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1 Identificatie van het bos 

1.1 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 
 

Callebeek-Terlocht is gelegen op het grondgebied van de gemeente Hemiksem. Het bestaat 
uit 2 ruimtelijk te onderscheiden deelgebieden die beiden eigendom zijn van de gemeente 
Hemiksem (Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem). Het gehele gebied is 20,511 ha groot. 
 
Het eerste deelgebied Terlocht is gelegen tussen de Heemsdaalstraat in het noorden, de 
Antwerpse Steenweg in het oosten, de Callebeekstraat in het zuiden en de Scheldeboord in 
het westen. Dit deelgebied bestaat nog eens uit 2 delen, namelijk een deel met visvijver, het 
eigenlijke Terlocht en een deel die de vogelput wordt genoemd. Beide delen, Terlocht en de 
vogelput werden op 6 juni 2001 door de gemeente gekocht van graaf de la Motte - 
Montgoubert Yves. 
 
Het tweede terrein Callebeek, gelegen tussen de Callebeekstraat in het noorden, de 
Provinciale Steenweg in het oosten, de Scheldestraat in het zuiden en de Scheldeboord in 
het westen werd eigendom van de gemeente op 10 maart 2000. Vorige eigenaar was 
mevrouw weduwe Paul de Brouchoven de Bergeyck - de Caters Renée. 
 
Het eigenlijke bosbeheerplan heeft betrekking op de kadasterpercelen van de vogelput (187 
F2, een deel van 187 G2 en een deel van 217 B2) en deze van Callebeek (210 E2, 215 F, 
216 A, een deel van 217 B2, 221 Y, 224 H, 225 T, 226 D2, 227 D10, 227 W8, 229 E, 229 F, 
230 C, 231C, 231 D, 231 E, 231 F, 231 G, 231 H en 231 M). Echter daar Terlocht, 
kadasterpercelen 159 C, 160 D, 161 A, 162 G6, een deel van 217 B2 en een deel van 187 
G2 ook tot het geheel behoort, maar niet als bos aanzien wordt, wordt dit toch mee 
opgenomen in dit beheerplan. Het geheel wordt namelijk beheerd door de gemeente 
Hemiksem en de gemeente staat in voor de opmaak van het bosbeheerplan voor de 
betreffende percelen. 
 
Het beheerplan wordt ingediend door het gemeentebestuur Hemiksem. 
 
Er gelden geen persoonlijke of zakelijke rechten op Callebeek-Terlocht. 

1.2 Kadastraal overzicht 
In onderstaande tabel (Tabel 1) worden de kadastrale gegevens van de kadastrale leger 
2012 weergegeven (zie ook bijlage 1). Het bos bestaat uit 5 bestanden (1a, 1b, 2a, 2b en 2c). 
De andere bestanden 2d, 2e, 3a en 3b vallen niet onder het bosdecreet maar maken wel 
integraal deel uit van het park. Kaart 1 geeft dit weer.  
 
De bosbestanden beslaan in totaal een oppervlakte van 138 775m² of 13,88 ha. Omdat de 
grenzen van de bosbestanden niet overeen stemmen met deze van de kadasterpercelen 
wordt er gewerkt met oppervlaktes bekomen uit gisberekeningen (in het blauw weergegeven) 
en niet met deze uit de kadastrale leggen (zwart weergegeven). 
 
 

                                                      
1 Oppervlakteberekening uit GIS. 

Adres Perceel Aard Afdeling Sectie Kadasternr. Grootte 
(m²) Bestand  Eigenaar 

Bosbestand 1a (Bosdecreet van toepassing) 
KALBEEK WOESTE GR. Hemiksem C 187 F2   (deel) 8 137 1a gemeente 
KALBEEK WOESTE GR. Hemiksem C 187 G2   (deel) 17 599 1a gemeente 
CALLEBEEKSTR BOUWLAND Hemiksem C 217 B2   (deel) 975 1a gemeente 
Deel openbare weg - - - deel 2 033 1a gemeente 

1a 28 744  
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Adres Perceel Aard Afdeling Sectie Kadasternr. Grootte 
(m²) Bestand  Eigenaar 

Bosbestand 2a (Bosdecreet van toepassing) 

KALBEEK WOESTE GR. Hemiksem C 210 E2 
30 042 
26 472 

2a gemeente 

KALBEEK GROEVE Hemiksem C 229 F 
6 469 
6 818 

2a gemeente 

KALBEEK GROEVE Hemiksem C 230 C 
9 435 
9 616 

2a gemeente 

KALBEEK WEILAND Hemiksem C 231 M 
14 680 
14 024 

2a gemeente 

KALBEEK WEILAND Hemiksem C 231 L 29 2a gemeente 

SCHELDESTR +27 GARAGE Hemiksem C 231 E 
15 
37 

2a gemeente 

SCHELDESTR +27 GARAGE Hemiksem C 231 F 
17 
19 

2a gemeente 

SCHELDESTR +27 GARAGE Hemiksem C 231 G 
17 
18 

2a gemeente 

SCHELDESTR +23 GARAGE Hemiksem C 231 H 
17 
16 

2a gemeente 

SCHELDESTR +23 GARAGE Hemiksem C 231 C 34 
16 

2a gemeente 

SCHELDESTR +23 GARAGE Hemiksem C 231 D 
15 
15 

2a gemeente 

SCHELDESTR +23 GARAGE Hemiksem C 229 E 
50 
17 

2a gemeente 

SCHELDESTR +19 GARAGE Hemiksem C 227 L9 
17 
19 

2a gemeente 

SCHELDESTR +19 GARAGE Hemiksem C 227 W8 
12 
13 

2a gemeente 

SCHELDESTR WEILAND Hemiksem C 
227 D10 
(deel) 1 885 2a gemeente 

KALBEEK WEILAND Hemiksem C 
226 D2   
(deel) 

5 971 2a gemeente 

PROV. STWG GROEVE Hemiksem C 225 T     (deel) 1 425 2a gemeente 

PROV. STWG GROEVE Hemiksem C 
224 H     
(deel) 

1 069 2a gemeente 

CALLEBEEKSTR WEILAND Hemiksem C 
221 Y     
(deel) 

1 861 2a gemeente 

CALLEBEEKSTR BOUWLAND Hemiksem C 
216 A     
(deel) 1 525 2a gemeente 

CALLEBEEKSTR GROEVE Hemiksem C 215 F     (deel) 11 148 2a gemeente 

CALLEBEEKSTR BOUWLAND Hemiksem C 
217 B2   
(deel) 

222 2a gemeente 

2a 82 235  

Adres Perceel Aard Afdeling Sectie Kadasternr. Grootte 
(m²) Bestand  Eigenaar 

Bosbestand 2b (Bosdecreet van toepassing) 

CALLEBEEKSTR 197 NOODWONING Hemiksem C 215 D 
850 
951 

2b 
Igean 
(kadaster) 

CALLEBEEKSTR GROEVE Hemiksem C 215 F     (deel) 302 2a gemeente 
    2b 1 253   
 

Bosbestand 1b (Bosdecreet van toepassing) 
KALBEEK WOESTE GR. Hemiksem C 187 F2   (deel) 1 082 1b gemeente 
KALBEEK WOESTE GR. Hemiksem C 187 G2   (deel) 14 074 1b gemeente 

1b  15 156  
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Bosbestand 2c (Bosdecreet van toepassing) 
SCHELDESTR WEILAND Hemiksem C 227 D10 (deel) 1 116 2c gemeente 
KALBEEK WEILAND Hemiksem C 226 D2   (deel) 4 367 2c gemeente 
PROV. STWG GROEVE Hemiksem C 225 T     (deel) 1 423 2c gemeente 
PROV. STWG GROEVE Hemiksem C 224 H     (deel) 2 236 2c gemeente 
CALLEBEEKSTR BOUWLAND Hemiksem C 217 B2  (deel) 46 2c gemeente 
CALLEBEEKSTR WEILAND Hemiksem C 221 Y     (deel) 2 181 2c gemeente 

2c 11 369  

Som Bosopp  138 775 = 13,88 ha 

   

Bestand 2d  
CALLEBEEKSTR BOUWLAND Hemiksem C 217 B2  (deel) 2 311 2d gemeente 
CALLEBEEKSTR WEILAND Hemiksem C 221 Y    (deel) 940 2d gemeente 
    2d 3 251   
Bestand 2e 
CALLEBEEKSTR BOUWLAND Hemiksem C 216 A    (deel) 233 2e gemeente 
CALLEBEEKSTR GROEVE Hemiksem C 215 F     (deel) 1 187 2e gemeente 
CALLEBEEKSTR BOUWLAND Hemiksem C 217 B2  (deel) 1 685 2e gemeente 
    2e 3 105   
Bosbestand 3a 
KALBEEK WOESTE GR. Hemiksem C 187 G2   (deel) 14 552 3a gemeente 
TERLOCHT GROEVE Hemiksem C 160 D     (deel) 12 276 3a gemeente 
TERLOCHT GROEVE Hemiksem C 159 C     (deel) 10 946 3a gemeente 

ANTWERPSESTWG BOUWLAND Hemiksem C 161 A     (deel) 4 670 3a gemeente 

ANTWERPSESTWG GROEVE Hemiksem C 162 G6 4 020 
3 827 

3a gemeente 

CALLEBEEKSTR BOUWLAND Hemiksem C 217 B2  (deel) 311 3a gemeente 
Deel openbare weg - - - deel 953 3a gemeente 

3a 47 535  
Bosbestand 3b 
KALBEEK WOESTE GR. Hemiksem C 187 G2   (deel) 6 883 3b gemeente 
TERLOCHT GROEVE Hemiksem C 160 D     (deel) 2 151 3b gemeente 
TERLOCHT GROEVE Hemiksem C 159 C     (deel) 2 005 3b gemeente 

ANTWERPSESTWG BOUWLAND Hemiksem C 161 A     (deel) 1 405 3b gemeente 
    3b 12 444   

Totale som park  205 110 = 20,51 ha  
 

1.3 Situatieplan (schaal 1/10 000 tot 1/25 000) 
Zie kaarten 2 en 3. 
Het studiegebied bevindt zich in het westen van de gemeente Hemiksem waar deze grenst 
aan de Scheldeoever en de Kallebeekveer. Ten noorden grenst het studiegebied aan enkele 
bedrijven, in het oosten sluit het aan op de bebouwde kern van de gemeente en in het 
zuiden op een bebost gebied en enkele woonhuizen. Verder valt op dat het studiegebied in 
verhouding met de oppervlakte van de gemeente een relatief grote oppervlakte in neemt. 

1.4 Situering 

1.4.1 Algemeen – administratief 

− Contactpersoon: gemeentebestuur Hemiksem (Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem) 
− Technisch beheer: gemeente Hemiksem 
− Regiobeheerder (Regio Schelde-Neteland): Wim De Maeyer, Lange Kievitstraat 111-

113, bus 36, 2018 Antwerpen 
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− Boswachter: Jean-Pierre Adriaenssens, lange Kievitstraat 111-113, bus 36, 2018 
Antwerpen 

− Bosgroep aanwezig: Bosgroep Antwerpen Zuid, ’s Gravenwezelsteenweg 59-61, 2110 
Wijnegem (verantwoordelijke Kathleen Vanderheyden) 

1.4.2 Relatie met andere groene domeinen 
Zie kaart 4. 
Ten westen van Callebeek-Terlocht, net over de schelde, ligt het gecontroleerd 
overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. Dit overstromingsgebied bestaat uit 
enkele kreken (oa de Rupelmondse Kreek en de Kruibeekse Kreek) de Barbierbeek en 
enkele polders (Fasseit, Bazelse Polder en Zuid-polder). Het totale gebied is zo een 600 ha 
groot. 
 
Rondom de gemeentegrenzen van Hemiksem liggen verder een aantal kasteelparken in een 
relatief open gordel. Binnen een straal van 3km rondom het studiegebied liggen van noord 
naar zuid volgende gebieden: 
- Park Sorghvliedt (eveneens beschermd landschap) 
- Kasteel Schoonselhof met orangerie (eveneens beschermd landschap) 
- Kasteel klaverblad met omliggende bossen (eveneens beschermd dorpsgezicht) 
- Monnikenhof 
- Kasteelpark van Hemiksem met hoevecomplex (eveneens beschermd dorpsgezicht) 
- Kasteel Cleydael (eveneens beschermd landschap) 
- Omgeving van het Laarhof 
Zie ook hoofdstuk 1.7.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 
voor een bespreking van de beschermde gebieden. 
 
Naast deze kasteelparken bevinden er zich ook nog volgende andere groene gebieden rond 
Callebeek-Terlocht. 
- Fort 8 met ecologische waarde en een vleermuizenpopulatie in het noorden. 
- Vallei van de Beneden- en Bovenvliet (Grote Struisbeek) met vaak natuurlijke oevers en 

meanders in het zuiden.  
- Tussen de Schelde en het centrum van Hemiksem ligt de St-Bernardusabdij aan deze 

loop. 
- Tegenover de St-Bernardusabdij en ten oosten van Schelle ligt er open valleigebied met 

eigendom van Natuurpunt en landbouwgrond 
- Verspreid enkele biologisch waardevolle broekbossen en eutrofe plassen (aan Fort 8, 

aan Siebens Spoorbouw, aan Krekeneinde en ten zuiden grenzend aan het 
studiegebied) 
 

1.5 Statuut van de wegen en waterlopen 
In en om Callebeek-Terlocht zijn geen waterlopen aanwezig. Het studiegebied zelf grenst 
aan de Schelde. 
 
Binnen de grenzen van het studiegebied zijn geen openbare wegen aanwezig. Tussen beide 
delen Callebeek en Terlocht loopt de toegangsweg Callebeekstraat. Op de zuidelijke grens 
van het studiegebied loopt de toegangsweg Heemsdaalstraat maar dit bestand is niet 
onderhevig aan de boswetgeving. Tevens zijn er geen voetwegen aanwezig binnen de 
perimeters van het studiegebied. 
 

1.6 Bestemming volgens het geldende plan van aanleg of ruimtelijk 
uitvoeringsplan 
Zie kaart 5. 
Volgens het gewestplan Antwerpen liggen beide gebieden in parkgebied. Aan Callebeek zijn 
twee terreinen aangeduid als gebied voor dagrecreatie, maar deze bestemming is tot op 
heden niet ingevuld. Langsheen de Provinciale Steenweg bevindt zich een strook 
woongebied dat aansluitend overgaat in woongebied van Hemiksem centrum. Overigens 
zitten beide groene vlekken geprangd tussen een industriegebied in het noorden en het 
zuiden. De woonzone aan Callebeek veer is aangeduid als woongebied met culturele, 
historische en/of esthetische waarde. 
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1.6.1 Gewestelijk RUP "Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen" 
De Vlaamse regering heeft op 19 juni 2009 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
Afbakening grootstedelijk Gebied Antwerpen definitief goedgekeurd. Met dit plan stelt de 
Vlaamse Regering enerzijds een afbakeningslijn die aangeeft waar de stedelijke 
ontwikkeling van het Antwerpse in de toekomst kan gebeuren. Anderzijds worden 
aanpassingen aan de stedenbouwkundige voorschriften om nieuwe ruimte te creëren voor 
wonen, werken, verkeersinfrastructuur stadsbossen en stedelijk groen weergegeven.   
Hemiksem en het studiegebied behoren nu tot het grootstedelijk gebied Antwerpen. 
Concreet heeft dit geen effect op het studiegebied daar met uitzondering van de 
deelgebieden waarvoor in dit RUP voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het 
ogenblik van de vaststelling van dit RUP bestaande bestemmings- en 
inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing. Het studiegebied heeft geen nieuwe 
voorschriften mee gekregen. 

1.6.2 Bijzonder plan van aanleg 
In 1984 werd het BPA nr. 6 "Callebeek" opgemaakt; het werd goedgekeurd bij Ministerieel 
besluit van 24 mei 1984. In dit plan wordt bevestigd dat de bestemming van de gronden 
deze is op het gewestplan. Er worden verder enkele summiere stedenbouwkundige 
voorschriften gegeven.  
 
Onderstaand wordt een deel van het BPA weergegeven (zie figuur 1). 
 

1.6.3 Gemeentelijk RUP 01 “Scheldeboord” 
De deputatie van de provincie Antwerpen keurt in mei 2010 het ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Scheldeboord’ te Hemiksem goed. De opmaak van dit RUP is een uitvoering van de 
bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Hemiksem, 
‘Actiegebieden van het gemeentelijk ruimtelijk beleid te Hemiksem’, waarbij de uitbouw van 
Callebeek voor zowel wonen, toerisme als groen wordt vooropgesteld.  
Het RUP is voornamelijk gebaseerd op de Toelichtingsnota “Geïntegreerde visie op 
Callebeek en omgeving” van Grontmij (2009).  
 
In het GRS wordt de omgeving van Callebeek als een specifiek deelgebied uitgewerkt 
waarbij volgende doelstellingen voorop staan: 

Figuur 1: deelgebied BPA6 “Callebeek” 
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- Uitbouw van het oude gehucht (wijk) Callebeek, waarbij zowel wonen als horeca 
gestimuleerd wordt binnen de bestaande bebouwing. Het historische karakter van het 
gehucht dient hierbij bewaard en versterkt te worden (beschermd dorpsgezicht).  

- Heraanleg van het openbaar domein als link tussen het historische gehucht en de 
Schelde. 

- Uitwerken recreatief netwerk. Langsheen de Schelde wordt de route tussen Callebeek 
en de Abdij geoptimaliseerd. Aansluitend wordt het lokaal netwerk doorheen het park 
gerealiseerd. 

