanten.
Gezien er in het plangebied weinig tot geen oud bos aanwezig is, zijn er ook maar weinig
echte oud-bosplanten (Cornelis et al., 2009) aanwezig. Gladde witbol, groot heksenkruid
en wilde hyacint zijn de oude bosplanten die in het beheerplangebied aanwezig zijn.
Gladde witbol: alhoewel het een algemene soort is in Vlaanderen (Vanhecke L., 2006)
is het tevens een kensoort voor oud bos. De soort komt vooral voor in regio’s met zure
bodems, meestal zandbodems. Gladde witbol kan meestal teruggevonden worden langs
wegkanten, die vaak wat beschaduwd zijn, of zoals in het Reigersbos in een struweel- of
bosomgeving.
Groot heksenkruid: in de atlas van de flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest
(Van Landuyt et al., 2006) wordt aangegeven dat groot heksenkruid niet
gekarakteriseerd kan worden als oude bosplant. Wanneer de criteria volgens Cornelis et
al. (2009) echter worden toegepast is de soort wel een oude bosplant. Het is een soort
die als halfschaduwplant gekarakteriseerd kan worden en die in hoofdzaak in loofbos
voorkomt. Een lemige grond wordt verkozen, maar op voedselrijke zandgrond komt de
soort ook voor. Wat de Leemstreek betreft, lijkt het logisch die uitbreiding toe te
schrijven aan betere prospectie. Wat echter de Zandstreek en het westelijke deel van de
Kempen (inclusief de Voorkempen) aangaat, constateert men toch wel een duidelijke
opmars van de soort, onder meer op de voedselrijker geworden voormalige negentiendeen twintigste-eeuwse heidevelden. Bebossing, en elders ook vertuining, moet zeker
hebben bijgedragen tot de areaaluitbreiding. Steeds vaker treedt de soort op in parken
en wat grotere beboste tuinen in stedelijke groenzones. Vooral langs bospaden die onder
invloed staan van zachte recreatievormen kan groot heksenkruid zich soms explosief
uitbreiden. De vruchten reizen immers vlot mee aan de kleren of vacht van mens en dier,
en worden zo verder verspreid langs het padennet.
Wilde hyacint: deze soort groeit op zwak zure tot neutrale, droge tot matig vochtige
leem- en zandleembodems en is een typische voorjaarsplant van bossen met een matige
hoeveelheid bladstrooisel. Beschaduwing wordt vrij goed verdragen, maar exuberante
bloei treedt vooral op in lichtrijkere omstandigheden. De soort is kwetsbaar voor
betreding. Het voorkomen van deze oude bosplant is interessant aangezien het een
indicatieve soort is voor het Europese habitattype ‘eiken-haagbeukenbos met wilde
hyacint (Endymio-Carpinetum)’. Binnen het beheerplangebied kan de soort als
stinzenplant beschouwd worden.
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2.9.3. Niet inheemse soorten
Een probleemsoort is een soort die nadelig kan zijn of is voor de toekomstige bos-en
natuurontwikkeling. Het kan zowel gaan om uitheemse als inheemse soorten en vaak is
het storend karakter vooral afhankelijk van de populatiegrootte van die soort. In veel
gevallen gaat het om soorten die door hun dominant en/of invasief karakter andere
soorten geen groei- of vestigingskans te gunnen, natuurlijke bosverjonging verhinderen,
de groei verstoren, enz. De belangrijkste soorten worden hieronder opgesomd:
Amerikaanse vogelkers komt van nature voor in de bossen van Noord-Amerika. In de
17e eeuw werd de soort naar Europa gebracht als sierboom voor in parken en arboreta.
Tweehonderd jaar later plantte men de boom aan voor de houtproductie. De soort werd
midden 1900 ook gebruikt om zijn bodembedekkende en -verbeterende eigenschappen.
Amerikaanse vogelkers werd voor het eerst in het wild in België waargenomen in 1890.
De plant stelt weinig eisen aan de bodem en kan rekenen op vogels om de vele zaden te
verspreiden. Uit onderzoek blijkt dat Amerikaanse Vogelkers de meest verjongende
houtsoort is in de Vlaamse bossen. De soort komt voor in bosranden, in de ondergroei
van bossen (loofbossen, vaak op verstoorde grond), struwelen, houtkanten, heide,
zeeduinen (middenduinen), braakliggende grond en langs spoorwegen (verlaten
spoorwegterreinen). Het meest is de soort te vinden op humusrijke zure tot zwak zure
grond. Amerikaanse vogelkers komt gebiedsdekkend, maar in beperkte mate, voor.
Reuzenbalsemien is afkomstig uit de Himalaya vooral uit Tibet en ook uit India. Rond
1850 werd de soort vanuit Noord-India geïntroduceerd in Europa. Vanaf 1915 is de plant
in Europa als invasieve soort gaan verwilderen, men treft hem nu door geheel WestEuropa aan. Het is een soort die eenjarig is met hoge, broze, holle stengels met verdikte
knopen die doorgaans rood gekleurd zijn. De reuzenbalsemien kent reeds een zeer ruime
verspreiding vooral in het stroomgebied van de Schelde. Het is een soort die vooral in
hoge dichtheden aanwezig is langs oevers van beken, grachten, vijvers, moerassen en
waterlopen. Regelmatig wordt reuzenbalsemien ook aangetroffen in bosranden, bij
weekendverblijven en langs wegbermen. Reuzenbalsemien komt voor in beheereenheid
13.
De Hemelboom is een boomsoort die afkomstig is uit China. Ten gevolge van zijn sterke
vegetatieve regeneratie uit wortelopslag wordt de soort als invasieve exoot gezien.
Hemelboom komt voor in het oosten van beheereenheid 13.
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2.10.

Fauna

Specifieke fauna-inventarisaties werden niet uitgevoerd. Onderstaande overzichten zijn
samengesteld aan de hand van toevallige waarnemingen bij de inventarisaties en op
basis van de monitoring die door Natuurpunt uitgevoerd wordt. Wanneer er in
onderstaande tabellen geen rode lijst-categorie vermeld wordt, wil dit zeggen dat de
soort momenteel niet bedreigd is.

2.10.1.

Vogels

Tabel 7: Overzicht van de waargenomen vogelsoorten (grotendeels gebaseerd op de monitoringrapporten van
Natuurpunt)

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Toendrarietgans

Anser serrirostris

Rode Lijst (Devos et al., 2016)

Grote Canadese Gans

Branta canadensis

Knobbelzwaan

Cygnus olor

Nijlgans

Alopochen aegyptiaca

Bergeend

Tadorna tadorna

Krakeend

Mareca strepera

Slobeend

Spatula clypeata

Bijna in gevaar

Zomertaling

Spatula querquedula

Bedreigd

Wintertaling

Anas crecca

Bijna in gevaar

Tafeleend

Aythya ferina

Bijna in gevaar

Kuifeend

Aythya fuligula

Wilde Eend

Anas platyrhynchos

Grauwe Gans

Anser anser

Fazant

Phasianus colchicus

Dodaars

Tachybaptus ruficollis

Fuut

Podiceps cristatus

Ooievaar

Ciconia ciconia

Bedreigd

Lepelaar

Platalea leucorodia

Ernstig bedreigd

Roerdomp

Botaurus stellaris

Ernstig bedreigd

Blauwe Reiger

Ardea cinerea

Purperreiger

Ardea purpurea

Aalscholver

Phalacrocorax carbo

Wespendief

Pernis apivorus

Rode Wouw

Milvus milvus

Blauwe Kiekendief

Circus cyaneus

Sperwer

Accipiter nisus

Buizerd

Buteo buteo

Waterral

Rallus aquaticus

Waterhoen

Gallinula chloropus

Meerkoet

Fulica atra

Scholekster

Haematopus ostralegus

Kievit

Vanellus vanellus

Bedreigd

Kleine Plevier

Charadrius dubius

Kwetsbaar

Bijna in gevaar

Bijna in gevaar
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Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Rode Lijst (Devos et al., 2016)

Houtsnip

Scolopax rusticola

Bijna in gevaar

Bokje

Lymnocryptes minimus

Watersnip

Gallinago gallinago

Ernstig bedreigd

Wulp

Numenius arquata

Bedreigd

Witgat

Tringa ochropus

Kokmeeuw

Chroicocephalus ridibundus

Kwetsbaar

Zwartkopmeeuw

Ichthyaetus melanocephalus

Kwetsbaar

Grote Mantelmeeuw

Larus marinus

Zilvermeeuw

Larus argentatus

Bijna in gevaar

Kleine Mantelmeeuw

Larus fuscus

Bijna in gevaar

Visdief

Sterna hirundo

Kwetsbaar

Zwarte Stern

Chlidonias niger

Regionaal uitgestorven

Holenduif

Columba oenas

Houtduif

Columba palumbus

Zomertortel

Streptopelia turtur

Turkse Tortel

Streptopelia decaocto

Koekoek

Cuculus canorus

Steenuil

Athene noctua

Gierzwaluw

Apus apus

IJsvogel

Alcedo atthis

Kleine Bonte Specht

Dryobates minor

Grote Bonte Specht

Dendrocopos major

Zwarte Specht

Dryocopus martius

Groene Specht

Picus viridis

Torenvalk

Falco tinnunculus

Boomvalk

Falco subbuteo

Bijna in gevaar

Slechtvalk

Falco peregrinus

Bedreigd

Wielewaal

Oriolus oriolus

Bedreigd

Gaai

Garrulus glandarius

Ekster

Pica pica

Zwarte Kraai

Corvus corone

Kauw

Coloeus monedula

Zwarte Mees

Periparus ater

Kuifmees

Lophophanes cristatus

Koolmees

Parus major

Pimpelmees

Cyanistes caeruleus

Boomleeuwerik

Lullula arborea

Bijna in gevaar

Veldleeuwerik

Alauda arvensis

Kwetsbaar

Boerenzwaluw

Hirundo rustica

Kwetsbaar

Staartmees

Aegithalos caudatus

Kwetsbaar

Tjiftjaf

Phylloscopus collybita

Fitis

Phylloscopus trochilus

Rietzanger

Acrocephalus schoenobaenus

Kleine Karekiet

Acrocephalus scirpaceus

Ernstig bedreigd

Kwetsbaar

Bijna in gevaar

Bijna in gevaar

Kwetsbaar
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Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Rode Lijst (Devos et al., 2016)

Bosrietzanger

Acrocephalus palustris

Spotvogel

Hippolais icterina

Sprinkhaanzanger

Locustella naevia

Krekelzanger

Locustella fluviatilis

Zwartkop

Sylvia atricapilla

Tuinfluiter

Sylvia borin

Grasmus

Sylvia communis

Vuurgoudhaan

Regulus ignicapilla

Goudhaan

Regulus regulus

Winterkoning

Troglodytes troglodytes

Boomklever

Sitta europaea

Boomkruiper

Certhia brachydactyla

Spreeuw

Sturnus vulgaris

Beflijster

Turdus torquatus

Merel

Turdus merula

Kramsvogel

Turdus pilaris

Koperwiek

Turdus iliacus

Zanglijster

Turdus philomelos

Grote Lijster

Turdus viscivorus

Roodborst

Erithacus rubecula

Blauwborst

Luscinia svecica

Nachtegaal

Luscinia megarhynchos

Zwarte Roodstaart

Phoenicurus ochruros

Bonte Vliegenvanger

Ficedula hypoleuca

Huismus

Passer domesticus

Heggenmus

Prunella modularis

Grote Gele Kwikstaart

Motacilla cinerea

Witte Kwikstaart

Motacilla alba

Graspieper

Anthus pratensis

Bedreigd

Boompieper

Anthus trivialis

Bijna in gevaar

Vink

Fringilla coelebs

Keep

Fringilla montifringilla

Groenling

Chloris chloris

Sijs

Spinus spinus

Putter

Carduelis carduelis

Kneu

Linaria cannabina

Kwetsbaar

Kruisbek

Loxia curvirostra

Kwetsbaar

Appelvink

Coccothraustes coccothraustes

Rietgors

Emberiza schoeniclus

Bijna in gevaar

Bijna in gevaar

Kwetsbaar

Ernstig bedreigd

Bijna in gevaar

Kwetsbaar

Kwetsbaar
Bijna in gevaar

Bijna in gevaar

Merk op dat bovenstaand overzicht niet enkel de broedvogels omvat, maar ook de
soorten die overwinteren of het gebied op doortrek gebruiken.
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2.10.2.

Dagvlinders

Tabel 8: Overzicht van de waargenomen dagvlindersoorten binnen het beheerplangebied

Nederlandse naam
Atalanta
Bont zandoogje
Boomblauwtje
Bruin blauwtje
Bruin zandoogje
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Distelvlinder
Eikenpage
Gehakkelde aurelia
Groot dikkopje
Groot koolwitje
Hooibeestje
Icarusblauwtje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Koninginnenpage
Landkaartje
Oranje luzernevlinder
Oranje zandoogje
Zwartsprietdikkopje

2.10.3.

Wetenschappelijke naam
Vanessa atalanta
Pararge aegeria
Celastrina argiolus
Aricia agestis
Manolia jurtina
Gonepteryx rhamni
Aglais io
Vanessa cardui
Favonius quercus
Polygonia c-album
Ochlodes sylvanus
Pieris brassicae
Coenonympha pamphilus
Polyommatus icarus
Pieris napi
Pieris rapae
Aglais urticae
Lycaena phlaeas
Papilio machaon
Araschnia levana
Colias croceus
Pyronia tithonus
Thymelicus lineola

Rode Lijst (Maes et al., 2012)

Bijna in gevaar

Bijna in gevaar

Kwetsbaar

Libellen

Tabel 9: Binnen het beheerplangebied komen volgende libellensoorten voor

Nederlandse naam
Bloedrode heidelibel
Bruine winterjuffer
Bruinrode heidelibel
Gewone oeverlibel
Grote keizerlibel
Houtpantserjuffer
Lantaarntje
Viervlek
Vuurlibel
Zuidelijke heidelibel

Wetenschappelijke naam
Sympetrum sanguineum
Sympecma fusca
Sympetrum striolatum
Orthetrum cancellatum
Anax imperator
Chalcolestes viridis
Ischnura elegans
Libellula quadrimaculata
Crocothemis erythraea
Sympetrum meridionale

Rode Lijst (De Knijf, 2006)
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2.10.4.

Sprinkhanen en krekels

Tabel 10: Overzicht van enkele algmene sprinkhanen en krekelsoorten die voorkomen binnen het beheerplangebied

Nederlandse naam
Ratelaar
Bruine Sprinkhaan
Snortikker
Knopsprietje
Blauwvleugelsprinkhaan
Krasser
Gewoon Doorntje
Zuidelijk Spitskopje
Gewoon Spitskopje
Struiksprinkhaan
Sikkelsprinkhaan
Grote Groene Sabelsprinkhaan

2.10.5.

Wetenschappelijke naam
Chorthippus biguttulus
Chorthippus brunneus
Chorthippus mollis
Myrmeleotettix maculatus
Oedipoda caerulescens
Pseudochorthippus parallelus
Tetrix undulata
Conocephalus fuscus
Conocephalus dorsalis
Leptophyes punctatissima
Phaneroptera falcata
Tettigonia viridissima

Rode Lijst (Lock et al., 2011)

Vleermuizen

Het overzicht van de waargenomen vleermuizen is volledig gebaseerd
inventarisaties in het kader van de monitoring door Natuurpunt in 2017.

op

de

Tabel 11: Overzicht van de verschillende vleermuizensoorten die bij diverse inventarisaties werden waargenomen

Nederlandse naam
Dwergvleermuis onbekend
Gewone dwergvleermuis
Gewone grootoorvleermuis
Grootoorvleermuis onbekend
Kleine dwergvleermuis
Laatvlieger
Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis
Watervleermuis

Wetenschappelijke naam
Pipistrellus spec.
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus auritus
Plecotus spec.
Pipistrellus pygmaeus
Eptesicus serotinus
Nyctalus noctula
Pipistrellus nathusii
Myotis daubentonii

Rode Lijst (Maes et al., 2014)

Bijna in gevaar

Kwetsbaar
Kwetsbaar
Bijna in gevaar

Merk op dat alle vleermuizensoorten in Vlaanderen beschermd zijn. Voor alle soorten
kunnen maatregelen genomen worden die subsidieerbaar zijn in het kader van de
verbetering van het leefgebied van de soorten.
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2.11.

Bomenpaspoorten

Zie kaart 20a tot 20f
De bomen in het reigersbos zijn geïnventariseerd aan de hand van de
inventarisatiekenmerken mee geleverd door de stad Antwerpen. De kenmerken werden
toegekend aan bomen waar de geolocatie reeds was van bepaald. Enkel bomen die deel
uitmaken van een cultuurhistorisch element of bomen waarvan de veiligheid, in verband
met bezoekers, van belang is, werden geïnventariseerd. Hieronder wordt een overzicht
van de toestand van het bomenbestand in het Reigersbos geschetst.
Het Reigersbos is op het niveau van de bomen soortenarm, binnen de geïnventariseerde
bomen zijn maar 17 verschillende boomsoorten aanwezig. Het bomenbestand bestaat
voor 53,2% uit zomereiken. De walnoot, de gewone es en de zwarte els maken
respectievelijk 13,4%, 8,6% en 8,6% uit van het bomenbestand (Tabel 12). De bomen
van het reigersbos bezitten een stamdiameterverdeling die een duurzaam behoud van
veteraanbomen toelaat. Er is een relatief hoog percentage aan bomen met een grotere
stamdiameterklasse, maar er zijn voldoende jonge bomen, met een lagere stamdiameter,
die kunnen doorgroeien tot een volgende klasse (Tabel 13). Dit kan men ook afleiden in
de verdeling van de verschillende ontwikkelingsstadia (Tabel 14).
De conditie van de bomen in het Reigersbos is over het algemeen goed, zo bezit 73,5%
een goede conditie, 18,7% een matige conditie en heeft slechts 4,8% een slechte of zeer
slechte conditie. De beheersmaatregelen in het reigersbos bestaan voornamelijk uit
reguliere maatregelen, zo moet 32% van de bomen een onderhoudssnoei en 12,5% een
begeleidingssnoei naar het gewenst eindbeeld. Slechts 8,3% van de bomen hebben een
achterstallig beheer, waardoor de bomen in de jeugdfase enkel gesnoeid kunnen worden
tot een haalbaar eindbeeld. In de volwassenfase uit zich dit in het herknotten of
herkandelaberen van volwassen knotbomen die zijn uitgegroeid. Bij 3,7% van de bomen
moeten er maatregelen genomen worden in verband met de veiligheid, dit kan gaan van
nader onderzoek, het plaatsen van een verankering, het uitdunnen van een probleemtak
of het vellen van de boom.
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Tabel 12: Boomsoortenverdeling Reigersbos.

Boomsoort

Aantal

Tabel 13: Stamdiameterverdeling Reigersbos.

Percentage

Quercus robur
Juglans regia
Fraxinus excelsior
Alnus glutinosa
Salix alba
Populus x
canadensis
Malus sylvestris
Betula pendula
Prunus padus

191
48
31
31
22
10

53.2%
13.4%
8.6%
8.6%
6.1%
2.8%

6
5
3

1.7%
1.4%
0.8%

Betula pubescens
Salix babylonica
Prunus domestica
Carpinus betulus
Prunus serotina
Populus tremula

3
2
1
1
1
1

0.8%
0.6%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%

Alnus incana
Salix babylonica
Tortuosa

1
1

0.3%
0.3%

359

100.0%

Stamdiameter

Aantal

Percentage

0 - 10
10 - 20
20 - 31,8
31,8 - 40
40 - 50
50 - 60

14
58
79
63
56
23

3.9%
16.2%
22.0%
17.5%
15.6%
6.4%

60 - 70
70 - 80
80 - 90
90 - 100
100 - 110
110 - 120

24
26
9
1
3
2

6.7%
7.2%
2.5%
0.3%
0.8%
0.6%

130 - 140

1
359

0.3%
100.0%

Tabel 14: Verdeling van verschillende ontwikkelingsstadia.

Ontwikkelingsfase
Aanslagfase
Jeugd
Volgroeid
Verval
Dood

Aantal
2
195

Percentage
0.6%
54.3%

137
15
10
359

38.2%
4.2%
2.8%
100.0%
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Tabel 15: Conditieverdeling Reigersbos.

Conditie
Goed
Matig
Slecht
Zeer slecht
Dood

Aantal

Percentage

264
67
15
2
11
359

73.5%
18.7%
4.2%
0.6%
3.1%
100.0%

Tabel 16: Te nemen maatregelen Reigersbos.

Maatregelen
Geen actie
BGS: naar gewenst
eindbeeld
BGS1: naar haalbaar
eindbeeld
OHS2
Herknotten
Herkandelaberen
Nader onderzoek
Verankeren
Vellen

Aantal
156
45

Percentage
43.5%
12.5%

13

3.6%

115

32.0%

13
4
6
1
6
359

3.6%
1.1%
1.7%
0.3%
1.7%
100.0%

Tabel 17: Veiligheidsklassen Reigersbos.

Veiligheidsklasse
GVR3 reguliere
controle
GVR attentieboom
VR4 maatregel
nemen
VR nader
onderzoek
VR vellen

1
2
3
4

Aantal
299

Percentage
83.3%

23
28

6.4%
7.8%

5

1.4%

4

1.1%

359

100.0%

BGS: Begeleidingssnoei
OHS: Onderhoudsnoei
GVR: Geen verhoogd risico
VR: Verhoogd risico
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Kenmerkende bomen per beheereenheid
Onderstaande tabel beschrijft per beheereenheid de merkwaardige bomen zoals
opgenomen in het register der bomenpaspoorten van Antwerpen. (in de praktijk komt er
een hoger aantal voor, deze bomen zijn echter aspectbepalend. Zowel voorkomende
soorten als differentiërende kenmerken worden beschreven.
-

-

Meerstammigheid kenmerkt bomen esthetisch-landschappelijk en is ecologisch
waardevol als structuurelement.
Bomen worden als monumentaal beschreven als hun stamdiameter op
borsthoogte groter is dan 80cm
Bomen
worden
als
veteraanboom
beschreven
als
ze
duidelijke
veteraankenmerken vertonen, ongeacht zijn leeftijd. Veteraankenmerken zijn
gaten, holtes, rottend hout of een verweerd uitzicht.
Oude knotbomen zijn knotbomen met een verwaarloosd beheer. De bomen zijn
minstens 20 jaar niet meer geknot. (jonge knotbomen zijn niet aanwezig)

Beheer Aantal
eenheid beschreven
bomen
Boomsoorten
1b
1
Quercus robur
Fraxinus excelsior en
1c
3
Populus x canadensis

2

32

3a

3

Aantal
meerstammige
0

Aantal
monumentale
bomen
0

Aantal
veteraanbomen
0

Aantal
oude
knotbomen
0

0

0

0

0

3 (Salix alba)
+1 (populus
tremula)
1 (Salix alba)

1 (Salix
alba)

1 (Quercus
robur) + 1
(Salix alba)

0

0

0

0

Fraxinus excelsior, Malus
sylvestris, Quercus robur en
Salix alba
0
Fraxinus excelsior, Quercus
robur en Salix alba
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1
(Quercus
robur)
1
1
(Quercus
robur)

Alnus incana, Fraxinus
excelsior, Malus sylvestris,
Populus tremula, Prunus
padus, Quercus robur, Salix
alba en Salix babylonica
'Tortuosa'
Malus sylvestris en Quercus
robur

3b

8

6

7

7

4

8

44

Quercus robur en Salix alba 0
Alnus glutinosa, Betula
pubescens, Fraxinus
excelsior, Populus x
canadensis, Prunus
domestica en Quercus robur 0

9
10

3
18

Alnus glutinosa en Quercus
robur
Quercus robur

0
0

0
0

11

13

Alnus glutinosa, Quercus
robur en Salix alba

0

0

2 (Quercus
robur)

1 (Quercus
robur

0
8
2 (Quercus
robur)
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Aantal
Beheer beschreven
eenheid bomen
Boomsoorten

Aantal
meerstammige

Aantal
Aantal
Aantal
monumentale veteraan- oude
bomen
bomen
knotbomen

0

1 (Quercus
robur)

13

70

14

8

Alnus glutinosa, Betula
pendula, Quercus robur en
Salix babylonica
Carpinus betulus, Fraxinus
excelsior, Juglans regia,
Populus x canadensis,
Quercus robur en Salix alba
Populus x canadensis en
Quercus robur

15d
15e

8
5

Quercus robur
Quercus robur

0
0

16

96

Alnus glutinosa, Fraxinus
excelsior, Prunus serotina,
Quercus robur en Salix alba

11 (Quercus
1 (Salix alba) robur)

17

15

Quercus robur

0

12

21

0

0

0

1 (Quercus
robur)

0

1 (Quercus
robur)

0

0

0

0
0

0
0

0

1 (Quercus
robur)
0

4
(Quercus 4 (Quercus
robur)
robur)
1
(Quercus
robur)
0
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2.12. Historische evolutie Reigersbos
Aan de hand van historische topografische kaarten wordt de landschappelijke evolutie
toegelicht. Bron kaarten: https://play.osm.be, tenzij anders vermeld.
Pas-caert vande ghelegetheyt vande schans te Santvliet (Visscher – 1632)

Bron: https://www.oldmapsonline.org/
-

De Oude Dyck die het beheerplangebied langs de zuidkant ontsluit, staat op deze
kaart reeds aangeduid als ‘Zuydt Dyck’.
Tussen de Zuydt Dyck en het dorp van Berendrecht geven de fijne stippellijntjes
landbouwkavels aan.
Op deze kaart wordt het oosten bovenaan getoond.
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Carte Particuliere des Environs d'Anvers, Gand, Hulst, et de tout le Pays de ...
(Fricx, Eugène Henry, 1644-1730)

Bron: https://www.oldmapsonline.org/
-

Deze kaart toont reeds het weel langs de binnenkant van de Oude Dyck.

Carte de plusiers poldres et digues sous Berendrecht (1725)

Bron: www.cartesius.be
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Ferrariskaart (1775-1777)
De Ferrariskaart toont een eeuwenoud ingedijkt landbouwlandschap dat aansluit bij de
dorpskern van Berendrecht. Volgende landschappelijke elementen vallen op:
-

-

-

-

-

De dijk langs de zuidkant van het projectgebied heeft reeds de benaming ‘Oude
Dyck’. Op basis daarvan kan aangenomen worden dat het landschap al (veel)
langer hetzelfde beeld had.
Langs de binnenkant van de dijk liggen 2 welen. Welen zijn vijvers die ontstaan
zijn na dijkdoorbraken. Het westelijke weel is duidelijk groter en ook blijkt dat
naderhand de dijk langs de buitenkant rond dit weel hersteld werd.
Binnen het projectgebied lag een hoger aandeel akkerland dan weiland.
Binnen het projectgebied zijn geen doorlopende beken te zien. Enkele kleine
grachten zijn wel ingetekend.
De landbouwkavels werden duidelijk afgelijnd door een structuur van bomenrijen.
De huidige structuur van houtige lineaire landschapselementen vertoont nog
steeds grote gelijkenissen met de intekening op de Ferrariskaart.
Binnen het projectgebied liggen geen straten of doorgangswegen. De
Reigersbosdreef die het projectgebied langs de oostkant afbakent, staat wel
ingetekend op de Ferrariskaart.
Tegen de dorpskern van Berendrecht, ten noorden van het beheerplangebied, is
een bosperceel ingetekend. Het haakse wegenpatroon dat getoond wordt, duidt
reeds op een parkcontext.