- Braakliggende gebieden (Bekaert) rond Callebeek inrichten en beheren als ecologische 
zone en alles integreren tot één Callebeekpark waarbij de visclub en de voetbalclub 
kunnen behouden worden. De verschillende noodwoningen en garages langs de 
Callebeekstraat en de Scheldestraat worden verwijderd. 

- Vrachtverkeer doorheen Callebeekstraat bannen en autoluw inrichten en enkele 
parkeermogelijkheden voorzien.  

 
In het RUP Scheldeboord richt de ontwikkeling van Callebeek zich op 3 speerpunten: 
1. Wonen (Callebeek: een woongebied met vele gezichten) 
2. Toerisme en recreatie  

De toeristisch-recreatieve waarde van Callebeek wordt verhoogd door de context-
gebonden kwaliteiten te benadrukken en niet door nieuwe omgevingsvreemde 
infrastructuren in te planten. Het historisch gehucht, de Schelde-oever, het veer en het 
groen zijn en blijven de aantrekkelijkheid van Callebeek garanderen. Het herwaarderen 
van de horeca is daarbij een belangrijke doelstelling. 

3. Natuur en groen (Callebeek omarmd door groen en water) 
Aan alle zijden wordt Callebeek omringd door de natuur. De Schelde in het westen en 
de groengebieden aan de andere zijden zijn niet alleen een troef voor toeristen en 
recreanten maar ook voor de bewoners en voor het natuurlijk milieu in de omgeving. 
Een recreatief medegebruik moet hand in hand gaan met een duurzaam en ecologisch 
verantwoord beheer van natuur en water. 

 
Het is de bedoeling dat de verschillende groengebieden ruimtelijke aaneen gesloten worden 
en een continue natuurlijke structuur vormen van de Heemsdaalstraat in het noorden tot de 
actieve bedrijvenzone van de firma Bekaert in het zuiden. De Scheldestraat en de 
Callebeekstraat doorsnijden deze zone en om de continuïteit van de groenzone te vrijwaren 
wordt bebouwing langs deze straten vermeden. Binnen de groengebieden wil men een 
differentiatie aanbrengen zodat de natuurlijke waarde en het recreatief medegebruik telkens in 
een andere verhouding tot elkaar staan. De gemeente wenst de groengebieden beter te 
benutten en de toegangen om te vormen tot attractieve parkingangen met parkeerplaatsen en 
veilige oversteekmogelijkheden. 
 
Met betrekking tot het eigenlijke studiegebied blijft de meest westelijke vijver een vogelplas 
omringt met een niet toegankelijke zone en een hoofdzakelijk ecologische functie. De 
bestaande visvijver (Terlocht) en het omliggend wandelpad blijven eveneens hun functie 
behouden. De groenzone tussen de Scheldestraat en de Callebeekstraat (Callebeek) wordt 
beter ontsloten zodat er één groot park ontstaat. 
 
Eveneens is er sprake van enkele ecologische verbindingen tussen de vogelplas en de 
Schelde. Deze ecologische verbindingen zouden natuurcorridors van en naar de Schelde 
moeten vormen. Opdat dit daadwerkelijk als corridor kan fungeren, mogen deze niet 
doorsneden worden wat het weghalen van het verkeer op dit deel van de Scheldeboord 
impliceert. 
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Onderstaande figuur 2 geeft bovenstaande bespreking in een schets weer. 

. 
 

1.6.4 Gecontroleerd Overstromingsgebied met Natuurverwevingsgebied Kruibeke-
Bazel-Rupelmonde 
Op 16 januari 2004 is het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Gecontroleerd 
overstromingsgebied met Natuurverwevingsgebied Krui beke-Bazel-Rupelmonde' 
definitief vastgesteld (b.s. 12.02.2004).  
 
Dit ter realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde 
ter beveiliging van het Schelde-estuarium tegen ongewenste overstromingen. Naast deze 
beveiliging worden ook andere zaken ontwikkeld. Het betreft: 

Figuur 2: Schematische voorstelling ontwikkeling Callebeek naar RUP “Scheldeboord”  



Uitgebreid bosbeheerplan Callebeek-Terlocht 2014-2034 

Cel Natuur en Landschap - Studiedienst                                    8                                                                  juni 2014 

- Behouden en de ontwikkelen van natuurwaarden, waaronder slikken- en schorren onder 
gereduceerd getijdeninvloed  

- Realisatie van de aan de Europese Commissie aangemelde natuurcompensatie 
"weidevogelgebied" voor de aanleg van het Deurganckdok  

- Beveiliging van de dorpen Kruibeke, Bazel en Rupelmonde en de hoger gelegen 
landbouwgronden tegen ongewenste overstromingen 

- Het inrichting van het gebied ten behoeve van recreatief medegebruik (o.m. sportvisserij, 
infrastructuur voor jeugdverenigingen en –activiteiten, wandelen en fietsen. Binnen het 
gecontroleerd overstromingsgebied is dit een laag dynamische recreatief (wandelen, 
fietsen) en natuureducatief medegebruik 

- Exploitatie en bereikbaarheid van de bestaande Schelde-veren 
- Behoud van bestaande horeca-activiteiten 
- Aanleg van een bezoekerscentrum 
 
Onderstaande figuur 3 geeft een schematische voorstelling van het te ontwikkelen gebied 
weer. Het RUP heeft geen betrekking op het eigenlijke studiegebied maar wordt besproken 
daar bij een verhoogd recreatief gebruik in het gecontroleerd overstromingsgebied en een 
verdere uitbouw van de dienstverlening van het veer ook het recreatief gebruik binnen het 
studiegebied kan beïnvloed worden.  

1.7 Ligging in speciale beschermingszones 

1.7.1 Internationale beschermingszones 
Het studiegebied ligt niet in internationale beschermingszones, echter in de onmiddellijke 
omgeving (binnen een straal van 3 km) komen enkele internationaal beschermde zones 
voor, deze worden weergegeven op kaart 6. 
 
Het betreft: 
- Vogelrichtlijngebied  “Durme en middenloop van de Schelde” (BE2301235)  

Aalschover, bergeend, blauwborst, blauwe kiekendief, blauwe reiger, dodaars, bruine 
kiekendief, bosruiter, fuut, grutto, kemphaan, kleine zwaan, ijsvogel, knobbelzwaan, 

Figuur 3: Schematische voorstelling Gecontroleerd 
Overstromingsgebied met Natuurverwevingsgebied Krui beke-Bazel-
Rupelmonde 
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krakeend, kuifeend, meerkoet, nonnetje, pijlstaart, porseleinhoen, roerdomp, 
purperreiger, slobeend, smient, tafeleend, velduil, visdief, wilde eend, wilde zwaan, 
wintertaling, witoogeend, woudaapje, zwarte stern en zwarte wouw zijn soorten die 
hierin voor komen. 

- Habitatrichtlijngebied  “Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot 
Gent” (BE2300006). Het gebied bevat volgende habitats: 

� Estuaria (1130) 
� Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten 

en andere zoutminnende planten (1310) 

� Schorren met slijkgrasvegetaties (Spartinion) (1320) 

� Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) (1330) 

� Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten (2310) 

� Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen (2330) 
� Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of 

Hydrocharition (3150) 
� Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion) 

(6410) 
� Voedselrijke ruigten (6430) 
� Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

(6510) 
� Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum (9160) 
� Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae) 

(91E0) 
Hier komen bittervoorn, rivierprik, kleine modderkruiper en kamsalamander in voor. 

- Habitatrichtlijngebied “Historische fortengordels van Antwerpen als 
vleermuizenhabitat” 

1.7.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 

1.7.2.1 Natuur 

Callebeek-Terlocht is niet in VEN-gebied gelegen doch ook hier komen in de onmiddellijke 
omgeving van het studiegebied (binnen een straal van 3 km) enkele belangrijke 
beschermingszones voor. Kaart 7 geeft deze weer. Het betreft: 
- GEN “Het Kleidaal” (336) 
- NVWG “Het Kleidaal” (336) 
- GEN “De Vallei van de Boven Zeeschelde van de Dender- tot de Rupelmonding” (321) 
- NVWG “De Vallei van de Boven Zeeschelde van de Dender- tot de Rupelmonding” (321) 
 
De natuurlijke structuur in Vlaanderen bestaat voornamelijk uit gebieden van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN) plus natuurverwevingsgebieden (NVWG) en 
natuurverbindingsgebieden (NVBG) van het Integraal Verwevings- en Ondersteunend 
Netwerk (IVON). 
 
Het Vlaams Ecologisch Netwerk of VEN is een samenhangend geheel van gebieden in de 
open ruimte waar de natuur extra bescherming krijgt. Het VEN omvat Grote Eenheden 
Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO). Een GEN is een 
aaneengesloten gebied met natuur als hoofdfunctie. Er is reeds een hoge biologische 
waarde aanwezig en door het toepassen van een aangepast natuurbeheer kan deze nog toe 
nemen en kan men een duurzame instandhouding van ecosystemen garanderen. 
In het VEN gelden een aantal algemene beschermingsvoorschriften die vandaag al van 
kracht zijn. Op termijn zullen, in samenspraak met gebruikers en eigenaars, maatregelen op 
maat van het gebied worden afgesproken om de bijzondere natuurwaarden van elk VEN-
gebied te beschermen en te ontwikkelen. Die afspraken worden vastgelegd in een 
natuurrichtplan (nog niet opgemaakt). 

 
Een Natuurverwevingsgebied (NVWG) is In natuurverwevingsgebieden is de natuur dus 
evenwaardig aan de andere functies. Voorbeelden hiervan zijn recreatiebossen, 
overstromingsgebieden, weidevogelgraslanden en kleinschalige landbouwlandschappen met 
verspreide, meestal kleinere natuurgebieden.  
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1.7.2.2 Erfgoed 

Ook hier zijn geen beschermingen op te tekenen binnen de perimeter van het studiegebied 
maar er valt wel op te merken dat het studiegebied omgeven is door talrijke beschermingen 
(binnen een straal van 3 km). Deze worden weergegeven op kaart 8. Het betreft: 
 
� Beschermde monumenten 

- Fort VIII met alle oude gebouwen, grachten en omwallingen (OA000019) 
- Antwerpen (Wilrijk) Schoonselhof, gelegen Krijgsbaan 1 (OA003511) 
- Fort VII met alle gebouwen, grachten en omwallingen (OA002013) 
- Sint-Bernardusabdij (OA001036) 

 
� Beschermde dorpsgezichten: 

- De nederzetting Callebeek, woonkern aan veer. 
Is sinds 1994 beschermd als dorpsgezicht (OA002369) omwille van historische, 
industrieel-archeologische en volkskundige reden.   

- Kasteelpark van Hemiksem, 18e-eeuwse bijgebouwen en hoevecomplex 
(OA002359) 

- Kasteel klaverblad met bijgebouwen en gronden binnen omgrachting 
(OA002016) 
 

� Beschermde landschappen: 
- Park Sorghvliedt (OA000392) 
- Kasteel Schoonselhof met orangerie (OA000398) 
- Omgeving Kasteel Cleydael (OA001095) 

 
� Ankerplaatsen 

- Polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde (A40024) 
- Domeinen Klaverblad en Cleydael en kasteel van Hemiksem (A10028) 
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2 Algemene beschrijving 

2.1 Cultuurhistorische beschrijving 

2.1.1 Historisch overzicht 

2.1.1.1 Ontstaan en verval van de lusthoven 

 
Naar Dirk De Beer (2003) 
 
De eerste georganiseerde steenbakkerijen te Hemiksem kwamen er in de 13de eeuw onder 
invloed van de St.-Bernardusabdij. In de loop van de 17de eeuw waren vele van deze 
bedrijfjes niet meer rendabel. Dit bood de kans aan rijke Antwerpenaars om zich voor weinig 
geld een riant stuk grond te kopen, met zicht op de Schelde en bovendien met een natuurlijk 
sterk verval, ideaal voor de aanleg van watervallen, fonteinen e.d., die tot de vaste uitrusting 
van een "speelhof" behoorden. Op het einde van de 17de eeuw werd op het huidige gebied 
Callebeek het lusthof Hoog-Poorte opgericht; het huidige Terlocht was in die tijd kasteel 
Brackegem, meer naar het noorden bevonden zich achtereenvolgens Heemsdael en 
Terlocht. 
 
Als je de terreinen vandaag bekijkt, is het moeilijk te begrijpen hoe deze voormalige 
lusthoven er bijliggen als verlaten industriegronden. Elders hebben veel voormalige 
kasteeldomeinen de tand des tijds doorstaan, als is het onder de vorm van openbare 
parken, begraafplaatsen, groen in de stad. De merkwaardige evolutie die zich in Hemiksem 
heeft afgespeeld vraagt om meer uitleg. Het is een verhaal van macht en onmacht, ancien 
Régime en industriële revolutie, maar ook van milieubewustzijn "avant la lettre." 
 
Hoog-Poorte  
Waar zich nu de met vliegas opgevulde kleiput aan Callebeek bevindt, bevond zich in de 
17de eeuw het goed "Hoog-Poorte", wellicht een boerderij met landerijen. Door 
opeenvolgende eigenaars werd het ingericht als lusthof. Reeds in de loop van de 19de eeuw 
staat het gebouw meer leeg dan het gebruikt wordt. In het begin van de 20ste eeuw was van 
het "Rattenkasteel" niet veel meer over dan een ruïne, tot het in 1920 werd gesloopt. 
 

 
 
 
Brackegem (nu Terlocht)  
Na de uitputting van de kleivoorraden werden de gronden in 1674 verkocht aan Antoon 
Pauwels. Hij bouwt er een "huys van plaisantie." Het goed wisselt zeer snel van eigenaar en 
komt in 1825 in handen van Louis Joz. Moretus, eigenaar van Terlocht. Hij droomt ervan 
Brackegem met Terlocht te kunnen verbinden, maar Heemsdael ligt er nog tussen… Met 
Moretus begint een woelige periode, waarin opeenvolgende eigenaars trachten een 
vergunning te krijgen om opnieuw de kleiwinning te starten. Hemiksem weigert systematisch 

Figuur 4: Kasteel Hoog-Poorte met de Schelde op de achtergrond 



Uitgebreid bosbeheerplan Callebeek-Terlocht 2014-2034 

Cel Natuur en Landschap - Studiedienst                                    12                                                                  juni 2014 

alle aanvragen, o.m. omwille van de volksgezondheid, tot uiteindelijk in 1848 bij koninklijk 
besluit de weigering van zowel het gemeentebestuur als van de bestendige deputatie wordt 
teniet gedaan. 
De steenbakkerij komt er nooit, maar het pad is geëffend: achtereenvolgens komt er een 
zoutziederij, een oliefabriek, een kaarsenmakerij, een luciferfabriek, een koperfabriek. Deze 
laatste gaat zich meer en meer toeleggen op allerlei afgeleide chemische producten en was 
extreem milieubelastend. In de loop van de 20ste  eeuw komt er beterschap. De chemische 
activiteiten verdwijnen en worden vervangen door metaalverwerking, resp. opslag en 
distributie van metaalwaren. 
 
Heemsdael  
Ook Heemsdael ontstond op een verlaten steengelaag. 
Reeds in 1651 werd er een huis opgetrokken, maar het 
was Ivo Van Diependael die het eigendom omvormde 
tot "speelhuis" in 1688. De bestemming blijft 
ongewijzigd tot 1897. Op dat moment is de hinder door 
de nabije industrie (zie Brackegem) zo erg geworden, 
dat het kasteel onbewoonbaar wordt! In 1902 wordt het 
vervallen kasteel gesloopt. Op de terreinen komt een 
deel van de chemische fabriek. De hinder moet 
spreekwoordelijk zijn geweest: de inwoners van 
Hemiksem hadden het over "de zoete dood" als ze over 
de fabriek spraken… De invloed reikt zelfs tot het 
Schoonselhof, waar de bomen afsterven door de 
chloorgassen. 

 
 
 
 
 
 
 

Terlocht  
Joz. Alfons baron Le Roy verwerft deze gronden in 1708 en richt er een lusthof op. In 1878 
wordt het goed verkocht aan graaf Flor de Brouchoven de Bergeyck en ingelijfd bij het goed 
Herbeke, dat zich verder noordwaarts aan de Schelde bevond. Hij wordt eigenaar van de 
ganse Scheldestrook vanaf Brackegem tot de grens met Hoboken. 

Met graaf Flor de Bergeyck wordt een definitieve streep gezet onder de periode van de 
lusthoven. In 1902 worden Heemsdael, Terlocht en De Bergeyck afgebroken en de gronden 
worden verkocht voor industriële bedrijvigheid. (De Schepper 1974, Taeymans). 
 

 

Figuur 5: Kasteel Heemsdael was één van de prachtigste lusthoven in de 
omgeving van Antwerpen 

Figuur 6: Kasteel Terlocht met 
zicht op reliëf en de Schelde 
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2.1.1.2 Bespreking historische kaartenreeks 

Kaart 9: kaart van Graaf de Ferraris  (1777) 
Hier is duidelijk de geometrische aanleg van het kasteelpark van o.m. Hoog-Poorte te zien. 
Op dezelfde kaart is ook te zien dat het gehucht Callebeek reeds aanwezig was, deze 
gebouwenconcentratie vormt reeds vroeg een gehucht aan de Schelde bij het veer en de 
steenbakkerijen. De eerste vermelding van het veer staat in een schepenakte van 1334.  
 
Kaart 10: Vandermaelen  (1854) 
De hoven Hoog-Poorte, Brackegem, Heemsdael en Terlocht zijn met vermelding van hun 
naam nog veel beter te zien dan bij Ferraris. 
 
Naast de hoven is hier voor het eerst het veer afgebeeld op de kaart. Er is sprake van 
pontons en een kluis (ecluse). Om schepen toe te laten gemakkelijker te lossen en te laden 
liet Jacobus Boey in 1791 een "emer" of hoofd tegen de Schelde plaatsen. In 1845 werd er 
ook een aanlegplaats aangebracht. De Callebeekstraat vormde samen met de huidige K. De 
Backerstraat de verbinding tussen de dorpskern (Lindelei) en het veer.  
 
Kaart 11: Kadastrale atlas van Popp  (1858) 
Deze kaart geeft hetzelfde beeld als bij Vandermaelen. Alle kastelen zijn duidelijk waar te 
nemen en de namen duidelijk af te lezen. 
 
Kaart 12: Militair Geografische Kaart (MGI 1863) 
Het kasteel Hoog-Poorte wordt niet meer weer geven bij naam. De terreinen tussen het 
huidige Callebeek en kasteel Brackegem zijn ingenomen door gebouwen en langgerekte 
structuren. Er ontstaan putten in het landschap, waar nu de vogelput aanwezig is zien wij 
hier op de kaart als uit gegraven. 
 
Kaart 13: Militair Geografische Kaart (MGI 1879) 
Ook ter hoogte van het huidige Callebeek beginnen de uitgravingen. Kasteel Brackegem 
wordt niet meer bij naam weergegeven, deze is vervangen door Fabrique de cuivre. De tuin 
van het kasteel is verdwenen, gebouwen kwamen in de plaats. Heemsdael en Terlocht 
worden nog weergegeven op de kaart. 
 
Kaart 14: Militair Geografische Kaart (MGI 1922) 
De put ter hoogte van Callebeek is uitgebreid. De Fabrique de cuivre is nog steeds 
aanwezig en vertoont geen grote veranderingen. De kastelen Heemsdael en TerLocht zijn 
van de kaart verdwenen. 
 
Kaart 15: Topo grafische kaart 1960-1967 
De verschillende uitgravingen (Callebeek, vogelput en huidige Terlocht) bereiken hier hun 
maximale grootte. Industrialisatie is verder toegenomen ten noorden en ten zuiden van het 
studiegebied. Van de voormalige lusthoven valt niets meer waar te nemen. 
 
Kaart 16: Topo grafische kaart 1983 
Een deel van de Callebeekput is opgevuld. In de putten van de vogelput en het huidige 
Terlocht zijn wateroppervlaktes ontstaan. Ten noorden en ten zuiden van het studiegebied 
heeft de industrialisatie zich verder gedifferentieerd. 

2.1.1.3 Opnieuw kleiwinning 

Naar Dirk De Beer (2003) 
 
In 1904 bekomen twee maatschappijen, de Briquetterie Saint-Pierre en L'Industrielle de 
Hemixem vergunning om een steenbakkerij op te starten. Deze heropleving van de 
baksteennijverheid is van korte duur. Reeds halfweg de jaren 1920 sluit de laatste 
steenbakkerij in Hemiksem, de concurrentie met Boom en de opkomende steenbakkerijen in 
de Kempen wordt te groot, vooral omdat de uitbreidingsmogelijkheden in Hemiksem uitgeput 
zijn. De reservatiegebieden naar het oosten toe zijn immers omgezet tot bouwgronden. 
Meer recent was er terug een opflakkering door de productie van geëxpandeerde klei, maar 
ook deze activiteit is uit Hemiksem verdwenen en naar de Linkeroever verhuisd. 
 
Hemiksem bleef dus achter met een alles behalve fraaie erfenis van enkele generaties die 
zich in de gemeente hadden verrijkt, maar die geen verantwoordelijkheid namen om de 
schade terug te herstellen. (De Schepper 1974, Taeymans). 
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2.1.1.4 Recente geschiedenis 

In de jaren 1970 werd de put aan Callebeek opgevuld met vliegas van de 
elektriciteitscentrale van Schelle. Hiertoe werden de assen vermengd met water en via een 
pijpleiding ter plaatse gebracht. Na afdekking werd het terrein ongemoeid gelaten, zodat het 
spontaan begon te begroeien, aanvankelijk met kruidachtigen, die meer en meer 
gedomineerd werden door een wilgenbos. Door het recreatief gebruik ontstond spontaan 
een grillig wegenpatroon. (De Schepper 1974, Taeymans). 
 
Nadat de kleiwinning aan Terlocht was stilgelegd ontstonden er op de bodem van de groeve 
twee grote plassen. De plas dichtst bij de Antwerpse Steenweg mocht bevist worden, 
aanvankelijk enkel door werknemers van de steenbakkerij, later voor leden van de 
vissersclub. Deze club, de "Sportvrienden," werd opgericht in 1964 en is er nog steeds 
gevestigd. Jaarlijks worden ongeveer 15 viswedstrijden ingericht. 
 
Na wereldoorlog 2 werden in de Callebeekstraat enkele noodwoningen2 opgetrokken als 
voorlopige huisvesting. Tot op heden zijn de woningen nooit afgebroken en enkele panden 
staan er nu leeg en verwaarloosd bij. Dit staat in contrast met een reeks witte 
arbeiderswoningen nabij het veer. De woningen stralen tot op vandaag een historisch 
karakter uit. Ze zijn ontstaan in de  
18de  eeuw en verbouwd in de 19de eeuw. In 1994 is deze kern beschermd als dorpsgezicht. 
 
Tot op vandaag is het veer bediend gebleven. Dit veer, samen met de hoek van de 
Scheldeboord en de Callebeekstraat zijn een belangrijk knooppunt in het recreatieve- en het 
functionele fietsroutenetwerk geworden. Hier komen het veer, de functionele fietsroute, de 
LF-stedenroute en het jaagpad op de Scheldedijk samen.  

 

2.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer 
Het studiegebied is na een deelse opvulling spontaan beginnen verbossen. Er is 
voornamelijk aan nulbeheer gedaan zodat de natuurlijke processen zich hebben kunnen 
voortzetten. In 2003 is door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne reeds een beheerplan 
opgesteld voor de betreffende terreinen. Ook in dit plan zijn het verder laten lopen van de 
natuurlijke processen voorop gesteld. Verder beheer hield enige exotenbestrijding (Japanse 
duizendknoop) en het vrij houden van de wandelwegen in. 
 
Het gazon (speelweide) aan de Callebeekstraat wordt om de 14 dagen gemaaid. Het beheer 
aan de vissersput (Terlocht) wordt door de vissersclub uitgevoerd. 

 
  

                                                      
2 Een noodwoning is een uit eenvoudige materialen of geprefabriceerde onderdelen snel op te trekken woonverblijf, dat geschikt is 
als voorlopige huisvesting. Noodwoningen zijn gebouwd na oorlogen, natuurrampen, technische rampen of doordat ergens acute 
woningnood is ontstaan, bijvoorbeeld door plotselinge migratie naar bepaalde steden. 
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2.2 Beschrijving van de standplaats 

Naar Dirk De Beer (2003) 

2.2.1 Reliëf en hydrografie 

2.2.1.1 Reliëf 

Zie kaart 17 
Het studiegebied bestaat uit verschillende percelen met verlaten kleigroeven. Sommige 
kleiputten zijn gevuld met afval, andere zijn volgelopen met water. De oostelijke rand van de 
visvijverput van Terlocht is opgevuld met huishoudelijk stortmateriaal. Dit kadastraal perceel 
is vanaf de hoofdweg tot aan de vijverrand opgevuld. De oostrand is opgevuld tot het peil 
van het wegdek en het bovenvlak wordt er als parking gebruikt. De vijver ligt veel lager dan 
het oorspronkelijk peil van het maaiveld. Hierdoor is er een uitgestrekte en steile oostwand 
die nu begroeid is. De andere wanden bestaan uit de steile kleiwanden van de voormalige 
kleigroeve. De oprit voor het voormalige vrachtvervoer leunt aan de westelijke rand en kan 
nu nog gebruikt worden voor het autoverkeer. De oprit lijkt opgebouwd met zandiger 
materiaal. In het uiterste zuidwesten kan het overtollige oppervlaktewater via een overloop 
wegstromen naar de meer zuidwestelijk en lager gelegen vijver. Deze vijver is omzoomd met 
een steile rand van zandige klei vermengd met inert afval en is eerder moeilijk toegankelijk. 
 
De Callebeekput is een voormalige kleigroeve die tot het maaiveld nagenoeg volledig 
opgevuld is met vliegas en huishoudelijk afval. De vliegas werd aangevoerd door opspuiting 
met water, vermoedelijk met Scheldewater. In dit geval kan er baggerzand mee opgespoten 
zijn. Er zijn geen afzonderlijke dijkjes waarneembaar op het ogenblik van het veldbezoek. 
Het terrein is in het centrale deel uitzonderlijk vlak en eerder zandig. Het terrein zou ook 
gedeeltelijk kunnen afgedekt zijn geweest met zand, vermoedelijk met het donkere 
groengrijs zand uit de Berchem Formatie (Zand van Antwerpen of eventueel het fijnere Zand 
van Edegem, beide zanden bevatten sporadisch kalkstippels). De vliegas ligt op sommige 
plaatsen tot nabij het maaiveld. 
Algemeen stijgt het reliëf van aan de Scheldeboord naar het centrum van Hemiksem toe. Op 
het hoogtemodel (kaart 17) zijn de putten in het noordoosten van het park (Callebeekput) 
duidelijk waar te nemen. 

2.2.1.2 Hydrografie 

Kaart 18 
Callebeek-Terlocht ligt in het deelbekken van het Benedenvliet wat op zijn beurt behoort tot 
het BenedenScheldebekken. Het studiegebied ligt tegen de eigenlijke Schelde aan. 
Doorheen het studiegebied lopen geen waterlopen. Ook in de onmiddellijke omgeving lopen, 
behalve de Schelde, geen waterlopen. De verschillende plassen worden gevoed door grond- 
en neerslagwater. 
 
In Hemiksem is de bovenste aardlaag zeer beperkt, gewoonlijk beperkt tot de bodemlaag, 
wat deklaagmateriaal en een gering laagje van de Zanden van Antwerpen. In dit dun 
pakketje laagjes komt soms grondwater voor. Dit lokale (ondiepe) freatisch grondwater vloeit 
over de Boomse Klei naar het westen. In geval de topografie van de kleiput deze dunne laag 
doorsnijdt, dan vloeit het freatisch grondwater in de kleiput (of in het poreus stortmateriaal 
dat eventueel in de put ligt). Het grondwater vloeit dus meestal bovenaan uit de oostelijke 
wand van de put. Het uitsijpelen van het freatisch grondwater geeft de indruk een 
bronniveau of kwelgebied te zijn. Deze door de mens gemaakte kwelzones kunnen 
belangrijke hoeveelheden water leveren aan de vijvers die in de oude putten voorkomen. In 
de kleiputten die niet door de gehele kleilaag van de Boomse Klei zijn geëxploiteerd komt 
dus geen grondwater toegestroomd. Het water in de vijver is afkomstig van neerslagwater, 
toestromend oppervlaktewater en die constante trage aanvoer van kwelwater dat langs de 
wanden in de put sijpelt. Daar de omgeving van de kleiputten druk bewoond en 
geïndustrialiseerd is, kan het toestromend grond- en oppervlaktewater aangerijkt zijn met 
nutriënten, allerlei chemische stoffen bevatten en eventueel beladen zijn met een drijflaag 
van stookolie. 
 
De Klei van Boom scheidt in alle opzichten de onderste aardlagen met deze die bovenop de 
kleilaag voorkomen. De klei is plastisch, ziltig en bevat naast talrijke elementen donker 
organisch materiaal. Deze klei is over het algemeen rijk aan plantnutriënten. 
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Onderaan vormen de verschillende zandlagen in de Formatie van Zelzate en Maldegem 
afzonderlijke watervoerende lagen of aquifers, telkens gescheiden door kleilagen. De 
belangrijkste aquiferscheidende kleilagen zijn de Klei van Asse en deze van Ursel. De 
zanden in de Formatie van Zelzate en Maldegem zijn watervoerend en naar gelang het 
kleigehalte in de zandlaag, goed tot matig waterdoorlatend. De bovenste zandlaag, het Zand 
van Ruisbroek, is zeer goed waterdoorlatend en is een belangrijke aquifer. De BGD-code is 
28 en de HCOV-code is 0430 (nl. 0435 en/of 0436). In de streek zou het water in deze 
aquifer niet verzilt zijn (de verzilting op korte afstand ten noorden en oosten in deze aquifer 
is van natuurlijke oorsprong). Het (diepe) grondwater in al deze aquifers vloeit naar het 
noorden. 
 
Hydrogeologische schematisatie: 

 
Dikte Indeling en omschrijving Eigenschappen 

gemiddel
d 2 m 

Aquifer in de Kwartair Deklaag en in de 
Miocene Formatie van Berchem. 

watervoerend, zeer goed 
waterdoorlatend, geringe dikte 

hier ± 
30 m 

Aquiferafsluitend, Klei van Boom waterondoorlatend (indien niet 
volledig uitgegraven) 

 Verschillende aquifers in de Formatie van 
Zelzate en Maldegem 

watervoerend, goed tot matig 
waterdoorlatend 

 

2.2.2 Bodem en geologie 

2.2.2.1 Bodemkaart 

Kaart 19 
De Bodemkaart van België, blad 43 W (uitgave 1971) duidt het onderzochte gebied aan als 
zijnde bewoond en/of vergraven (OB). Deze gronden werden dus niet pedologisch 
gekarteerd. In de ruime omgeving van Hemiksem, Niel en Aartselaar bestaan de bodems uit 
licht-zandleem (Pcc, Pdc en Phc). Gedurende het veldwerk voor deze studie kon vastgesteld 
worden dat de meeste gronden op de onderzochte terreinen (langs de putten, afdeklagen en 
vergraven gronden) ook bestaan uit een licht-zandlemige textuur.  
 
De bodems in de streek hebben een profielontwikkeling bestaande uit een verbrokkelde 
textuur-B horizont. Bodems met een textuur-B profiel zijn gewoonlijk het gevolg van 
langdurige bebossing met loofbomen. Door deze bodems voor de landbouwproductie te 
bewerken geraakt het profiel verbrokkeld. Verbrokkelde B-textuurbodems zijn over het 
algemeen geschikt om te herbebossen. 
 
De gronden langs de putten, de afdeklagen en de vergraven gronden zijn door hun 
textuurklasse voorbestemd om naar een textuur-B profieltype te evolueren. In een zekere zin 
is het (licht) vergraven van de bodem een soort van verbrokkeling. Na enkele generaties 
ongestoorde herbebossing zal het profiel zich herstellen. Reeds bij de aanvang zal een soort 
van differentiatie optreden in de verschillende bodemhorizonten. 
 
Door het vergraven van een bodem komen opeens alle plantnutriënten vrij. In het bijzonder 
is de bijmenging van klodders klei uit de groeve zeer nutriëntrijk. De klei blijft plantnutriënten 
beschikbaar stellen. Verschraling is zeer moeilijk en soms onmogelijk. Al deze types 
terreinen met dergelijke bodems laten spontane herbebossing toe, of omgekeerd, wenst 
men de bebossing tegen te gaan dan zal slechts met een volgehouden beheer dit natuurlijk 
proces kunnen tegengehouden worden. 
 
Sommige vergraven gronden en afdeklagen op oude huishoudelijke afvalstorten met een 
hoog humus- en vochtgehalte, nutriëntrijk en aangerijkt met sporelementen, poreus en een 
losse kruimelstructuur (veroorzaakt door hellingsprocessen op de putwanden), zijn uiterst 
geschikt voor de proliferatie van Japanse duizendknoop. 
 
De bovenlaag van de gronden langs de kleiputten zijn droger dan normaal door het 
drainerend effect van de nabijgelegen putten. De grondwaterstand is er verlaagd en uitloging 
door regenwater is mogelijk. De zandiger bodems kunnen hierdoor een beginnende 
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podzolisatie vertonen. In die zin zou voor ondiep wortelende kruidachtigen een zekere 
bodemverschraling mogelijk zijn. 
 
In het zuidoostelijk deel van de Callebeekput en op de westelijke bovenrand van de 
visvijverput van Terlocht komen meer zandige gronden voor, die in een drogere 
waterhuishoudingsklasse ingedeeld kunnen worden. In de putten komen meer lemige tot 
kleiige gronden voor. De topografisch lager gelegen gronden zijn over het algemeen 
vochtiger tot zeer nat. De uiterst natte en kleiige gronden in de putten kunnen onderaan een 
gereduceerde bodemlaag hebben, waardoor de groei van hoogstammige bomen moeilijk is. 
Sommige bomen kunnen hierdoor ook onvoldoende steun vinden in de grond. 
 
Al deze gradiënten (in bodem, vocht, topografie en belichting) rond en in de oude kleiputten 
maken het mogelijk een grote verscheidenheid aan natuurwaarden te ontwikkelen. 