Zie kaart 8: Ferrariskaart.

Atlas der Buurtwegen (circa 1840)
De Atlas de Buurtwegen werd zeer summier ingetekend ter hoogte van het
projectgebied. Perceelsgrenzen, dijken, waterlopen of vegetaties worden niet getoond. Er
kunnen geen relevante conclusies naar landgebruik getrokken worden op basis van deze
kaart. De Reigersbosdreef staat aangeduid als buurtweg.
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Plan parcellaire de la commune de Beirendrecht (1842-1879)

Bron: www.cartesius.be
-

Deze kaart geeft een goed beeld van de historische perceelstructuur.
Door het beheerplangebied staat 1 gracht ingetekend, die oost-west georiënteerd
loopt. Net ten Noorden van de 2 welen die binnendijks liggen.
Centraal door het beheerplangebied is het tracé van een weg ingetekend die
Noord-Zuid loopt en begint op de Sint-Jan-Baptiststraat.

Vandermaelenkaart (circa 1850)
De Vandermaelenkaart werd ter hoogte van het projectgebied erg summier ingetekend.
Vegetaties, paden of perceelstructuur staat niet ingetekend. Wel staat het historische
traject van de dorpsbeek ingetekend. Vermoedelijk werd deze geleid door één van de
grachten aanpalend aan een bomenrij, al gaat de intekening niet zover in detail.

Bron: www.geopunt.be
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Militair topografische kaart 1873

Deze topografische kaart werd met erg veel detail ingetekend.
-

Het aandeel weiland is toegenomen ten opzichte van de Ferrariskaart.
De grachtenstructuur staat voor het eerst precies ingetekend. Het valt op dat
deze begeleid wordt door bomenrijen.
Een Noord-Zuid georiënteerde landweg verschaft toegang tot de
landbouwgronden.
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Militair topografische kaart 1904
Op de topografische kaart van 1904 valt op hoe het aandeel weiland nog toegenomen is.
Buiten het beheerplangebied staat het parkbos van het Reigersbos duidelijker
ingetekend. Verder geeft deze kaart weinig nieuwe informatie.
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Militair topografische kaart 1939

Deze topografische kaart toont hoe het gehele beheerplangebied als weiland gebruikt
werd. Ook de grachtenstructuur en de bomenrijen staan opnieuw duidelijk ingetekend.
Ten opzichte van de topografische kaart van 1873 maakt de landweg die noord-zuid
georiënteerd ligt niet meer de zwaai naar het westen. Opmerkelijk is dat sommige
grachten dubbel ingetekend werden.
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Topografische kaart 1969
De topografische kaart van 1969 toont de grote verandering in het landschapsbeeld die
de havenuitbreiding met zich meebracht. Binnen het relictlandschap, het actuele
beheerplangebied, is het landgebruik nog ongewijzigd. Belangrijk is ook het nieuwe
traject van de dorpsbeek, dat op de grens ligt tussen de kasteeleigendom en het
beheerplangebied (stadseigendom). De dorpsbeek lag toen open, met het zand werd een
aanpalende talud gecreëerd.
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3.

Beheerdoelstellingen

3.1. Beheervisie
3.1.1. Beheervisie op gebiedsniveau
Binnen het beheerplan zijn de ecologische en erfgoedkundige functie prioritair. De
betrachting is steeds een hoge/verhoogde natuurkwaliteit te ontwikkelen binnen een
historisch relevante landschapsstructuur. Het gebied leent zich niet tot intens recreatief
gebruik, er wordt wel een natuurgerichte openstelling nagestreefd die bezoekers toelaat
zich doorheen het hele gebied te bewegen. Er worden geen economische doelstellingen
vooropgesteld.
Kaart 13 geeft de beheervisie weer op gebiedsniveau.
Binnen een eerste grote cluster zijn de ecologische en landschappelijke functie
gelijkwaardig prioritair. Graslanden, bomenrijen en de waterpartij hebben een
historische relevantie binnen het beheerplan. Binnen deze landschapselementen
wordt gestreefd naar de hoogste ecologische waarde. Recreatief medegebruik
wordt tot doel gesteld in deze cluster.
Binnen een tweede cluster is de ecologische functie prioritair. Een cluster van
rietland, nat bos en oppervlaktewater heeft een hoge natuurwaarde en geeft
levensruimte voor soorten als blauwborst en rietzanger. Een landschappelijke
nevendoelstelling is het behoud van de contouren van de historische
ontginningsstructuur. Recreatief medegebruik wordt tot doel gesteld in deze
cluster.

-

-

Zie kaart 13: Visie functie invulling

3.1.2. Visie per beheereenheid
Onderstaande tabel bespreekt de 4 functies binnen het beheerplan.
Beheereenheid

1, 15
2

Type

Grasland
Bos op dijkophoging
3, 5, 8
Bos in ingedijkt
gebied
4, 7, 10, Lineaire houtige
14, 16,
landschaps17
elementen
6, 11
rietland
9,12
Waterpartijen
13
Vegetatie op dijk

Ecologische
Functie

Erfgoedkundige
Functie

Sociale
functie

Economische
functie

+++
++

+++
0

++
++

0
0

++

+

+

0

+++

+++

++

0

+++
+++
++

+
+++
++

+
+
++

0
0
0
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Legende

Ecologische
functie
Prioritair, beheer
als
Natuurstreefbeeld

Erfgoedkundige
functie.
Prioritair. Nastreven
historisch
landschapsbeeld

++

Hoofddoelstelling,
niet als
Natuurstreefbeeld

Behoud
erfgoedkundige
referenties.

+

Verbetering
nastreven.

0

Niet relevant

Minimaal behoud
erfgoedkundige
referenties.
Niet relevant

+++

Sociale functie

Economische
functie

Focus op
toegankelijkheid
ten nadele van
ecologische of
erfgoedkundige
potenties.
Natuur- en/of
landschappelijk
gerichte
toegankelijkheid.
Uitzicht op
beheereenheid
Niet relevant

Niet relevant

Toelichting van de invulling van de vier functies:
Het terrein is van groot belang voor de invulling van de sociale functie. Voor de inwoners
van Berendrecht is het terrein, in combinatie met het gebied De Zouten, het enige
toegankelijke terrein in de directe omgeving.
-

-

Op de dijken liggen toegankelijke paden. (beheereenheid 2 en 13).
Binnen de dijken wordt een natuur- en landschapsgerichte recreatie op
wandelpaden tot doel gesteld. Recreatieve ontwikkeling mag niet leiden tot
ecologische of landschappelijke achteruitgang (bv. hondenzone of speelzone). Het
is net de doelstelling een optimale gebiedsbeleving mogelijk te maken.
De ecologische functie wordt in hoofdzaak ingevuld door het realiseren van
natuurstreefbeelden. Daarnaast wordt op de gehele oppervlakte een hoge /
verhoogde natuurkwaliteit nagestreefd. Het terrein is hierbij vooral belangrijk voor
het realiseren van natuurwaarden zoals rietlanden, graslanden, natte bossen,
waterpartijen en bomenrijen.

De economische functie is minder belangrijk voor het terrein. Deze zal enkel vorm krijgen
door het optimaal vermarkten van beheerresten.
De erfgoedkundige functie is erg belangrijk in het gebied gezien de historische
landschapsstructuur nog in belangrijke mate intact is.
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3.2. Beheerdoelen voor de ecologische functie
3.2.1. Beheerdoelstellingen op bestandsniveau
Onderstaande tabel beschrijft de ecologische doelstellingen op bestandsniveau.
Beheereenheid

2

Hoog

Aanduiding
als
natuurstreefbeeld.
6230
(heischraal
grasland)
Nee

3a+3b

Hoog

Nee

4
5
6

hoog
Hoog
Zeer
hoog
Zeer
hoog

Nee
Nee
Rbbmr
(rietland)
Leefgebied
soort.
vleermuizen
Nee
aE
(eutroof
water)
Leefgebied
soort.
vleermuizen
Rbbmr
(rietland)
aE
(eutroof
water)
Nee

1

7
8
9
10
11
12
13

Gewicht
ecol.
functie
Zeer
hoog

hoog
Zeer
hoog
Zeer
hoog
Zeer
hoog
Zeer
hoog
Hoog

14

Zeer
hoog

15a, b,
c, d, e

Zeer
hoog

16

Zeer
hoog

17

Zeer
hoog

Leefgebied
soort.
vleermuizen
6230 en 6510
(heischraalen
glanshavergrasland)
Leefgebied
soort.
vleermuizen
Leefgebied.
vleermuizen

Doelstellingen
Beheer in functie van ontwikkeling soortenrijk grasland.
Streven naar structuurrijk gemengd inheems bos. Omwille
van beperkte oppervlakte en kunstmatige abiotiek is het
niet mogelijk een bosstreefbeeld na te streven.
Streven naar structuurrijk gemengd inheems bos. Omwille
van beperkte oppervlakte en kunstmatige abiotiek is het
niet mogelijk een bosstreefbeeld na te streven.
Beheer als Kleine landschapselement. Houtkant zwarte els.
Nulbeheer, spontane successie (verbossing).
Ontwikkeling ecologisch waardevol rietland.
Behoud lineair landschapselement. Knoteiken hebben zowel
een zeer hoge landschappelijke als ecologische waarde.
Nulbeheer, spontane successie (verbossing)
Ontwikkeling
ecologisch
waardevol
eutroof
water.
Aangepast beheer oevervegetaties.
Behoud lineair landschapselement. Knoteiken hebben zowel
een zeer hoge landschappelijke als ecologische waarde.
Ontwikkeling ecologisch waardevol rietland.
Ontwikkeling
ecologisch
waardevol
eutroof
water.
Aangepast beheer oevervegetaties.
Ontwikkeling ecologisch waardevolle vegetatie op dijk.
Combinatie van bos, grasland en ruigte.
Behoud lineair landschapselement. Ontwikkeling ruige
houtkant met aanwezigheid van knoteiken en opgaande
eiken.
Beheer in functie van ontwikkeling soortenrijk grasland.

Behoud / herstel van bomenrijen bestaande uit zowel
opgaande eiken als knoteiken.
Behoud van opgaande rij eiken.
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3.2.2. Doelstellingen m.b.t. bosontwikkeling:
Bestanden: 2 en 3 (actueel bebost), 5 en 8 (in successie naar bos), 13 (boszones)
-

Streven naar een inheemse en standplaatsgeschikte soortensamenstelling.
Streven naar variatie in soorten en structuur.
Behoud van dood hout.
Minimaal ingrijpen in bosontwikkeling. Geen kappingen of beplantingen uitvoeren.
Er is een gevarieerde bosverjonging.
Bosontwikkeling binnen grenzen historische ontginnningsstructuur houden.
In bestanden 3, 5 en 8 wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een structuurrijk
inheems bos op natte locatie. Habitattype 91E0_vn (ruigte elzenbos) wordt echter
niet als natuurstreefbeeld tot doel gesteld. Enkele niet beïnvloedbare factoren
zorgen er voor dat een goede staat van instandhouding conform de LSVI (criteria
lokale stand van instandhouding) niet bereikt kan worden. (Concreet gaat het
over de oppervlaktedoelstellingen en de kensoorten van kruidlaag die zich niet
spontaan kunnen vestigen).

3.2.3. Ontwikkeling
grasland)

6230

(soortenrijk

heischraal

Bestanden 1a, 1b, 1c, 15c en 15e
Dit habitattype bevat soortenrijke gesloten graslanden van voedselarme bodems. Dit zijn
graslanden met een lage productie en vooral meerjarige soorten. het gaat om de
heischrale graslanden met kenmerkende soorten zoals borstelgras, tandjesgras, tormentil
en liggend walstro. Ook soortenrijke Struisgraslanden met soorten als zandblauwtje,
grasklokje en muizenoor behoren tot dit type. Dit type grasland zal op deze locatie
waarschijnlijk ook het meest haalbare vegetatietype zijn zonder de aanvoer van
kensoorten. De soortenrijke graslanden van het Struisgrasverbond zijn gekenmerkt door
soorten als gewoon struisgras, gestreepte witbol, schapenzuring, zandblauwtje, gewone
veldbies, grasklokje en muizenoor. Oude, ongestoorde graslanden zijn ook rijk aan
macrofungi, zoals wasplaten.
Momenteel nog weinig kensoorten aanwezig en is het actueel nog onvoldoende
ontwikkeld. Er is potentie tot ontwikkeling van dit habitattype mits aanvoer van maaisel
of zaden of verbinding met andere heischrale graslanden in de omgeving. Zonder
aanvoer van zaden is het hoogst haalbare vegetatietype waarschijnlijk het
Struisgrasverbond.
Qua fauna zijn structuurrijke vegetaties en overgangssituaties naar andere habitattypes
doorgaans het meest soortenrijk, bv. voor sprinkhanen (o.a. snortikker, schavertje,
knopsprietje, veldkrekel en gouden sprinkhaan). Ook andere ongewervelde faunagroepen
(o.a. spinnen en loopkevers) tellen tal van zeldzame of bedreigde soorten in dit
habitattype.
Er wordt gestreefd naar een goede staat van ontwikkeling van dit habitattype. De
beheereenheden zijn geënt op de historische perceelstructuur.
Afhankelijk van de duur van de ontwikkeling van dit habitattype zal er via de 6-jaarlijkse
monitoring gekeken worden of de ontwikkeling versneld kan worden door het
aanbrengen van zaden of maaisel van habitattypische soorten of dat de doelstelling moet
bijgesteld worden naar regionaal belangrijk biotoop struisgrasland (rbbha) met vrij
algemene soorten of een soortenrijk grasland (hp*)

64

Natuurbeheerplan Reigersbos
In beheereenheid 1c geldt de doelstelling het rietland terug te dringen tot de gracht om
de historische perceelsstructuur te herstellen. Graslandherstel onder de vorm van 6230
wordt geambieerd.

3.2.4. Ontwikkeling 6510 (Glanshaverhooilanden)
Bestanden 15a, b en d.
Dit habitattype omvat Glanshavergraslanden en Grote vossenstaartgraslanden.
Glanshavergraslanden (Arrhenatherion) bestaan uit hooilanden, hooiweiden, graslanden
met extensieve seizoensbeweiding of zomen, vaak met een uitbundig bloeiaspect met
veel composieten en schermbloemigen. Door het afnemen van het zuivere hooibeheer en
de intensivering van de landbouw zijn er buiten natuurreservaten nauwelijks goed
ontwikkelde Glanshavergraslanden bewaard gebleven. Op bermen en dijken komt dit
type echter nog talrijk voor. Kensoorten van het Glanshaververbond zijn groot
streepzaad, grote bevernel, glad walstro, rapunzelklokje, beemdooievaarsbek,
beemdkroon en karwijvarkenskervel. Onder de grassen treden glanshaver, gewoon
reukgras, rood zwenkgras en/of grote vossenstaart meestal op de voorgrond.
Dit habitattype heeft een grote variatie aan verschijningsvormen naargelang de
standplaats (bodemtype, vochtgehalte, voedselrijkdom en kalkgehalte). Er zijn
verschillende overgangen naar andere graslandtypen mogelijk, zoals Kamgrasweiden
(Cynosurion), het Grote vossenstaartverbond (Alopecurion), Dotterbloemgraslanden
(Calthion) of meer verruigde graslanden, die vaak voorkomen op extensief beheerde
dijken en wegbermen.
Bloemrijke Glanshaver- en Grote vossenstaarthooilanden zijn belangrijk voor broedvogels
als kwartelkoning en paapje. De talrijke schermbloemigen trekken een soortenrijke
insectenfauna aan. De koninginnepage is een typische dagvlindersoort die zijn eieren
afzet op peen en andere schermbloemigen.
Actueel zijn de beheereenheden waar dit type tot doel wordt gesteld al vrij bloemenrijk
met soorten als fluitenkruid en knoopkruid. Er wordt gestreefd naar een goede staat van
ontwikkeling van dit habitattype. De beheereenheden zijn geënt op de historische
perceelstructuur.
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3.2.5. Houtkanten
vleermuizen

en

bomenrijen

–

leefgebied

In het algemeen hebben de doelstellingen met betrekking tot houtkanten en bomenrijen
een sterke relatie met de cultuurhistorische functie. Zo is het de betrachting om de
historische structuur in belangrijke mate in stand te houden / te herstellen. In
tegenstelling tot het vroegere landgebruik is het verkrijgen van houtopbrengst uit de KLE
echter geen doelstelling, maar een (eventueel) gevolg van het beheer. Binnen het
natuurbeheerplan is de ecologische functie gelijkwaardig aan de erfgoedkundige functie.
Volgende ecologische beheerdoelstellingen gelden voor de specifieke lineaire
landschapselementen:
Beheereenheid

Type KLE

Ecologische doelstellingen

Algemeen

Algemeen

Algemeen

Algemeen

4
7 en 10

houtkant els
knotbomenrij
zomereik

14

houtkant divers
loofhout
+
bomenrij
zomereik
(opgaand
en
knotvorm).
Bomenrij
zomereik
(combinatie
opgaand
en
knotvorm).
rij
opgaande
zomereiken.

Streven naar een toename van de leeftijd van de KLE’s
en een instandhouding van het regulier beheer.
Maximaal behoud van ecologisch waardevolle elementen
als inrottingen, dood hout, holtes. Streven naar een
inheemse soortensamenstelling.
Instandhouding reguliere hakhoutbeheer.
Instandhouding knotbeheer zomereiken en structuur van
het landschapselement. De ecologische waarde neemt
toe naarmate de knotbomen ouder worden.
Behoud van de erg gevarieerde structuur met zowel
opgaande bomen, knotbomen, hakhout als ruigte met
bramenkoepels.

16

17

Behoud van de structuur van dit landschapselement. De
ecologische waarde neemt toe naarmate de bomen
ouder
worden.
Instandhouding
knotbeheer
en
verhouding 20/80 tussen knoteiken en opgaande eiken.
Geen bijzondere ecologische doelstellingen.

Om de ecologische waarde van de (oude) bomen in de bomenrijen maximaal te
behouden, zal een beheer uitgewerkt worden dat zowel op niveau van het
landschapselement als op het niveau van individuele bomen binnen het
landschapselement toegepast wordt.

3.2.6. Rietland (Beheereenheden 6 en 11):
In beheereenheden 6 en 11 wordt gestreefd naar de ontwikkeling van ecologisch
waardevol rietland.
-

Tegengaan verruiging en beperken van verstoring bij het benodigde maaibeheer.
Streven naar goede staat van regionaal belangrijk biotoop ’Rbbmr’ (rietland).
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3.2.7. Eutroof oppervlaktewater
In beheereenheden 9 en 12 wordt gestreefd naar de ontwikkeling van ecologisch
waardevol eutroof oppervlaktewater.
-

Streven naar goede staat van regionaal belangrijk biotoop aE (eutroof water)
Ontwikkeling van een rijke water- en oevervegetatie mogelijk maken.
Een overwegend open oeverstructuur nastreven (75%)
Beperken van verstorende effecten bij het benodigde beheer.

3.2.8. Natuurontwikkeling op dijk:
In beheereenheid 13 wordt de balans gezocht tussen de ecologische en sociale functie,
binnen een erfgoedkundig kader. Er wordt gestreefd naar:
-

-

Gevarieerde bosontwikkeling (20%). Opgaand bos met inheemse ondergroei.
Ruigte en struweel (40%). Door instandhouding bramenkoepels en struweel van
inheemse struiksoorten, hakhoutbeheer inheems loofhout. Een gefaseerd
hakhoutbeheer/klepelen) zorgt voor het tegengaan van verbossing en de
aanwezigheid van verschillende fasen van successie.
Kruidenrijk grasland. Door jaarlijks maaibeheer. Uitzicht op het weel en het lager
gelegen landschap. (5 vista’s, zie kaart 18).
Behoud van voldoende openheid en lichtinval. Vermijden dat de notelaars te sterk
hun schaduw werpen.

3.2.9. Grachtenstructuur
-

-

In dit beheerplan wordt gestreefd naar het behoud van de grachtenstructuur als
deel van het historisch ontginningspatroon.
Grachten hebben de neiging om te verlanden wanneer onderhoud achterwege
blijft. Onderhoud betekend echter steeds een verstoring van een ecosysteem dat
zich op die locatie ontwikkeld heeft.
Er wordt een gefaseerd onderhoud nagestreefd van de grachtenstructuur. Zo blijft
de historische functie intact en komen verspreid over het beheerplan steeds
verschillende successiefasen voor.
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3.3. Beheerdoelen voor de economische functie
Hoewel de huidige landschapsstructuur het resultaat is van een landgebruik gericht op
opbrengsten (hout, hooi, beweiding, gewassen), is de economische functie actueel niet
meer relevant. Steeds is het wel de betrachting en de inzet van het beheerplan om het
noodzakelijke beheer op zo’n efficiënt mogelijke manier te organiseren en eventuele
nevenopbrengsten als hout en hooi op de best mogelijke manier te vermarkten.

3.4. Beheerdoelen voor de sociale functie
3.4.1. Toegankelijkheid
De doelstelling is een natuurgerichte recreatie voor voetgangers in het beheerplangebied
toe te staan en te promoten. Een uitgekiende padenstructuur voorziet in een balans
tussen gebiedsbeleving en het beperken van verstoring. Volgende concrete doelstellingen
worden hierbij vooropgesteld:
-

-

-

De padenstructuur is jaarrond voldoende toegankelijk voor bezoekers met
aangepast schoeisel. (wandelschoenen). De paden in bestanden 2 en 13 op de
dijkophogingen dienen jaarrond goed toegankelijk te zijn voor fietsers en
voetgangers.
De padenstructuur maakt het mogelijk kennis te maken met de verschillende
natuurtypes in het beheerplangebied.
De padenstructuur maakt het mogelijk kennis te maken met de belangrijkste
cultuurhistorische elementen in het beheerplangebied.
Honden kunnen aan de leiband over alle paden wandelen. Een hondenlosloopzone
is niet verenigbaar met enige ecologische ambitie en wordt niet voorzien.
(broedende vogels in houtkanten en rietkragen / ontwikkeling ecologisch
waardevol grasland / fragiele natte bossen en waterpartijen)
Volgende recreatieve inrichting wordt voorzien: zitbanken, infoborden,
vlonderpaden, houten trapstructuren tegen de dijken, een educatief platvorm in
beheereenheid 12. Dit alles in functie van een natuurgerichte recreatie.

3.4.2. Ontwikkeling Noord-Zuid verbinding
Ter hoogte van beheereenheid 14 (langs westkant) zal er een recreatieve doorsteek voor
wandelaars ontwikkeld worden. Deze doorsteek maakt het mogelijk een verkorte
wandeling te maken doorheen het Reigersbos. Deze doorsteek volgt grosso modo het
traject van een historisch toegangspad dat vanuit het dorp van Berendrecht richting de
landbouwgronden in het Reigersbos liep. (zie oude kaarten).
Kaart 18 Recreatieve visiekaart.

3.4.3. Boomveiligheid
De veiligheid van bezoekers en voorbijgangers langs toegankelijke trajecten primeert
steeds. Om dit te verkrijgen dienen de bomen regelmatig gecontroleerd te worden
volgens de VTA-methode. De voorgeschreven maatregelen, die zorgen voor een lagere
breukgevoeligheid of een verhoogde stabiliteit moeten uitgevoerd worden. De
toegankelijke paden zijn weergegeven in bijlage 5: Toegankelijkheidsregeling.

3.4.4. Visserij
Actueel wordt er niet gevist op het weel. Het is niet de ambitie de hengelsport een plaats
te geven.
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3.5. Beheerdoelstellingen
landschappelijke functie

voor

de

In het algemeen heeft het natuurbeheerplan de betrachting de unieke landschappelijke
structuur zo goed mogelijk te bewaren. Centraal daarin staat het gegeven dat het
historische ontginningspatroon nog in belangrijke mate intact is. Onderstaande titels
bespreken steeds de doelstellingen met betrekking tot landschappelijk waardevolle
aspecten.

3.5.1. Referentie naar historisch landbouwgebruik
Historisch werd het beheerplan in zijn totaliteit bewonnen als landbouwgebied. Hoewel de
landbouwfunctie niet hersteld wordt, zal de referentie naar dit landgebruik wel in
belangrijke mate in stand gehouden worden. In het algemeen blijft het open
landschapsbeeld het meest intact in Noordelijke en Oostelijke richting, waar ook het dorp
van Berendrecht gesitueerd is. Meer naar het Zuidwesten toe vervaagt de referentie naar
het historische landbouwgebruik wat ten voordele van ecologische doelstellingen.
De referentie naar het historische landbouwgebruik wordt op volgende manieren in
stand gehouden:
Beheereenheden

Opp.

Mate van
referentie

Toelichting

1, 15

5,4ha

Hoog

Deze beheereenheden zullen beheerd worden als
soortenrijk grasland (zie ecologische doelstellingen).
De referentie naar een historische kleinschalige
landbouw die een hoge biodiversiteit kende, wordt zo
in stand gehouden.

6, 11

2,2ha

Laag

3, 5, 8

3,2ha

Tegenstelling

2, 4, 7, 9,
10, 12,
13, 14,
16, 17

3,9ha

Niet
relevant

In beheereenheid 1c zal een uitbreiding van de
oppervlakte aan soortenrijk grasland gerealiseerd
worden door een recente uitbreiding van riet terug te
dringen tot het historische ontginningspatroon.
Deze beheereenheden zullen beheerd worden als
ecologisch waardevol rietland, wat geen historische
referentie heeft. De openheid wordt wel in zekere
mate behouden. De perceelstructuur wordt ook
behouden.
Deze beheereenheden worden beheerd als ecologisch
waardevol bos. Wat een wijziging is ten opzichte van
het historische landbouwgebruik. Ook de openheid
verdwijnt op deze beheereenheden. De
perceelstructuur wordt wel behouden.
(Beheereenheid 8 kan ten dele wel gezien worden als
een opvulling van ruimte tussen aanpalende
bomenrijen).
Deze beheereenheden omvatten de KLE’s, dijken in
het beheerplangebied. Historisch werd hier geen
landbouwgebruik op toegepast.