 

2.2.2.2 Geologische opbouw 

Uit de Archieven van de Belgische Geologische Dienst werden de boorbeschrijvingen nrs. 
43W/ 274, 289, 246 247 geraadpleegd. De chronostratigrafische indeling volgens de Nieuwe 
Geologische Kaart werd gevolgd. De volgorde, samenstelling en dikten van de aardlagen en 
de interpretatie naar grondwaterstroming onder het bestudeerde terrein zijn als volgt: 
 
Bovenaan aan het aardoppervlak ligt een bodemlaag en een dunne deklaag, beiden van 
zandleem. Onder deze laag ligt soms een dun laagje zand van de Zanden van Antwerpen. 
Deze drie soorten aardlagen zijn samen gemiddeld slechts twee meter dik (van enkele 
decimeters tot op sommige plaatsen wel vier meter dik). De Zanden van Antwerpen 
(donkergroen zand met soms een beetje schelpgruis) komt voor in het noorden en oosten op 
het grondgebied vanHemiksem en ter hoogte van de in deze studie bestudeerde kleiputten. 
Deze zanden komen niet voor in het zuiden en westen van het grondgebied van Hemiksem. 
De bodem en deklaag zijn kalkloos, behalve wanneer de mensen zelf kalk hebben 
toegevoegd (zoals kalkkeitjes, cement of betongruis en betonklinkers). De onderliggende 
Zanden van Antwerpen zijn kalkhoudend.  
 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze tabel staat de volgorde van de aardlagen op het grondgebied van Hemiksem 
opgegeven zoals die voorkomen in de niet vergraven delen van het grondgebied. In de 
kleiputten is de bovenste laag (bodemlaag, deklaag en de Zanden van Antwerpen) 
verwijderd en is de Boomse Klei gedeeltelijk (of volledig ?) uitgegraven. De stroming van het 
oppervlaktewater en de grondwaterstroming is hierdoor gewijzigd en is voor elke put anders. 
Afhankelijk tot welke diepte de groeve werd uitgebaat en de klei wel of niet in de diepte 
volledig werd uitgegraven, kan percolaatwater, dat door het eventueel aanwezige 
stortmateriaal sijpelt, de diepere grondwatervoerende laag (aquifer in de Zanden van 
Ruisbroek) wel of niet bereiken. 

  

Diept e 
van 

(in m)  
tot 

Dikte  Indeling en Beschrijving :  

 
maai-

veld 

 
 

2 

 
 

2 m 

Kwartair; Deklaag: bruin roestig humeus licht-zandleem.  
Watervoerend vanaf ± 1,4 m-mv, matig waterdoorlatend. 
Tertiair; Mioceen; Formatie van Berchem; Zanden van 
Antwerpen: donkergroen zeer glauconietrijk zand met 
schelpgruis. Behorend tot de Miocene aquifer. 

2 31 29 m Tertiair; Oligoceen; Formatie van (de Rupel) Boom: 
donkerkleurige klei.  Aquiferafsluitend. Onderaan in deze 
formatie kunnen kleiige zanden voorkomen die matig 
waterdoorlatend zijn. 

31 36 5 m Tertiair; Formatie van Zelzate; Lid van Ruisbroek: zand 
Belangrijke watervoerende laag (bekende aquifer). 

36 - - zeker  
> 13 m 

Tertiair; Formatie van Maldegem; klei-zand complex van Kallo:  
glauconiethoudende kleiige zanden afgewisseld met dikke 
kleilagen.   
Bestaande uit afzonderlijke watervoerende lagen. 
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2.2.2.3 De samenstelling van vliegas en de gevolgen hiervan op de biomassa 

De chemische samenstelling van vliegas opgegeven in de volgende tabel is maar indicatief, 
de aard van de verbrande stoffen zal doorslaggevend zijn voor de uiteindelijke samenstelling 
van de assen. Het verbrandingsprocédé en de wijze van het opvangen van de assen heeft 
een invloed op de onderlinge verhouding van de stoffen in de samenstelling. De gemiddelde 
samenstelling van vliegas afkomstig uit verschillende verbrandingsovens voor huishoudelijk 
afval in Nederland is ter illustratie weergegeven in de volgende tabel (Afval Overleg 
Orgaan): 

 
component gehalte in % component gehalte in % 

calcium 33 sulfaat 7,5 
chloride 17 aluminium 7 
kalium 9,6 silicium 7 
natrium 8,4 metalen 10 

 

 
Opvallend is de enorme beschikbaarheid voor planten van calcium en kalium. Deze 
‘grond’stoffen zullen zeker een invloed hebben op de groei van planten. Sulfaat en chloride 
zullen een zekere verzilting in het bodemwater teweeg brengen. Bij de metalen was zink met 
5,2 % prominent aanwezig. Zink is een groeibevorderaar tot een zekere kritische 
concentratie, eens over die concentratie wordt het een groeiremmer, maar dit is 
plantafhankelijk. Er komen ook talrijke elementen in de vliegassen voor die als sporelement 
door de planten opgenomen kunnen worden. Er komen zelf stoffen voor die in natuurlijke 
omstandigheden eerder als exotisch te beschouwen zijn. 
 
Het effect van al deze stoffen kan in het voordeel, maar ook in het nadeel van sommige 
planten en plantensoorten zijn. In deze omstandigheden is de huidige (en toekomstige) 
samenstelling van de vegetatie onvoorspelbaar en volledig geschapen door het ingrijpen van 
de mens. Bij de hierboven beschreven abiotische en fysische omstandigheden op de 
bestudeerde terreinen is een eutrafente vegetatie best mogelijk. De beschikbaarheid aan 
water, de nutriënten calcium en kalium en sporelementen (uit de klei, het afval en de 
vliegassen) in een basische bodemsamenstelling is zo rijkelijk dat in de natuur deze 
omstandigheden slechts voorkomen op rijke vulkaangronden. De vergelijking met 
vulkanische gronden gaat op, op twee elementen na, namelijk fosfaat en stikstof. Fosfaat en 
stikstof ontbreken op de onderzocht terreinen (relatief gezien t.o.v. vulkaangronden, niet ten 
opzicht van de streekgronden in de omgeving). Op de terreinen zou fosfaat en in mindere 
mate stikstof, de beperkende stoffen kunnen zijn (licht is een ander probleem in dit dicht 
bos). De plaatsen met de meest exuberante vegetatiegroei zou wel eens kunnen afhankelijk 
zijn van de beschikbaarheid van een of twee van die stoffen. 
Bijvoorbeeld huishoudelijk afval bevat fosfaat, vliegassen niet. Het insijpelend ‘kwel’water 
bevat stikstof, het regenwater niet. Er zou dus een korrelatie kunnen zijn bij een kartering 
van het voorkomen van deze twee stoffen en de biomassa. In dit verband zou de oostelijke 

Foto 1: Hoopjes bovenkomend vliegas Foto 2: Vliegas na zware regenbui 
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wand van de visvijverput van Terlocht, door de input van beide beperkende stoffen naast de 
overvloed aan de andere nutriënten, geen gebrek aan de beperkende nutriënten 
ondervinden. De zones met zeer lage densiteit aan biomassa kan te wijten zijn aan de 
overvloedige aanwezigheid van een of ander groeibeperkend metaal in de bodem nabij het 
maaiveld. Als mogelijk voorbeeld is het centrale deel van de put van Callebeek te 
vernoemen. Welk metaal is alleen te achterhalen door een analyse van de grond. De 
mogelijke groeibeperkende metalen in vliegassen zijn, aluminium, koper, antimoon, enz. 
Ook andere stoffen komen in aanmerking, zoals sulfaat. 

  



Uitgebreid bosbeheerplan Callebeek-Terlocht 2014-2034 

Cel Natuur en Landschap - Studiedienst                                    20                                                                  juni 2014 

2.3 Beschrijving van het biotisch milieu 

2.3.1 Bestandskaart (schaal 1/5000 of 1/10 000) 
Kaart 20 geeft de bestandsindeling van Callebeek-Terlocht weer. In samenspraak met ANB 
is ervoor gekozen de bestanden 1a, 1b, 2a, 2b, en 2c als bos aan te duiden. De bestanden 
2d, 2e, 3a en 3b (visvijver) worden niet als bos aangeduid maar wel mee opgenomen in dit 
beheerplan. 
Binnen de bosbestanden zijn er enkel voor de bestanden 1a en 2a bosbouwopnames 
verricht. 

2.3.2 Bestandsbeschijving en dendrometrische gegevens van de bosbestanden 
Binnen de bosbestanden zijn er enkel voor de bestanden 1a en 2a bosbouwopnames 
verricht. Deze bosbouwopnamen gebeurden op 10 januari 2013. De bijhorende 
vegetatieopnames op 29 augustus 2012 en 5 september 2012. Kaart 21 geeft de 
positionering van de proefvlakken voor de bosbouwopnames en de bestandsindeling van de 
vegetatieopnames weer. 
 
Verantwoording: 
1b is een waterplas en zeer moeilijk toegankelijk, de meeste soorten van de plas en de 
oever zijn genoteerd volgens Tansley op 22 augustus 2012. 
2b is een ruderaal grasland, hier zijn alle voorkomende soorten genoteerd volgens Tansley 
op 22 augustus 2012. 
2c heeft een bosrandachtige structuur met een afwisseling van bomen, struiken, grasland en 
inmenging van veel tuinplanten. Dit deel is opgedeeld in 3 deelgebieden en een parking, 
telkens zijn alle soorten genoteerd volgens Tansley op 16 en 17 augustus 2012. 
 
De dendrometrische metingen voor de bestanden 1a en 2a werden uitgevoerd volgens de 
methodiek uitgewerkt door ANB (Afdeling Bos & Groen, 2004). Voor deze bestanden werden 
de algemene kenmerken (bestandskenmerken) genoteerd, nl. bedrijfsvorm, mengingsvorm, 
bestandstype, sluitingsgraad en leeftijdsklasse. Ook de bedekking van Amerikaanse 
vogelkers en de hoeveelheid liggend dood hout werden genoteerd.  
 
Voor de bosbouwopnames werden proefvlakken uitgezet. Dit proefvlak moet zodanig 
gekozen worden dat het representatief is voor het bestand. In bestand 1a is er één proefvlak 
uitgezet, in bestand 2a zijn er 2 uitgezet. Er is vooral gekeken naar het hooghout bij de 
keuze van het proefvlak. 
 
Het bosbouwproefvlak bestaat uit vier concentrische cirkels (zie Figuur 7). Naargelang de 
afmetingen van de boom gebeuren de metingen in één van de vier cirkels. Het middelpunt 
van het proefvlak is boom nr. 135 uit de Visual Tree Assessment3 (VTA), opgemaakt door 
bvba Boomverzorging Meganck in 2008. 
 
Eerste cirkel ‘Zaailingen’ (A 1): 
- straal = 2,25 m 
  - zaailingen met totale hoogte < 2 m 
 
Tweede cirkel ‘Struiklaag’ (A 2): 
- straal = 4,5 m 
- bomen met omtrek < 20 cm en totale hoogte ≥ 2 m 
 
Derde cirkel ‘Boomlaag’ (A 3): 
- straal = 9 m 
- bomen met 20 cm ≤ omtrek < 120 cm 
 
Vierde cirkel ‘Boomlaag’ (A 4): 
- straal = 18 m 
- bomen met omtrek ≥ 120 cm 
 
 

                                                      
3 Inventarisatie en analyse van uiterlijke signalen van potentiële (mechanische) zwakte van bomen. 

Figuur 7: Opstelling proefvlak 
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Van de zaailingen en de struiklaag werden de hoogte en boomsoort genoteerd. Van de 
boomlaag werd de soort, de omtrek (op 1,5 m) en de hoogte genoteerd.  
 
Zie Bijlage 2: Samenvatting per bestand van de bosbouwopnames voor de bekomen info. 

 
a) Bestandskenmerken 
 
In onderstaande tabel worden de verschillende bestandskenmerken (bestandstype, leeftijd, 
sluitingsgraad, mengingsvorm en bedrijfsvorm) per bosbestand weergegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*
 
Opgevulde (hoge) delen leeftijd 21-40 jaar (opname1) en niet of deels opgevulde (lagere) 
delen 61-80 jaar (opname2). 
 
Onderstaand een overzicht van de bestandskenmerken van Callebeek-Terlocht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verspreid over Callebeek-Terlocht komt er niet veel Amerikaanse vogelkers voor, echter in 
alle bestanden behalve 1b en 3b (2 vijvers) is deze exoot gevonden. De bedekking is steeds 
< 5%. 
 
 
 
 

Bos -
bestand 

Bestandstype  Leeftijds -
klasse 

Sluitings - 
graad (%) 

Mengings - 
vorm  

Bedrijfs -
vorm 

Oppervlakte 
bestanden 
(ha) 

1a Loofhout 61-80 jaar > 75 % Stamsgewijs Hooghout 2,87 

1b Water  Nvt Nvt Nvt Nvt 1,52 

2a Loofhout Ongelijkjarig* 50 - 75% Stamsgewijs Hooghout 8,22 

2b Open ruimte Nvt Nvt Nvt Nvt 0,13 

2c Loofhout Ongelijkjarig 25 – 50% Stamsgewijs Hooghout 1,14 

     Som: 13,88 

Bestandstype  Oppervlakte (ha)  Oppervlakte (%)  
Loofhout 12,23 88,11 
Water 1,52 10,95 
Open ruimte 0,13 0,94 

Totaal: 13,88 100 
   
Leeftijdsklasse  Oppervlakte (ha)  Oppervlakte (%)  
ongelijkjarig 9,36 67,43 
61-80 jaar 2,87 20,68 
Nvt 1,65 11,89 

Totaal: 13,88 100 
   
Sluitingsgraad  Oppervlakte (ha)  Oppervlakte (%)  
25-50% 1,14 8,21 
50-75% 8,22 59,22 
> 75 % 2,87 20,68 
Nvt 1,65 11,89 

Totaal: 13,88 100 
   
Mengingsvorm  Oppervlakte (ha)  Oppervlakte (%)  
stamsgewijs 12,23 88,11 
Nvt 1,65 11,89 

Totaal: 13,88 100 
   
Bedrijfsvorm  Oppervlakte (ha)  Oppervlakte (%)  
hooghout 12,23 88,11 
Nvt 1,65 11,89 

Totaal: 13,88 100 
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In onderstaande tabel wordt per bestand de hoeveelheid liggend dood hout weergegeven. 

 
 Liggend dood hout:  

Bestand Dun (omtrek tussen 20 
en 60 cm)  

Dik (omtrek tussen 60 en 
120 cm) 

Zeer dik (omtrek 
groter dan 120 cm) 

1a > 100 stuks/ha > 30 stuks/ha > 3 stuks/ha 
1b geen geen geen 
2a > 100 stuks/ha > 30 stuks/ha > 3 stuks/ha 
2b geen geen geen 
2c 5-100 stuks/ha geen geen 

  

b) Boomsoortensamenstelling 
De hieronder weergegeven boomsoortensamenstelling zijn gebaseerd op de gegevens van 
de bosopnames uit bestanden 1a en 2a. Deze informatie werd voor de volledigheid 
aangevuld met informatie van de vegetatieopnames. 
 
De dendrometrische gegevens per bestand zijn in Bijlage 2: Samenvatting per bestand van 
de bosbouwopnames (ANB-methodiek) opgenomen. 
 
De dendrometrische gegevens worden berekend door het computerprogramma Bosprog - 
Bosdat (versie 3.50beta-2.19), opgemaakt door ANB. Stamtal, grondvlak en volume worden 
berekend per bestand en voor de hele bosplaats.  
 
Het stamtal (N/ha) is het aantal bomen per hectare. Het grondvlak (m²) van een boom is de 
oppervlakte van de doorsnede van de stam op borsthoogte (1,5 m). Het grondvlak per 
hectare (m²/ha) is de som van de individuele grondvlakken die op een hectare voorkomen. 
Het volume (m³/ha) wordt per boomsoort berekend en uitgedrukt per hectare.  
 
Zaailingen 
Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte lager dan 2 m. Over de 
bosbestanden 1a en 2a komen 14338 zaailingen per hectare voor. Zomereik komt zeer 
frequent voor als zaailing. 

   

 

Hoogte (cm): Boomsoort Stamtal 
0-49 Zomereik 2 423 
 kornoelje (G) 1 212 
 meidoorn (G) 606 
50-99 Zomereik  2 726 
100-149 Zomereik 2 423 
150-199 Zomereik 3 635 
 kornoelje (G) 606 
 Grauwe abeel 303 
Totaal  13 935 

Deze tabel heeft betrekking op de bestanden 1a en 2a met een 
gezamelijke oppervlakte van 11,09ha. 
Zie 2.3.2 Bestandsbeschijving en dendrometrische 
gegevens van de bosbestanden voor een 
verantwoording. 

 
Uit de vegetatieopnames blijkt dat er naast bovenstaande zaailingen ook onderstaande 
zaailingen zijn aan getroffen: 
1a-pv1 
Kent een dichte onderbegroeiing van braam en een dik strooiselpakket, toch komen ook 
zaailingen van ruwe berk, witte kornoelje en Amerikaanse eik voor. 
2a-pv1  
Wilde lijsterbes, wilg (G), Spaanse aak, gewone esdoorn, zoete kers, Amerikaanse 
vogelkers, Amerikaanse eik, boswilg en cotoniaster dielsianus. 
2a-pv2 
Dichte onderbegroeiing van brandnetel en braam zonder zaailingen van bomen. 

 
Struiklaag 
Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte hoger dan 2 m en een omtrek 
kleiner dan 20 cm. De bevindingen uit de dendrometrische opnames worden in 
onderstaande tabel weergegeven. Zomereik, boswilg en gewone esdoorn halen de grootste 
aantallen. 
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Uit de vegetatieopnames blijkt dat er naast bovenstaande struiken ook onderstaande 
struiken zijn aan getroffen: 
1a 
Meidoorn, gewone vlier en beuk. 
2a-pv1 
Meidoorn, beuk, zoete kers, Amerikaans eik, geoorde x boswilg, tamme kastanje, gewone 
vogelkers en Hollandse linde. 
 

 

Hoogte (cm): Boomsoort Stamtal L Stamtal D 
600-800 Ruwe berk 76 - 
 kornoelje (G) 76 - 
 Grauwe abeel 76 - 
 Boswilg 76 - 
400-600 Zomereik 606 - 
 Boswilg 309 - 
 kornoelje (G) 151 - 
 Grauwe abeel 151 - 
 Wilg (G) 76 - 
 Wilde lijsterbes 76 - 
200-400 Zomereik 1212 - 
 Gewone esdoorn 798 - 
 Boswilg 163 - 
 Ruwe berk 81 - 
 Grauwe abeel 76 - 
 Schietwilg 76  
Totaal  4077 0 

Deze tabel heeft 
betrekking op de 
bestanden 1a en 2a met 
een gezamelijke 
oppervlakte van 11,09 ha. 
Zie 2.3.2 
Bestandsbeschijving 
en dendrometrische 
gegevens van de 
bosbestanden voor een 
verantwoording. 

 
 
Boomlaag 
De boomlaag bestaat uit exemplaren met een omtrek groter dan 20 cm. Onderstaande tabel 
geeft een overzicht van de boomsoorten. Volgens de tabel neemt schietwilg het grootste 
deel van het grondvlak in (48%). Ruwe berk en boswilg nemen respectievelijk 37% en 15% 
van het grondvlak in. Binnen de bestanden is er inheemse en uitheemse kornoelje 
aanwezig. Deze neemt volgens onderstaande tabel 0% van het grondvlak in. 
 
 

Boomsoort Stamtal  Grondvlak  Volume  
 (/ha) % (m²/ha) % (m³/ha) % 

Schietwilg 184 19 11,92 47 156,26 63 

Ruwe Berk 396 41 9,63 38 76,16 30 

Boswilg 374 39 3,69 15 18,40 7 

Kornoelje (G) 10 1 0,03 0 0,01 0 

Totaal 964  25,27  250,83  
 

Deze tabel heeft 
betrekking op de 
bestanden 1a en 2a met 
een gezamelijke 
oppervlakte van 11,09 
ha. 
Zie 2.3.2 
Bestandsbeschijving 
en dendrometrische 
gegevens van de 
bosbestanden voor 
een verantwoording. 

 
 
Uit de vegetatieopnames blijkt dat er naast bovenstaande bomen ook onderstaande bomen 
zijn aan getroffen: 
1a-pv1 
Gewone es, zomereik, geoorde wilg x grauwe wilg, meidoorn en Amerikaanse vogelkers  
2a-pv1 
Geoorde wilg x grauwe wilg 
 
 
In onderstaande tabel wordt de hoofdboomsoort, het inheemse karakter en de 
mengingswijze per bestand weergegeven.  
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c) Dendrometrische gegevens 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de dendrometrische gegevens per 
bestand.  
Het gemiddelde stamtal in Callebeek-Terlocht bedraagt 932 bomen per ha. Het gemiddelde 
grondvlak bedraagt 22,6 m²/ha, het gemiddelde bestandsvolume 207 m³/ha. De 
gemiddeldes voor het staand dood hout zijn gewoon tot laag. Het stamtal is hoog en 
bedraagt 83,5 bomen per ha (Vlaams gemiddelde is 36 bomen per ha). Het grondvlak 
staand dood hout in Callebeek-Terlocht bedraagt 0,47m²/ha (Vlaams gemiddelde is 0,5 m2 

/ha) en het volume 1,8 m³/ha(Vlaams gemiddelde is 2,8 m3 /ha).  
Het volume dood hout bedraagt slechts 0.9%. Er is dus weinig staand dood waargenomen in 
de proefvlakken. Waarschijnlijk zullen de cijfers iets hoger liggen doordat er meer staand 
dood hout voorkomt buiten de proefvlakken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vergelijken we deze gegevens van de levende bomen met de gemiddelde 
bestandsparameters voor Vlaanderen, dan blijkt dat het stamtal voor Callebeek-Terlocht een 
stuk hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde stamtal. Het grondvlak en volume zijn normaal.  
 
Daar bestand 1b een vijver is en 2b een ruderaal grasland beschikken deze bestanden niet 
over dendrometrische gegevens. Bestand 2c heeft een bosrandachtige structuur met een 
afwisseling van bomen, struiken, grasland en inmenging van veel tuinplanten, ook hier zijn 
geen dendrometrische opmetingen gedaan. Dit deel is opgedeeld in 3 deelgebieden en een 
parking, telkens zijn alle soorten genoteerd volgens Tansley. 
   

                                                      
4 Inheems: Inheemse boomsoorten ≥ 90% van het grondvlak, inheems/exoot: Inheemse boomsoorten 50-
90% van het grondvlak, exoot/inheems: inheemse boomsoorten 30-50% van het grondvlak, exoot: 
inheemse boomsoorten < 30% van het grondvlak 
5 homogeen: 1 boomsoort > 80% grondvlak, gemengd: 1 boomsoort ≤80% grondvlak 

Bestand Hoofdboomsoort Inheems/exoot 4 Homogeen/gemengd 5 Opmerkingen  

1a Ruwe berk Inheems Gemengd  

1b Nvt Nvt Nvt Vijver 

2a Schietwilg/Ruwe berk Inheems  Gemengd  
2b Nvt Nvt Nvt Gazon 
2c Boswilg Inheems/exoot Gemengd Afgeleid uit Tansleyopname 

Bestand Opp (ha)  
Levende bomen  Staande dode bomen  

Stamtal 
(/ha) 

Grondvlak 
(m2 /ha) 

Volume 
(m3 /ha) 

Stamtal 
(/ha) 

Grondvlak 
(m2 /ha) 

Volume  
(m3 /ha) 

1a 2,87 865 17,1 116 39 0,34 1,7 
2a 8,22 999 28,1 298 128 0,60 1,9 

Gewogen gemiddelde Callebeek-Terlocht: 
 932 22,6 207 83,5 0,47 1,8 (0,9%) 
Gemiddelde Vlaanderen (Bos & Groen, 2001): 
Loofhout 664 22 211 36 0.5 2.8 (1.3%) 
Gemengd bos 758 25 204 39 0.5 3.8 (1.8%) 
Naaldhout 916 30 240 37 0.6 3.5 (1.4%) 
Deze tabel heeft betrekking op de bestanden 1a en 2a met een gezamelijke oppervlakte van 11,09ha. 
Zie 2.3.2 Bestandsbeschijving en dendrometrische gegevens van de bosbestanden voor een 
verantwoording. 
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2.3.3 Flora 
De vegetatieopnames per bestand zijn terug te vinden in Bijlage 3: Soortenlijsten per 
bestand van de vegetatieopnames. 

2.3.3.1 Biologische waarderingskaart 

Callebeek-Terlocht wordt op de biologische waarderingskaart (BWK, versie 2 (2010)) 
weergegeven als biologisch waardevol tot biologisch zeer waardevol. Zie kaart 22. 
 
Zeer waardevol zijn de vijver van Terlocht (bestand 3b), de vogelput (bestand 1b) en de 
kleine plas in Callebeek (bestand 2a1). Het zijn drie eutrofe plassen (ae) gekenmerkt door 
de aanwezigheid van voedselrijk zoet water en talrijke oever- en waterplanten. Deze 
soortenrijke plassen met een goed ontwikkelde waterplanten- en oevervegetatie rijk aan 
indicatieve soorten zijn zeldzaam in Vlaanderen. Plas 3b bezit enkele van deze 
indicatorsoorten. Het betreft grof hoornblad, brede waterpest, gele plomp en gewoon 
watervorkje. Bestand 1b betreft een eutrofe plas plus rietland (ae + mr) en bestand 2a1 
betreft een eutrofe plas plus rietland en frequent overstroomd wilgenstruweel (ae + mr + sf). 
 
Eveneens zeer waardevol is het bestand 1a. Op de BWK is deze weer geven als een 
nitrofiel alluviaal elzenbos op een vochtige tot natte bodem (vn) en een uit algemene soorten 
bestaande ruigte met struik- en boomopslag (kub). 
 
De overige delen van het bos zijn biologisch waardevol. De bestanden 3a, 2a en 2c zijn 
weergegeven als spontane houtige opslag met struweel en verboste situaties (Sz). De 
hoofdboomsoort in 3a is berk, in 2a zijn dat berk en wilg, in 2 c zijn het meer struisgras en 
een ruderale vegetaties. 
 
Bestand 2e staat aan gegeven als een soortenarm, vaak tijdelijk grasland (Hx) wat 
biologisch minder waardevol is. Echter de vegetatieopname in Bijlage 3: Soortenlijsten per 
bestand van de vegetatieopnames geeft 22 soorten weer. 
 
Langsheen de schelde liggen biologisch zeer waardevolle slikken (ds). 

2.3.3.2 Potentiële en actuele vegetatie 

De potentiële natuurlijke vegetatie van Callebeek-Terlocht is niet ingekleurd op de PNV-
kaart daar in het brakwatergebied langsheen de Schelde, bos geen climaxvegetatie is 
volgens deze kaart.  
 
Kaart 23 geeft de actuele vegetatie weer op basis van de soorten uit de kruidlaag. Kaart 21 
geeft de positionering van de proefvlakken voor de bosbouwopnames en de 
bestandsindeling van de vegetatieopnames weer. 
 
Voor het typeren van de bostypes  werden in de bestanden 1a en 2a  vegetatieopnames 
uitgevoerd op 28/08/2012 en 05/09/2012. Deze vegetatieopnames bestaan uit de 
inventarisatie van een proefvlak van 16 x 16 m. Hierin worden alle soorten genoteerd 
volgens de schaal van Braun-Blanquet. Zie onder. 

 
Code Aantal individuen  Bedekking  

r zeer weinig (1-2) < 5 % 
+ weinig (3-20) < 5 % 
1 talrijk (20-100) < 5 % 

2m zeer talrijk (ontelbaar) < 5 % 
2a willekeurig 5 - 12,5 % 
2b willekeurig 12,5 - 25 % 
3 willekeurig 25 - 50 % 
4 willekeurig 50 - 75 % 
5 willekeurig 75 - 100 % 

 
Voor het typeren van de bosvegetatieopnames (1a en 2a) werd gebruik gemaakt van de 
typologie ontwikkeld door het Agentschap Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek nl. Bosplantgemeenschappen in Vlaanderen, een typologie van bossen 
gebaseerd op de kruidlaag (Cornelis et. al., 2009). Aan de hand van het 
computerprogramma voor identificatie van bosvegetaties, bostypologie v1.0.1. (Coenen S, 
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2009) werden de gegevens verwerkt. De resultaten van deze verwerking zijn weergegeven 
in Bijlage 4: Samenvatting per bestand van de vegetatieopnames. 
 
Voor de bosbestanden 2b en 2c  zijn er geen dendrometrische opmetingen gedaan. 
2c bestaat uit een bosrandachtige structuur met een afwisseling van bomen, struiken, 
grasland en inmenging van veel tuinplanten. Dit deel is opgedeeld in 3 deelgebieden en een 
parking, telkens zijn alle soorten genoteerd volgens Tansley op 16 en 17 augustus 2012. 
Om toch een beeld te krijgen van de potentiële vegetatie zijn de kruidachtige soorten van de 
deelgebieden 2c1 en 2c3 (meest vergelijkbaar met bos) via bostypologie getypeerd. De 
resultaten van deze typering zijn eveneens weergegeven in Bijlage 4: samenvatting per 
bestand van de vegetatieopnames.  
 
2b bestaat uit een ruderaal grasland. Hier zijn eveneens alle voorkomende soorten 
genoteerd volgens Tansley op 22 augustus 2012. De voorkomende soorten zijn terug te 
vinden in Bijlage 3: Soortenlijsten per bestand van de vegetatieopnames. 
Voor de overwegend grazige vegetaties van 2c2 en 2b zijn graslandtyperingen (zie onder) 
gedaan. 
 
Uit bovenstaande analyses kwamen onderstaande bostypes als meest passend naar voren: 
Bostype I:  Dennen-Eikenbos  
De dennen-eikenbossen zijn typisch voor de voedselarme, droge en zure zandgronden in de 
Kempen en op de Vlaamse zandrug. Van nature dominerende soorten zijn zomereik en 
ruwe berk. Wellicht vormen Dennen-Eikenbossen geen eindstadium in de successie, maar 
evolueren ze op zeer lange termijn naar een Eiken-Beukenbos. Mogelijk ontbreken van oude 
bosplanten wordt verklaard door de relatief jonge bosgeschiedenis en de relatief geïsoleerde 
ligging ten opzichte van oude bossen (Cornelis et all, 2009). 
 
Bostype D:  Essen-Elzenbos  
Dit type komt voor op jonge, voedselrijke gronden met een goede vochtvoorziening en een 
permanent hoge basenbezetting. De bodem kan periodiek onder water staan. Door een 
daling van de grondwaterstanden of het wegvallen van overstroming is een afname van het 
aantal vochtminnende soorten merkbaar en kan, afhankelijk van het moedermateriaal, een 
ontwikkeling in de richting van o.a. een Dennen-Eikenbos voorkomen (Cornelis et all, 2009). 
Type behoort tot het prioritaire habitattype 91E0. 
Voor de ontwikkeling van soortenrijke, spontane elzenbossen kan het best worden gestreefd 
naar een groot, aaneengesloten oppervlak met veel gradiënten, van nat naar droog en van 
voedselrijk naar voedselarm. Het externe beheer bestaat uit bewaking van de waterkwaliteit 
(toevoer van basenrijk maar niet geëutrofieerd water) en het tegengaan van verdroging en 
verzuring. In kleine boscomplexen, waar de differentiatie door natuurlijke oorzaken (zoals 
het ontstaan van stormgaten) beperkt blijft, werkt pleksgewijs kappen gunstig op de variatie 
in de vegetatie. 
 
Bostype B:  Wilgenvloedbos  
Dit type is kenmerkend voor het zoetwatergetijdengebied en komt voor op buitendijkse 
gronden die permanent vochtig zijn en periodiek overstroomd worden. Op de natste plaatsen 
ontstaat een wilgenstruweel en op hogere gronden een schietwilgbos. Het is een zeldzaam 
type dat behoort tot het prioritaire habitattype 91E0.  
 
Bekijken wij de bodemeigenschappen van Callebeek-Terlocht, zie hoofdstuk 2.2.2.1 
Bodemkaart, kunnen deze bevindingen kloppen. De bovenlaag van de gronden langs de 
kleiputten bestaan namelijk uit zandlemig materiaal en zijn droger dan normaal door het 
drainerend effect van de nabijgelegen putten. De grondwaterstand is er verlaagd. In het 
zuidoostelijk deel van de Callebeekput en op de westelijke bovenrand van de visvijverput 
van Terlocht komen meer zandige gronden voor, die in een drogere 
waterhuishoudingsklasse ingedeeld kunnen worden. In de putten komen meer lemige tot 
kleiige gronden voor. De topografisch lager gelegen gronden zijn over het algemeen 
vochtiger tot zeer nat. 
 
Om tot een graslandtypering  te komen zijn alle soorten met bijhorende abundanties 
opgenomen in een databank Turboveg. Vanuit Turboveg zijn de gegevens geëxporteerd 
naar het computerprogramma Synbiosys. SynBioSys is de afkorting van ‘Syntaxonomisch 
Biologisch Systeem’, een programma waarmee de gebruiker kan beoordelen met welke 
plantengemeenschappen zijn eigen gegevens de grootste verwantschap vertoont. De 
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plantengemeenschappen binnen het programma zijn gebaseerd op het werk “De Vegetatie 
van Nederland” van Schaminée J.H.J., Stortelder A.H.F., Westhoff V. en Weeda E.J.. 
Daarnaast zijn de verwantschappen uit SynBioSys vergeleken met de 
plantengemeenschappen uit “Systematiek voor natuurtypen voor Vlaanderen voor de 
biotopen grasland en ruigten en zomen” van Arnout Zwaenepoel et all en “Typologie en 
beheer van soortenrijke cultuurgraslanden” van Demolder H. et all (2003) 
 
Uit bovenstaande analyses kwamen onderstaande grasland-, ruigte en struweeltypes naar 
voren: 
- Wormkruidverbond uit de klasse der ruderale gemeens chappen  

Deze gemeenschappen zijn niet beschreven in de Vlaamse natuurtypen, wel in het 
Nederlandse systeem. 
Komt voor op plaatsen waar materiaal van elders aan het substraat is toegevoegd. In de 
eerste plaats moet daarbij worden gedacht aan stenig materiaal. Bouw- en 
industrieterreinen, wegbermen, spoorwegterreinen, verwaarloosde tuinen en randen van 
trottoirs en plantsoenen vormen geschikte milieus. Steeds is sprake van extra en 
schoksgewijze aanvoer van voedingsstoffen, hetzij door mens of dier, hetzij door 
rivierwater of erosie. De Wormkruid-associatie wordt gekenmerkt door de combinatie 
van de associatiesoort boerenwormkruid en de verbondskensoorten bijvoet, kweek, met 
andere forse kruiden als begeleiders, waaronder grote brandnetel, akkerdistel, 
ridderzuring, gewone berenklauw, kropaar, glanshaver, duizendblad, smalle weegbree, 
gestreepte witbol, rood zwenkgras, gewoon struisgras en hondsdraf. 
 
Ruderale gemeenschappen hebben dikwijls een grote esthetische waarde door hun 
bloemrijkdom en zijn belangrijke nectarleveranciers voor allerlei insecten. Toch hebben 
ze pas laat een plaats op de natuurbeschermingsagenda gekregen, aangezien ze meer 
als product van menselijke activiteiten dan als `natuur' ervaren werden. Belangrijk is 
voorts dat de spontane begroeiing in stedelijke gebieden hoger gewaardeerd wordt dan 
nu vaak nog gebeurd (Koster 1994).  

 
- Schapenzuring-type 

Getypeerd naar Demolder H. et all (2003); toont overeenkomsten met 
“rompgemeenschap van gewoon struisgras en gewoon biggenkruid” naar Zwaenepoel et 
all. 
 
Het Schapenzuring-type is vooral te vinden op zand- en lemige zandgronden; 
hoofdzakelijk op (zeer) droge en matig droge gronden voor. 
Bezit een groot aandeel soorten die indicatief zijn voor zeer stikstofarme bodems tot 
stikstofarme bodems en soorten die zure tot sterk zure bodems indiceren. Soorten die 
meestal kenmerkend zijn voor kalkrijke bodems ontbreken in het Schapenzuring-type. 
 