Zie kaart 15: landschapsontwikkeling
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3.5.2. Behoud
en
ontginningspatroon

herstel

historische

Het ontginningspatroon omvat de ordening van historische landbouwkavels, bomenrijen
en grachten in het landschap. Dat patroon heeft eeuwenlang zijn structuur behouden.
Een voorname doelstelling is dit ontginningspatroon in stand te houden. In die zin wordt
het openleggen van de inbuizing niet opgenomen als maatregel in dit beheerplan.
Volgende aspecten behorende tot het ontginningspatroon worden besproken:

3.5.2.1. Grachtenstructuur.
Doorheen het beheerplangebied loopt een rechtlijnige grachtenstructuur die bestaat uit
grachten die NZ georiënteerd zijn en grachten die OW georiënteerd zijn. De doelstelling
bestaat er in deze grachtenstructuur te behouden. Zowel de ligging als de functionaliteit
is daarin belangrijk. Het is de doelstelling een gefaseerd onderhoudsbeheer uit te voeren
dat een balans vindt tussen het tegengaan van verlanding en het behoud van de functie
van de grachten enerzijds en het voorkomen van ecologische verstoring in het
grachtecosysteem anderzijds.
Zie kaart 17: Grachtenstelsel
Zie kaart 17b: Grachtenstelsel met achtergrond Digitaal Hoogtemodel.

3.5.2.2. Structuur houtige lineaire landschapselementen
Doorheen het beheerplangebied loopt een rechtlijnige structuur van houtige lineaire
landschapselementen die NZ en OW georiënteerd zijn. De historische structuur is nog
grotendeels aanwezig en wordt behouden. Het in stand houden / herstellen van de
volledigheid is nodig om te vermijden dat rijen vervagen tot solitaire bomen op variabele
tussenafstand.
Een tweede doelstelling bestaat er in de kenmerkende hoge opgekroonde opgaande
zomereiken en knoteiken te behouden.
-

-

Het streven naar het voorkomen van knoteiken en opgaande opgekroonde eiken
in alle ontwikkelingsfasen (jong, matuur, veteraan) zorgt voor continuïteit op
lange termijn. Ook wordt een fasering van het knotbeheer nagestreefd.
Inmenging van andere soorten, het voorkomen van hakhoutbeheer, en
ruigtevegetatie in de KLE’s zorgt daarnaast voor een ecologische opwaardering
zonder de cultuurhistorische doelstelling te storen.

Zie kaart 16: Lineaire landschapselementen
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3.5.2.2.1. Doelstellingen KLE’s op bestandsniveau
Beheereenheid
4
7

Type KLE

Landschappelijke doelstellingen

houtkant els
knotbomenrij
zomereik

10

knotbomenrij
zomereik
houtkant divers
loofhout
+
bomenrij
zomereik
(opgaand
en
knotvorm).
Bomenrij
zomereik
(combinatie
opgaand
en
knotvorm).
rij
opgaande
zomereiken.
Relicten KLE’s

Behoud regulier hakhoutbeheer.
Behoud
aanwezigheid
knotbomen
in
dit
landschapselement. Inmenging andere soorten dan eik is
mogelijk.
Streven naar uniform beeld dreef knoteiken. Behoud
vitaliteit knoteiken.
Binnen de diverse structuur worden steeds enkele
knotbomen in beheer behouden. Opgaande bomen:
streven naar eindbeeld opgekroonde stam.

14

16

17
Integraal

Streven naar hoofdboomsoort zomereik.
Nastreven van verhouding 80/20 à 90/10 tussen
opgaande eiken en knoteiken. Verjonging van zomereik
zo begeleiden dat ze ofwel beantwoorden aan typisch
beeld opgaande, opgekroonde eik of aan beeld knoteik.
Beheer in functie van eindbeeld opgaande, opgekroonde
rij zomereiken.
Langs de westkant komen relicten van (deels)
verdwenen KLE’s voor op de grenzen van rietland en
elzenbos. Het is de doelstelling deze relicten maximaal
aanwezig te houden.

3.5.2.2.2. Herstel van KLE’s boven de inbuizing.
De inbuizing die schuin door het beheerplangebied loopt, heeft enkele KLE’s doorsneden
waardoor deze actueel een onvolledig beeld hebben. Het is de doelstelling deze te
herstellen. Het aanplanten van eiken op deze locatie en het toepassen van een
knotbeheer voorkomt het risico op windval en beschadiging van de buis op deze locatie.
(indien dit technisch niet mogelijk is, wordt verbraming nagestreefd).
3.5.2.2.3. Verwijdering bomenrij binnen beheereenheid 15e
Doorheen beheereenheid 15e loopt een recent aangeplante bomenrij die het grasland
schuins doorsnijdt. Deze bomenrij past niet binnen de rechtlijnige historische
ontginningsstructuur. Ook zijn de eiken niet opgekroond volgens het typische beeld in
het landschap van Berendrecht. Deze bomenrij zal verwijderd worden. (1 solitaire zware
eik centraal in de rij kan blijven staan).
3.5.2.2.4. Boomgericht beheer
Binnen de lineaire landschapselementen (beheereenheden 4, 7, 10, 14, 16 en 17) wordt
een boomgericht beheer gevoerd dat past binnen de omvattende doelstelling op niveau
van de beheereenheid. Dit boomgerichte beheer heeft tot doelstelling de betreffende
bomen optimale kansen te geven om hun ecologisch en erfgoedkundig waardevolle
kenmerken te behouden / verder ontwikkelen.
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3.5.3. Wegenstructuur
Historische kaarten maken duidelijk dat er binnen het beheerplangebied geen straten of
verbindingswegen lagen. Wel zijn er op de historische kaarten steeds wel enkele paden of
sporen te zien die toegang geven tot de landbouwpercelen.
Een verdwenen historische Noord-Zuid georiënteerde doorsteek die het centrum van het
beheerplangebied doorsnijdt zal hersteld worden om de recreatieve padenstructuur te
optimaliseren.
De verdere toegankelijkheid van het (ingedijkte) gebied vindt plaats op onverharde
paden (zandpaden / maaipaden).
Zie kaart 18: Recreatieve visiekaart.

3.5.4. Dijk:
De structuur van beheereenheid 13, die bepaald wordt door een dijk, is historisch
relevant. Op deze locatie is reeds op de Ferrariskaart de aanduiding ‘Ouden Dyk’ te lezen.
Het behoud van deze structuur enerzijds en de dijkfunctie anderzijds is belangrijk.
Historisch was deze dijk niet bebost of verruigd, het behoud van voldoende openheid
dient te zorgen voor de instandhouding / het herstel van enkele vista’s naar het open
ingedijkte landschap.
Beheereenheid 2 maakt deel uit van een recente zandophoping die het gevolg is van het
uitgraven van het Bevrijdingsdok en/of Kanaaldok. Met betrekking tot deze structuur die
geen historische relevantie heeft, worden er geen doelstellingen geformuleerd.

3.5.5. Weel
Een ‘weel’ is een diepte die gevormd is langs de binnenkant van een ingedijkt landschap
en ontstaan is ten gevolge van een dijkdoorbraak. Reeds op de Ferrariskaart is te zien
hoe een weel (actueel meest westelijke punt beheereenheid 12) achter de dijk ligt. Na de
doorbraak werd de dijk in een boogje naar het Zuiden verplaatst. In het oosten van
beheereenheid 12 ligt ook een verbreding die reeds op de Ferrariskaart te zien is en
mogelijk het gevolg is van een dijkdoorbraak.
De instandhouding van deze 2 weelen binnen beheereenheid 12 dient behouden te
worden. Hiertoe dient het waterpeil dient op niveau te blijven.
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4.

Beheermaatregelen

4.1. Algemeen
Vanaf een type 2 beheerplan dient men zich te houden aan de Criteria Geïntegreerd
Natuurbeheer, die de vroegere Criteria Duurzaam Bosbeheer vervangen. Deze criteria
zullen op redelijke en technische verantwoorde wijze nageleefd worden.
Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen Eénmalige beheermaatregelen en
terugkerende maatregelen.

4.1.1. Activiteitentabel
De activiteitentabel die in bijlage opgenomen is, geeft het volledige overzicht van de te
nemen maatregelen doorheen de looptijd van het beheerplan. Per beheereenheid wordt
een planning van de voorziene maatregelen voorgesteld. Deze planning is niet verplicht,
maar wel richtinggevend om aan de doelstellingen te voldoen. Zie bijlage 1a en 1b

4.1.2. CMSi
ConservationManagementSystem is een softwarepakket voor Bos- en Natuurbeheer. Het
Agentschap Natuur en Bos werkt aan een afstemming tussen de maatregelen voorzien in
beheertabellen in NBP’s en CMSi. In die zin wordt per maatregel de betreffende CMSIcode meegegeven (2019). Bijlage 1c geeft deze lijst nog eens mee.

4.1.3. Eénmalige en terugkerende beheermaatregelen
Eénmalige maatregelen zijn omvormingsingrepen die natuurherstel of
natuurontwikkeling tot doel hebben en slechts één keer dienen plaats te vinden. De
beschrijving geeft aan hoe en wanneer de geplande maatregelen worden uitgevoerd.
Eénmalige beheermaatregelen die in dit beheerplan worden voorzien zijn:







Uitvoering van een bosrandkapping.
Plaatsing recreatieve infrastructuur
Eindkapping bomenrij populier beheereenheid 13
Plaatsing recreatieve structuur.

…

Terugkerende maatregelen kunnen onderverdeeld worden in maatregelen op korte of
lange termijn:
Maatregelen op korte termijn omvatten in vele gevallen tijdelijke beheervormen in
functie van omvorming (bv. frequenter maaien voor versnelde verschraling, bestrijding
van exoten met nabehandeling, omvormingen van naald- naar loofhout,…). De lengte
van de beheerperiode zal variabel zijn en afhangen van de omgevingsomstandigheden.
In de meeste gevallen zal dit type beheer beperkt blijven tot de eerste jaren van het
beheerplan. Het kan in een aantal gevallen ook totaal ontbreken, omdat direct op
regulier of instandhoudingsbeheer kan overgestapt worden.
Terugkerende maatregelen op lange termijn: hiermee wordt het beheer bedoeld dat
gevoerd wordt na de omvorming, m.a.w. de methode om het bereikte natuurtype op
langere termijn te behouden of verbeteren (regulier of instandhoudingsbeheer).
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4.2. Beheermaatregelen voor bossen
Onder dit hoofdstuk worden de beheermaatregelen besproken die plaatsvinden binnen de
beboste beheereenheden 2, 3a, 3b en 8. Ook binnen beheereenheid 13 komen beboste
zones voor. In beheereenheden 5 en 8 vindt spontane successie (verbossing) plaats.

4.2.1. Dunningsbeheer (BB41)
In alle beboste beheereenheden wordt een facultatief dunningsregime voorzien. De
uitvoering gebeurt volgens het toekomstbomenregime. Toekomstbomen zijn in de
context van dit beheerplan bomen met een hoge landschappelijke of ecologische waarde.
Na de aanduiding als toekomstboom met blauwe stip, worden concurrerende bomen
aangeduid als te kappen. Indien de vitaliteit van toekomstbomen goed is, dient er niet
noodzakelijk een dunning uitgevoerd te worden.
Een dunning wordt in de activiteitentabel aangeduid met ‘X’. Er wordt een 8-jarige
omlooptijd voorgesteld. Elke X+4 jaar kan er bijkomend een facultatieve dunning
gebeuren. Vooral in jonge bossen die sterk reageren op dunningen kan dat nodig zijn. In
de praktijk is het aangeduide dunningsregime indicatief, de beheerder heeft de
mogelijkheid te schuiven met de kapregeling. Waar er geen toekomstbomen aanwezig
zijn, wordt er gekozen voor nulbeheer.
Volgende criteria dienen steeds gerespecteerd te worden:
-

-

-

Per dunningskapping mag maximaal 20% van het bomenbestand gekapt worden.
In totaliteit kan er doorheen de beheerplanperiode maximaal 35% per
beheereenheid gekapt worden.
Zoals aangehaald is het dunningsregime voorgesteld in de kapregeling indicatief.
Belangrijk is wel dat er doorheen de beheerplanperiode maximaal 5 dunningen
kunnen plaatsvinden per beheereenheid.
Dunningen dienen steeds te gebeuren in functie van het vrijstellen van
toekomstbomen.
Gevaarlijke bomen langs wegen worden steeds aangeduid bij de voorbereiding
van de dunning. Ook invasieve exoten worden steeds als te kappen aangeduid.

4.2.2. Mechanische exotenbestrijding (BS50)
Enkel Amerikaanse vogelkers wordt aangetroffen als invasieve exoot binnen beboste
beheereenheden. Nergens is de bedekking problematisch, in de zin dat de aanwezigheid
van Amerikaanse vogelkers geen negatieve impact heeft op de soortenvariëteit. Om de
soort onder controle te houden, wordt een vierjaarlijks mechanisch opvolgingsbeheer
toegepast.
Bij dit opvolgingsbeheer worden volgende maatregelen toegepast:
-

Nulbeheer waar Amerikaanse vogelkers voorkomt als zaailing en deze jonge
boompjes niet kunnen doorgroeien omwille van lichtgebrek.
Tegen de grond afzagen van struiken (kettingzaag of bosmaaier)
Terug afzetten van uitlopende scheuten op stobben van eerder afgezette
individuen.
Uittrekken van beperkt voorkomende kleinere individuen.
Knikken van Am. vogelkers langsheen inheemse vegetatie.
Inplanten van inheemse boom- en struiksoorten op locaties waar Amerikaanse
vogelkers dominant is.
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4.2.3. Mantel- zoombeheer
Aan de westrand van beheereenheid 2 wordt langs het fietspad een bosrand aangelegd.
Een ideale bosrand bestaat uit een mantel, waar struiken domineren, en een zoom met
kruiden. De zoom vormt de overgang van de aanpalende vegetatie of bosweg. Tussen
zoom en bos bevindt zich de mantelvegetatie.

Figuur 1: Opbouw ideale bosrand (bron: ecopedia)

4.2.3.1. Bosrandkapping (BB47)
Vorming van bosranden in het beheerplangebied zal als éénmalige maatregel gebeuren
door het kappen of sterk uitdunnen van de hoogstammige bomen over een breedte van
een halve tot 1 boomhoogte. Deze kappingen kunnen best gespreid worden in ruimte en
tijd. Bij de kappingen moeten rechte lijnen zoveel mogelijk vermeden worden, een
rafelige of onregelmatige bosrand zal een “pijpeffect” voorkomen en het uitzicht van de
bosrand aantrekkelijker maken en bovendien extra gradiënten creëren. Kaart 21 geeft
deze vlaksgewijze fasering (zie periode ‘a’ en periode ‘b’).
Zie kaart 21.

4.2.3.2. Mantelbeheer bosrand (BB80)
Door spontane opslag uit natuurlijke verjonging van inheemse struiken zal een
mantelvegetatie zich ontwikkelen. In de mantelvegetatie wordt een terugkerend
hakhoutbeheer gevoerd met een omloop van 8-16 jaar, samenvallend met dunningen
voorzien in de aangrenzende bestanden. Het beheer van de mantel wordt gefaseerd
uitgevoerd, waarbij elke 8j ½ van de oppervlakte als hakhout gekapt wordt. het
takkenhout wordt niet afgevoerd maar steeds op compacte hopen gelegd tegen de rand
met het opgaand bos. Op kaart 21 wordt deze vlaksgewijze fasering aangeduid. (periode
‘a’ en periode ‘b’).
Zie kaart 21.
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Figuur 2: Verschillende manieren voor de ontwikkeling van een bosrand

4.2.3.3. Zoombeheer (BM40)
Boszomen vormen de minder intensief (t.o.v. grasland) gemaaide overgangen naar het
bos. Het beheer van de zoom houdt een ruigtebeheer in. Met ruigtebeheer wordt bedoeld
dat de gemaaide vegetatie niet elk jaar wordt gemaaid. Jaarlijkse maaibeurten leiden
voornamelijk tot graslandvegetaties. Goed ontwikkelde boszomen worden best om de 3-5
jaar gemaaid. In de activiteitentabel wordt een 3-jaarlijks maaibeheer voorgesteld.
Er wordt hier best gefaseerd gemaaid. D.w.z. dat niet de ganse oppervlakte ineens
gemaaid wordt, maar dat de te beheren oppervlakte wordt verdeeld in 3-5 eenheden met
een evenwaardige oppervlakte. Elk jaar wordt één van deze delen gemaaid met afvoer
van het maaisel uit de zoom. In de mantel kan het maaisel op enkele hopen verzameld
worden.
De boszomen bestaan voornamelijk uit zomerbloeiers. Daarom is de geschiktste periode
voor beheer in de nazomer (half september tot half oktober).
De breedte voor een goede zoomvegetatie bedraagt 5-10 meter.
Op kaart 21 wordt deze vlaksgewijze fasering aangeduid. (periode ‘a’, ‘b’ en ‘c’).
Zie kaart 21.
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4.3. Beheermaatregelen voor graslanden
Beheereenheden 1 (a, b ,c), 15 (a, b, c, d, e) maar ook deels 13
Zie kaart 21.

4.3.1. Heischrale graslanden (6230, ha of rbbha)
Beheereenheden 1 (a, b ,c), 15 (c en e) maar ook deels 13 (flank)

4.3.1.1. Algemeen
Vegetaties van heischrale graslanden bevatten vooral soorten met een kortlevende
zaadbank. Vaak zijn het ook korteafstandverbreiders. Daardoor zijn ze heel gevoelig voor
fragmentatie: kleine geïsoleerde graslanden zijn heel kwetsbaar. Ze hebben er dan ook
baat bij als de totale oppervlakte aan heischrale gemeenschappen (heide, heischraal
grasland, stuifduinvegetaties) vergroot, en wanneer geïsoleerde percelen of gebieden
opnieuw met elkaar verbonden worden en een habitat gerealiseerd wordt naast
bestaande locaties. Het inzetten van grazers op landschapsschaal kan hier een oplossing
brengen. Grazers, in het bijzonder schapen, zijn in staat om de dispersie van soorten,
zowel planten als dieren (bv. sprinkhanen) drastisch te verhogen.
Momenteel zijn deze graslanden nog in een soortenarme en verruigde fase (veel
gestreepte witbol). Als herstelmaatregelen betrachten we het herstel van de verruigde en
vervilte graslandvegetatie middels een doorgedreven verschralingsbeheer met een
eventuele nabegrazing.
Situatie: Soortenarm grasland en vervilt grasland
Soortenarm, door hoogproductieve grassen zoals Engels raaigras en gestreepte witbol
gedomineerd, grasland en vervilt met gewoon struisgras en gestreepte witbol.
Deze grassen overheersen de vegetatie als gevolg van voedselaanrijking (door
atmosferische stikstofdepositie), verzuring (door atmosferische stikstofdepositie, door
verdroging in vochtige omstandigheden) en bij het ontbreken van geschikt beheer.
Mogelijke maatregelen om deze situatie te verbeteren zijn een doorgedreven
(verschralingsbeheer) met nabegrazing. Verder kan er ook gekozen worden om
kleinschalig te plaggen en het opbrengen van maaisel van soortenrijke heischrale
graslanden uit de omgeving.
Verder dient er op toegezien te worden dat het grondwater niet verder weg zakt. Een
natuurlijke waterhuishouding met zelfs incidenteel inudatie met schoon oppervlaktewater
moet nagestreefd worden.
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4.3.1.2. Eénmalige maatregelen
4.3.1.2.1. Kappen van struweel voor grasland (BB42)
Zie beheereenheid 13 en beheertabel
Op de flanken van bestand 13 zijn er potenties voor herstel van struisgrasland of zelfs
heischraal grasland op de verboste en verstruweelde situaties. Deze bieden goede
kansen voor het herstel van heischraal grasland. Tevens biedt het open en lichtrijk
maken van deze flank mogelijkheden tot zaadtransfer van het westelijk gelegen
heischrale graslandje (buiten het projectgebied) naar de graslanden in ontwikkeling in
het gebied (beheereenheden 1 en 15). Het kappen en afvoeren van struweel creëert een
open zicht vanop de dijk over het landschap van het Reigersbos.
Hierbij mogen enkele bomen (0-5/ha) of bomengroepjes (0-1/ha) blijven staan zolang er
voldoende lichtrijk is op de bodem. Het ontstronken is niet noodzakelijk, maar frezen kan
wel wenselijk zijn i.v.m. het maaien van deze helling.
Aanvullend op het kappen van de bomen en struiken op de flank is het lokaal verwijderen
van de strooisellaag. Deze strooisellaag kan na het kappen, onder invloed van licht,
mineraliseren en voor een snelle en ongewenste voedselaanrijking zorgen.

4.3.1.3. Terugkerende maatregelen
4.3.1.3.1. Jaarlijks tweemaal maaien (BM13)
Maaien is zowel een herstel- als reguliere beheermaatregel. Als herstelmaatregel stellen
we voor dat de eerste jaren (3-5 jaar) er tweemaal per jaar wordt gemaaid om de
dominantie van gestreepte witbol te breken. Een eerste vroege maaibeurt gebeurt einde
mei en een tweede maaibeurt begin september.
Geplagde percelen worden op termijn best gemaaid, voor droge graslanden is dat
ongeveer 5-8 jaar na het plaggen. In droge omstandigheden kan struikheide (mits deze
in de zaadbank aanwezig is) domineren bij het ontbreken van aanvullend maaibeheer en
treedt er successie op naar een soortenarme, droge heidevegetatie of direct naar bos.
Maaibeheer kan ook in combinatie met nabegrazing toegepast worden.
Bij herstelbeheer wordt er meer dan éénmaal per jaar gemaaid. Naarmate de
plantaardige productie afneemt (3-5 jaar), kan de maaifrequentie verminderd worden.
Als regulier beheer (zie verder bij ‘jaarlijks eenmaal maaien’) wordt éénmaal per jaar
gemaaid na het groeiseizoen in augustus.
Omwille van de fauna wordt best gefaseerd gemaaid. Dit kan door brede randen langs de
houtkanten te laten staan en deze ofwel bij de 2e maaibeurt mee te maaien ofwel het
jaar nadien bij de 1ste maaibeurt. Alle maaisel moet worden afgevoerd.
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4.3.1.3.2. Optioneel: Nabegrazing (BG30)
Voor de inzet van grazers op voedselarme gronden zijn op zijn minst enkele hectaren
nodig (min.5 ha). Behalve als reguliere beheermaatregel kan begrazing ook als
herstelmaatregel gebruikt worden.
Zo is extensieve begrazing (= begrazing met lage graasdruk) een alternatieve maatregel
voor plaggen in droog heischraal grasland om vervilting door onverteerd strooisel van
bochtige smele en dominantie van gladde witbol en gewoon struisgras tegen te gaan.
Schapen en geiten lijken hiervoor het best geschikt, maar ook pony’s, ezels en runderen
kunnen worden gebruikt.
De dieren worden best jaarlijks in september en oktober ingeschakeld, zo kan de
grasmat kort de winter in gaan. Deze terreinen kunnen ook ingeschakeld worden in
trajecten van kuddes met herder, die dan frequent bezocht worden.
Bij regulier beheer met middelgrote grazers tot 1 GVE (= grootvee-eenheid)/ ha/jaar.
Het vooropstellen van een bepaalde graasdruk is echter zeer moeilijk omdat het type
vaak samen met andere vegetatietypen zal voorkomen (droge en natte heide, open bos,
kalkgrasland). Daarom is het beter direct op het terrein zichtbare indicatoren te
hanteren, zoals het optreden van onbegroeide plekken, de hoogte van de vegetatie en de
vitaliteit van korstmosvegetaties. Aan de hand hiervan kan de graasdruk gestuurd
worden. Bij herstelbeheer zijn grotere dichtheden gewenst.
4.3.1.3.3. Regulier beheer van goed ontwikkeld
Jaarlijks eenmaal maaien (BM14)

soortenrijk

grasland:

Wanneer het grasland na een aantal jaren verschralend beheer beter is ontwikkeld kan er
overgestapt worden op jaarlijks éénmaal maaien, met afvoer van het maaisel. Ook dit
maaibeheer kan ook in combinatie met nabegrazing toegepast worden.
Bij regulier beheer wordt éénmaal gemaaid na het groeiseizoen in augustus. Indien er
daarna nog voldoende hergroei is kan nabegrazing ingezet worden om vervilting te
voorkomen.
Omwille van de fauna wordt best gefaseerd gemaaid. Dit kan door brede randen langs de
houtkanten te laten staan en dit het volgende jaar mee te maaien. Daarna kan er op een
andere plaats een brede rand blijven staan. Alle maaisel moet worden afgevoerd.
In beheereenheid 1c is momenteel oprukkend riet een probleem. Als het riet na jaren
van tweemaal maaien per jaar niet voldoende is teruggedrongen, dient in de rietzone
bijkomend nog een tweede maaibeurt aangehouden te worden (mei en september). Dit
zal herbekeken worden bij de 6-jaarlijkse monitoring.
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4.3.2. Glanshaverhooiland (natuurstreefbeeld 6510)
Beheereenheid 15 (a, b, d)
Dit habitattype omvat Glanshavergraslanden van droge tot vochtige bodems. Deze
vegetaties zijn grondwateronafhankelijk. In deze graslanden op de zandige bodem vindt
men met o.a. knoopkruid, duizendblad, margriet, gewone brunel, vertakte leeuwentand
en peen.
Goed ontwikkelde glanshavergraslanden bestaan uit een kruidenrijke graszode die vrij
evenwichtig opgebouwd is uit hoge, middelhoge en lage grassen. Momenteel zijn de
graslanden nog niet voldoende ontwikkeld om als glanshavergrasland aanzien te worden.
De voorwaarden voor een optimaal beheer of herstel zijn dat er open terreinen behouden
kunnen worden, dat het maaibeheer op voor de levensgemeenschap aangepaste datums
wordt uitgevoerd of dat er beweiding met grote grazers of schaapskuddes ingesteld
wordt.

4.3.2.1. Tweemaal hooien per jaar (BM13)
Het reguliere beheer van deze graslanden bestaat uit het tweemaal maaien per jaar met
afvoer. Maaibeheer bestaat uit het afsnijden en afvoeren van de vegetatie. Bij regulier
beheer is continuïteit in het beheer van belang voor de instandhouding van stabiele en
soortenrijke begroeiingen.
Het is belangrijk dat de vegetatie kort de winter ingaat om vervilting te voorkomen. Een
vervilte grasmat is immers nadelig voor de zaadkieming en ontwikkeling van jonge
planten. Deze minder productieve graslanden met late maaidata zijn van groot belang
voor de fauna (als broedterrein en als uitwijkterrein voor jonge dieren).
De eerste maaibeurt gebeurt na 10 juli. Een tweede maaibeurt volgt doorgaans na half
september of beter nog begin oktober.
Het toepassen van de methode sinusmaaien, waarbij jaarlijks stroken langs de rand van
een houtkant of bos niet gemaaid worden, is van belang voor ongewervelde dieren.
Tevens vormen ze zo geleidelijke overgangen naar of bos of struweel wat belangrijk is
voor warmteminnende insecten. Deze stroken worden in het volgende jaar meegemaaid
en op een andere locatie wordt een strook voorzien om dat jaar niet te maaien. Het
maaisel wordt steeds afgevoerd.