De kans om uit deze rompgemeenschap een kruidenrijk grasland tot ontwikkeling te 
laten brengen hangt zowel van het substraat als van het beheer af. Een regelmatig 
maaibeheer met afvoer van het maaisel is nodig om vervilting van de grasmat te 
voorkomen en kruiden een vestigingskans te bieden; dit geldt speciaal voor rozetplanten 
met een beperkte levensduur zoals gewoon biggenkruid (Weeda et all, 1996). Vooral 
rood zwenkgras heeft een negatieve invloed op de kieming van zaden van Gewoon 
biggenkruid, evenals de volwassen planten van deze soort, die hierdoor niet in hoge 
dichtheden optreedt. Hierdoor verdraagt dit vegetatietype maaien goed. 
 
In combinatie met opslag van braam, zomereiken en berken is dit type goed voor tal van 
vlinders, kevers en spinnen. 

 
- Zoomgemeenschap van de klasse der Gladde witbol en Havikskruiden 

Komen voor op de grens van graslandgemeenschappen en struweel. Dit kan zowel 
ruimtelijk als temporeel zijn. Meestal gaat het om lintvormige structuren, waarin een 
(beperkt) aantal typische kruiden voorkomen, naast een grote reeks soorten van zowel 
de graslanden, als de struwelen of bossen waaraan deze vegetaties grenzen. Deze 
heterogeniteit maakt het zeer moeilijk om deze vegetaties in een klassieke vegetatie-
indeling op te nemen. Qua structurele samenstelling is het echter niet moeilijk een zoom 
te herkennen en naar beheer toe is het onderscheiden ervan eveneens aangewezen. De 
vegetatie wordt gekenmerkt door een lage kruidlaag met overwegend grassen en een 
hoge kruidlaag waarin vooral Havikskruiden opvallen. Tot in de late zomer kleuren de 
gele bloemen menige bosrand.  
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- Klasse van de nitrofiele zomen (look-zonder-look ve rbond) 
Omvatten zoomgemeenschappen op stikstofrijke standplaatsen, die in meer of mindere 
mate worden beschaduwd. De begroeiingen gedijen langs heggen en onder de 
beschutting van struiken en bomen. De begroeiingen zijn gewoonlijk weelderig 
ontwikkeld en bloemrijk, maar de soortenrijkdom loopt nogal uiteen. Algemene soorten 
als Grote brandnetel, Kleefkruid en Hondsdraf nemen een belangrijke plaats in. Deze 
klasse vertoont een groot aantal intermediaire kenmerken met de klasse van de ruderale 
gemeenschappen. 
 

2.3.3.2.1 Algemene omschrijving van de bosbestanden 

 

Bestand 1a: 
De kruidlaag van het eigenlijke proefvlak bevat vooral gewone braam en grote brandnetel. 
Sporadisch komt er ook witte kornoelje, koninginnenkruid, ruwe berk, mannetjesvaren, hop 
en Amerikaanse eik voor. In de struiklaag vallen eenstijlige meidoorn, witte kornoelje, 
zomereik, gewone vlier, wilde lijsterbes, gewone esdoorn, ruwe berk, beuk en boswilg te 
noteren. Hoofdboomsoorten zijn ruwe berk en gewone es. Foto’s 3 en 4 geven een beeld 
van het proefvlak in de zomer en de winter. 
 
Volgens de berekeningen balanceert dit bestand tussen het type Essen-Elzenbos (type D) 
en Dennen-eikenbos (type I). Gezien de grote geaccidenteerdheid van dit terrein (zie kaart 
17: DHM) met hoge en steile randen in het oosten tot zuidoosten van het bestand en een 
laag deel met veel microreliëf in het westen en noorden van dit bestand kan dit kloppen. De 
hogere delen zijn namelijk droger dan de lager gelegen delen wat effect heeft op het 
bostype. 
 
Plaatselijke putten komen regelmatig onder water te staan. Deze plaatsen worden 
gedomineerd door wilgenopslag. Foto’s 5 en 6 geven een beeld van dergelijk microreliëf en 
vegetatie. 
Het bestand is niet volledig geïnventariseerd doordat grote stukken ontoegankelijk zijn door 
een dichte braam- en brandnetelvegetatie. Een volledig beeld van de kruidlaag ontbreekt. 
Toevallige waarnemingen hebben de aanwezigheid van echte valeriaan aan het licht 
gebracht. Minder gewilde soorten zijn de bonte gele dovennetel en Japanse duizendknoop. 
Deze laatste domineert op de oostelijke helling zoals te zien is op foto 7. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 3: Proefvlak 1a-pv1 in de zomer 
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Foto 4: Proefvlak 1a-pv1 in de winter 

Foto’s 5 en 6: Microreliëf met bijhorende vegetatie 

Foto 7: Door Japanse duizendknoop gedomineerde oosthelling 
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Bestand 1 b  
Bestand bestaande uit een grote waterplas met voorkomen van voornamelijk riet, grote 
lisdodde en hoge cyperzegge. Foto’s 8, 9 en 10 geven dit weer. Naast gele lys en gewoon 
sterrenkroos komen niet veel waterplanten meer voor. Bij de plantenlijst van dit bestand (zie 
Bijlage 3: Soortenlijsten per bestand van de vegetatieopnames) zijn ook de planten op de 
oever opgenomen. 

 
Bestand 2a 
Dit is geen uniform bestand. Ook hier is een geaccidenteerd terrein met hoge en lage delen 
waar te nemen. Voor de bosbouwkundige berekeningen zijn 2 proefvlakken gekozen (zie 
kaart 21). Eén (2a-pv1) op een hoog (maaiveld) gelegen stuk bos en één (2a-pv2) in de 
dieper gelegen delen. Naast de beboste zones komen er ook 2 open plekken (2a2 en 2a3) 
en een tijdelijk droogvallende poel (2a1) voor. Alle onderdelen worden onderstaand 
besproken. Er is echter geen volledige vegetatieopname gemaakt voor dit bestand daar 
grote delen door de weelderige en ruige onderetage en de geaccidenteerdheid van het 
terrein ontoegankelijk zijn.  
Kaart 21 geeft de positionering van de proefvlakken voor de bosbouwopnames en de 
bestandsindeling van de vegetatieopnames weer. 
In juli 2012 is er gericht gezocht naar stofzaad en rond wintergroen maar deze zijn niet meer 
terug gevonden. 
 
- 2a-pv1 
Ondanks de aanwezigheid van veel braam wordt dit proefvlak (zie foto 11) gekenmerkt door 
een gevarieerde spontane verjonging van witte kornoelje, eenstijlige meidoorn, zomereik, 
wilde lijsterbes, grauwe abeel, Spaanse aak, gewone esdoorn, verschillende 
cotoneastersoorten, zoete kers, Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en boswilg. De 

Foto 8: Overzicht bestand 1b Foto 9: Grote lisdodde en riet 

Foto 10: Hoge cyperzegge 
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meeste van bovenstaande soorten komen samen met Hollandse linde en tamme kastanje 
ook in de struiklaag voor. Hoofdboomsoorten zijn ruwe berk, grauwe abeel en boswilg. 
Bij de kruidachtigen zijn er naast braam ook veel duinriet, wilgenroosje, schermhavikskruid 
en gestreepte witbol te noteren. Bij toevallige waarnemingen op de hogere delen buiten het 
proefvlak zijn ook nog welriekende agrimonie, bosorchis, smalle stekelvaren, bosvergeet-
me-nietje, bosandoorn, kleine maagdenpalm en bleeksporig bosviooltje te noteren. 

 
Volgens de bosbouwberekeningen betreft het hier een Dennen-Eikenbos (type I), typisch 
voor voedselarme, zure zandgronden. Deze bossen zijn vrij ijl en dus lichtrijk. Ze zijn relatief 
arm aan soorten en vrij jong. In het vorige beheerplan (De Beer D., 2003) werd dit type 
beschreven als een soort van berken-wilgenbos met overeenkomsten met het meidoorn-
berkenbos (Crataego-Betuletum pubescentis) en het duin-berkenbos (Crataego-Betuletum). 
Bij successie werd het volgende beschreven:  

 
Het duin-berkenbos kan volgens Van der Werf leiden tot een duin-eikenbos, wat voor 
Stortelder slechts een variante is van het beuken-eikenbos. Aan Callebeek zijn reeds 
duidelijk tekenen te zien in die richting: er bevinden zich overal jonge zaailingen van 
zomereik, helaas ook van Amerikaanse eik. Of deze jonge boompjes het berkenbos 
snel zullen overvleugelen, is niet te voorspellen. Het is helemaal niet zeker dat de 
bodem al rijp genoeg is voor zomereik: na een snelle jeugdgroei zou de groei wel een 
kunnen stagneren, zodat misvormde dwergboompjes ontstaan. Volgens Van der Werf 
heeft het duin-berkenbos minimum 100 jaar nodig om tot eikenbos te evolueren. 
Sommige opgespoten terreinen in het havengebied hebben al een ouderdom bereikt 
van minstens 50 jaar, ook daar is nog geen evolutie naar een  ander  vegetatietype  
merkbaar. Naar beheer  toe  hebben  we hier dus een probleem: niemand weet hoe 
deze vegetatie gaat evolueren.  Geregeld evalueren zal dus de boodschap zij. 

 
Zoals in bovenstaande bostypebeschrijving vormen Dennen-Eikenbossen wellicht geen 
eindstadium in de successie, maar evolueren ze op zeer lange termijn naar een Eiken-
Beukenbos. We kunnen enigszins aannemen dat bovenstaande stelling i.v.m. de successie 
naar een beuken-eikenbos aan de gang is doch kan men inderdaad nog steeds niet 
voorspellen wat de effecten van de vliegasbodem op lange termijn op het bostype zullen zijn 
waardoor het geregeld evalueren nog steeds de boodschap blijft. 
 
- 2a-pv2 
De kruidlaag in dit proefvlak (zie foto 12) wordt gekenmerkt door een dominantie van grote 
brandnetel en braam, in mindere mate komt hop en sporadisch ook haagwinde, brede 
stekelvaren, heermoes, aalbes en gewone smeerwortel voor. De hoofdboomsoort is 
schietwilg. 
 
Volgens de bosbouwberekeningen betreft het een Wilgenvloedbos  (type B) kenmerkend 
voor het zoetwatergetijdengebied en buitendijkse gronden die permanent vochtig zijn en 
periodiek overstroomd worden. Op de natste plaatsen ontstaat een wilgenstruweel en op 
hogere gronden een schietwilgbos. Het is een zeldzaam type dat behoort tot het prioritaire 
habitattype 91E0. 
 

Foto 11: Proefvlak 2a-pv1 
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De vegetatie in dit proefvlak komt best overeen met een Schietwilgenbos . Ook in het vorige 
beheerplan (De Beer D., 2003) werk dit getypeerd als een brandnetelrijk schietwilgenbos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze bossen zijn typische pionierbossen, die ontstaan op kale grond en dus niet, zoals de 
meeste bossen, via successie door verbossing van graslanden. Dit wordt mogelijk gemaakt 
door het feit dat de zaden van smalbladige wilgen (zoals schietwilg) geen kiemrust bezitten 
en zo de concurrentie van ruigteplanten kunnen ontwijken door ze steeds vóór te blijven. De 
strijd tussen ruigtekruiden en houtachtigen is nl. beslissend voor het ontstaan van en de 
successie in wilgenbossen. Dit bostype heeft de eigenaardigheid om vaak zeer lang te 
blijven steken in de pioniersfase: o.m. de sterke dominantie van ruigtekruiden kan de 
kieming van hardhout-soorten (es, olm en zomereik) verhinderen en zo de successie naar 
hardhoutooibos (Alno-Padion), gedurende zeer lange tijd blokkeren. Sterker nog, uit 
Nederlands onderzoek is gebleken dat, indien de inundatie in het groeiseizoen niet meer 
dan 30 opeenvolgende dagen bedraagt, de successie volledig wordt stilgelegd en het ooibos 
dus de climaxvegetatie wordt. 
 
Op opgespoten terreinen kunnen zich eveneens wilgenbossen vestigen, nl. in 
terreindepressies die aanvankelijk 's winters onder water komen. Door accumulatie van 
organisch materiaal zijn deze depressies aanzienlijk voedselrijker dan de omliggende droge 
plekken waar zich berkenbos vestigt. Het ontstaan is identiek aan de vloedbossen: nadat het 
substraat voldoende is opgedroogd gaan zich snel allerlei pioniers vestigen, op vochtige 
plekken zijn dat reeds in een eerste fase smalbladige wilgen. Indien ze de kwetsbare 
jeugdfase overleven, zullen zij snel een dominante boomlaag gaan vormen, met een 
weelderige kruidlaag van ruigteplanten. Dit is dezelfde situatie als bij vloedbossen op 
hogere, nog zelden geïnundeerde buitendijkse gebieden. 
Schietwilgenbossen zijn zeer arm aan hogere planten. De boomlaag bestaat uitsluitend uit 
schietwilg, in de struiklaag zijn bramen meestal dominant en de kruidlaag wordt zoals 
gezegd door ruigtekruiden gevormd. In schril contrast met deze armoede is de rijkdom aan 
epifytische mossen. De natuurlijke bosstructuur en het nagenoeg ondoordringbare karakter 
is dan weer ideaal voor allerlei vogels, zoals de nachtegaal. 

 
- 2a1 (periodiek droog vallende poel) 
Binnen 2a ligt een periodiek droog vallende poel met verlandingsvegetatie. Het betreft grote 
kattenstaart, grote lisdodde, haagwinde, watermunt, gele lys, bitterzoet, hoge cyperzegge en 
wolfspoot. Foto 13 en 14 geven een beeld van de droge en natte condities. 

 
 
 

Foto 12: Proefvlak 2a-pv2 
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- 2a2 (open plek) 
Dit deel bestaat uit een voornamelijk grazige vegetatie met enkele berken, verschillende 
wilgensoorten en een perenboom. De volledige plantenlijst is te vinden in Bijlage 3: 
Soortenlijsten per bestand van de vegetatieopnames. 
Voor deze plek zijn bij de analyse van de kruidachtigen binnen SynBioSys kenmerken van 
het Wormkruidverbond (klasse der ruderale gemeenschappen) met de aanwezigheid van 
bosgerelateerde soorten vastgesteld. 
Er zijn storten van bouwmaterialen in dit bestand terug gevonden. 
 

 
- 2a3 (open plek) 
Bestaat eveneens uit een voornamelijk grazige vegetatie en enkele ruigere delen met veel 
braam. Bij de analyse van de kruidachtigen binnen SynBioSys werden kenmerken van het 
Wormkruidverbond (klasse der ruderale gemeenschappen) en het look-zonder-look verbond 
(nitrofiele zoom) met de aanwezigheid van bosgerelateerde soorten vastgesteld. 

 

 
 
 
 

Foto 13: 2a1 droog Foto 14: 2a1 nat 

Foto 15: Open plek 2a3  



Uitgebreid bosbeheerplan Callebeek-Terlocht 2014-2034 

Cel Natuur en Landschap - Studiedienst                                    34                                                                  juni 2014 

 
- 2a4 (Hondenweide) 
Foto 16 geeft een beeld van de hondenweide. Dit grasland is niet geïnventariseerd door de 
voortdurende aanvoer van nutriënten (hondenpoep). Bij een snelle blik zijn de gewone 
soorten (madeliefje, paardenbloem,…) waargenomen. In de hondenweide staat er één 
fruitboom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bestand 2b   
Dit bestand behoort sinds kort tot de eigendom van de gemeente. Het betreft een perceel 
waar er zeker tot en met 2010 een noodwoning heeft gestaan. Vandaag de dag is deze 
noodwoning afgebroken. Het perceel is niet ruimtelijk afgesloten van het park (zie foto 17) en 
bevat verschillende tuinplanten. Bijlage 3: Soortenlijsten per bestand van de 
vegetatieopnames geeft de waargenomen soorten mee. 

 

 
 
 
 

Foto 16: Hondenweide 

 Foto 17: Bestand 2b 
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Bestand 2c 
Dit bestand kan men omschrijven als een zeer brede bosrand bestaande uit een afwisseling 
van bloemenrijk grasland, struikformaties en bomen. Brede bosranden komen vandaag de 
dag minder frequent voor. De voorgeschiedenis van het terrein (inpalming deel van de 
gronden door bewoners aan de Provinciale Steenweg) heeft ervoor gezorgd dat er naast 
een grote variatie aan inheemse wilde planten ook veel tuinsoorten aanwezig zijn. Het 
betreft o.a. trompetboom, enkele coniferen en fruitbomen, sering, vlinderstruik, aardbei, 
tuinroos, hemelsleutel, stalkaars, tuinanjer, zeepkruid, chinees klokje, gouden regen, 
weigelia, wilde wingerd, fraaie vrouwenmantel, schoenlappersplant, hosta, … . Ook de 
agressieve exoot Japanse duizendknoop is lokaal goed vertegenwoordigd in dit bestand. 
Voor de vegetatieopnames is een opdeling op basis van de dominantie van grassen of 
struiken en bomen opgemaakt. Hier zijn 3 deelbestanden uit gekomen. Bijlage 3: 
Soortenlijsten per bestand van de vegetatieopnames geeft de waargenomen soorten per 
deelbestand weer. Het hoge aantal soorten per deelbestand valt op. Kaart 21 geeft de 
bestandsindeling van de vegetatieopnames weer. Onderstaand wordt elk deelbestand 
besproken. 
 