4.3.3. Graslandbeheer op dijk
Beheereenheid 13
Door de kappingen van opslag en struweel in beheereenheid 13 komen er grazige, open
plekken op de dijk. Deze worden onderhouden en zoveel mogelijk open gehouden en vrij
van schaduw. De doelstelling is hier om heischrale soorten die her en der op de dijk
voorkomen migratiemogelijkheden te geven.
Zonering: zie kaart 21.

4.3.3.1. Terugkerend beheer
4.3.3.1.1. Regulier beheer van grasland: Jaarlijks eenmaal maaien (BM14)
Een jaarlijkse onderhoudsmaaibeurt in oktober, waarna het maaisel afgevoerd wordt, is
voldoende. (zie ook 4.3.1.3.3). Omwille van de bosrandsoorten die hier eerder zullen
voorkomen, is een latere maaibeurt in oktober i.p.v. augustus aangewezen.
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4.3.3.1.2. Verwijderen van opslag van bomen en struiken (BB80)
Als onderhoudsbeheer voor de noordflank van bestand 13 is het verwijderen van
bosopslag een maatregel om (heischraal) grasland te vrijwaren van volledige verbossing.
Anderzijds zijn solitaire bomen zoals eiken, berken maar ook lijsterbes, zeer belangrijk
voor de fauna (schuil- en broedgelegenheid, oriëntatie, voedselvoorziening,…). Het laten
staan van dergelijke bomen en lokale opslag draagt sterk bij aan het behoud van een
gevarieerde fauna. Een zorgvuldige afweging van de voordelen van kappen versus het
aantasten van huidige landschappelijke waarden en natuurwaarden is dus belangrijk. Ook
hier is het uitzicht grotendeels open zodat voldoende licht op de bodem kan vallen.
Slechts enkele bomen (0-5/ha) of bomengroepjes (0-1/ha) zijn wenselijk.
Om de verstoring te beperken is het kappen van lokale opslag in een rotatiebeheer een
goede behoudsmaatregel. De frequentie wordt gevarieerd zodat jonge opslag (0-5 jaar),
jonge bomen (10-20 jaar) en oudere bomen (> 20 jaar) verspreid in deze zone
voorkomen.

4.3.4. Sinusmaaien
Bij elke maaibeurt wordt de faunavriendelijke maaimethode ‘sinusmaaien’ toegepast. Dat
betekent dat steeds wisselende zones niet gemaaid worden. Typisch wordt meanderend
gemaaid, vandaar de benaming. In de praktijk dient men bij elke maaibeurt minstens 10
à 20% van de oppervlakte niet te maaien.

4.3.5. Overzicht maaibeheer
Beheereenheid
1 (a, b,
c), 13,
15c en
15e

15 (a, b,
d)

Maatregel

Code

Frequentie

Wanneer

Tweemaal
maaien
Jaarlijks
eenmaal
maaien
Optioneel:
nabegrazing

BM13

terugkerend

BM14

terugkerend

Eind
mei
en
begin september
augustus

BG30

terugkerend

Tweemaal
maaien per
jaar

BM13

terugkerend

Na 15 september
en
tot
eind
oktober
begin juli en na
15 september

Opmerking

Behoud van een strook gras
langs een houtkant

4.4. Bermbeheer
Op enkele locaties vind een bermbeer plaats
Beheereenheid

Toegepast bermbeheer

10 (BM13)

De berm onder de knotbomenrij wordt één maal jaarlijks gemaaid in
juni. Zo blijft de visuele connectie met de aanpalende grachten
behouden. Het maaisel wordt afgevoerd.
Langsheen de halfverharde fietspaden wordt een zuiverheidsboord
van 0,5 à 0,7m frequent gemaaid. De maaifrequentie bedraagt 3 à 6
weken.

2 en 13 (BM60)
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4.5. Beheer KLE’s en boomgericht beheer
In het Reigersbos bevinden de lineaire houtige landschapselementen zich binnen beheereenheden 4, 7, 10 en 14. Onderstaande tabel
geeft per beheereenheid concrete richtlijnen die de beheerder toch voldoende toelaten in te spelen op de specifieke toestand.
Lengte
Beheereenheid

Specifieke richtlijnen (gewenste verhouding t.o.v. totale lengte beheereenheid).
Aandeel
knoteiken

Aandeel
opgaande eiken

Aandeel
opgaande
andere boomsoorten.

Aandeel
hakhoutbeheer.

Aandeel ruigte.

Zie 4.5.5.
Nvt

Aandeel
opgaande
populieren
Zie 4.5.5.
Nvt

Zie 4.5.4.
Nvt

Zie 4.5.5.
Nvt

Zie 4.5.3.
80 à 100%
(zwarte els, wilg)
15 à 30%
(zwarte els, wilg)

Zie 4.5.7.
0 à 20%
(braam, riet)
15 à 30%
(braam, riet)

4

100m

7

100m

50 à 70%
Ten dele behoud
actief beheer.

Nvt

Nvt

nvt

10

120m

100%
Ten dele behoud
actief beheer.

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

14

240m

10 à 20%
Ten dele behoud
actief beheer.

20 à 40%

5 à 15%

5 à 15% (es, behoud
aanwezige bomen)

15 à 25%

15 à 25%

16

600m

15 à 20%
Ten dele behoud
actief beheer.

60 à 75%

5 à 10%

5 à 10% (es, behoud
aanwezige bomen)

Nvt – tenzij zal
ondergroei
onder
opgaande bomen.

Circa
5%
+
als
ondergroei
onder
opgaande bomen.

17

70m

Nvt

100%

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

De beheerder maakt elke 6j de vergelijking tussen de gewenste verhouding volgens bovenstaande richtlijnen en de concrete situatie op
het terrein. Corrigerende of begeleidende maatregelen staan toegelicht verder in hoofdstuk 4.5. Kaart 22 geeft indicatief weer op welke
locaties er éénmalige maatregelen voorzien dienen te worden in de KLE’s.
Zie kaart 22a: Eénmalige maatregelen KLE
Zie kaart 22b: Onderhoudsbeheer KLE
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4.5.1. Bepalen werkplanning in KLE’s
Elke 2j dient de beheerder van het Reigersbos een inspectierondgang te maken
langsheen alle KLE’s. Daarbij wordt bepaald welke concrete beheerwerken ingepland
worden. Deze werken worden zowel op kaart als op het terrein aangeduid
(verfmarkering, paaltjes).

4.5.2. Veiligheidscontrole (BB73)
Om de veiligheid van de bomen te garanderen moeten de bomen regelmatig
gecontroleerd worden op gebreken. Een controle, aan de hand van de VTA methodiek,
gebeurt driejaarlijks en geeft aan welke specifieke maatregelen er verder genomen
moeten worden. (veiligheidskap / gerichte snoei / standplaatsbescherming / …)

4.5.3. Hakhoutbeheer in houtkant.
4.5.3.1. Aanplant hakhout (BB12)
Aanplant van bosplantsoen met het oog op hakhoutbeheer zal als éénmalige maatregel
uitgevoerd worden in de startperiode van het beheerplan. Nadien kan deze maatregel
indien nodig nog terugkerend toegepast worden.
Inheemse boom- en/of struiksoorten kunnen als hakhout aangeplant worden wanneer er
gedegradeerde zones opnieuw ontwikkeld worden of als onderetage onder opgaande
bomen. Na aanplant kunnen de jonge boompjes zich spontaan ontwikkelen om daarna
mee in de cyclus van het regulier hakhoutbeheer ingepast te worden.
Soorten als haagbeuk, hazelaar, lijsterbes en sporkehout kunnen beschaduwing
verdragen en zijn geschikt om onder opgaande eiken te planten. Zwarte els en
boswilg/grauwe wilg kunnen gebruikt worden in volle licht en op meer vochtige locaties.
zie kaart 22a: Eénmalige maatregelen KLE.

4.5.3.2. Regulier hakhoutbeheer (BB47)
Hakhoutbeheer is een terugkerende maatregel die steeds wordt toegepast op volgende
wijze:
Uitvoering van de kapping gebeurt in de winter, buiten een vorstperiode.
De telgen op de hakhoutstobbe worden afgezaagd onder een schuin zaagvlak. Er
blijft steeds zo’n 15cm hoogte behouden.
Takkenhout wordt op hopen gelegd, deze mogen de hakhoutstobbe niet
verhinderen opnieuw uit te lopen.
Hakhoutkappingen vinden plaats in beheereenheden 4, 7 en 14. Onderstaande tabel
geeft hierbij toelichting:
Beheereenheid
4
7
14
16

Aandeel hakhout
80 à 100%
15 à 30%
15 à 25%
Deels als onderetage onder
op opgaande eiken.

Cyclus
9j
9j
12j
12j

Aantal houwen
Geen opsplitsing.
Geen opsplitsing
Geen opsplitsing
Opsplitsing in 2 zones.

zie kaart 22b: Terugkerende maatregelen KLE.
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4.5.4. Beheer knoteiken
4.5.4.1. Regulier knotbeheer (BB33)
Regulier knotbeheer is een terugkerende maatregel die in de context van dit beheerplan
steeds voorafgegaan wordt door het hernemen van een achterstallig knotbeheer
(4.4.2.2.) of het op knot zetten van jonge bomen (4.4.2.3.).
Een regulier knotbeheer bestaat uit het periodisch verwijderen van alle takken tot op de
knot. De omlooptijd van zomereik hierbij bedraagt zo’n 6 jaar. De takken dienen
loodrecht op de groeirichting gesnoeid te worden, waarbij men zo dicht mogelijk tegen de
knot zaagt, zonder de takkraag te beschadigen. Knotten gebeurt in de winter. Er worden
steeds een tweetal saptrekkers behouden. Om goed te kunnen uitschieten moet er
voldoende licht op de knot vallen. In de zone rondom de knotboom dient ook jong
opschot verwijderd te worden.
In volgende beheereenheden wordt een regulier knotbeheer toegepast:
Beheereenheid
7
10

14
16

Concrete doelstelling
Toepassing van regulier knotbeheer
op 50 à 70% van de lengte van het
KLE.
Toepassing van regulier knotbeheer
op 100% van de lengte van het KLE.
Herstel van zowel de dreefformatie
langs de weg als de extra rij langs de
zuidkant over de gracht.
Toepassing van regulier knotbeheer
op 50 à 70% van de lengte van het
KLE.
Toepassing van regulier knotbeheer
op 50 à 70% van de lengte van het
KLE.

Cyclus
6j

Aantal zones
1 zone

6j

Opsplitsing in 2
zones.

6j

1 zone

6j

Opsplitsing in 2
zones

zie kaart 22b: Terugkerende maatregelen KLE.

4.5.4.2. Hernemen achterstallig knotbeheer (BB33)
Herneming van achterstallig knotbeheer is een éénmalige maatregel toegepast wordt op
een beperkt aantal bomen, getoond door kaart X en bijlage 1b.
Wanneer de tijd tussen twee knotbeurten te lang wordt, worden de takken op de knot te
dik en te zwaar. Takken hebben hierdoor een verhoogde kans om uit te breken en de
bomen hebben minder kans om het herstelbeheer te overleven.
Om de kans op een succesvol herstelbeheer te verhogen, wordt het herknotten gefaseerd
uitgevoerd. Zo moet bij de achterstallig beheerde knoteiken tweejaarlijks, telkens 25%
van de takken afgezet worden. Voor elke snoeibeurt dient telkens gecontroleerd te
worden, of de boom voldoende heeft gereageerd op de vorige snoei. De vierde
snoeibeurt worden alle takken terug tot de knot gezet waarna een regulier knotbeheer
kan aangehouden worden. Herknotten gebeurt in de winter.
Het beheertraject is uniek per knotboom. Daarom is het noodzakelijk dat een specialist
(bv. European Tree Technician) de beoordeling uitvoert. Indien het risico op sterfte te
groot geacht wordt, is het mogelijk een knotboom te laten uitgroeien.
zie kaart 22a: Eénmalige maatregelen KLE.
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4.5.4.3. Aanplant (BB10) en eerste keer knotten (BB33)
Aanplant van hoogstamplantsoen zomereik met het oog op het initiëren van een
knotbeheer is een éénmalige maatregel die in de beginperiode van het beheerplan
voorzien wordt. De mogelijkheid bestaat deze doorheen de looptijd van het beheerplan te
hernemen indien nodig.
Vertreksituatie
Spontaan
gevestigde
zomereik.

Methodiek
Jonge bomen, met een stamdiameter van maximaal 15cm, kunnen op
knot gezet worden. In de eerste winter wordt de top uitgezaagd op de
gewenste hoogte, alsook alle zijtakken buiten de bovenste 30 cm. Bij
traag groeiende soorten, zoals eik, dient twee jaar daarna de kroon
uitgedund te worden. Nog eens twee jaar later worden alle takken van
de kroon, buiten enkele saptrekkers, tot tegen de knot afgezaagd.
Daarna begint het regulier 6jaarlijks knotbeheer. De beschreven snoei
vindt plaats in de winter.

Aan te planten
zomereik.

Bij aanplant wordt gekozen voor hoogstam-plantsoen (maat8-10). Na
2 groeiseizoenen wordt de boom in de winter een eerste keer
gesnoeid: de top wordt uitgezaagd en alle takken buiten de bovenste
30cm worden verwijderd. Twee jaar later worden alle takken van de
kroon, buiten enkele saptrekkers, uitgezaagd. Daarna begint het
regulier 6jaarlijks knotbeheer. De beschreven snoei vindt plaats in de
winter.

Figuur 3: Schema voor het op knot zetten van een jonge boom.

4.5.4.4. Nulbeheer knotboom
Sommige knotbomen zijn te lang uitgegroeid, en kunnen niet meer op knot gezet
worden. Het risico dat de boom afsterft tijdens het herknotten is namelijk te groot. Op
locaties waar een verhoogd risico op uitscheuren gepermitteerd is, wordt de boom niet
meer gesnoeid.

4.5.4.5. Vrijstellen van knotbomen (BB14)
Elke 6 jaar, wanneer een knoteik geknot wordt, zal de beheerder steeds de boom
vrijmaken van woekerende bramen, wilgen of andere concurrerende vegetatie. De
vrijstelling kan eerder plaatsvinden indien nodig.
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4.5.5. Beheer opgaande bomen.
4.5.5.1. Aanplant populier (BB10)
Populieren worden aangeplant (gepoot) op minimumafstand 8m. Cruciaal is dat de locatie
voldoende lichtrijk is. de minimumafstand tussen 2 populieren bedraagt 8m. Enkel oude
(EuroAmerikaanse) klonen als Robusta en Serotina kunnen geplant worden. Dit zijn
langlevende variëteiten die een ruwe, ecologisch waardevolle, schors ontwikkelen.

4.5.5.2. Verjonging opgaande bomen (BB10)
Spontaan verschijnende verjonging van boomsoorten kan met behulp van
begeleidingssnoei uitgroeien. Ook kan bosplantsoen/hoogstamplantsoen aangeplant
worden op locaties waar een gedegradeerd KLE hersteld wordt.

4.5.5.3. Begeleiding opgaande bomen (BB31)
Het eindbeeld dat voor ogen wordt gehouden is een takvrije stam van 7m. snoeibeurten
vinden plaats met een periodiek van 4j. Tijdens de begeleidingssnoei wordt de boom 3
jaarlijks gesnoeid en wordt nooit meer dan 20% van de bladmassa verwijderd. Volgende
prioriteit dient in acht genomen te worden tijdens de begeleidingssnoei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dode en aangetaste takken
Gebroken takken
Dubbele toppen
Zuigers en elleboogtakken
Takparen en takkransen
Relatief dikke takken (takken die dikker zijn dan de takken eronder)
Waterlot
Verwijderen van stamschot
Opkronen

Eens opgesnoeid tot de hoogte van de blijvende kroon is de volwassenfase bereikt. In
deze fase is enkel een onderhoudssnoei noodzakelijk, waarbij enkel probleemtakken,
zoals schuurtakken of zuigers, weggesnoeid worden.

4.5.6. Eindkapping bomenrij (BB42)
In beheereenheid 16 wordt als éénmalige maatregel een eindkap voorzien van een recent
aangeplante bomenrij die schuins doorheen beheereenheid 15e loopt. Deze schuin
ingeplante bomenrij doorbreekt het historisch ontginningspatroon. Na kapping worden de
stronken uitgefreesd en samen met het takkenhout afgevoerd. Daarna wordt een
grasland-beheer hersteld. 1 centrale dikke eik kan behouden worden als landschappelijke
boom.

4.5.7. Ontwikkeling en beheer ruigte (BM40)
In de structuur van de KLE’s is er op bepaalde locaties ruimte voor de ontwikkeling van
ruigte (bramen, riet), al dan niet in combinatie met toepassing van hakhoutbeheer. Het
initiëren hiervan is een éénmalige maatregel. Ruigte kan zich ontwikkelen door het
achterwege laten van een maaibeheer in een duidelijk afgebakende zone. Bijvoorbeeld
door het aanbrengen van paaltjes. Ruigte, onder de vorm van bramenkoepels of
rietkragen, hoeft niet noodzakelijk verjongt te worden. Facultatief is dit toch mogelijk
door het integraal kappen/maaien, randvoorwaarde is een gefaseerde uitvoering. Met
name boven de persleiding is de ontwikkeling van ruigte over het historisch tracé van de
houtkanten gewenst om de ontginningsstructuur van het landschap te herstellen.
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4.5.8. Beheer
met
vleermuizen

betrekking

tot

leefgebied

Over het geheel van de KLE’s wordt geambieerd een kwaliteitsvol leefgebied voor
vleermuizen te ontwikkelen/in stand te houden. De opwaardering van het leefgebied van
vleermuizen is geen maatregel op zich maar lift mee op het omvattende beheer.
Doelstelling
Streven naar
de
aanwezigheid
van
habitatbomen

Aanpak
Habitatbomen worden gedefinieerd als bomen die omwille van de
aanwezigheid van spleten, spechtengaten, inrottingen of loshangede
schors een zomer- of winterverblijfplaats bieden aan vleermuizen. De
inventarisatie geeft aan dat er doorheen het Reigersbos vele bomen in
hogere diameterklassen voorkomen, dat geeft de relevantie van dit
streefbeeld aan.
Het gegeven dat er geen eindkappingen plaatvinden van dikke bomen
zorgt ervoor dat de het aantal habitatbomen zal toenemen. Enkel uit
veiligheidsoverwegingen kunnen bomen in de KLE’s gekapt worden.

Connectiviteit
in
het
landschap.

Het beheerplan ambieert een goede instandhouding / opwaardering van
de KLE’s. Waar er gedegradeerde situaties ontstonden doorheen de
voorbije decennia, zal het lineair landschapselement volgens het
historisch tracé hersteld worden. Dit biedt vleermuizen op korte termijn
de mogelijkheid om zich optimaal doorheen het gebied te verplaatsen.

4.6. Beheermaatregelen voor open water
Beheereenheden 9 + 12

4.6.1. Verwijderen van boom- en struikopslag in de
oeverzone (BB80)
Kappen en ontstronken kan nodig zijn in sterk verlande situaties, als onderdeel van een
grondig herstel. Ook bij regulier beheer is het verwijderen van boomopslag op de oevers
en de omgeving de meest gehanteerde maatregel voor behoud van dit habitat. Voor de
ontwikkeling van de gewenste water- en oevervegetaties is de vestiging van bomen aan
de rand van het water (licht, bladval) ongunstig. Een beperkte aanwezigheid van bomen
en struiken, evenals dood hout wortels en wortels langs de oeverlijn, kan echter gewenst
zijn vanuit andere overwegingen (habitatdiversiteit, fauna). (richtlijn: 70 à 80% open)
Wanneer grote bomen moeten verwijderd worden, is het belangrijk de bodem zo weinig
mogelijk te verstoren. Ontstronken en uitslepen van hout kan de vestiging van
verstoringssoorten bevorderen. Daarom moet zeker in gevoelige gebieden omzichtig
gewerkt worden..
Het kappen van lokale opslag in een rotatiebeheer met zo weinig mogelijk verstoring lijkt
een goede behoudsmaatregel. De frequentie wordt gevarieerd zodat jonge opslag (0-5
jaar), jonge bomen (10-20 jaar) en oudere bomen (> 20 jaar tot niet kappen) verspreid
in het gebied aanwezig blijven.
Zie kaart 23: Beheer oeverzones.
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4.6.2. Gefaseerd maaien van oevers (BM50)
Lokaal maaien van de oever en ondiepe delen. Deze maatregel is vooral bedoeld om de
ontwikkeling te verhinderen van dichte matten moerasplanten, die de kieming en groei
van minder competitieve doelsoorten belemmeren en om de verdere successie, naar
bijvoorbeeld rietmoeras, tegen te gaan.
Afhankelijk van de groeisnelheid van de vegetatie zal deze maatregel om de 5 tot 10 jaar
plaatsvinden of jaarlijks verspreid enkele kleine plekken. Er wordt een fasering in 2 zones
voorgesteld die op een omlooptijd van 8j gemaaid worden.
Zie kaart 23: Beheer oeverzones.

4.6.3. Uitzetten snoek (BS12)
Een te lage densiteit van roofvissoorten zoals snoek leiden tot troebel water, algenbloei
en uiteindelijk het verdwijnen van waterplanten doordat andere vissoorten veel
waterplanten eten of de bodem omwoelen. Het uitzetten van snoek is een éénmalige
maatregel die tot doel heeft het verhogen van de predatiedruk op witvis en zo een
natuurlijke visstand na te streven. Dit actieve Biologische Beheer (ABB) gebeurt best met
6 weken oude snoek (5cm) en een minimale densiteit van 500 individuen/ha. (conform
Handboek voor beheerders, Inbo, 2012)

4.7. Beheermaatregelen
rietlanden

voor

moerassen

en

Beheereenheid 6, 11 en 12

4.7.1. Verwijderen opslag (BB80)
Kappen en ontstronken kan nodig zijn in dichtgroeiende en volledig overschaduwde
situaties. Beschaduwing belemmert immers de ontwikkeling van de vegetatie en doet het
habitattype verdwijnen.

4.7.2. Ruigtebeheer (BM40)
Met ruigtebeheer wordt bedoeld dat de gemaaide vegetatie niet elk jaar wordt gemaaid.
Jaarlijkse maaibeurten leiden voornamelijk tot graslandvegetaties. Goed ontwikkelde
natte ruigten worden best om de 5 jaar gemaaid. Ook hier wordt geopteerd om het
beheer te faseren. Hierbij wordt niet de volledige oppervlakte ineens gemaaid. Als we de
te maaien oppervlakte in 4 delen verdelen, dan wordt elk jaar ¼ van de oppervlakte
gemaaid, het 5de jaar wordt er niet gemaaid. Ook hier wordt het maaisel afgevoerd.
Zie kaart 21: Beheervlakken.

4.7.3. Jaarlijks laat maaien (met facultatief tweede
maaibeurt (BM13)
De randen langs het pad doorheen beheereenheid 10 worden jaarlijks gemaaid begin juli.
Het betreft hier voornamelijk riet en rietruigte en lokaal opslag van wilgen. Door het
jaarlijks maaien wordt het wandelpad beter begaanbaar en worden de knoteiken
geaccentueerd en beter bereikbaar voor beheer.
Zie kaart 18: Toegankelijkheid.
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4.8. Beheer van de dijk
Beheereenheid 13

4.8.1. Eindkap populier (BB44)
Er wordt een eindkap voorzien van populieren op de zuidhelling van de dijk als éénmalige
maatregel. Deze bomen naderen hun veteraanfase. Langs het fietspad is dit een
potentieel gevaarlijke situatie. Bijkomend helpt deze kapping om voldoende lichtinval te
genereren op de grazige zones op de dijk. Het takkenhout wordt na de kapping
verwijderd. Bij uitvoering van de eindkap kunnen bomen die veilig geacht worden blijven
staan. De eindkap kan als ecologische velling uitgevoerd worden, waarbij onderstammen
van 4 tot 7m hoogte blijven staan.
Zie kaart 22: Eénmalige maatregelen KLE

4.8.2. Uitputtingsbeheer Hemelboom(BS50)
In deze beheereenheid komt hemelboom voor langs de oostkant.
Het mechanisch uitputtingsbeheer bestaat er in tot zo lang als nodig twee maal per jaar
de uitlopende scheuten (worteluitlopers) tegen de grond af te kappen. Zo worden de
reserves van de plant uitgeput waarna hij op termijn afsterft.

4.8.3. Verwijdering reuzenbalsemien (BS50)
Reuzenbalsemien wordt mechanisch bestreden door alle aanwezige planten uit te trekken
voor zaadzetting. Dit dient plaats te vinden in juni.

4.8.4. Opkronen en snoei notelaars (BB31)
De notelaars die op rij ingeplant staan in beheereenheid 13 zullen als terugkerend beheer
opgesnoeid worden. Als eindbeeld wordt een takvrije stam van 4m vooropgesteld. Elke
vier jaar vindt er een snoeibeurt plaats waarbij maximaal 20% van de bladmassa
verwijderd kan worden. De snoei dient plaats te vinden in de nazomer (augustusseptember). In functie van het beperkten van de schaduwval van notelaars kan de kroon
terzelfdertijd ingesnoeid worden.
Zie kaart 20a: Bomenpaspoorten: boomsoorten

4.8.5. Eindkap notelaar (BB44)
In beheereenheid 13 wordt een eindkap uitgevoerd in de rij notelaars. De eindkap staat
ingepland vanaf 2021, maar kan doorheen de verdere looptijd van het beheerplan
uitgevoerd worden. De kwalitatieve doelstelling is in die mate notelaars weg te halen dat
de ontwikkeling van soortenrijk grasland niet verhinderd word door toekomstige
schaduwval van deze bomen. Ter voorbereiding van het weghalen van de notelaars is het
mogelijk de bomen terug te snoeien en de wortels door te steken. Zo kunnen bomen
eventueel voorbereid worden op verplanting.
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4.8.6. onderhoudsbeheer
De dijk wordt opgedeeld in 3 types vegetaties:
Type
vegetatie
Grasland
(BM14)

Aandeel

beheer

35%

Struweel/
struiklaag
(BB47)
Boszone
(BB41)

35%

Het maaibeheer wordt besproken onder hoofdstuk 4.3.1.
De eerste jaren vindt een twee maal jaarlijks maaibeheer
plaats, dat gaat over in een één maal jaarlijks maaibeheer.
Er vindt een uitbreiding van grasland plaats op de zones die
als zichtas voorzien worden. Deze éénmalige maatregel,
verwijderen struweel en wegnemen strooisellaag, wordt
besproken onder hoofdstuk 4.3.1.
Het struweel wordt beheerd als hakhout met een periodiek van
12j. het geheel wordt opgedeeld in 2 zones die gefaseerd gekapt
worden.
In de boszones wordt een facultatief dunningsbeheer voorzien.
Enkel indien er potentieel gevaarlijke bomen staan of de variatie
aan inheemse boomsoorten in de boomlaag dreigt af te nemen,
zal er een dunning plaatsvinden.