- 2c1  
Dit deelbestand bestaat een dichte struikformatie en lage bomen. De kruidlaag bestaat 
voornamelijk uit braam, grote brandnetel, haagwinde en koninginnenkruid. De struiklaag 
hoofdzakelijk uit rimpleroos en kerspruim. In de boomlaag is boswilg de meest voorkomende 
soort. 
 
- 2c2: 
Dit bestand bestaat uit een grazige vegetatie omringt door bomen en struiken (Zie foto’s 18 
en 19). De soortenlijst (zie Bijlage 3: Soortenlijsten per bestand van de vegetatieopnames) 
laat zien dat het een bont allegaartje van soorten betreft waardoor het type grasland moeilijk 
te bepalen wordt binnen Synbiosys. Naar eigen bevindingen en analyse van de soorten kan 
men hier spreken van een rompgemeenschap Harig wilgenroosje  of een 
rompgemeenschap heelblaadjes  (behoren beiden tot de Natte ruigten van het verbond 
van het harig wilgenroosje (Epilobion Hirsuti)). Beide rompgemeenschappen kunnen een 
groot aandeel aan brandnetel, riet, koninginnenkruid of haagwinde bevatten. 
Dit type graslanden is zeer aantrekkelijk voor nachtvlinders, motten, uil- en pijlstaartvlinders, 
allerhande kevers, sprinkhanen, wantsen en vliesvleugeligen. 

 
 
 

 
 

 Foto 18: 2c2 
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- 2c3: 
Bestaat uit een afwisseling van ruigere delen en meer tuinachtige delen (Zie foto’s 20 en 
21). Bij een analyse van de kruidachtigen binnen SynBioSys vertoont dit deelbestand 
kenmerken van de zoomgemeenschap van de klasse der Gladde witbol en Havikskruiden. 

 

 

 Foto 20: Tuinachtig deel 

 Foto 21: Ruig deel 

 Foto 19: 2c2 
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2.3.3.2.2 Andere bestanden 

Bestand 2d 
Bestaat voornamelijk uit gras en ruigtekruiden met een sporadische struik of boom nabij de 
bestandsgrenzen. Enkele jaren geleden is hier een loods afgebroken. De plaats is tijdelijk 
gebruikt voor de plaatsing van werkcontainers en werfverkeer bij de werken aan de 
Provinciale- en Antwerpse Steenweg. Bij een analyse van de kruidachtigen binnen 
SynBioSys wordt deze vegetatie tot het type van de ruderale gemeenschappen gerekend. 
 

Bestand 2e: 
Dit bestand bestaat uit een grasveld in gazonbeheer, summier ingericht als speelweide (Zie 
foto 22). In het vorige beheerplan (De Beer D., 2003) wordt er niets bijzonders over vermeld 
en op de biologische waarderingskaart staat het aan gegeven als een soortenarm, vaak 
tijdelijk grasland (Hx) wat biologisch minder waardevol is. Echter de plantenlijst in Bijlage 3: 
Soortenlijsten per bestand van de vegetatieopnames geeft 22 soorten weer. Bij een analyse 
van deze soorten worden veel eigenschappen van het schapenzuringtype  waargenomen 
(naar Demolder H. et all, 2003), een type dat ook veel overeenkomsten met 
“rompgemeenschap van gewoon struisgras en gewoon biggenkruid” vertoont (naar 
Zwaenepoel et all). Deze types bezitten veel soorten die indicatief zijn voor stikstofarme 
bodems. Om uit deze situatie een kruidenrijk grasland tot ontwikkeling te laten brengen 
hangt zowel van het substraat als van het beheer af (Zie algemene beschrijving van de 
waargenomen vegetatietypes hogerop voor meer details).  
 

Dit type graslanden krijgen 
eigenlijk een code ha op de BWK-
kaart, deze zijn biologisch 
waardevol tot zeer waardevol.  
Nog steeds geldt dat gegevens 
snel verouderen voor jonge 
terreinen als deze. Waarschijnlijk 
bevonden er zich op het moment 
van de kartering van de BWK 
versie 2 (1997-2010) nog geen 
interessante soorten op dit 
grasveld.  
Uit de soortenlijst van vandaag 
blijkt echter dat de waarde van dit 
gazon iets hoger kan ingeschat 
worden. 

 
Bestand 3a 
Bestaat uit relatief steile taluds rond een visvijver (bestand 3b) (Zie foto 23). Op de 
noordelijke en westelijke grens van het bestand loopt een toegangsweg naar het 
vissersclubhuis. Nabij dit clubhuis bevindt er zich een onverharde grazige parkeerruimte. Het 
oosten van dit bestand grenst aan de Antwerpse Steenweg waar een parking en wandelpad 
is aangelegd (Zie foto 24). Tussen de parking en het steile talud bevindt er zich een vlakke 
grazige vegetatie. Over het gehele bestand zijn 190 plantensoorten waargenomen waaronder 
enkele monumentale wilgen (Zie foto 25). De volledige plantenlijst is te vinden in Bijlage 3: 
Soortenlijsten per bestand van de vegetatieopnames. 
Reeds in het vorige beheerplan (De Beer D., 2003) wordt melding gemaakt van het 
voorkomen van tuinplanten, sierbomen en -struiken. Deze zijn voornamelijk geconcentreerd 
rond het vissersclubhuis maar ook elders in het bestand kunnen we deze aantreffen. Tot op 
vandaag zijn nog vele van deze sierplanten aanwezig binnen dit bestand, ze worden zelf nog 
verder aangeplant. Zo is er recent nog recht tegenover het clubhuis, aan de andere kant van 
de visvijver, okkernoot geplant.  
 
Opvallend is het voorkomen van reuzenpaardenstaart (Equisetum telmateia) die een 
indicator van kwelwater blijkt te zijn. Reuzenpaardenstaart komt in ons land van nature enkel 
voor in heuvelachtige gebieden op zware grond, dus voornamelijk in midden-België. In de 
Scheldevallei groeit deze paardenstaart enkel in kleigroeven 

 Foto 22: Speelweide 
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Bestand 3b 
Bestand bestaande uit een visvijver (zie foto 26) met het voorkomen van enkele minder 
gewone waterplanten zoals gele plomp (Nuphar lutea) en grof hoornblad (Ceratophyllum 
demersum). Het blaasjeskruid (Utricularia species) wat vermeld wordt in het vorige 
beheerplan (De Beer D., 2003) werd niet meer waargenomen. 
 

 Foto 23: Bebost talud 

 Foto 24: Parking, wandelpad en grazige strook aan 
Antwerpse Steenweg 

 Foto 25: Monumentale linde 
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Onder de natuurlijke elementen valt bosbies 
(Scirpus sylvaticus), een indicator van 
kwelwater, op. Ook het voorkomen van 
enkele waterexoten zoals watervorkje (Riccia 
fluitans) en brede waterpest (Elodea 
canadensis) vallen op. Bijlage 3: 
Soortenlijsten per bestand van de 
vegetatieopnames geeft een volledige 
opsomming van de waargenomen planten 
weer. Ook de planten op de oevers zijn 
opgenomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3.3 Zeldzame, bedreigde en beschermde soorten 

Binnen Callebeek-Terlocht werden 267 verschillende soorten planten waargenomen. Deze 
worden weergegeven in Bijlage 5: Oplijsting van alle soorten binnen het park en Rode Lijst 
status. 

2.3.3.3.1 Zeldzame en bedreigde plantensoorten in Vlaanderen 

Met zeldzame en/of bedreigde plantensoorten worden plantensoorten bedoeld die vermeld 
staan op de Vlaamse Rode Lijst6 onder de categorieën ‘zeer zeldzaam’, ‘kwetsbaar’, 
‘bedreigd’ en ‘met verdwijning bedreigd’. Binnen het volledige studiegebied komen 3 
zeldzame en één kwetsbare soort voor. Naast deze bijzondere soorten komt er ook nog één 
achteruitgaande soort voor. Onderstaande soorten worden in het grijs weergegeven in 
bovenstaande Bijlage 5. 
 

Zeldzaam: 
Wollige sneeuwbal  (Viburnum lantana): 
Komt voor in struwelen, heggen, houtkanten, zomen van bossen op kalkrijke bodem. 
Zwartsteel  (Asplenium adiantum-nigrum): 
Volgens de Atlas van de Flora (Van Landuyt et all, 2006) is dit een zeer zeldzame soort die 
voorkomt op oude, vochtige muren en sporadisch in holle wegen 
Welriekende agrimonie  (Agrimonia procera): 
Komt voor op vochtige, vaak leemhoudende grond, in en langs lichte loofbossen, in licht 
struikgewas en in licht beschaduwde bermen. 
Kwetsbaar: 
Bosorchis  (Dactylorhiza maculata): 
Komt voor op humusrijke, leemachtige of kalkhoudende grond op lichte plekken in het bos of 
beschaduwde bosranden en struwelen. 
Witte waterkers  (Rorippa nasturtium-aquaticum) is een achteruitgaande soort. Die voorkomt 
in stromend, helder, zuurstofrijk en zuiver water van beken en bronsituaties. 
 

                                                      
6 Rode lijsten geven voor een bepaalde regio aan welke soorten uitgestorven, met uitsterven bedreigd, bedreigd of kwetsbaar zijn. 
Rode lijsten zijn een handig hulpmiddel om de toestand van soorten in een bepaalde regio te beschrijven.  Voor soorten die 
voorkomen op een Rode lijst kunnen specifieke beheermaatregelen worden genomen die de achteruitgang van deze soorten zouden 
moeten stoppen.  Een rode lijst is een samenvatting van de status van soorten.  Men wil met name inschatten wat de 
bedreigingstatus is.  meer info: http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=BEL_VLA_SOO_rodelijst 

Foto 26: Visvijver Terlocht         
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2.3.3.3.2 Europees beschermde natuur in Vlaanderen: Natura 2000-netwerk 

Het behoud van de biodiversiteit is een grensoverschrijdende bekommernis. Heel wat 
internationale verdragen stellen de bescherming van de natuur en de biodiversiteit centraal. 
In de Europese unie vormen de Vogel- en Habitatrichtlijn de hoekstenen van het Europese 
natuurbeleid. In deze Europese richtlijnen worden afspraken gemaakt over de bescherming 
van de natuur die voor alle lidstaten gelden. 
Europa wenst een Europees netwerk van gebieden (het zogenaamde Natura2000-netwerk) 
te realiseren waar de bescherming van de Europees meest kwetsbare dier- en 
plantensoorten en hun leefgebieden centraal staat. Dit betekent dat de natuurlijke 
verspreiding in Vlaanderen moet bewaard blijven, dat de oppervlakte aan habitats en de 
populaties van vogels en andere dieren voldoende groot moet zijn om op langere tijd te 
kunnen blijven bestaan.  
 

De Habitatrichtlijn stelt net als de Vogelrichtlijn dat de lidstaten passende maatregelen 
moeten treffen voor de bescherming, de instandhouding en het herstel van de leefgebieden. 
Het gaat hier zowel over beheermaatregelen als over beschermingsmaatregelen. Door 
passende maatregelen te treffen moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de kwaliteit van de 
natuurlijke habitats en de leefgebieden van soorten in de Speciale Beschermingszones (SBZ) 
niet verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones 
zijn aangewezen. Voor de uitvoering van deze richtlijn zijn twee richtinggevende bijlagen 
opgenomen. Bijlage I behandelt de kwetsbare, bedreigde of zeldzame habitattypen, Bijlage II 
omvat de lijst met kwetsbare, bedreigde of zeldzame soorten. Op basis van deze twee 
bijlagen en aan de hand van de selectiecriteria in Bijlage III worden de speciale 
beschermingszones afgebakend.  
 

Ondanks het feit dat Callebeek-Terlocht niet binnen een speciale beschermingszone ligt, 
worden enkele van de vastgestelde (bos)habitattypes beschreven binnen het Natura 2000-
netwerk.  
De bostypes D (Essen-Elzenbos) en B (Wilgenvloedbos)  behoren tot de Alluviale 
bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (91E0). Ze komen voor op zware 
bodems, rijk aan alluviale afzettingen met een hoge grondwatertafel en periodieke 
overstromingen. Vandaag de dag komen deze types verspreid en zeldzaam tot zeer 
zeldzaam voor. 
Bedreigingen zijn verdroging en vervuiling van het water, versnippering en bosomvormingen 
(vooral dan populieren). 
Goed beheer is gericht op het behoud van een goede kwaliteit van her grond- en 
oppervlaktewater, natuurlijke grondwaterpeilen en een natuurlijke overstromingsdynamiek. 
Beheer van het bos zelf bestaat best uit niets doen tot het toepassen van een kleinschalig 
hakhoutbeheer. Reeds op enkele decennia kan dit bostype een hoge natuurwaarde 
ontwikkelen. 

2.3.3.4 Voorkomen oud-bos soorten 

Naar Cornelis et all (2009) komen over het gehele studiegebied volgende oud-bosplanten 
voor: wijfjesvaren (Athyrium filix-femina), ruige veldbies (Luzula pilosa), kleine maagdenpalm 
(Vinca minor), ijle zegge (Carex remota), klimop (Hedera helix), gladde witbol (Holcus mollis), 
wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum) en bleeksporig bosviooltje (Viola riviniana).  
Bijlage 5: Oplijsting van alle soorten binnen het park en Rode Lijst statusgeeft weer in welke 
bestanden deze soorten te vinden zijn. Wilde kamperfoelie komt voor in het bestand 3a dat 
niet tot de bosbestanden behoort. 
Gezien de relatief jonge leeftijd van deze bossen en de trage migratie- en kolonisatiesnelheid 
van oude bosplanten geeft dit een indicatie van de (potentiële) bijzondere natuurwaarde van 
dit bos. 

2.3.3.5 Autochtone bomen en struiken 

Een plantensoort is inheems in Vlaanderen als Vlaanderen binnen het natuurlijke 
verspreidingsgebied van de soort ligt. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk 
inheems in een bepaalde streek in Vlaanderen, als deze een nakomeling is van planten die 
zich sinds hun spontane vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd, of die 
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kunstmatig vermeerderd werden met strikt lokaal materiaal. Een zomereik afkomstig uit de 
Balkan is dus niet autochtoon in Vlaanderen, maar de soort zomereik is hier wel inheems7. 
Onze oorspronkelijke inheemse restpopulaties staan onder druk. Ontbossing, fragmentering 
en een intensief bos- en landgebruik doen deze vegetaties verdwijnen. Ook de aanplant van 
bomen en struiken van niet-autochtone herkomst vormen een bedreiging daar door inkruising 
van beide soorten er heel wat genetische informatie kan verloren gaan.  
Het is belangrijk deze informatie te behouden daar autochtone planten beter aangepast zijn 
tegen ziektes en uitzonderlijke weersperiodes, ze spelen beter in op het heersende klimaat 
en hebben interacties met andere organismen opgebouwd. 
 
Om de weinig resterende locaties met autochtone bomen en struiken beter te kunnen 
beschermen is in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos in 1997 een 
inventarisatie8 voor Vlaanderen opgestart.  
 
Callebeek is een locatie met autochtoon plantenmateriaal. Vrijwel zeker autochtoon is 
hondsroos. Mogelijk of waarschijnlijk autochtone planten zijn ruwe berk, schietwilg, grauwe 
en rossige wilg en gewone vlier.  

  

                                                      
7 Neels T. et all, 2009 
8 Info ivm de gebruikte methodiek is te vinden op 
http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=DUU_BOS_BTM_autochtonebs_plantsoen 
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2.3.4 Fauna 

2.3.4.1 Inleiding 

Buiten het uitzetten van fuiken is er niet gericht gezocht naar fauna in Callebeek-Terlocht. 
Alle eigen waarnemingen gedurende het veldwerk berusten op toevallige waarnemingen. 
Deze waarnemingen worden waar mogelijk verder aangevuld met gegevens uit enkele 
databanken en wetenschappelijke instellingen. De meeste gegevens uit de bestaande 
databanken zijn echter niet bruikbaar daar ze slechts aangeven in welk kilometer of 5-
kilometerhok de dieren voorkomen. Omdat het studiegebied in bebouwde omgeving ligt en er 
binnen het 5-km hok ES96A ook andere groenelementen liggen zou dit een vertekend beeld 
kunnen geven. Veelal ontbreken volledige soortenlijsten voor Callebeek-Terlocht. Uit 
waarnemingen.be zijn de meest betrouwbare gegevens van de laatste 3 tot 5 jaar 
weergegeven. 

2.3.4.2 Insecten 

Hoewel er nagenoeg geen soortengegevens in de databanken zijn terug te vinden en hoewel 
er nagenoeg geen gerichte inventarisaties zijn gebeurd kan er wel gesteld worden dat 
Callebeek-Terlocht een divers insectenleven herbergt. 
 
De afwisseling van bos en graslanden, droge en natte delen en veel structuurvariatie zorgen 
voor een groot aantal soorten ongewervelden die hier een interessant voortplantings- en/of 
foerageergebied vinden. Deze talrijke ongewerveldenfauna is belangrijk als voedselbron voor 
de aanwezige vogels en eventuele vleermuizen. 
 

Spinnen 
Binnen Callebeek-Terlocht zijn 3 spinnensoorten aan getroffen bij toevallige waarnemingen. 
In waarnemingen.be worden geen spinnen weergegeven. Geraadpleegde databanken geven 
ook geen gegevens weer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Ongedetermineerde soort 

 
Strek- of sprietspin? Kruisspin 
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Vliegen, muggen en motten 
Gedurende het veldwerk zijn onderstaande motten en vliegen toevallig waargenomen binnen 
het studiegebied. Waarnemingen.be geeft ook nog melding van Coremacera marginata (een 
slakkendodende vlieg), gewone pendelvlieg (Helophilus pendulus) en doodskopzweefvlieg 
(Myathropa florea). 