30%

zie kaart 21: beheervlakken

4.9. Beheer grachten (BK41)
Er wordt een ruimingsbeheer toegepast van het grachtenstelsel. Enerzijds om verlanding
van dit belangrijk element uit het historische ontginningspatroon tegen te gaan.
Anderzijds om de hoge ecologische waarde van het grachtenstelsel te behouden. Er vindt
een gefaseerd ruimingsbeheer plaats dat er voor zorgt dat verschillende successiefasen
terzelfdertijd voorkomen. Het grachtenstelsel wordt opgesplitst in 2 zones. Elke 3j wordt
1 zone open gemaakt. Slib en riet worden hierbij uitgehaald en op de kant uitgespreid.
Onderstaande tabel geeft toelichting bij beheerkaart 24
Periodiek
Zones ‘a’ in jaar x, x + 6, …
Zones ‘b’ in jaar x+3, x + 9, …

Lengte te ruimen grachten
1256m
984m

De beheerder heeft de mogelijkheid om het ruimingsschema aan te passen zolang dit de
doelstelling tot het beperken van ecologische verstoring niet in de weg staat.
Zie kaart 24: Onderhoudsbeheer waterlopen.

4.10.
Specifieke
beheermaatregelen
bescherming van de flora

ter

Omwille van de aanwezigheid van stinzenflora (boshyacinth) in het gebied, voornamelijk
in de houtkanten en bomenrijen – beheereenheid 16-, worden deze KLE’s best in het
voorjaar afgelopen en gekeken waar stinzenflora voorkomt. Hierbij wordt goed gekeken
of deze door struiken of braamstruwelen worden bedekt en/of weggeconcurreerd. Indien
nodig worden de braamstruwelen met een bosmaaier gemaaid en struiken bijgesnoeid
zodat er voldoende licht aan de stinzenflora kan.
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4.11.
Specifieke
beheermaatregelen
bescherming van de fauna

ter

Binnen beheereenheden 6 en 11 zal er zich een optimaal biotoop ontwikkelen voor de
blauwborst. Ook de oevers van het open water dat nagestreefd wordt in beheereenheden
9 en 12 zijn een ideaal broedbiotoop voor blauwborst. Deze soort maakt vooral gebruik
van drogere rietruigtes met struikopslag. Specifieke maatregelen voor deze soort zijn de
volgende:






Maaien van het riet in een aangepast rotatiemaaibeheer.
Drogere, ruigere delen minder intensief beheren (voor het broeden).
Nattere delen intensiever maaien, waarbij delen van de oever onbegroeid blijven
voor het foerageren.
Cyclisch wilgen, elzen en andere bomen of struiken kappen is noodzakelijk.
Vermijden dat er tredschade aan het rietland optreedt omdat dat nieuwe
kiemkansen voor bomen en struiken biedt, vooral bij een te laag waterpeil.

4.12.
Maatregelen
toegankelijkheid
4.12.1.

in

functie

van

Plaatsing recreatieve infrastructuur (BI11)

Volgende recreatieve infrastructuur wordt als éénmalige maatregel geplaatst in het
projectgebied:
Type
infrastructuur
Bijkomend
wandelpad. NoordZuid doorsteek.

Inrichting
-

-

Vista’s

Dit wandelpad wordt gesitueerd langs de westkant van
beheereenheid 14. Grofweg volgens een historisch tracé dat
actueel verdwenen is.
Het nieuwe wandelpad loopt doorheen beheereenheden 6 en
3b, respectievelijk rietland en elzenbos. Een opwaardering
van de natuurbeleving.
Het wandeltracé wordt aangelegd als vlonderpad.

Vanop de dijk (beheereenheid 13) worden op 5 locaties vista’s
gecreëerd die de bezoeker toelaten een blik te werpen over het
landschap van het Reigersbos. (zie kaart 18)
De vista’s worden ingericht door het verwijderen van
struweel/struikopslag en het creëren van grasland op deze
locaties. (zie 4.3.1 en kaart 21)
Er kunnen zitbanken geplaats worden op de vista’s.

Educatief
platform/ponton
Treden op
zandpaden
(facultatief)

In beheerheenheid 12 zal een educatief ponton geplaatst worden
op het weel. Dit wordt uit hout opgetrokken.
In beheereenheid2 liggen enkele wandelpaden tegen de helling.
Indien blijkt dat deze wandelpaden aan erosie gevoelig worden,
of de helling te glibberig wordt, kan de beheerder met houten
paaltjes/plankjes treden creëren. (enkel de optrede wordt
daarbij verstevigd met hout).

Zie kaart 18: visie recreatieve ontwikkeling
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4.12.2.

Regulier beheer

Volgende terugkomende maatregelen worden genomen om een goede toegankelijkheid
van het gebied in stand te houden:
Recreatieve
invulling
Maaipaden
(BM60)

maatregel

Semi-verharde paden
(BI12)
Recreatieve
infrastructuur
(infoborden, bankjes,
etc). (BI12)

De maaipaden worden doorheen het vegetatieseizoen
maandelijks gemaaid. Een breedte van 1,5 à 2m wordt
voorzien.
Jaarlijks worden de paden geïnspecteerd. Putten worden
indien nodig gedicht of effen geschaafd.
Langs de rand van de berm wordt frequenter gemaaid.
(zuiverheidsboord circa 0,75m breed)
Jaarlijks wordt de recreatieve infrastructuur geïnspecteerd.
Indien nodig wordt onderhoud uitgevoerd.

Zie kaart 18: visie recreatieve ontwikkeling

4.12.3.

Toegankelijkheidsregeling

Zie bijlage 5 voor de toegankelijkheidsregeling.
Het is niet mogelijk te hengelen op het oppervlaktewater. Er wordt geen visreglement
opgesteld.
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4.13.

Traject hydrologie

Bij het opstellen van het natuurbeheerplan werden enkele doelstellingen geformuleerd
die een hydrologische link hebben. Zo is er de ambitie tot instandhouding en verbetering
van de rietlanden als natuurstreefbeeld ‘regionaal belangrijk biotoop rbbmr’ in
beheereenheden 6 en 11. Ook geldt de erfgoedkundige doelstelling tot de instandhouding
van het ontginningspatroon. In die zin zal het grachtenstelsel open gehouden worden.
Ook stelt de visie erg duidelijk dat het niet gewenst is de inbuizing langs de noordzijde
open te leggen.
Het viel buiten het opzet van het beheerplan om een ecohydrologische studie uit te
voeren en bijzondere inrichtingsmaatregelen te definiëren. De maatregelen met
hydrologische inslag die in het beheerplan beschreven worden, zijn dan ook allen
onderhoudsmaatregelen.
Indien er in de toekomst een bepaalde ecohydrologische herinrichting op tafel komt te
liggen, worden vanuit dit beheerplan volgende (niet limitatieve) suggesties gegeven:
-

Onderzoek naar functioneren inbuizing dorpsbeek. (debiet, slibaccumulatie,
ecologische knelpunten, mogelijkheid in onbruik stellen).
Onderzoek naar (actueel en potentieel) debiet doorheen grachtenstelsels.
Verzameling gegevens peilbuizen in omgeving. Bekijken noodzaak tot ijking van
de actueel bestaande peilbuizen.
Plaatsing peilbuis in rietland. Bepaling aandeel kwel (Bevrijdingsdok/kanaaldok),
bepaling fluctuaties grondwaterpeil.

Afbeelding: waterpeil van het Weel. De lat staat langs de Noordkant, ter hoogte van
beheereenheid 15e. (foto: Jan Swings)

93

Natuurbeheerplan Reigersbos

5.

Opvolging

5.1. Jaarlijkse beheeropvolging
De gesubsidieerde beheermaatregelen moeten jaarlijks geregistreerd worden. Het ANB
werkt momenteel aan de registratiemodule.

5.2. Methodiek opvolging natuurstreefbeelden en
doelsoorten
5.2.1. Opvolging natuurstreefbeelden vegetaties
De beheeropvolging gebeurt volgens de ‘Code goede praktijk Beheermonitoring’. De
beheeropvolging heeft in eerste instantie betrekking op de mate waarin de beoogde
natuurstreefbeelden worden bereikt, en in tweede instantie op de mate waarin de
beheer- en inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd. Om de 6 jaar gebeurt een
beheerevaluatie met de bedoeling het beheer of de doelstellingen bij te sturen waar
nodig. Deze beheerevaluatie gebeurt aan de hand van een evaluatieformulier waarbij een
inschatting gebeurt van enerzijds van de kwaliteit van het natuurstreefbeeld en
anderzijds de risico’s en invloedfactoren.
Bij de beheeropvolging worden 4 methodes onderscheiden:
1)
Basis
Bij de basis beheermonitoring worden jaarlijks de uitgevoerde werken geregistreerd en
gebeurt de 6-jaarlijkse beheerevaluatie op niveau van het natuurstreefbeeld kwalitatief
op basis van de geregistreerde werken en een globale inschatting op basis van best
professional judgement. Hiervoor is geen aanvullende subsidie voorzien. De kost is
verrekend in de beheersubsidie.
2)
Basis + opvolgen a.d.h.v. indicatorlijsten
De 6-jaarlijkse beheerevaluatie gebeurt op basis van de geregistreerde werken en
indicatorlijsten. De methode van het opvolgen van beheerresultaten a.d.h.v.
indicatorlijsten wordt beschreven in het meetprotocol opgesteld door INBO (INBO, 2017).
Hiervoor is een aanvullende subsidie van 20 €/ha/jaar voorzien.
3)
Basis + opvolgen grond- en/of oppervlaktewaterpeilen
Bepaalde
natuurstreefbeelden
zijn
sterk
afhankelijk
van
grondwaterof
oppervlaktewaterstanden. Voor deze natuurstreefbeelden kan ook grond- of
oppervlaktewaterpeil opgevolgd worden. Hiervoor is een aanvullende subsidie van 150
€/jaar per gemeten peilbuis voorzien.
-

-

Aantal peilbuizen: het aantal peilbuizen in een gebied is afhankelijk van de
gezamenlijke
oppervlakte
van
grondof
oppervlaktewater
afhankelijk
natuurstreefbeelden, met als ondergrens 2ha. Het is immers kostenefficiënt om voor
kleinere oppervlaktes waterpeilen op te volgen.
o Tussen de 2ha en 10 ha: minimum 3 peilbuizen
o Tussen de 10ha en 100 ha: 1 peilbuis per 10 ha, met een minimum van 3
peilbuizen
o Meer dan 100 ha: 1 peilbuis per 20 ha, met een minimum van 10 peilbuizen
Frequentie: wanneer de waterstand manueel wordt opgevolgd, dient minimaal elke
14 dagen een meting te gebeuren. Wanneer de waterstand automatisch wordt
opgevolgd, gebeurt 1 meting per dag.
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4)
Inventariseren van soorten via gestandaardiseerde vangst- of telmethode
Wanneer een soort als doel is opgenomen in het natuurbeheerplan kan het wenselijk zijn
dat niet enkel het leefgebied van de soort wordt opgevolgd, maar ook de soort zelf via
een gestandaardiseerde vangst- of telmethode. Hiervoor wordt de aanvullende subsidie
verhoogd tot 50 €/ha/jaar.

5.3. Opvolging natuurstreefbeelden beheerplan
In dit beheerplan worden volgende methoden toegepast als beheeropvolging voor de
natuurstreefbeelden, zoals overgenomen uit de ‘code goede praktijk beheermonitoring’.
Code

Natuurstreefbeeld

6230

Heischrale graslanden
en
soortenrijke
graslanden van zure
bodems
Glanshaver- en Grote
vossenstaartgraslanden

6510
Rbbmr
ae

Leefgebied
vleermuizen

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

Methode
beheermonitoring
verplicht
Basis
+
indicatorlijst
(MB02)
Basis
indicatorlijst
(MB02)
Basis (MQ06)
Basis
(MQ05)

Basis
(MS)

Methode
beheermonitoring
facultatief
Waterpeil voor nat
subtype
(MWG)

+
Waterpeil

Bomenpaspoorten
(aandeel
habitatbomen) Zie
5.3.1.

De inventarisatie toonde aan dat het rietland zich momenteel in suboptimale abiotische
condities bevindt. In een dergelijke situatie is het meten van het waterpeil (facultatieve
beheermonitoring) belangrijk. De totale oppervlakte rietland bedraagt +/- 2,2ha. Dit
betekent dat er drie peilbuizen geplaatst zullen worden. (conform code goede praktijk
beheermonitoring) (CMSi: code MWG). De gegevens van actueel aanwezige pijlbuizen
kunnen opgevraagd worden bij Dienst Integraal Waterbeleid Provincie Antwerpen).
Wanneer er onvoldoende zekerheid is dat een natuurstreefbeeld zal gerealiseerd worden
als de voorziene maatregelen worden uitgevoerd of de standplaatsfactoren ongunstig
zijn, worden specifieke soorten opgevolgd a.d.h.v. een zogenaamde indicatorlijst. Het
aantal in te vullen indicatorlijsten hangt af van de totale oppervlakte (ha) van een
natuurstreefbeeld en het aandeel hiervan in ontwikkeling/herstel dan wel in
instandhouding. Het minimum aantal indicatorlijsten (n) dat moet ingevuld worden,
wordt vastgelegd in het natuurbeheerplan en wordt berekend aan de hand van volgende
formule:
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Hierbij is Nontwikkeling/herstel en Ninstandhouding de totale oppervlakte natuurstreefbeeld in
hectare waarvoor respectievelijk ontwikkelings- /herstelbeheer en instandhoudingsbeheer
nodig is.
De beoordeling gebeurt aan de hand van een indicatorlijst, die soorten en/of indicatoren
bevat die indicatief zijn voor:




de gewenste eindtoestand (sleutelsoorten en structuurkenmerken)
een verstoring van de gewenste toestand: verruiging, verzuring,…
een gunstige evolutie naar de gewenste eindtoestand (trajectsoorten)

Voor elk natuurstreefbeeld (habitattype of leefgebied van een soort of procesgestuurde
natuur) is er een specifieke indicatorlijst.
Voor de habitats 6230 (heischraal grasland) en 6510 (glanshavergrasland) dienen er
indicatorlijsten ingevuld te worden. De beide graslandtypes zijn nog in ontwikkeling en
verkeren nog niet in een gunstige staat van instandhouding. Specifiek voor graslanden
wordt er met een getrapt systeem gewerkt, wanneer een deel van de indicatoren slechts
moet opgevolgd worden vanaf een andere indicator een bepaalde toestand signaleert. De
eerste fase houdt in dat de indicator graslandfase wordt ingeschat. Pas wanneer het
grasland in fase 3 zit (gras-kruidenmix), moeten de andere indicatoren opgevolgd
worden.
-

-

De totale oppervlakte natuurstreefbeeld 6510 (glanshavergrasland) bedraagt 2,41ha.
Bijgevolg dienen er voor natuurstreefbeeld 6510 in totaal 3 indicatorlijsten ingevuld
te worden.
De totale oppervlakte natuurstreefbeeld 6230 (heischraal grasland) bedraagt 2,99ha.
Bijgevolg dienen er voor natuurstreefbeeld 6230 in totaal 2 indicatorlijsten ingevuld
te worden.

De frequentie waarmee de indicatorlijsten moeten ingevuld worden, is afhankelijk van de
ontwikkelingsfase. Voor ontwikkelings-/herstelbeheer dient dit 3-jaarlijks te gebeuren. Na
het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen zal er in de daaropvolgende 6 jaar driejaarlijks
een meting dienen te gebeuren. Vervolgens kan overgeschakeld worden op 6-jaarlijkse
metingen.
Voor terreinen die in herstelbeheer zijn is een gerichte monitoring aangewezen en is het
de beheerder die het best kan bepalen op welke locaties deze monitoring uitgevoerd
wordt.
Proefvlakken worden zodanig afgebakend dat in principe een inschatting gemaakt kan
worden over de volledige oppervlakte van de beheereenheid. Indien de beheereenheid
echter te groot is om op betrouwbare wijze een inschatting te kunnen maken, wordt
hierbinnen in één of meerdere (=herhalingen) proefvlakken een inschatting gemaakt. De
oppervlakte van deze proefvlakken is afhankelijk van het aantal herhalingen en het
vegetatie-natuurstreefbeeld.
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Oppervlakte van een proefvlak bij cirkelvormige of vierkante proefvlakken:
Proefvlakoppervlakte(ha)
indien geen herhaling

Aantal
herhalingen

Proefvlakoppervlakte
(ha)
bij
r
herhalingen

Straal
(m)

Zijde
(m)

0.5

1-2

0.5000

40

70

0.5

3-7

0.2500

30

50

Voor habitat 6230 (heischraal grasland) worden er twee herhalingen toegepast en bedraagt de oppervlakte van een proefvlak bijgevolg
0,5ha. Voor habitat 6510 (glanshavergrasland) worden er drie herhalingen toegepast. Bijgevolg dient een proefvlak 0,25ha groot te zijn.
Indien beheereenheden kleiner zijn dan deze oppervlakte dient een opname over de gehele beheereenheid te gebeuren.
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5.3.1. Opvolging beheerdoelen vleermuizen
Conform de ‘Code goede praktijk beheermonitoring’ kan wanneer een soort als doel is
opgenomen in het natuurbeheerplan het wenselijk zijn dat niet enkel het leefgebied van
de soort wordt opgevolgd, maar ook de soort zelf via een gestandaardiseerde vangst- of
telmethode.
Doelstellingen voor vleermuizen worden vooral gerealiseerd door de realisatie van de
ecologische en landschappelijke doelstellingen die in het beheerplan gerealiseerd worden.
De vleermuizen zullen bijgevolg meeliften op de maatregelen voor habitats en door het
toepassen van het principe rond het behoud van aanwezige natuurwaarden.
Als bijkomende opvolging wordt voorzien:
-

Bomenpaspoorten:
de
terugkomende
maatregel
‘inventarisatie
van
het
bomenbestand’ zal het aandeel veteraanbomen en habitatbomen aangeven. Bij een
goed beheer zal dit toenemen.

Enkele bijkomende (facultatieve) mogelijkheden om de doelstellingen voor vleermuizen
op te volgen kunnen zijn:





Inschakelen specialisten om vleermuizentellingen uit te voeren zodat beter inzicht
bekomen wordt van welke soorten en aantallen gebruik maken van het gebied.
Monitoren van koloniebomen (markeren van koloniebomen die naar verloop van
tijd zullen ontstaan)
Monitoring aandeel oude bomen met holten (>2% conform de beoordelingscriteria
voor de lokale staat van instandhouding) en eveneens markeren
Monitoring
opgaande
lineaire
landschapselementen:
Opvulling
van
onderbrekingen. Aaneenschakeling en verbinding met omgeving.
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6.

Bijlagen

6.1. Bijlage 1: Beheertabel
Activiteitentabel :zie bijlage 1a en 1b.

Codes CMSi ANB: Zie bijlage 1c .

6.2. Bijlage 2: Kaarten
Kaart 1: Situering op topografische kaart
Kaart 2: Situering op orthofoto
Kaart 3: Kadastraal plan
Kaart 4: Gewestplan
Kaart 5: Beschermingszones
Kaart 6: BWK (versie 2)
Kaart 7: Bodemkaart
Kaart 7b: DTM – Digitaal Hoogtemodel
Kaart 8: Ferrariskaart
Kaart 9: Habitatkaart
Kaart 10: Erfgoed
Kaart 11: Waterlopen en overstromingsgevoelige gebieden
Kaart 12: Natuurstreefbeelden
Kaart 13: Visiekaart
Kaart 14: Verdeling van de twee types
Kaart 15: Visie landschapsontwikkeling
Kaart 16: Lineaire landschapselementen
Kaart 17: Grachten
Kaart 17b: Grachten met achtergrond Digitaal Hoogtemodel.
Kaart 18: Recreatieve visiekaart
Kaart 19: Graslandherstel 1c
Kaart 20a tot 20f: Bomenpaspoorten
Kaart 21: Beheervlakken
Kaart 22a: Eénmalige beheermaatregelen KLE
Kaart 22b: Terugkomende maatregelen KLE
Kaart 23: Beheer oeverzones
Kaart 24: Ruimbeheer grachten
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6.3. Bijlage 3: Standaardfiches en kwaliteitsfiches
Alle velden behorende tot deze inventarisatiefiches werden opgenomen in de tekst van
het beheerplan.

6.4. Bijlage 4: Overzicht doelen per beheereenheid
Bijlage 3 geeft een overzicht van de beheereenheden, de typering anno 2019 en de
hoofdfunctie.

6.5. Bijlage 5: Toegankelijkheidsregeling
6.6. Bijlage 6: Goedgekeurde verkenningsnota
6.7. Bijlage 7: Verslag publieke consultatie
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NBP Reigersbos - Bijlage 1a: activiteitentabel. (bos - riet - water - grasland).

BE

type
maatregel

Maatregel
Optioneel: kleinschalig plaggen en
Eenmalig
opbregen maaisel
1a,
Jaarlijks tweemaal maaien
1b, 1c
Terugkerend Jaarlijks eenmaal maaien
Optioneel: Nabegrazing
Eenmalig
Bosrandkapping
Terugkerend Mantelbeheer bosrand
2
Terugkerend Zoombeheer
Terugkerend bermbeheer langs fietspad
2, 3a, Terugkerend facultatief dunningsbeheer
mechanische exotenbestrijding
3b, 5,
Terugkerend
Am. vogelkers
8
6 Terugkerend Ruigtebeheer riet
Verwijderen van boom- en
Eenmalig
struikopslag in de oeverzone
9 Terugkerend Gefaseerd maaien van oevers
11 Terugkerend Ruigtebeheer riet
Verwijderen van boom- en
Terugkerend struikopslag in de oeverzone
12
Gefaseerd maaien van oevers
Eenmalig
Uitzetten snoek
Kappen struweel
Strooisel verwijderen
Eindkapping populier en notelaar
Eenmalig
Verwijdering hemelboom en
reuzenbalsemien
Lokaal verwijderen van opslag van
13
bomen en struiken
Jaarlijks eenmaal maaien
Terugkerend
bermbeheer langs fietspad
facultatief dunningsbeheer
Opkronen notelaars
15a,
15b, Terugkerend
15d
Tweemaal maaien per jaar
Jaarlijks tweemaal maaien
15c,
Terugkerend Jaarlijks eenmaal maaien
15e
Optioneel: Nabegrazing
Eenmalig
6, 11
Plaatsing 3 peilbuizen
x
(x)
1/2
1/3
(a) of (b)

Hoofdstuk
richtlijn

Kaart

4.3.1.2.
4.3.1.3
4.3.1.3.
4.3.1.3.
4.2.3.1.
4.2.3.2.

21
21
21
21
21
21

(x)
BK20
BM13
x
x
BM14
BG30
(x)
(x)
BB47 1/2 (a)
BB80

4.2.3.3.
4.4.

21
18

BM40
BM60

x

4.2.1.

1

BB41

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

4.2.2
4.7.2

1
21

x
BS50
BM40 1/2 a 1/2 b

x

x

x

x

x

x

4.6.1
4.6.2
4.7.2

23
23
21

BB80
BM50
BM40

x (a)

x (b)

(x) (a)

x (a)

x (b)

x (a)
1/2 c 1/2 d

4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.3.1.2.1
4.3.1.2.2
4.8.1
4.8.2 en
4.8.3

23
23
1
21
21
22

BB80
BM50
BS12
BB42
BK20
BB44

21

BS50

4.3.3.1.2
4.3.3.1.1
4.4.
4.2.1
4.8.4

21
21
18
21
20a

BB80
BM14
BM60
BB41
BB31

4.3.2.1
4.3.1.3.1
4.3.1.3.3
4.3.1.3.2
5.3

21
21
21
21
nvt

Code
cMSI

BM13
BM13
BM14
BG30

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
(x)
x
(x)

x
(x)

x
(x)

x
(x)

(x)
(x)
(x)

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

(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
1/2(b)

(x)
(x)
(x)

(x)
(x)
(x)

x
(x)

(x)
x
(x)

x
(x)

x
(x)

x
(x)

x
(x)

x
(x)

(x)
x
(x)

x
(x)

x
(x)

x
(x)

x
(x)

1/2(a)

x
(x)
1/2(b)

1/3 a 1/3 b 1/3 c 1/3 a 1/3 b 1/3 c 1/3 a 1/3 b 1/3 c 1/3 a 1/3 b 1/3 c 1/3 a 1/3 b 1/3 c 1/3 a 1/3 b 1/3 c 1/3 a 1/3 b 1/3 c 1/3 a 1/3 b 1/3 c
x

x

x

x

x

x

x

x

x

1/2 a 1/2 b

1/2 c 1/2 d
x

x

x

x

x

1/2 a 1/2 b

x

x

x

x

1/2 a 1/2 b

x (b)
1/2 c 1/2 d

x

x (b)

x

x

x

1/2 a 1/2 b

(x) (a)

(x) (b)

(x) (a)

x (a)

x (b)

x (a)
1/2 c 1/2 d

x

x (a)

x

1/2 c 1/2 d

x

x (b)

x

(x) (b)

x

x (a)

x

x
x (a)

x (b)

x (a)

x
x
x
x
x

x

x

x

(x)

(x)

(x)

(x)
x

(x)

(x)

x
x

x
x

x
x

x
x
(x)
x

x
x

x
x

x
x

x
x
(x)
x

x
x

x
x

x
x

x
x
(x)

x
x

x
x

x
x

x
x
(x)

x
x

x
x

x
x

x
x
(x)

x
x

x
x

x
x

x
x
(x)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)
(x)
(x)

(x)
(x)
(x)

(x)
(x)
(x)

(x)
(x)
(x)

(x)
(x)
(x)

(x)
(x)
(x)

x
(x)

x
(x)

x
(x)

x
(x)

x
(x)

x
(x)

x
(x)

x
(x)

x
(x)

x
(x)

x
(x)

x
(x)

x
(x)

(x)
x

(x)
x

Uitvoering in te plannen.
Uitvoering Facultatief of afhankelijk van de 6-jaarlijkse monitoring
Gefasseerd beheer: 50% van de oppervlakte of lengte beheereenheid
Gefaseerd beheer: 33% van de oppervlakte of lengte beheereenheid
Uitvoering in zone 'a' of 'b'. Ligging zie verwijzing beheerkaart.

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

NBP Reigersbos - Bijlage 1b: activiteitentabel. (KLE's - grachten - wegen en recreatieve infrastructuur).

type maatregel
BE
4, 7, 10,
14, 16,
17
terugkerend
éénmalig
4
terugkerend

7

éénmalig
Terugkerend
Terugkerend
Terugkerend

14, 16

16
17
grachten

Code
cMSI

Algemeen: inspectie en bepaling
concreet te nemen maatregelen
Facultatieve aanplant hakhout
hakhoutkapping

4.5
4.5.3.1
4.5.3.2.

22
22b

BB12
BB47

aanplant en op knot zetten eiken
regulier knotbeheer eik
regulier hakhoutbeheer
regulier ruigtebeheer

4.5.4.3
4.5.4.1.
4.5.3.2.
4.5.7.

22
22b
22b
22b

BB10
BB33
BB47
BM40

4.5.4.3

22

BB10

Terugkerend
Terugkerend

regulier knotbeheer eik
Jaarlijks laat maaien riet

4.5.4.1.
4.7.3

22b
22b

BB33
BM13

éénmalig
éénmalig
éénmalig
éénmalig
terugkomend

aanplant en op knot zetten eiken
aanplant populier
aanplant opgaande eiken
facultatieve aanplant hakhout
beheer knoteiken

4.5.4.3
4.5.5.1
4.5.5.2.
4.5.3.1
4.5.4.1.

22
22
22
22
22b

BB10
BB10
BB10
BB12
BB33

terugkomend
terugkomend
terugkomend
éénmalig
éénmalig
éénmalig
terugkomend
terugkomend

beheer opgaande bomen
hakhoutbeheer
regulier ruigtebeheer
herknotten eiken
Eindkapping bomenrij
Ontwikkeling ruigte
beheer opgaande bomen
Slib- en kruidruimen
Plaatsing recreatieve
infrastructuur

éénmalig
Toe-gangRegulier onderhoud recreatieve
kelijkheid
terugkomend paden en infrastructuur
x
(x)
1/2
(a) of (b)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

x

aanplant en op knot zetten eiken

éénmalig

10

Maatregel

Hoofdstuk
richtlijn Kaart

4.5.5.3.
4.5.3.2.
4.5.7.
4.5.4.2.
4.5.6.
4.5.7.
4.5.5.3.
4.9.

22b
22b
22b
20e
22
22
22b
24

BB31
BB47
BM40
BB33
BB42
BB40
BB31
BK41

4.12.1

18

BI11

4.12.2

18

BI12

x

2029

x

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

x

x

2038

x

x (a)
(x)

(x)

(x)

(x)

x (a)

x (a)
x (a)

x (a)

(x)
(a + b)

(x)
(a + b)

(x)
(a + b)

x (a)

x (b)
x

x

x

x (a)
x

x

x
(a + b)

x

x (b)
x

x

x

2040 2041

2042 2043 2044 2045

x

x

(x)
x (a)

x (a)

x
(a + b)

2039

x

(x)
x (a)

x (a)

x

2037

x

(x)
(a + b)

x

x (a)
x (a)

x (a)
x

(x)

x (b)
x

x

x

(x)
(a + b)

x (a)
x

x

(x)
(a + b)

x

x (b)
x

x

x

x (a)
x

x

(x)
(a + b)

x

(x)
(a + b)

x (b)

x (a)

x (b)

x (a)

x (b)

x (a)

x (b)

x (a)

x (b)

x
(a + b)

x
(a + b)

x
(a + b)

x
(a + b)

x
(a + b)

x
(a + b)

x
(a + b)

x
(a + b)

x
(a + b)

x (b)
x (b)
x

x (a)

x (a)
x (b)

x (a)

x (b)
x (b)

x (a)

x (a)
x (b)

x (a)

x (b)
x (b)

x
x
x
x (a)

x

Uitvoering in te plannen.
Uitvoering Facultatief of afhankelijk van de 6-jaarlijkse monitoring
Gefasseerd beheer: 50% van de oppervlakte of lengte beheereenheid
Uitvoering in zone 'a' of 'b'. Ligging zie verwijzing beheerkaart.

x (b)
x

(x)

x

x

(x)
x (a)

x (c)

x

x

x

x

x (b)

x

x

(x)
x (a)

x (c)

x

x

x

x

x (b)

x

x

(x)
x (a)

x (c)

x

x

x

x

x (b)

x

x

(x)
x (a)

x (c)

x

x

x

x

NBP Reigersbos Bijlage 1c – CMSi – codes ANB

Project
Code

Description

Valid
Code

ProjectO
rder

CodeL Pare
enght nt

B
BM
BM1
BM10

N
N
N
J

1
11
111
1110

1
2
3
4

J
B
J
BM J
BM1 N

J

1111

4

BM1 J

J

J

1112

4

BM1 N

J

J

1113

4

BM1 N

J

J

1114

4

BM1 N

J

J

1120

4

BM

N

J

J

1130

4

BM

N

J

J

1140

4

BM

N

J

J

1150

4

BM

N

J

J

1160

4

BM

N

J

J
N
N
J
J

1170
12
1210
1211
1212

4
2
3
4
4

BM
B
BK
BK1
BK1

N
J
J
N
N

J
J
J
J
J

BK13
BK20
BK30
BK40
BK41

Terreinbeheer
Maaibeheer
Jaarlijks maaien
Intensief maaien (3 x
jaarlijks)(hooilandbeheer
)
2 x jaarlijks maaien
(hooilandbeheer)
2 x jaarlijks vroeg
maaien (hooilandbeheer)
2 x jaarlijks laat maaien
(hooilandbeheer)
1 x jaarlijks maaien
(hooilandbeheer)
Jaarlijks maaien en
nabegrazen
(hooiweidebeheer)
Alternerend maaien en
begrazen
(wisselweidebeheer)
Meerjaarlijks maaien
(ruigtebeheer en maaien
in heide)
Gefaseerd maaibeheer
(niet ganse perceel
ineens)
Frequent maaien
(Gazonbeheer)
Occasioneel maaien
Plag- en Graafbeheer
Graafwerken
Afgraven - uitgraven
Herprofileren (neutrale
grondbalans)
Ophogen
Plaggen
Chopperen
Slib- en kruidruimen
Kruidruimen

Is
Curre
nt
J
J
J
J

J
J
J
J
J

1213
1220
1230
1240
1241

4
4
4
4
4

N
N
N
J
N

J
J
J
J
J

BK42

Slibruimen

J

1242

4

N

J

BG
BG10
BG20

Graasbeheer (begrazing)
Jaarrondbegrazing
Seizoensbegrazing

N
J
J

13
1310
1320

2
4
4

BK1
BK
BK
BK
BK4
0
BK4
0
B
BG
BG

J
N
N

J
J
J

BM11
BM12
BM13
BM14
BM20

BM30

BM40

BM50

BM60
BM70
BK
BK1
BK11
BK12

IsPare
nt

BG30
BG40
BG50
BW
BW10
BW11
BW20
BW30
BW40
BZ
BA
BL
BL01
BL02
BL03
BL04
BO
BO01
BO02
BI
BI1
BI11
BI12
BI13
BI2
BI21
BI22
BI23
BI3
BI31
BI32
BI33
BI4

BI41
BI42
BI43
BI5
BI51
BI52

Nabegrazing
Rotatiebegrazing /
Stootbegrazing
Geherderde begrazing
Beheer Hydrologie
Beheer waterpeil en
afvoerdynamiek
Bevloeien
Beheer bufferend
vermogen Naar BL
Waterkwaliteitsbeheer
Tijdelijk droogzetten
Verstuivingsbeheer
Akkerbeheer
Nutriëntenbeheer
Mestgift
Bekalken
Belemen
Uitmijnen
Afvalbeheer
Ophalen afval
Opruimen zwerfvuil
Infrastructuurbeheer
beheren wegen, paden en
bruggen
aanleggen van …
onderhouden van …
afbreken van …
beheren recreatieve
infrastructuur
aanleggen van …
onderhouden van …
afbreken van …
beheren
begrazingsinfrastructuur
aanleggen van …
onderhouden van …
afbreken van …
beheren
bosverjongingsinfrastruct
uur (boombescherming
en rasters)
aanleggen van …
onderhouden van …
afbreken van …
beheren ecologische
infrastructuur
aanleggen van …
onderhouden van …

J
J

1330
1340

4
4

BG
BG

N
N

J
J

J
N
J

1350
14
1410

4
2
4

BG
B
BW

N
J
N

J
J
J

J
J

1411
1420

4
4

BW
BW

N
N

J
J

J
J
J
J
N
J
J
J
J
N
J
J
N
J

1430
1440
15
16
17
1701
1702
1703
1704
20
2001
2002
21
2110

4
4
2
2
2
4
4
4
4
2
4
4
2
3

BW
BW
B
B
B
BL
BL
BL
BL
B
BO
BO
B
BI

N
N
N
N
J
N
N
N
N
J
N
N
J
J

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

J
J
J
J

2111
2112
2113
2120

4
4
4
3

BI10
BI10
BI10
BI

N
N
N
J

J
J
J
J

J
J
J
J

2121
2122
2123
2130

4
4
4
3

BI20
BI20
BI20
BI

N
N
N
J

J
J
J
J

J
J
J
J

2131
2132
2133
2140

4
4
4
3

BI30
BI30
BI30
BI

N
N
N
J

J
J
J
J

J
J
J
J

2141
2142
2143
2150

4
4
4
3

BI40
BI40
BI40
BI

N
N
N
J

J
J
J
J

J
J

2151
2152

4
4

BI50 N
BI50 N

J
J

BI53
BI6
BI61
BI62
BI63
BI7
BI71
BI72
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Habitatkaart (versie 2016)
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Landschapontwikkeling
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Bijlage 7 Reigersbos. Resultaat inventarisaties KLE
standplaats

Beschrijving
beheereenheid

actueel vegetatietype
opp
(ha)

beheereenheid

Bedekking

BWK

Habitat

kruidlaag

naakte bodem

mos

zaailingen

struiklaag

boomlaag

kh (houtkant) + alng
(zwarte els)

geen
habitat

100

0

0

0

0

100

4

0,031 vlak, KLE volgt greppel

7

Kbq (bomenrij met
vlak, KLE volgt greppel, centraal dominantie eik) + kmr
is verbinding tussen graslanden (kant met element
0,062 gemaakt
rietland)

geen
habitat

100

0

0

2

20

30

10

vlak, geen microreliëf aanwezig.
Knotbomen in dreefverband
kbq (bomenrij met
0,077 langs landweg.
dominantie zomereik)

geen
habitat

100

0

0

15

15

55

14

sz (opslag van allerlei
dit bestand gaat deels op in 11 aard) + kbp (bomenrij
0,191 en in 16
populier)

geen
habitat

100

0

0

20

30

50

geen
habitat

95

5

0

10

10

80

geen
habitat

70

30

0

1

0

100

16

vlak, tussen bomenrijen ligt
0,792 centraal meestal een grachtje

17

rij notelaar centraal op dijk
langs noordkant. Aangeplant
0,058 om de 10m.

kbq (bomenrij met
dominantie zomereik)

kbq (bomenrij met
dominantie zomereik)

Bijlage 7 Reigersbos. Resultaat inventarisaties KLE
aspectbepalende soorten

samenstelling aspectbepalende zaailingen

samenstelling kruidlaag kruidlaag

aandeel

samenstelling houtkant

aandeel
knotbomen

houtkant

BE
dominantie hoge
grassen, kruiden en/of
4 dwergstruiken

riet, grote brandnetel

nvt

100% zwarte els (diameter 7cm)

0

dominantie hoge
grassen, kruiden en/of
7 dwergstruiken

riet, grote brandnetel, braam,
gestreepte witbol.
nvt

15% vlier, schietwilg, zwarte els

25%

dominantie hoge
grassen, kruiden en/of
10 dwergstruiken

riet, braam, grote brandnetel

éénstijlige meidoorn (40%), vlier (15%), zwarte
els (15%), zomereik (15%), es (15%)

0 nvt

dominantie hoge
grassen, kruiden en/of
14 dwergstruiken

riet, braam, grote brandnetel

dominantie hoge
grassen, kruiden en/of
16 dwergstruiken

braam, riet, grote brandnetel,
akkerdistel, hondstraf,
éénstijlige meidoorn (10%), es (10%), zomereik 10% (deels
gestreepte witbol, struisgras, (20%), boswilg (10%), grauwe wilg (5%),
onder
ridderzuring
lijsterbes (5%), vlier (20%), zwarte els (20%)
bomenrij)

dominantie hoge
grassen, kruiden en/of
17 dwergstruiken

grassen

lijsterbes (15%), vlier (15%), zwarte els (15%),
zomereik (15%), es (20%), wilg (20%)

vlier (50%), lijsterbes (50%)

50%

lijsterbes (15%), vlier (15%), zwarte
els (15%), zomereik (15%), es (20%),
30 wilg (20%)

0

0

Vooral spontane inmenging. Nog
geen hakhoutbeheer toegepast.
zwarte els, wilg, zomereik, es, vlier,
meidoorn.

15%

0

0

Bijlage 7 Reigersbos. Resultaat inventarisaties KLE
aandeel
bomenrij kwaliteit bomenrij

kwaliteit knotbomen
BE

4 nvt

0 nvt

uitgegroeide zomereik
(diameter 50cm). Geen
7 actief hakhoutbeheer meer.
knotbomen zomereik, niet
meer in actief knotbeheer.
Worden deels
overschaduwd. Vitaliteit
10 goed tot aftakelend.

14
oudere zomereiken, niet
meer in actief knotbeheer.
Vitaliteit goed tot
16 aftakelend.

17 geen knotbomen

0

10 doorgegroeide schietwilg

0 nvt
In verval. Populier en es
reeds verdwenen. Eik in
matige tot goede
50% kwaliteit.
zware zomereiken.
Enkele es en schietwilg.
Opgesleunde stammen.
70% Goede vitaliteit.

100% eik. Goede vitaliteit.

aandeel
lengte
gedegradeerd

Bijzondere
natuurelementen

beschrijving beheer

Cultuurgekende
invasieve
Infrastruhistorische
milieuexoten
strucuur
elementen problemen

nvt

deel van
landschapsstructuur
nvt

nvt

Geen actief beheer
50 meer.

oude knotbomen
zomereik
nvt

deel van
landschapsstructuur
nvt

nvt

Geen actief beheer
50 meer.

veteraniserende
knotbomen.

deel van
landschapsstructuur
nvt

nvt

fractie
deel van
struweel-vorming Am.
landschapsmet braam.
vogelkers structuur
nvt

nvt

holtebomen,
veteraniserende fractie
deel van
eiken. Bosyacinth Am.
landschapsals stinzenplant vogelkers structuur
nvt

nvt

deel van
landschapsstructuur
nvt

nvt

nog niet in hakhout
0 genomen
nvt

Geen actief beheer
50 meer.
wegenemen dode
bomen, meer
extensief
maaibeheer langs
15% rand.

0 nulbeheer

geen

nvt

nvt

Bijlage 7 Reigersbos. Resultaat inventarisaties bos
Beschrijving
beheereenheid

opp (ha)

2

3a+b

8

standplaats BWK
Habitat
kub (ruigte of
pioniersvegetatie
opgehoogde met opslag van
standplaats struiken en
bomen). + n (jong
(dijk)
loofbos excl.
1,636
populier)
nvt

1,2833

vlak, geen
microreliëf
aanwezig,
vochtig.

vlak, geen
microreliëf
aanwezig,
vochtig à
0,318 droog.

n (jong loofbos) +
alng (zwarte els)

nvt

huidige
beheervorm

hooghout

mengingsvorm

omslag- bestandspunt
grondvlak

Bedekking
naakte
kruidlaag bodem

takvrije
stamsgewijs stam > gemiddeld dicht
gemengd
2/5
20 <G < 30
95
homogeen

hooghout

zaai- struik- boomlaag
mos lingen laag

5

0

10

15

85

takvrije
stam > gemiddeld dicht
2/5
20 <G < 30

100

0

0

10

10

80

takvrije
stam < weinig dicht G <
1/4
20

100

0

0

5

20

40

stamsgewijs
sz (opslag van
allerlei aard)
nvt

hooghout
(spontaan
verbossende
ruigte)
gemengd

Bijlage 7 Reigersbos. Resultaat inventarisaties bos
Boom- en struiksoorten onderetage
aspectbepalende
soorten kruidlaag

braam, grote
brandnetel

boomsoorten bovenetage

zaailingen

staken

zomereik (65%), schietwilg
(30%), es (4%), gewone esdoorn
(4%), witte abeel (1%),
hartbladige els (1%)

avo (50%), gEd (20%),
veldesdoorn (5%), es (5%),
vlier (15%), éénstijlige
meidoorn (5%)

avo (40%), vlier (25%),
gEd (15%), zE (5%),
meidoorn (10%)

grote brandnetel,
braam, kleefkruid

natuurelement
aantal dikke
en
Dood hout dode bomen aandeel dikke bomen
nvt
nvt

< 4%

zwarte els (100%)
grote brandnetel,
braam, kleefkruid

Bijzondere

es (70%), gewone esdoorn
(25%), Amerikaanse
vogelkers (5%)

0
nvt

nvt

nvt

Europese vogelkers
(20%), wilde appel (20%),
es (20%), vlier (40%)
< 4%

es (20%), berk (30%), zwarte els
vlier (100%)
(45%), zomereik (5%)

nvt

0

vlier (20%), es (25%),
zwarte els (40%) wilg
(5%)
4-10%

≥3

Bijlage 7 Reigersbos. Resultaat inventarisaties bos
Bijzondere dierof
plantensoorten

Amerikaanse
vogelkers

nvt

nvt

invasieve exoten

Cultuurhistorische
elementen
nvt

gekende milieuproblemen
paadje

Infrastrucuur
/

nvt

paadje

/

nvt

nvt

/

Amerikaanse
vogelkers

beperkt Amerikaanse
vogelkers

nvt

Bijlage 7 Reigersbos. Resultaat inventarisaties ruigte
Beschrijving
beheereenheid

standplaats
actueel vegetatietype

beheereenheid opp (ha)

13
samenstelling
kruidlaag

dominantie
kruiden

BWK
gml + hr (verruigd
grasland) + que
(zomereik) + kb
(bomenrij -

1,082 dijk
inschatting
aanwezige
graslandtype

nvt

aspectbepalende soorten
kruidlaag

braam, brandnetel, kleefkruid
Bijzondere

beschrijving
beheer

natuurelementen

Bedekking

Habitat

kruidlaag naakte bodem

100
samenstelling aspectbepalende
zaailingen

zaailingen

0

struiklaag

15

samenstelling
aspectbepalende soorten
struiklaag

boomlaag

25

25

samenstelling aspectbepalende
soorten boomlaag

gewone esdoorn (20%), vlier (20%); Eenstijlige meidoorn (20%), es
es (20%), gelderse roos, rode
(20%), gewone esdoorn (20%), zomereik (40%), populier (20%),
kornoelje, wilde kardinaalsmuts,
vlier (30%), Amerikaanse
es (25%), zwarte els(10%), olm,
AM. Vogelkers, wilg
vogelkers, Europese vogelkers
hartbladige els, wilg

Bijzondere dier- of
plantensoorten

0

mos

invasieve exoten

Amerikaanse
vogelkers,
hemelboom

Cultuurhistori
sche
elementen

Oude dijk

aanwezige KLE's

Infrastrucuur

Op zuidkant aftakelende rij
populier. Tussenafstand 12 à
15m. Rij jonge notelaar op dijk,
aangeplant op tussenafstand
10m.

paadje over dijk

Bijlage 7 Reigersbos. Resultaat inventarisaties grasland
standplaats

beschrijving

Beschrijving beheereenheid
beheereenheid

1a

opp. (ha)

actueel vegetatietype
relief
vlak,

microrelief

waterhuishouding
kwel

type kwelindicator BWK

vegetatie
graslandtype
Habitat
Fase 3

0,2341 natuurlijk
vlak,

geen

0,625 natuurlijk
vlak,

geen

0,8069 natuurlijk
vlak,

geen

0,9977 natuurlijk
vlak,

geen

0,9664 natuurlijk
vlak,

geen

15c

0,5753 natuurlijk
vlak,

geen

droog

geen

/

hp + hp*

/

naar fase 4 (pot ha)
Fase 3 overgang

15d

0,4543 natuurlijk
vlak,

geen

droog

geen

/

hp + hp*

/

naar fase 4 (pot ha)
Fase 3 overgang

15e

0,7525 natuurlijk

geen

droog

geen

/

hp + hp*

/

naar fase 4 (pot ha)

1b
1c
15a
15b

vochtig-drooggeen

/

hp + hp*+mc+ kmr

/
Fase 3

vochtig-drooggeen

/

hp + hp*+ kmr

/
Fase 3

vochtig-drooggeen

/

hp + hp*+ kmr

/
Fase 3

droog

geen

/

hp + hp*

/
Fase 3

droog

geen

/

hp + hp*

/
Fase 3 overgang

Bijlage 7 Reigersbos. Resultaat inventarisaties grasland

Bijzondere
natuurelementen

Bijzonder
fauna/flora

Cultuurgekende
invasieve historische milieupro
exoten
elementen blemen

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

pantserjuffer,

/

/

/

/

oeverlibel
kraailook, knoopkruid, /

/

/

/

galega in randen
reukgras

/

/

/

actueel beheer

BE

1a
1b
1c
15a

infrastructuur

Beheer

Palen afbakening
maaibeheer
beek - ondergrondse
beek
Palen afbakening
maaibeheer
beek - ondergrondse
beek
Palen afbakening
maaibeheer
beek - ondergrondse
beek
Palen afbakening
maaibeheer
beek - ondergrondse
beek
nee
maaibeheer

15b

niet gekend
niet gekend
niet gekend

Bestrijdingsmidd
elen

niet gekend
niet gekend
niet gekend
niet gekend
niet gekend

maaibeheer

15c

15e

niet gekend

niet gekend
nee

15d

Bemesting

niet gekend
Palen afbakening
maaibeheer
beek - ondergrondse
beek
zitbanken
maaibeheer

niet gekend
niet gekend

niet gekend
niet gekend
niet gekend

/

Bijlage 7 Reigersbos. Resultaat inventarisaties rietland
Beschrijving beheereenheid
relief
beheereenheid
6+11

actueel vegetatietype

standplaats

opp. (ha)
2,2142 vlak

micro-relief
sloten

waterhuishouding kwel
nat
geen

slib &
type kwelindicator
doorzichtigheid sediment BWK
Habitat
/
/
/
hf + mr +se rbbmr

beschrijving vegetatie

actueel beheer

Vegetatiestructu watervegetatie Oever-

samenstelling

aspectbepalende

ur
5% open water
75% Kruidlaag
20% Struiklaag
5% Boomlaag

kruidlaag
Riet en wilgen

soorten KL
Riet, wilgen

Bijzondere

/

vegetatie
/

Bijzondere dier- invasieve

Cultuurhistoris gekende

natuurelemente of
n
/

plantensoorten exoten
/
/

che elementen milieuproblemen
/
/

aspectbepalende
soorten SL
Wilgen

aspectbepalende
soorten BL
Wilgen

Infrastructuur

Beheer

Bemesting Bestrijdings-

nee

middelen
niet gekendniet gekend niet gekend

Bijlage 7 Reigersbos. Resultaat inventarisatiesopen water
Beschrijving beheereenheid

standplaats

actueel vegetatietype
slib & sediment

beheereenheid opp. (ha)

9

waterkolom

0,0912 troebel

12

1,588 helder

BWK

ondergedoken
waterplanten
/

sterke accumulatie
van slib en
ae (eutroof water) + mr
organisch
+sz
materiaal
grotendeels vrij
planten schaars
van slib en
organisch
ae (eutroof water) + mr
materiaal

waterplanten
uit het water
stekend
/

flab (algen)

/

/

actueel beheer

Bemesting

Bestrijdingsmidd Bijzondere dier- of invasieve exoten

Cultuurhistorische

niet gekend
niet gekend

elen
niet gekend
niet gekend

elementen
/
historisch weel

niet gekend
niet gekend

/

beschrijving
drijvende waterplanten

Aspectbepalende houtige opslag
oevervegetatie
riet,braam, grote grauwe wilg,
brandnetel,
grauwe wilg
zomereik
Riet, struweel van wilgen
wilg, rietgras

plantensoorten
Libellen
oeverlibel,

/

/

toestand oever

breedte

volledig natuurlijk

oevervegetatie
4m

70% nee

4m

40% nee

verstoring beperkt
overige natuurljik

/
/

beschaduwing

gekende
milieuprobleme
n
/

Infrastructuur

Bijlage 4 Natuurbeheerplan Reigersbos – overzicht doelen per beheereenheid
Beheer- Oppervlakte NBP type
eenheid (centiare)
1a
2341
2
1b
6250
2
1c
8069
2
2
16360
2
3a
2136
2
3b
10697
2
4
310
2
5
373
2
6
13946
3
7
620
2
8
3180
2
9
912
2
10
773
2
11
8196
3
12
15880
2
13
10820
2
14
1908
3
15a
9977
3
15b
9664
3
15c
5753
3
15d
4543
3
15e
7525
3
16
7921
3
17
584
2
Totaal
148738

Beschrijving toestand anno
2019
grasland
Grasland
Grasland
Gevarieerd inheems loofbos
Jong inheems loofbos
Jong inheems loofbos
Houtkant zwarte els
Verruigd grasland
Recent ontwikkeld rietland
(successie uit grasland)
Houtkant
Verruigd grasland
Eutroof oppervlaktewater
Houtkant
Rietland
Eutroof oppervlaktewater
Gevarieerde dijkvegetatie
(bos, ruigte, grasland)
Houtkant
Grasland
Grasland
Grasland
Grasland
Grasland
Houtkant
houtkant

Doelstelling
Natuurstreefbeeld 6230
Natuurstreefbeeld 6230
Natuurstreefbeeld 6230
Gevarieerd inheems loofbos
Gevarieerd inheems loofbos
Gevarieerd inheems loofbos
Behoud als KLE
Gevarieerd inheems loofbos
Natuurstreefbeeld Rbbmr
Natuurstreefbeeld Leefgebied
soort. vleermuizen
Gevarieerd inheems loofbos
Natuurstreefbeeld aE
Natuurstreefbeeld Leefgebied
soort. vleermuizen
Natuurstreefbeeld Rbbmr
Natuurstreefbeeld aE
Gevarieerde dijkvegetatie (bos,
ruigte, grasland)
Natuurstreefbeeld Leefgebied
soort. vleermuizen
Natuurstreefbeeld 6510
Natuurstreefbeeld 6510
Natuurstreefbeeld 6230
Natuurstreefbeeld 6510
Natuurstreefbeeld 6230
Natuurstreefbeeld Leefgebied.
vleermuizen
Natuurstreefbeeld 6230
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Besluit
van
de
administrateur-generaal
tot
goedkeuring
van
de
toegankelijkheidsregeling voor het bos of natuurgebied Reigersbos gelegen op
het grondgebied van de stad Antwerpen, district Berendrecht
DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS
BESLUIT:

Artikel 1. – Toepassingsgebied
1.1. Deze regeling heeft betrekking op het natuurgebied Reigersbos, op het grondgebied
van de stad Antwerpen, district Berendrecht.
1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de kaart
die is toegevoegd als bijlage.
1.3. Zij is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het kader van het
toezicht of het beheer van het gebied.

Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen
2.1. De toegankelijkheid wordt geregeld door de kaart met bijhorende legende, en de
bijhorende borden in het gebied en aan de ingangen ervan.
2.2. Er zijn geen aangeduide wandelroutes in het gebied.
2.3. Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de beheerder of het
Agentschap voor Natuur en Bos, hierna het Agentschap te noemen, 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, behoudens op de wegen of bij begeleide bezoeken, enkel toegankelijk
van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang.

Art. 3. – Weggebruikers
3.1. De wegen die op de kaart als wandelweg zijn aangeduid, zijn uitsluitend toegankelijk
voor voetgangers, , en voor honden aan de leiband tenzij anders aangegeven.
3.2. De overige wegen die op de 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.

Art. 4. – Watergebruikers
De stilstaande wateren en niet-gecatalogeerde waterlopen en hun oevers die op de kaart
als toegankelijk zijn aangeduid, zijn enkel toegankelijk voor de betreffende categorieën
watergebruikers. De watergebruikers houden rekening met elkaar en mogen de oevers
niet beschadigen.
Het is niet mogelijk te hengelen op het oppervlaktewater.

Art. 5. – Beschermingsvoorschriften
5.1. Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te brengen
aan de infrastructuur of de planten. Het is verboden de dieren te voederen.
5.2. 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. 6. – Aansprakelijkheid bij ongevallen
6.1. De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het Agentschap,
zodat gebeurlijk beroep kan worden gedaan op de polis B.A.
6.2. Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij krachtige wind
of onweer en het betreden van het gebied van een half uur na zonsondergang tot een half
uur voor zonsopgang worden ten stelligste ontraden en zijn op eigen risico, zodat de
beheerder niet kan worden aangesproken voor de vergoeding van de schade.

Art. 7. – Onderrichtingen
Personen die belast zijn met toezicht overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 21
oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu kunnen bezoekers
omwille van de veiligheid, of met het oog op het bewaren van de rust, of de bescherming
van de wilde flora en fauna, onderrichtingen geven. Personen moeten zich gedragen
volgens deze onderrichtingen en kunnen zonodig, desnoods met behulp van de openbare
macht, uit het gebied gezet worden.

Art. 8. – Afwijkingen
De beheerder kan afwijkingen op de artikelen 2 tot en met 5 van deze regeling toestaan,
voor zover het geen activiteiten betreft die door hun aard of omvang schade kunnen
teweegbrengen aan fauna, flora of derden, bedoeld in artikel 2, §2, van het besluit van de
Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen
en de natuurreservaten. De aanvraag tot toestemming moet minstens 35 dagen van
tevoren, schriftelijk of via elektronische drager worden toegezonden aan de beheerder.
Indien het een activiteit betreft die door haar aard of omvang schade kan teweegbrengen
aan fauna, flora of derden dan moet eveneens een toestemming worden gevraagd aan de
beheerder.

Art. 9. – Bekendmaking
9.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
9.2. De gemeente houdt deze regeling ter inzage van de bevolking.

Brussel, ... (datum).

De administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos,

Marleen EVENEPOEL

Vlaams Ministerie van Omgeving
Agentschap voor Natuur en Bos

Besluit van de adjunct-directeur AVES Antwerpen houdende goedkeuring van deel I
verkenning van het natuurbeheerplan “Reigersbos” met registratienummer
NBP/AN/18/0050 te Berendrecht

DE ADJUNCT-DIRECTEUR AVES ANTWERPEN,
Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel
16octies, §1, 1°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2014 betreffende de natuurbeheerplannen en
de erkenning van natuurreservaten, artikel 4;
Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos van 2 mei
2017 houdende delegatie en toewijzing van bevoegdheden, artikel 26, §4, 6°, a);
Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos op 17 december 2019 een aanvraag ontvangen heeft
van Dominique Cornelissen van Landmax voor goedkeuring van deel 1 verkenning van het
natuurbeheerplan “Reigersbos” voor percelen gelegen te Berendrecht;
Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos per brief van 17 januari het ontwerp van deel 1
verkenning van het natuurbeheerplan ontvankelijk en volledig heeft verklaard en het natuurbeheerplan
geregistreerd heeft onder nummer NBP/AN/18/0050;
Overwegende dat de keuze voor een natuurbeheerplan van type 2, 3 in overeenstemming is met de
bepalingen van artikel 16ter, §2, artikel 16quater, artikel 16quinquies en artikel 16sexies van het voormelde
decreet van 21 oktober 1997;
Overwegende dat het agentschap voor Natuur en Bos oordeelt dat de voorgestelde indicatieve
natuurstreefbeelden in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 16septies van het voormelde
decreet van 21 oktober 1997;
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BESLUIT:
Enig artikel. Deel 1 verkenning van het natuurbeheerplan ‘Reigersbos’, gelegen te Berendrecht, en
toegevoegd als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd mits;


De voorgestelde natuurstreefbeelden 6510 & rbbmr kritisch worden getoetst aan de aanwezige
abiotische omstandigheden en dit in samenhang met de toekomstig beoogde waterhuishouding in
het gebied.



Uitwerken van een doordachte afstemming tussen de hoge ambities op het vlak van natte
natuurwaarden en het recreatief medegebruik (o.a. verstoring honden).

Antwerpen,
de adjunct-directeur AVES Antwerpen,

Digitaal ondertekend door Els
Els Wouters
Wouters (Authentication)
2019.03.06 11:25:48
(Authentication) Datum:
+01'00'

Els WOUTERS
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1.

Verkenning

1.1. Voorbeschouwing
Voorliggende nota bevat de verkenningsnota voor het op te maken beheerplan voor het
Reigersbos gelegen in Berendrecht (Antwerpen) met een totale oppervlakte van ongeveer
14,7 ha (GIS-oppervlakte).
Het natuurbeheerplan bevat overeenkomstig het aangepaste natuurdecreet volgende
onderdelen:
1° een beschrijving van de bestaande toestand;
2° een globaal kader voor de ecologische, de sociale en de economische functie;
3° de beheerdoelstellingen,
4° de beheermaatregelen die genomen zullen worden om de beheerdoelstellingen
te realiseren;
5° de wijze waarop de realisatie van de beheerdoelstellingen wordt opgevolgd en
geëvalueerd.
In de praktijk zal onderscheid gemaakt worden tussen de hieronder weergegeven
deelluiken van het beheerplan (cfr. Bijlage 1 van het ontwerp BVR inzake beheerplannen
en reservaten):
Deel 1: Verkenning. Hierin wordt een algemene beschrijving en een globaal kader
voor de ecologische, de sociale en de economische functie weergegeven.
Deel 2: Inventaris. Hierin wordt een meer gedetailleerde beschrijving van de
bestaande toestand weergegeven.
Deel 3: Doelstellingen. Hierin worden de beheerdoelstellingen weergegeven.
Deel 4: Beheermaatregelen. Hierin worden
beheerdoelstellingen te realiseren weergegeven.

beheermaatregelen

om

de

Deel 5: Opvolging. Hierin wordt de wijze waarop de realisatie van
beheerdoelstellingen zal worden opgevolgd en geëvalueerd weergegeven.

de

In tegenstelling met de vroegere werkwijze bij de opmaak van een (bos)beheerplan, wordt
eerst gestart met een verkenningsfase waarin de krijtlijnen van de visie op het beheer van
het gebied worden uitgewerkt (=deel 1). Pas daarna wordt de beschrijving van het terrein
(=deel 2) en de overige delen opgestart.
Voorliggende nota bevat de verkenningsnota voor het op te maken beheerplan.
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1.2. Algemene beschrijving
1.2.1.

Gegevens van de beheerder

De deelnemende eigendommen zijn in eigendom van de Stad Antwerpen. De indiener van
het beheerplan is de stad Antwerpen.
In onderstaande tabel worden de kadastrale percelen aangegeven die deel uitmaken van
het beheerplan.
Gemeente

Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
TOTAAL

Afd.

Sectie

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Kadastrale nr.

Kadastrale
opp. (ha)

301 (deel)
302 (deel)
303
304
305
306
80C (deel)
561A
563A
563B
556A (deel)
554
546D (deel)
542B (deel)

3,19
0,35
0,58
0,82
0,88
0,074
0,092
2,09
0,023
0,98
3,26
0,63
0,70
1,13

14,73 ha

1.3. Indiener van het beheerplan
De beheerder is tevens de indiener van het beheerplan: stad Antwerpen.

1.4. Situering en identificatie van het domein
1.4.1.

Situering op topokaart en orthofoto

Kaart 1 Situering op topokaart
Kaart 2: Situering op orthofoto

Het beheerplangebied is gelegen op het grondgebied van de Stad Antwerpen, district
Berendrecht. Het gehele beheerplangebied is gelegen binnen de haveninfrastructuur en
omgeven door bewoning.

1.4.2.
Geldende plan van aanleg en Ruimtelijk
uitvoeringsplan
1.4.2.1. Gewestplan
Kaart 4: Situering op Gewestplan
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De gewestplanbestemmingen van de verschillende bestanden worden weergegeven op
kaart 4: bestemming volgens het gewestplan. Het beheerplangebied is gekarteerd als
parkgebied. Grenzend aan het beheerplangebied komen buffergebieden voor.

1.4.2.2. Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Het beheerplangebied is gelegen binnen de afbakening van het GRUP: “afbakening
zeehavengebied Antwerpen”, meer bepaald in het deelgebied 6: Opstalvallei. Het
goedgekeurde grafisch plan na instelling van het GRUP haalt aan dat het beheerplangebied
in natuurgebied (overdruk). De relevante bepalingen die betrekking hebben op de
ruimtelijke bestemming natuurgebied zijn de volgende:












Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van
de natuur, het natuurlijk milieu en bos;
Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de ontwikkeling, de instandhouding
en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu, bos en van de
landschapswaarden zijn toegelaten;
In het natuurgebied is de hoofdfunctie natuur. Recreatief medegebruik is een
ondergeschikte functie. Zo kunnen bepaalde zones in het natuurgebied
afgeschermd worden, niet toegankelijk zijn voor het publiek omwille van de
natuurwaarde;
Onder bos wordt begrepen ecologisch beheerd bos zoals bedoeld in het Bosdecreet
in artikel 18 en volgende;
Het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer van het gebied als
natuurgebied is mogelijk. Die infrastructuren zijn onder meer: veekerende rasters,
het bouwen van schuilplaatsen voor dieren die ingezet worden bij het beheer van
het gebied;
Kleinschalige infrastructuur voor het al dan niet toegankelijk maken bestaat onder
meer uit: toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden, wegafsluitingen …
Kleinschalige infrastructuur voor natuureducatie is bijvoorbeeld: informatieborden,
verrekijkers, knuppelpaden, vogelkijkhutten …
Kleinschalige infrastructuur voor recreatief medegebruik is: zitbanken,
picknicktafels, vuilnisbakken …

Met betrekking tot het waterbeheer worden volgende richtlijnen geformuleerd:





Waterbeheersing is een ondergeschikte functie in dit gebied. Voor handelingen
die nodig of nuttig zijn voor het beheersen van overstromingen buiten de natuurlijke
overstromingsgebieden of het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke
overstromingsgebieden
worden
de
stroomgebiedbeheersplannen
en
de
bekkenbeheersplannen als afwegingselement gehanteerd bij de beoordeling van de
vergunningsaanvragen voor bovenvermelde handelingen en inrichtingen.
Bij de inrichting van het gebied wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de
technieken van de natuurtechnische milieubouw. Met ‘technieken van
natuurtechnische milieubouw’ wordt verwezen naar een geheel van technieken die
gebruikt kunnen worden om bij de inrichting (en het beheer) van
infrastructuurwerken (wegen, waterlopen) bestaande natuurwaarden zoveel als
mogelijk te behouden of ze te ontwikkelen of te versterken, en meer algemeen om
te komen tot "milieuvriendelijke" oplossingen voor ruimtelijke ingrepen.
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1.4.3.
Beschermingsstatuut volgens nationale
en internationale wetgeving
1.4.3.1. Nationaal
Kaart 10: Erfgoed

Kaart 10 geeft de bescherming volgens het Onroerend Erfgoeddecreet en het Onroerend
Erfgoedbesluit weer. Enkel de beschermingsstatuten die van kracht zijn worden in
onderstaande tekst behandeld.
Relictzones
Het beheerplangebied is gelegen binnen de relictzone: “Polder van Berendrecht” (R10012).
Het landschap wordt gekarakteriseerd als een vrij open landschap met opvallende
landschappelijke elementen zoals de oude dijk en het park bij het Kasteel Reigershof ook
gekend als het Hof Van Delft. Op beleidsmatig vlak is het wenselijk om de uitbreiding van
de haven en bebouwing tegen te gaan.
Lijnrelict
Er zijn twee lijnrelicten aangeduid binnen het beheerplangebied:



Antitankgracht;
Oude dijk bij Berendrecht

Bescherming volgens de natuurwetgeving
Kaart 5: Beschermingszones

Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)
Het beheerplangebied is niet in VEN-gebied gelegen.
Erkende natuurreservaten
Grenzend aan het beheerplangebied komt ten noordwesten het erkende natuurreservaat
Opstalvallei voor. Dit gebied is in beheer bij Natuurpunt. Dit gebied is er gekomen als
compensatie van de verloren gegane natuurwaarde in het havengebied en zal in de
toekomst nog uitgebreid moeten worden. Belangrijk is dat het inrichtingsplan voor het
opstalvalleigebied aanhaalt dat ingezet moet worden op natte natuurwaarden. Het
beheerplangebied waar deze verkenningsnota betrekking op heeft, is evenwel niet
opgenomen in dit inrichtingsplan. Het kan echter wel richtinggevend zijn. De belangrijkste
doelstelling voor de opstalvallei is het creëren van broedbiotoop voor water- en rietvogels.
Beoogde soorten zijn roerdomp, bruine kiekendief, rietzanger, blauwborst, kuif- en
krakeend.

1.4.3.2. Internationaal
Het beheerplangebied is niet in Vogel- of Habitatrichtlijngebied gelegen.
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1.4.4.

Biologische waarderingskaart

Kaart 6: biologische waarderingskaart (versie 2016)

De verschillende waardevolle tot zeer waardevolle elementen die aanwezig zijn op de
percelen worden weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 1: Biologisch waardevolle en zeer waardevolle biotopen binnen het beheerplangebied

Biologische
waardering*
z

w

Code

Omschrijving

Hf
Mr
Kbq
Sz
Ae
Hp*
K(mr)
Mru
N+alng
Kbp
Lhb
gml

Moerasspirearuigte
Rietland
Bomenrij bestaande uit zomereik
Opslag van allerlei aard
Eutroof water
Soortenrijk permanent cultuurgrasland
Lijnvormige begroeiing bestaande uit rietland
Rietruigte
Aanplant van zwarte els
Bomenrij bestaande uit populier
Populierenbestand
Loofhoutaanplant (exclusief populier)

*z = Biologisch zeer waardevol
w = biologisch waardevol

1.4.5.

Actueel habitat

Kaart 9: habitatkaart (versie 2016)

De verschillende Europees beschermde actuele habitats en Regionaal Belangrijke Biotopen
(rbb) die in het beheerplangebied voorkomen worden in onderstaande tabel weergegeven.
Tabel 2: Aanwezige Europese habitats en rbb

Habitattype
/rbb
6510
Rbbmr

Omschrijving

Laag gelegen schraal hooiland (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)
Regionaal belangrijk biotoop rietland

Habitat 6510 is een habitattype dat verschillende graslandtypes omvat, gaande van
glanshavergraslanden tot grote vossenstaartgraslanden. Deze komen resp. voor op droge
en vochtige bodems en periodiek overstromende bodems. Binnen het beheerplangebied
zijn bijgevolg de meeste potenties voor het grote vossenstaartverbond. Beide types zijn
belangrijke habitats voor broedvogels als kwartelkoning en paapje. De talrijke bloeiende
soorten die erin voorkomen trekken soorten als koninginnepage, bruine vuurvlinder,
dambordje, zwartsprietdikkopje, groot dikkopje, oranje en bruin zandoogje.
Het regionaal belangrijke biotoop rietland (rbbmr) kan gekarakteriseerd worden als sloten,
beken en grachten waarin de rietvegetatie een groot aandeel heeft. Vaak zijn ze als lineair
element aanwezig en worden ze gekarakteriseerd als K(mr), zoals tevens in het
beheerplangebied het geval is.

7

Natuurbeheerplan Reigersbos

1.4.6.

Bodem

De volgende bodemseries komen voor binnen het Reigersbos
Tabel 3: Bodemseries binnen het beheerplangebied

Bodemserie
Udp
OB
Sdp
Sem
Sep
Pdp
Pep
Pfp

Matig gleyige zware kleibodem zonder profiel
Bebouwde zone (antropogene bodem)
Matig natte lemige zandbodem zonder profiel
Natte lemige zandbodem met dikke antropogene humus A horizont
Natte lemige zandbodem zonder profiel
Matig natte lichte zandleembodem zonder profiel
Natte lichte zandleembodem zonder profiel
Zeer natte lichte zandleembodem zonder profiel
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1.5. Bespreking van de vier functies op het
domein
1.5.1.

Ecologische functie

1.5.1.1. Huidige toestand
Het terrein wordt grotendeels gekarakteriseerd als biologisch waardevol of biologisch zeer
waardevol. Er is een ruime differentiatie aan biotopen aanwezig. Een beperkt deel van het
terrein kan aangeduid worden als actueel habitat 6510 (glanshaver- of grote
vossenstaartverbond). Dit is echter nog niet in een gunstige staat van instandhouding.
De aanwezige natuurwaarden omvatten valleibos (populierenbos en elzenbroekbos),
rietland
en
soortenrijke
graslanden.
Daarnaast
komen
er
talrijke
kleine
landschapselementen voor in de vorm van houtkanten, knotbomenrijen, etc. Tot slot zijn
er verschillende ecologisch interessante grachten en waterlopen aanwezig. Momenteel zijn
deze echter nog rechtgetrokken. Daarnaast komen eutrofe wateren voor. De oevers van
deze wateren zijn reeds in een goede ecologische toestand. De zuidelijke talud kan
gekarakteriseerd worden als een aanplant die als hakhout beheerd wordt.
Interessante soorten die waargenomen zijn, zijn verschillende aanwezige iepen op de
taluds. Het terrein wordt daarnaast gekarakteriseerd door de goede broedpopulaties van
met name moerasvogels. De afgelopen jaren werd een monitoringopdracht in het gebied
uitgevoerd voor verschillende soortengroepen. Met name blauwborst heeft de afgelopen
jaren verschillende malen gebroed in de rietvegetatie, alhoewel niet jaarlijks. De rietgors
is tevens een soort die gebonden is aan rietvegetaties. In 2017 werd één territorium
vastgesteld. Langs de grachten in het gebied komen jaarlijks ijsvogels voor, met een zeker
broedgeval in 2017. Voor de krakeend is momenteel enkel de zuidelijke gracht een geschikt
broedbiotoop. De afgelopen jaren werden hier dan ook broedgevallen vastgesteld, m.u.v.
het jaar 2017.
Een soort die gebonden is aan struwelen en bosjes met een niet al te dichte kruidlaag is
de nachtegaal. In 2017 werd één territorium vastgesteld.
Verschillende andere moeras- en watervogels werden de afgelopen jaren waargenomen,
zonder dat er zekerheid was met betrekking tot de broedstatus. Voor de uitgebreide
bespreking van deze soorten verwijzen we naar het monitoringrapport.
Ter hoogte van de zuidelijke dijk zijn momenteel reeds maatregelen genomen in functie
van vleermuizen door het ophangen van vleermuizenkasten. Deze maatregelen zijn tevens
perfect in lijn met de doelstelling om het cultuurhistorisch karakter van het terrein te
bewaren. Vleermuizen prefereren nl. ook bomenrijen, dreven en holtebomen als
verbindingselement en als broedlocatie.

1.5.1.2. Sterktes
Een belangrijke sterkte van de ecologische functie is van beleidsmatige aard. Het terrein
is aangeduid als permanent compensatiegebied voor de uitbreidingen van de Antwerpse
Haven (opgenomen in het natuurcompensatiegebied ‘Opstalvalleigebied’. Bijgevolg geniet
het gebied een hoge juridische bescherming.
Een andere belangrijke sterkte is de differentiatie aan biotopen die voorkomen binnen het
terrein.
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Er komen binnen het gebied verschillende soorten voor die regelmatig onder ziektes te
leiden hebben, zoals de es en verschillende iepensoorten. De meeste bomen in het
Reigersbos zijn echter niet aangetast.
Belangrijk voor de invulling van de ecologische functie zijn de verschillende kleine
landschapselementen zoals houtkanten, knotbomenrijen, etc. Aan dergelijke
landschappelijk structurerende elementen zijn verschillende soorten gebonden zoals dieren
die gebonden zijn aan kleinschalige landschappen, mozaïeklandschappen, dieren van
bosranden en zomen, etc.
Het behoud van het historische landschappelijke karakter van het terrein heeft ervoor
gezorgd dat de kleine landschapselementen behouden zijn gebleven en hebben op deze
manier de ecologische functie van het terrein mee geoptimaliseerd.

1.5.1.3. Zwaktes
Een zwakte voor de ecologische functie zijn de loslopende honden in het gebied.
De aanwezige Zoutebeek
(rechtgetrokken).

is

ingebuisd

en

niet

optimaal

ecologisch

ingericht

1.5.1.4. Bedreigingen
Een belangrijke bedreiging voor glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden heeft
verband met intensivering van de landbouw. Ook al zijn er momenteel geen
landbouwactiviteiten meer in het gebied, toch heeft vermesting in het verleden voor een
gedegradeerde toestand gezorgd. Drainage door het rechttrekken van beken is tevens een
bedreiging.
Beplantingen met populier zijn een bedreiging voor de graslanden, maar zorgen ook voor
een degradatie van broekbossen die in het verleden sterk met populier beplant werden.
De aanwezige broekbossen worden tevens bedreigd door het rechttrekken en inbuizen van
beken in het verleden. Hierdoor treedt een wijziging van de hydrologische condities op en
wordt de natuurlijke dynamiek verstoord.

1.5.1.5. Opportuniteiten
Een belangrijke opportuniteit is om het beheer dat door Natuurpunt wordt uitgevoerd op
een deel van de terreinen die ze in beheer hebben mee te nemen binnen het voorliggende
beheerplan. Begrazing met schapen kan bijgevolg onderzocht worden als mogelijkheid. Tot
2013 werd begrazing met Gallowayrunderen uitgevoerd.
Daarnaast is het een opportuniteit om het goed bewaarde landschappelijke karakter van
het gebied als basis te gebruiken voor de realisatie van de ecologische functie. Het is
bijgevolg een opportuniteit om voor het gebied een bescherming als cultuurhistorisch
landschap aan te vragen. Het is hierbij ook een opportuniteit om dit doen in samenspraak
met de omliggende eigendommen van graaf Le Grelle.
Het is tevens een opportuniteit om de huidige meest natte delen van het gebied in te
richten als rietland of natter broekbos. Dit kan uitgevoerd worden zonder afbreuk te doen
aan de cultuurhistorische KLE’s.
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1.5.2.

Relaties met het beleid

Het gewestplan categoriseert het gebied als parkgebied, met aangrenzend buffergebieden.
Daarnaast haalt het GRUP: “Afbakening zeehavengebied Antwerpen” volgende belangrijke
elementen aan ter bescherming van de ecologische functie binnen de natuurgebieden (de
nieuwe status van het gebied binnen het GRUP):








Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van
de natuur, het natuurlijk milieu en bos;
Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de ontwikkeling, de instandhouding
en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu, bos en van de
landschapswaarden zijn toegelaten;
In het natuurgebied is de hoofdfunctie natuur. Recreatief medegebruik is een
ondergeschikte functie. Zo kunnen bepaalde zones in het natuurgebied
afgeschermd worden, niet toegankelijk zijn voor het publiek omwille van de
natuurwaarde;
Onder bos wordt begrepen ecologisch beheerd bos zoals bedoeld in het Bosdecreet
in artikel 18 en volgende;
Bij de inrichting van het gebied wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de
technieken van de natuurtechnische milieubouw. Met ‘technieken van
natuurtechnische milieubouw’ wordt verwezen naar een geheel van technieken die
gebruikt kunnen worden om bij de inrichting (en het beheer) van
infrastructuurwerken (wegen, waterlopen) bestaande natuurwaarden zoveel als
mogelijk te behouden of ze te ontwikkelen of te versterken, en meer algemeen om
te komen tot "milieuvriendelijke" oplossingen voor ruimtelijke ingrepen.

Het soortenbeschermingsprogramma Antwerpse Haven bundelt 14 specifieke plannen voor
de zogenaamde ‘paraplusoorten’ van de Antwerpse Haven. De wettelijke basis hiervoor is
opgenomen in artikels 24 t.e.m. 27 van het Soortenbesluit. Artikel 27, §1, tweede lid,
bepaalt dat het beschermingsinitiatief betrekking moet hebben op een functionele
ecologische eenheid. Een functioneel ecologische eenheid dient begrepen te worden als
een gebied dat minimaal nodig is voor de instandhouding van een levensvatbare populatie
van een bepaalde soort. Dit impliceert dat een gebied wordt afgebakend waarbinnen een
gebiedsgerichte bescherming van meerdere dier- en plantensoorten zinvol en wenselijk is.
Het Reigersbos kan voor de volgende soorten een functionele ecologische eenheid vormen:
blauwborst, bruin blauwtje, eventueel bruine kiekendief.

1.5.3.

Potenties van het terrein

Het terrein heeft goede potenties om een diversiteit aan biotopen in stand te houden en
verder te ontwikkelen. De belangrijkste potenties van het terrein situeren zich in de
ontwikkeling van natuurwaarden die aan natte terreincondities gebonden zijn, zoals
rietlanden waaraan momenteel reeds verschillende vogelsoorten gebonden zijn. Deze
natuurwaarden kunnen best ontwikkelen in de huidige natte delen van het gebied
(westelijk deel). Andere potentieel belangrijke natuurstreefbeelden zijn broekbossen, natte
graslanden en eventueel struwelen. Het terrein heeft daarnaast goede potenties om
duurzame populaties te herbergen van soorten die aan kleine landschapselementen
gebonden zijn. Het huidige behoud van deze KLE’s betekent ook dat het cultuurhistorisch
landschap nog intact gebleven is, waardoor het terrein ook potenties heeft om een
bescherming als cultuurhistorisch landschap aan te vragen. Bijvoorbeeld dieren van
kleinschalige landschappen, mozaïeklandschappen en dieren van bosranden, mantels en
11
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zomen kunnen een geschikt onderkomen vinden in het terrein. Daarnaast heeft het terrein
goede potenties om een specifiek individueel bomenbeheer uit te voeren. Het beheer van
de verschillende knotbomen die reeds aanwezig zijn, kan uitgebreid worden.

1.5.4.

Visie eigenaars

De visie van de eigenaars gaat uit van het behoud van het cultuurhistorisch landschap met
de knotbomen en bomenrijen. De ecologische functie wordt op deze manier ook
geoptimaliseerd in functie van soorten die aan dergelijke KLE’s verbonden zijn. Denk hierbij
maar aan bijvoorbeeld vleermuizen. Daarnaast gaat de visie ook deels uit van de
ontwikkeling van natuurwaarden die aan nattere terreincondities gebonden zijn. In het
westelijk deel van het beheerplangebied kan op deze manier rietland en broekbos
ontwikkelen.
De integratie met andere doelstellingen zoals de invulling van de sociale functie is
belangrijk in het gebied. Hiertoe wenst de beheerder het terrein in te delen in verschillende
deelgebieden met een verschillend ambitieniveau voor de ecologische functie. De integratie
van de doelstellingen voor de avifauna die vooropgesteld worden in de inrichtingsplannen
voor de Opstalvallei dienen zoveel mogelijk nagestreefd worden.

1.6. Economische functie
1.6.1.

Huidige toestand

De economische functie wordt niet als de belangrijkste beschouwd binnen het gebied. Het
beperkt voorkomen van productiebossen, maakt dat in de huidige toestand enkel de
productie van hout als nevenproduct aangehaald kan worden. Er kan enkel van een
nevenproduct gesproken worden, aangezien houtproductie geen doel op zich is, maar enkel
bekomen wordt door de omvorming naar een meer natuurlijk vegetatietype.

1.6.1.1. Sterktes
Sterke elementen van de economische functie zijn niet gekend. Het is niet mogelijk om
sterk in te zetten op multifunctioneel bosbeheer in functie van een optimale houtproductie.

1.6.1.2. Zwaktes
De economische functie kan moeilijk geoptimaliseerd worden.

1.6.1.3. Bedreigingen
De belangrijkste bedreiging voor de economische functie is dat deze quasi niet ingevuld
kan worden.

1.6.1.4. Opportuniteiten
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De enige opportuniteit ter optimalisatie van de economische functie kan volgen uit het
recreatief medegebruik en de invloed hiervan op lokale horeca.

1.6.2.

Relaties met het beleid

Relaties met verschillende beleidsinstrumenten zijn niet van toepassing.

1.6.3.

Potenties van het terrein

Potenties om de economische functie te optimaliseren zijn nihil.

1.6.4.

Visie eigenaars

De economische functie van het terrein wordt als minder belangrijk beschouwd.

1.7. Sociale functie
1.7.1.

Huidige toestand

Momenteel is het terrein toegankelijk voor voetgangers op de openbare wegen. Honden
zijn aangelijnd toegestaan op de openbare wegen.

1.7.1.1. Sterktes
Het terrein is zeer belangrijk voor de invulling van de sociale functie. Het is het enige
toegankelijke natuurgebied in de buurt voor de inwoners van Berendrecht, vooral in
combinatie met het gebied De Zouten.
De recreatieve elementen zijn sterk uitgebouwd, met zitbanken, infopanelen, etc.
De knotbomen zorgen voor een extra landschappelijk belevingselement. Daarnaast is de
historische perceelstructuur nog duidelijk herkenbaar. Deze heeft er mede voor gezorgd
dat de verschillende kleine landschapselementen behouden zijn gebleven.
Het terrein wordt, in combinatie met het gebied De Zouten, frequent gebruikt voor het
wandelen met honden.

1.7.1.2. Zwaktes
Honden lopen vaak niet aan de leiband in het gebied, hetgeen storend kan zijn voor
wandelaars zonder honden.
Het natte karakter van bepaalde terreindelen zorgt voor een suboptimale recreatieve
beleving op deze plaatsen.

1.7.1.3. Bedreigingen
13
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Bedreigingen van de sociale functie zijn niet van toepassing.

1.7.1.4. Opportuniteiten
Het terrein biedt goede opportuniteiten om ingedeeld te worden in verschillende zones
naargelang de mate van recreatief medegebruik (zie ook invulling van de drie functies)
Daarnaast biedt het terrein goede opportuniteiten om als lokaal wandelgebied voor de
inwoners van Berendrecht door te gaan.
Een opportuniteit kan zijn om de natte delen van het terrein toegankelijk te maken via een
planken- of vlonderpad.

1.7.2.

Relaties met het beleid

Volgens het gewestplan is het gebied gekarteerd als parkgebied. Het GRUP: “Afbakening
zeehavengebied Antwerpen” duidt het gebied aan als natuurgebied.

Daarnaast haalt het GRUP “Afbakening zeehavengebied Antwerpen” volgende belangrijke
elementen aan in verband met de sociale functie:




Kleinschalige infrastructuur voor het al dan niet toegankelijk maken bestaat onder
meer uit: toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden, wegafsluitingen …
Kleinschalige infrastructuur voor natuureducatie is bijvoorbeeld: informatieborden,
verrekijkers, knuppelpaden, vogelkijkhutten …
Kleinschalige infrastructuur voor recreatief medegebruik is: zitbanken,
picknicktafels, vuilnisbakken …

1.7.3.

Potenties van het terrein

Het terrein heeft goede potenties om het recreatieve aspect te optimaliseren in combinatie
met het gebied De Zouten dat momenteel reeds in hoofdzaak voor sociale doeleinden
ontwikkeld is. Het terrein heeft ook goede potenties om ook de nattere delen toegankelijk
te maken door middel van een planken- of vlonderpad.

1.7.4.

Visie eigenaars

Voor de beheerder is het van cruciaal belang dat het gebied vlot toegankelijk blijft voor de
buurtbewoners. Het aanduiden van locaties voor recreatieve infrastructuur en een geschikt
onderhoud maakt hiervan deel uit. Daarnaast wenst de beheerder zones in het gebied aan
te duiden waar de ecologische doelstellingen afgestemd moeten zijn op het recreatief
medegebruik. In deze zones dient een lager ambitieniveau voor de ecologische functie
gerealiseerd te worden.

1.8. Landschappelijke functie
14
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1.8.1.

Huidige toestand

1.8.1.1. Sterktes

In de eerste plaats wordt de waarde van beheerplangebied bepaald door een erg gave
historische landschapsstructuur.
-

-

Een bepalend element daarin is de perceelstructuur, afgebakend met grachten en
begeleidende houtige lineaire landschapselementen.
Langs de zuidkant werd de historische dijk (‘Ouden Dyk’ op Ferrariskaart)
opgehoogd. Langs deze dijk ligt een oppervlaktewater dat 2 historische ‘welen’,
gevormd door dijkdoorbraken verbindt. Ook deze ‘welen’ of ‘wielen’ zijn reeds op
de ferrariskaart te zien.
Het beheerplangebied werd niet aangetast door bebouwing of aanleg van wegen.
Hoewel het historische landgebruik als cultuurgrond in bewinning (akker, weiland)
is weggevallen, heeft het grootste deel van het landschap zijn openheid behouden
door een meer extensief hooilandbeheer. Vooral langs de Oostkant wordt zo het
historische beeld erg benaderd.

Het beheerplangebied bevat een hoge dichtheid aan houtig erfgoed in de lineaire
landschapselementen.
-

-

Aspectbepalend zijn bomenrijen die de historische percelering volgen. Vooral langs
de oostkant zijn deze nog in belangrijke mate intact. Deze dubbele bomenrijen
bestaan in hoofdzaak uit zomereik die reeds tot hogere diameterklassen is
uitgegroeid. De gemiddelde diameter situeert zich in de klasse 70-80cm.
Erg waardevol in dit beheerplangebied is ook de aanwezigheid van vele knoteiken.
Op plaatsen staan deze individueel gemengd tussen opgaande eiken, lokaal staan
deze ook in dreefverband of solitair.

De gaafheid van het beheerplangebied en zijn directe omgeving, als kleinschalig
cultuurlandschap langs een polderdorp, is binnen een ruimere periferie erg uniek. Naar de
noord- en oostkant toe ligt er de eigendom van Graaf Le Grelle die een ruimtelijk geheel
vormt met het beheerplangebied en tevens vele waardevolle elementen bevat. Een
bijzondere vermelding is er ook voor de oude dorpsdijk die naar het oosten toe loopt.
Belangrijk om mee te geven is dat het GRUP: “afbakening zeehavengebied Antwerpen” er
voor gezorgd heeft dat het beheerplangebied bestendigd werd als open ruimte binnen de
gewestplanbestemming natuurgebied en de aanduiding als VEN. In die zin is de
mogelijkheid dat havenuitbreiding deze landschapsstructuur nog zou aantasten
uitgesloten. Het behoud van de aanwezige erfgoedwaarden behoudt binnen deze context
alle kansen.

1.8.1.2. Zwaktes

-

Tot zo’n 15 jaar geleden kwam Es veelvuldig voor binnen de opgaande bomenrijen
in dit landschap. Actueel is Es echter grotendeels uit het landschapsbeeld
verdwenen. De belangrijkste verklaring ligt hoogstwaarschijnlijk in de aantasting
door de essenziekte (Chalara fraxinea). Actueel wordt er nog geen plantsoen van
Es verdeeld dat resistentie of tolerantie heeft tegen de essenziekte;
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-

-

-

Langs de westkant is de historische openheid van het landschap ten dele verloren
gegaan door kleinschalige bebossingen en ontwikkeling van rietland. Belangrijk
daarin is dat dit niet ten koste is gegaan van de historische perceelstructuur;
Het historische landgebruik dat zorgde voor een eeuwenlange instandhouding van
het landschapsbeeld wordt actueel niet meer uitgevoerd. Dat maakt dat een goede
beheerplanning noodzakelijk is om continuïteit te geven aan onrendabele werken
als het ruimen van grachten, knotten van bomen, maaien van kleinschalige
hooilandjes, etc.
De hydrologie van het beheerplangebied is in zekere mate verstoord ten opzichte
van de historische context. In de eerste plaats is dit het gevolg van de ontwikkeling
van de haven (o.a. het aanpalende Delawaidedok). Ook de toename van meer
vochtminnende vegetatie (met name riet) in het westen van het projectgebied en
de vitaliteitsproblemen van het oude bomenbestand in deze zone lijkt op vernatting
te duiden. Tenslotte is het ook zo dat de Dorpsbeek zijn historische traject volledig
verloren heeft. Actueel ligt er een inbuizing die middels een persleiding tegen de
natuurlijke stroomrichting in voor afwatering zorgt. De visuele impact van deze
inbuizing is echter beperkt.

1.8.1.3. Bedreigingen

-

-

Een niet geschikt instandhoudingsbeheer van de knoteiken kan leiden tot
degradatie van dit houtig erfgoed;
Het uitblijven van beheer in bepaalde zones zou kunnen leiden tot natuurlijke
successie (verbossing) waarbij erfgoedwaarden vervagen en er een natuurlijke
ontwikkeling optreedt;
Ondoordachte aanpassingen aan de hydrologie van het gebied zouden kunnen
leiden tot degradatie van bepaalde erfgoedwaarden.

1.8.1.4. Opportuniteiten
-

-

-

-

De intacte historische structuur en de hoge dichtheid aan erfgoedwaarden maakt
dat een bescherming als cultuurhistorisch landschap tot de mogelijkheden behoort.
Deze context geeft optimale kansen tot het deskundig behoud van het aanwezige
erfgoed;
Het opstellen van een natuurbeheerplan zorgt er voor dat er gezocht kan worden
naar een symbiose tussen natuurbeheer en/of -ontwikkeling en het behouden en
intact houden van de historische landschapsstructuur. Zowel met betrekking tot de
hooilanden, het houtige erfgoed als het oppervlaktewater zijn er goede potenties;
Op locaties waar de lineaire houtige elementen de laatste decennia verdwenen zijn,
bestaat er de opportuniteit deze opnieuw aan te leggen;
Er bestaat de mogelijkheid het beheer van de knoteiken, dat actueel uit bedrijf is,
opnieuw te hernemen. Een maatregel die zowel op het niveau van het
landschapselement als op het niveau van de individuele boom bekeken kan worden.
Er bestaat de mogelijkheid de ingebuisde Dorpsbeek die door het gebied loopt
opnieuw bovengronds te leggen. Eventueel kan het historische grachtenstelsel
hiertoe dienen. Verdere studie is evenwel nodig om de historische relevantie en de
eventuele gevolgen te onderzoeken.

1.8.2.

Relaties met het beleid

Op vlak van beleidsrelaties zijn er zowel links te trekken met het Onroerend Erfgoeddecreet
en –besluit als met de wetgeving op de ruimtelijke ordening.

16

Natuurbeheerplan Reigersbos
Erfgoedwetgeving
Relictzones
Het beheerplangebied is gelegen binnen de relictzone: “Polder van Berendrecht” (R10012).
Het landschap wordt gekarakteriseerd als een vrij open landschap met opvallende
landschappelijke elementen zoals de oude dijk en het park bij het Sterrenhof. Op
beleidsmatig vlak is het wenselijk om de uitbreiding van de haven en bebouwing tegen te
gaan.
Lijnrelict
Er zijn twee lijnrelicten aangeduid binnen het beheerplangebied:



Antitankgracht;
Oude dijk bij Berendrecht

Ruimtelijke Ordening
Het GRUP: “Afbakening zeehavengebied Antwerpen” haalt volgende belangrijke elementen
aan ter bescherming van de landschappelijke functie binnen de natuurgebieden (de nieuwe
status van het gebied binnen het GRUP):
Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de ontwikkeling, de instandhouding en
het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu, bos en van de landschapswaarden zijn
toegelaten;
Een laatste instrument dat niet onmiddellijk gekoppeld is aan een juridische bescherming
zit verscholen in de inrichtingsvisie voor het Opstalvalleigebied. Op dit inrichtingsplan zijn
de historische graslanden en KLE’s opgenomen als te behouden.
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1.8.3.

Potenties van het terrein

Het terrein heeft zeer optimale potenties om de ecologische doelstellingen, die de belangrijkste zijn in een natuurbeheerplan, te verweven
met de instandhouding van het cultuurhistorisch landschap. Daarnaast heeft het terrein potenties om na indiening van het natuurbeheerplan
een gemotiveerd verzoek tot bescherming als landschap in te dienen. De potenties hiertoe gaan verder dan het globaal kader en kunnen
geoptimaliseerd worden door het meenemen van de aanpalende percelen met ‘erfgoedwaarde’.
Daarnaast heeft het terrein potenties om de landschapsstructuur verder te herstellen met de lineaire elementen die in de huidige toestand
verloren zijn gegaan.
Tot slot zijn er goede potenties om de erfgoedwaarden van het terrein te koppelen aan ecologische doelstellingen door het optimaliseren
van het leefgebied van bepaalde doelsoorten die aan de KLE’s gebonden zijn.

18

1.8.4.

Visie eigenaars

De eigenaar wenst maximaal in te zetten op het verweven van de natuur- en
erfgoedwaarden van het gebied. Voor de erfgoedfunctie worden specifieke
beheerdoelstellingen uitgewerkt, met het oog op het nemen van instandhoudings- en
herstelmaatregelen en het bekomen van een bescherming als cultuurhistorisch landschap.
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1.9. Globaal kader
Het globaal kader beschrijft op hoofdlijnen de volgende aspecten:
1° de invulling van de vier functies van het terrein en de differentiatie ervan over het
terrein;
2° de gewenste natuurstreefbeelden en/of doelen voor soorten die men op lange termijn
voor
het
terrein
wil
bereiken.
Hierbij
gebeurt
een
toetsing
aan
de
instandhoudingsdoelstellingen en, indien van toepassing, aan het managementplan Natura
2000, vermeld in artikel 48 van het decreet, het natuurrichtplan, het
soortenbeschermingsprogramma en een beheerregeling, zoals vermeld in artikel 28 van
het Soortenbesluit van 15 mei 2009;
3° het ambitieniveau voor de realisatie van de beheerdoelstellingen van de ecologische
functie (type één, type twee, type drie of type vier) en het voornemen voor het terrein of
een gedeelte ervan de erkenning als natuurreservaat aan te vragen;
4° de doelstellingen in het kader van het beschermingsstatuut overeenkomstig het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.
Het globaal kader kan opgesteld worden voor een ruimer gebied dan de effectief
ingebrachte percelen in eigendom of beheer, indien dit nuttig is voor een betere
ecologische onderbouwing van de gemaakte keuzes.
In onderhavig natuurbeheerplan wordt geen ruimer globaal kader afgebakend dan de
deelnemende percelen.

1.10. Invulling van de vier functies op het
terrein
Kaart 14: Verdeling van de twee types

Het terrein wordt in twee delen ingedeeld, afhankelijk van het belang van de sociale
functie. In het gedeelte van het terrein waar in hoofdzaak op ecologische doelstellingen
wordt ingezet, streven we een hoog ambitieniveau na (type 3). Daarnaast is het terrein
van groot belang voor de invulling van de sociale functie. Voor de inwoners van
Berendrecht is het terrein, in combinatie met het gebied De Zouten, het enige toegankelijke
terrein in de directe omgeving. Daartoe is het belangrijk om in ecologisch minder
belangrijke delen van het terrein sterk in te zetten op de sociale functie. In deze delen
streven we een ambitieniveau horend bij een type 2 natuurbeheerplan na.
De ecologische functie wordt ingevuld door het realiseren van natuurstreefbeelden. Het
terrein is hierbij vooral belangrijk voor het realiseren van natuurwaarden op natte bodems,
zoals rietlanden, moerassen, natte graslanden, vallei- en moerasbossen, etc. Daarnaast
zorgt een uitbreiding en het in stand houden van het knotbomenbeheer niet enkel voor
een optimaal bomenbeheer, maar ook voor de realisatie van ecologische doelstellingen.
De sociale functie wordt ingevuld door het plaatsen van banken, het onderhouden van
wandelpaden en door het realiseren van educatieve doelstellingen via het plaatsen van
infopanelen. Daarnaast kunnen geleide wandelingen in het gebied georganiseerd worden.
De economische functie is minder belangrijk voor het terrein. Deze zal enkel vorm krijgen
door het optimaal vermarkten van beheerresten.
De invulling van de landschappelijke functie is geïntegreerd in de invulling van de
ecologische functie. Belangrijk voor de invulling van de landschappelijke functie is dat de
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1.11. Gewenste
natuurstreefbeelden
doelen voor soorten

historische

en/of

Kaart 6: Biologische Waarderingskaart (versie 2)
Kaart 8: Potentieel Natuurlijke vegetatie
Kaart 9 Habitatkaart (versie 2016)
Kaart 12: Natuurstreefbeelden

1.11.1.

Algemeen kader

In het beheerplan zal worden aangegeven welke percelen ook in de toekomst ingebracht
zullen worden als percelen waar gestreefd kan worden naar natuurdoeltypes. Dit zal het
resultaat zijn van het verdere werk, waarbij o.m. het actualiseren van de BWK/natuurtypes
en het overleg met de eigenaar sturend zal zijn voor een visie rond percelen die bijkomend
omgevormd zullen kunnen worden naar een natuurdoeltype.
In eerste instantie dient op terrein te worden nagegaan of de inkleuring van de Biologische
waarderingskaart en habitatkaart correct is, en / of de natuurwaarde hier kan versterkt /
geoptimaliseerd worden in functie van die inkleuring.
Bepalend in de keuze van de natuurstreefbeelden zijn verschillende elementen belangrijk.
In het algemeen bepalen de abiotische condities bij afwezigheid van beheer welk
natuurtype/climaxvegetatie zich zal ontwikkelen. De kaart met de Potentieel Natuurlijke
vegetatie geeft weer welk bostype er zich zal ontwikkelen bij natuurlijke verbossing. Er
wordt op deze manier een relatie gelegd tussen het bodemtype en het natuurlijk bostype.
Binnen een beperkt deel van het beheerplangebied wordt aangegeven dat de potentieel
natuurlijke vegetatie een natte variant van het eiken-beukenbos is.
De belangrijkste bron bij de keuze van de natuurstreefbeelden is het reeds uitgevoerde
studiewerk voor de inrichting van de opstalvallei. Er zijn reeds studies uitgevoerd rond de
ecohydrologie en er werden inrichtingsplannen opgemaakt voor de eerste en tweede fase
van de inrichting van de opstalvallei. Deze plannen werden opgemaakt voor vergelijkbare
gebieden op vlak van ecologisch potentieel en abiotiek en zijn bijgevolg richtinggevend
voor de bepaling van de natuurstreefbeelden en doelsoorten in het Reigersbos.

1.11.2.
Visie gewenste natuurstreefbeelden om
op lange termijn te bereiken
1.11.2.1.

Visie gewenste natuurstreefbeelden vegetatie

Een eerste terreinscreening geeft aan dat er reeds voor verschillende Europees
beschermde habitattypes en regionaal belangrijke biotopen goede potenties aanwezig zijn.
De habitatkaart geeft aan dat actueel habitat 6510 reeds in gedegradeerde vorm voorkomt.
We merken echter op dat op deze locatie het rietland zich aan het uitbreiden is. Daarnaast
komen verschillende graslanden voor die botanisch nog niet goed ontwikkeld zijn
(beheereenheid 15). Mits er een overstromingsregime ingesteld kan worden, zijn er echter
wel goede potenties om habitat 6510 te ontwikkelen. Binnen beheereenheid 3b is
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momenteel een elzenbroekbos aanwezig dat onder droogtestress te lijden heeft. Gezien de
mogelijkheid om een overstromingsregime in te stellen is er wel een goede mogelijkheid
om het rietland binnen beheereenheid 6 uit te breiden tot binnen beheereenheid 3b.
Beheereenheid 11 heeft dan weer goede potenties om habitat 91E0 te ontwikkelen. De
waterplas binnen beheereenheid 12 kan ontwikkelen tot habitat 3150. Omliggend kan het
rietland verder uitgebreid worden.
Kaart 12 geeft de natuurstreefbeelden weer. Samengevat zal over +/- 8,28ha een
natuurstreefbeeld ontwikkeld worden. Dit komt neer op 56,22% van het totale
beheerplangebied.

1.11.2.2.
Visie gewenste natuurstreefbeelden voor soorten:
riet- moeras- en watervogels
In het vernieuwde natuurdecreet en meer bepaald binnen het uitvoeringsbesluit met
betrekking tot de opmaak van natuurbeheerplannen wordt aandacht besteed aan het
specifiek beheren in functie van doelsoorten. Voor vele gebieden zijn de
managementplannen 1.0 richtinggevend om te bepalen voor welke doelsoorten er
maatregelen genomen kunnen worden. Gezien de ligging van het Reigersbos buiten
Habitat- en Vogelrichtlijngebied is een dergelijk managementplan niet voorhanden. Wel
zijn er studies uitgevoerd waarbinnen inrichtingsplannen werden opgemaakt en een
gewenst eindbeeld voor de Opstalvallei werd aangegeven. Belangrijk hierbij is dat het
ruimere gebied rond het Reigersbos aangeduid is voor de ontwikkeling van natte
natuurwaarden, waaraan ook specifieke soorten zijn gebonden.
Met name voor soorten als rietzanger, rietgors, blauwborst, krakeend, kuifeend, ijsvogel
en nachtegaal kunnen maatregelen genomen worden. Dit zijn allen moerasvogels en
overwinterende vogels van open water die regelmatige in moerassige biotopen tot broeden
komen. Rietgors en blauwborst zijn tevens broedvogels van structuurrijke gebieden met
wat meer struweel. De nachtegaal valt tevens onder deze laatste categorie, maar komt
ook in gesloten bossen tot broeden.

1.12. Ambitieniveau
Kaart 14: Verdeling van de twee types

Onderhavig natuurbeheerplan kan getypeerd worden als een combinatie van een type 2
en type 3 natuurbeheerplan. Conform Art. 16 van het Natuurdecreet betekent dat voor het
gedeelte van het beheerplangebied waar type 2 wordt nagestreefd over minstens 25% van
deze oppervlakte een natuurstreefbeeld gerealiseerd wordt. Hetzelfde artikel van het
Natuurdecreet bepaalt dat voor het gedeelte van het beheerplangebied waar type 3 wordt
nagestreefd er in principe 100% natuurstreefbeelden gerealiseerd dienen te worden.
Evenwel is er de mogelijkheid om voor 10% van de oppervlakte een afwijking aan te
vragen. Deze afwijking wordt aangevraagd in functie van het behoud van wandelpaden en
overige recreatieve infrastructuur die aanwezig is in het gedeelte waar type 3 wordt
nagestreefd. We denken hierbij aan locaties voor zitbanken en infopanelen, etc. Een
natuurstreefbeeld kan hier nl. niet gerealiseerd worden.
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1.13. Werkplan inventarisatie
Kaart 13: Indeling in beheereenheden

In dit hoofdstuk wordt een omschrijving en motivering gegeven van de uit te voeren
inventarisatie van de aanwezige natuurwaarden. Hiervoor gelden de volgende regels:
1° het terrein moet worden ingedeeld in beheereenheden en per beheereenheid wordt een
standaardfiche ingevuld;
2° indien de standaardfiche, vermeld in punt 1°, niet voldoende informatie geeft om de
beheerdoelstellingen te kunnen formuleren, is een bijkomende inventarisatie nodig voor
bepaalde beheereenheden, vegetaties of indicatoren. In dit geval moet de hierbij te volgen
methode worden vastgesteld.
Kaart 13 geeft de indeling in beheereenheden weer. Een beheereenheid wordt afgebakend
op basis van een groepering van percelen waarop een gelijkaardig natuurtype op aanwezig
is of nagestreefd wordt en waarbinnen een gelijkaardig beheer gevoerd wordt.
Voor de inventarisatie wordt voorgesteld volgende gegevens te verzamelen:
1° een overzichtskaart van de indeling van het terrein in beheereenheden;
2° per beheereenheid wordt een standaardfiche ingevuld volgens technische richtlijnen
voor het opmaken van een natuurbeheerplan.
3° Er wordt tevens een fiche voor de kwaliteitsbeoordeling van de Europees te beschermen
habitats ingevuld, waar deze aanwezig zijn.
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1.14. Bekendmaking consultatie
De aankondiging van de consultatie zal gebeuren door publicatie in minstens één regionale
krant en via een aankondiging in de stedelijke informatiekanalen.
Het beheerplan zal gedurende de consultatieperiode ter inzage liggen op volgende locatie:

Stad Antwerpen
Francis Wellesplein 1
2018 ANTWERPEN

Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Antwerpsebaan 140
2040 Berendrecht-Antwerpen

ANB-Antwerpen
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2.

Bijlagen

2.1. Bijlage 1: Kaarten
Kaart 1: Situering op topografische kaart
Kaart 2: Situering op orthofoto
Kaart 3: Kadastraal plan
Kaart 4: Gewestplan
Kaart 5: Beschermingszones
Kaart 6: BWK (versie 2)
Kaart 7: Bodemkaart
Kaart 8: Potentieel Natuurlijke vegetatie
Kaart 9: Habitatkaart
Kaart 10: Erfgoed
Kaart 11: Waterlopen en overstromingsgevoelige gebieden
Kaart 12: Natuurstreefbeelden
Kaart 13: Indeling in beheereenheden
Kaart 14: Verdeling van de twee types
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