 

 
Zandvedermot komt vooral voor tussen heggen en in ruderale terreinen en heeft 
boerenwormkruid als waardplant. 
 
 

 

 

Zandvedermot (Gillmeria ochrodactyla) Parelmoermot of gewone brandnetelmot  
(Pleuroptya ruralis) 

Schorpioenvlieg (Panorpa communis) Graphomya Maculata (vlieg) 

Rouwvlieg (Dilophus febrilis) 
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Parelmoermot of gewone brandnetelmot is, zoals de naam laat vermoeden, vooral te 
vinden rond en op brandnetels. 

 
Schorpioenvliegen  (Panorpidae) vertoeven het liefst op lage vegetatie op matig vochtige en 
beschaduwde plekken zoals de schaduwzijde van een heg of bosje. Hun voedsel bestaat 
voornamelijk uit dode insecten en honingdauw. Eitjes worden in de bodem gelegd. Ook de 
larven, lijkend op donker gekleurde rupsen, leven in ondergrondse gangen waar ze dode 
insecten en plantaardige materiaal eten. 
 
De gewone rouwvlieg  (Dilophus febrilis) leeft hoofdzakelijk van rottend plantenmateriaal, het 
zijn compostvormers. Het liefst vertoeven ze nabij bosranden en op landerijen, de larven 
komen vooral voor in de bovenlaag van vochtige grond van graslanden en bossen en in 
afstervend hout. 
 

Bijen en wespen 
 

 
Bij toevallige waarnemingen binnen Callebeek-Terlocht zijn een akkerhommel (Bombus 
pascuorum) en een bladwesp (Tenthredo Omissa) waargenomen. Door het vinden van gallen 
op bladeren en takken zijn verder nog de aanwezigheid van de ananasgalwesp (Andricus 
foecundatrix) en de satijnknoopgalwesp (Neuroterus numismalis) op te tekenen. Beide gallen 
komen voor op eikenbomen. Waardplanten voor galwespen zijn eiken gevolgd door rozen. 
Waarnemingen.be geeft melding van weidehommel (Bombus pratorum), steenhomel 
(Bombus lapidarius), Franse veldwesp (Bombus pascuorum), blinde bij (Eristalis tenax) en 
eveneens akkerhommel (Bombus pascuorum). 

 
Bladwespen  (Tenthredinidae) leggen hun eieren in planten en de larven eten alleen planten.  
 
Aardhommel, weidehommel  en steenhomel  komen voor in bloemrijke graslanden, 
bosranden en kapvlaktes. Nesten bevinden zich onder of net boven de grond. 
Blinde bij vliegt op veel bloemtypen als de nectarbron maar niet te diep ligt. Larven 
ontwikkelen zich in stilstaand water onder de vorm van rattenstaartlarve of rotje. 

 
 

Ananasgal, hopgal of eikenroos Satijnen knoopjesgal  

Bladwesp (Tenthredo Omissa) 

 

Akkerhommel 
(Bombus pascuorum) 



Uitgebreid bosbeheerplan Callebeek-Terlocht 2014-2034 

Cel Natuur en Landschap - Studiedienst                                    45                                                                  juni 2014 

 

Kevers 
Binnen Callebeek-Terlocht zijn bij toevallige waarnemingen zevenstippig lieveheersbeestje 
(Coccinella septempunctata), kniptor, een bladhaantje en een zwartpootsoldaatje 
waargenomen. 
Waarnemingen.be geeft ook melding van het veertienstippig lieveheersbeestje (Propylea 
quatuordecimpunctata) 
 
Kniptor (Athous haemorrhoidalis) leeft van grassen en bloemen van verschillende planten en 
vertoeft vooral in graslanden en heggen. De larven eten plantenwortels en rottend 
plantaardig materiaal. 
 
Zwartpootsoldaatje (Cantharis fusca) komt vaak op bloemen en struiken voor waar het zich 
voedt met levende en dode insecten. De larven leven op de bodem en eten wormen, slakken 
en plantendelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wantsen en cicaden 
Bij het veldwerk zijn onderstaande soorten toevallig waargenomen.  
 
Berkenschildwants  (Elasmostethus interstinctus) komt alleen voor op berken, vooral in 
zonnige struwelen. 
 
Koolwants  (Eyrydema oleracea) komt voor op grasland en langs bosranden en leeft van 
kruisbloemigen, soms ook van andere insecten. 
 

Groene stinkwants  (Palomena prasina) gebruikt verschillende planten als voedsel en kan 
overal gevonden worden. 
 
Bloedcicade  (Cercopis vulnerata) komt algemeen voor in bosachtige gebieden. De nimfen 
leven vooral van plantenwortel 

Zevenstippig 
lieveheersbeestje 

Larve Lieveheersbeestje Kniptor  
(Athous haemorrhoidalis) 

Bladhaantje (Chrysomelidae)      Zwartpootsoldaatje (Cantharis fusca) 



Uitgebreid bosbeheerplan Callebeek-Terlocht 2014-2034 

Cel Natuur en Landschap - Studiedienst                                    46                                                                  juni 2014 

 
Coreus Marginatus komt voor op struiken in tamelijk vochtige terreinen en voedt zich vooral 
met de vruchten van zuring.  
 
Schaatsenrijders (Gerris species) Op stilstaande en langzaam stromende wateren, gevallen 
insecten op het wateroppervlak zijn het hoofdvoedsel van de soort. 

 

Berkenschildwants  
(Elasmostethus interstinctus) 

Koolwant (Eyrydema oleracea) 

Nimf groene stinkwants  
(Palomena prasina) 

 

Bloedcicade (Cercopis vulnerata) Coreus Marginatus 

 

Sprinkhanen 
In Callebeek-Terlocht zijn bij toevallige waarnemingen gedurende het veldwerk 
bramesprinkhaan (Pholidoptera griseoaptera), krasser (Chorthippus parallelus), wekkertje 
(Omocestus viridulus)? en grote groene sabelsprinkhaan (Tettigonia viridissima) 
gedetermineerd. Waarnemingen.be geeft nog melding van de sikkelsprinkhaan 
(Phaneroptera falcata). 
 
Bramensprinkhaan  (Pholidoptera griseoaptera) komt vooral voor in een dichte vegetatie en 
struweel met veel open plekken (bosranden en paden). 
 
Krasser  (Chorthippus parallelus) is zowel op vochtige als op droge terreinen te vinden. 
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Grote groene sabelsprinkhaan  (Tettigonia viridissima) foerageert in ruige graslanden van 
tuin tot park, ’s nachts verkiest hij bomen of struiken. Hij voedt zich overwegend met andere 
insecten maar ook met vruchten en bladknoppen. Eieren worden in de grond gelegd en 
overwinteren enkele jaren voordat ze uitkomen. De grote groene sabelsprinkhaan is een van 
de grootst voorkomende sprinkhanen in Vlaanderen. 
 
Wekkertje  (Omocestus viridulus) komt vooral voor in vrij vochtige tot natte, relatief hoge 
grasvegetaties. De soort koloniseert snel open plekken in het bos. 

 

Bramensprinkhaan  

(Pholidoptera griseoaptera) 
Lijkt op een wekkertje (Omocestus viridulus)  

Geen zekere determinatie! 

Krasser (Chorthippus parallelus) 
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Water gerelateerde insecten 
Bij het leeg halen van de fuiken in mei 2012 zijn er een 
poelslak (Lymnaea stagnalis), 2 geelgerande watertorren 
(Dytiscus marginalis), een larve van een watertor en een 
staafwants (Ranatra linearis) waargenomen.  
 
Poelslak  (Lymnaea stagnalis) komt niet ver onder het 
wateroppervlak voor. Het voedsel bestaat uit rottende 
plantendelen, algen en aas, ook kleine diertjes zoals wormen 
en insectenlarven worden ook opgegeten. 
 
Geelgerande watertor  (Dytiscus marginalis) is een felle rover 
die voornamelijk op insecten jaagt maar ook kleine vissen en 
salamanders buitmaakt. De kever kan in kleine tuinvijvers 
schadelijk zijn doordat kleine vissen en amfibieënlarven 
worden gegeten.  
Leeft in uiteenlopende wateren met een dichte 
onderwatervegetatie zoals sloten en vennen. De kever kan 
vliegen maar doet dit in de regel 's nachts. 
 
Staafwants (Ranatra linearis) leeft in permanente en 
stilstaande wateren tussen de waterplanten vlak onder het wateroppervlak. Op het menu 
staan allerlei kleine waterdieren als visjes, kikkervisjes en insecten en de larven. 
 
 
Vlinders 
Gedurende het terreinwerk zijn de gehakkelde Aurelia (Polygonia c-album), bruin zandoogje 
(Maniola jurtina), wapendrager (Phalera bucephala), atalanta (Vanessa atalanta), groot 
geaderd witje (Aporia crataegi), een boom- of icarusblauwtje en het oranjetipje (Anthocharis 
cardamines) waargenomen. Daarnaast zijn er ook nog enkele nachtvlinders waargenomen. 
Het betreft lieveling (Timandra comae), Glad beertje (Eilema griseola) en een bandspanner 
soort (Geometridae). 
Waarnemingen.be geeft bijkomend melding van dagpauwoog (Inachis io), distelvlinder 
(Vanessa cardui), bont zandoogje (Pararge aegeria) en kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas). 
 

Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album) vertoeft graag op open plaatsen in de buurt van 
bossen. Waardplanten zijn brandnetel, hop, wilg, iep en aalbes. De 2de generatie van deze 
vlinder overwinterd in holle bomen en takken. Ook hier is een algemeen vlindervriendelijk 
beheer voordelig voor deze soort. 
 
Bruin zandoogje  (Maniola jurtina) leeft in vrij ruige graslanden. Eitjes worden afzonderlijk 
afgezet op bladeren van fijnbladige grassoorten zoals Brachypodium (kortsteel), Poa 
(beemdgras), Agrostis (struisgras), Festuca (zwenkgras), Lolium (raaigras) en op dode 
bladeren van andere planten. Bij voorkeur worden de eitjes in pas gemaaide delen van het 
grasland, vlakbij de bodem, afgezet.  
De soort is gebaat bij gevarieerde graslanden met zowel ruige als lage vegetatie en een 
voldoende groot nectaraanbod. De meest geschikte beheermaatregel is extensieve 
begrazing, maar ook gefaseerd maaien levert goede resultaten op (best in juli of augustus). 
 
Wapendrager (Phalera bucephala) komt voor in allerlei soorten biotopen met bomen en 
stuiken, ook in stadsparken en tuinen. Vertoont met dicht gevouwen vleugels opvallende 
gelijkenis met een afgebroken (berken)takje. Waardplanten zijn eik, berk, beuk, linde en 
bepaalde soorten wilgen. 
 
Groot geaderd witje (Aporia crataegi) zit graag bij nectarplanten zoals distels op plekken in 
de buurt van bossen en struwelen. Eitjes worden in groepen afgezet op de bladeren van 
rozen, meidoorn, sleedoorn, kers en appel en andere fruitbomen. 
 
 
 
 

  Poelslak 
  (Lymnaea stagnalis)  

  Larve watertor 
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Boomblauwtjes (Celestrina argiolus) of Icarusblauwtje  (Polyommatus icarus)  
Boomblauwtjes komen in verschillende biotopen voor. De waardplanten zijn sporkehout, 
hulst, grote kattenstaart, klimop, hop en struikhei. De soort is gebaat bij een algemeen 
vlindervriendelijk beheer. 
Icarusblauwtjes komen voor op de meeste typen graslanden, van vrij droge schrale 
graslanen tot matig vochtige hooilanden. Waardplanten zijn veel soorten vlinderbloemigen 
zoals o.a. gewone rolklaver (Lotus corniculatus). 
 
Het oranjetipje  (Anthocharis cardamines) is te vinden in vochtige gras- en hooilanden in de 
buurt van bossen. Waardplanten zijn look-zonder-look en pinksterbloem. Rupsen voeden 
zich hoofdzakelijk met zaad- en bloemknoppen. Verdroging en vermesting bedreigen deze 
soort. Extensieve begrazing of gefaseerd maaien (zeker aan de bosranden) komen deze 
soort ten goede. 
 
Distelvlinder (Vanessa cardui) is een trekvlinder, waardplanten zijn hoofdzakelijk 
verschillende soorten distels (Cirsium, Carduus, Onopordum), slangenkruid (Echium) en 
brandnetel (Urtica). 
 
Dagpauwoog  (Inachis io) komt voor in tuinen en parken nabij kruidenrijke borders en 
bloeiende struiken. Waardplanten zijn grote brandnetel (Urtica dioica) op vochtige en 
beschaduwde plekken en langs bosranden, incidenteel ook hop (Humulus lupulus).  
 
Bont zandoogje  (Pararge aegeria) leeft op open plekken, paden en randen van bos. De 
vlinder gebruikt grassoorten zoals Festuca (zwenkgras), Brachypodium (kortsteel), Poa 
(beemdgras), Dactylis (kropaar), Molinia (pijpenstrootje) en Holcus (witbol) voor de ei-
afzetting. Zowel de rupsen als de poppen overwinteren goed verstopt in de graspollen.  
De soort is gebaat bij een gefaseerd maaibeheer om eitjes, rupsen of poppen niet samen met 
het maaisel te verwijderen en om in voldoende nectar te voorzien. 
 

De kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas) leeft voornamelijk op schrale, droge graslanden. 
Eitjes worden afgezet op schapen- en veldzuring, verpoppen gebeurt in de strooisellaag of op 
dode bladeren. Deze soort is gebaat bij een extensieve begrazing of gefaseerd maaien. 
 
Atalanta  (Vanessa atalanta) en koolwitjes  (Pieris species) zijn algemene soorten, zij zijn 
beide gebaat bij algemeen vlindervriendelijk beheer. 
 
Bruine daguil  (Euclidia glyphica) is een dagactieve nachtvlinder die voorkomt op ruige, 
grazige terreinen. Waardplanten zijn klaver en andere vlinderbloemigen. 
 
Lieveling  (Timandra comae) is een dagactieve nachtvlinder. Hij komt voor op vochtige 
plaatsen met weelderige kruidenrijke vegetaties zoals struwelen brede bospaden, natte 
weilanden en tuinen. Waardplanten zijn soorten uit de zuring- en duizendknoopfamilie. 
 
Glad beertje   (Eilema griseola) komt voor in moerassen, natte weilanden en vochtige 
bossen. Waardplanten zijn (korst)mossen en algen op diverse bomen en struiken. 
 
Bandspanner species (Geometridae) komt voor in graslanden, bossen en 
struwelen.Waardplanten zijn diverse kruidachtige planten. 
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Atalanta (Vanessa atalanta)          Gehakkelde Aurelia (Polygonia c-album) 

Bruin zandoogje (Maniola jurtina) Rups Wapendrager (Phalera bucephala) 

Lieveling (Timandra comae) 

 

Glad beertje (Eilema griseola)            Bandspanner species (Geometridae) 
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Libellen 
In Callebeek-Terlocht zijn volgende libellen toevallig waargenomen: blauwe glazenmaker 
(Aeshna cyanea), bruine korenbout (Libellula fulva), paardenbijter (Aeshna mixta), bruinrode 
heidelibel (Sympetrum striolatum), bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum), enkele 
waterjuffers (Coenagrionidae) (Lantaarntje, azuurwaterjuffer) en een pantserjuffersoort 
(Lestidae). 
Waarnemingen.be maakt bijkomend melding van gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum), 
grote keizerlibel (Anax imperator), viervlek (Libellula quadrimaculata), blauwe 
breedscheenjuffer (Platycnemis pennipes), watersnuffel (Enallagma cyathigerum) en 
houtpantserjuffer (Lestes viridis). 
 
Blauwe glazenmaker  (Aeshna cyanea) komt voor bij allerlei stilstaande watertypen, vaak 
zijn dat voedselrijke en sterk beschaduwde plaatsen zoals bosplassen, vijvers, poelen en 
sloten, ook in de buurt van bebouwing en recreatiegebieden.  
 
Bruine Korenbout  (Libellula fulva) komt voor in laagveenmoerassen, plassen, kanalen en 
brede sloten, met een goed ontwikkelde oevervegetatie, meestal met riet. Juveniele en 
jagende imago’s zijn meestel op beschutte, ruige plekken te vinden, zoals open rietlanden en 
ruigte langs bosranden.  
 
Paardenbijter (Aeshna mixta) Stilstaande en zwak stromende wateren met een rijke 
moerasvegetatie: poelen, plassen, sloten, laagveen, etc. Soms ook brak water. Imago’s 
worden vaak in groepen aangetroffen, jagend langs bosranden op boomkruinhoogte.  
 
Bruinrode heidelibel  (Sympetrum striolatum) pioniersoort die zijn optimum vindt in ondiepe 
poelen die ’s zomers geheel of gedeeltelijk uitdrogen en weinig vegetatie hebben. De soort 
komt echter ook voor in allerlei andere stilstaande en zwak stromende wateren. Jonge dieren 
zijn in de wijde omtrek van het voortplantingswater aan te treffen, zittend in ruige vegetatie. 
 

Bloedrode heidelibel  (Sympetrum sanguineum) Allerlei stilstaande watertypen; meestal 
voedselrijk en met veel vegetatie. Jonge dieren zijn in de wijde omtrek van het 
voortplantingswater aan te treffen, zittend in ruige vegetatie. 
 
Waterjuffers  (Coenagrionidae) zijn weinig mobiele soorten die meestal dicht bij 
uiteenlopende watertypen te vinden zijn. Sommige soorten zijn zeer kritisch, andere soorten 
zoals het lantaarntje en de azuurwaterjuffer komen in bijna alle watertypen voor. 
 
Pantserjuffers  (Lestidae)  
Komen voor langs waterkanten tussen grassen, zeggen of russen en zijn gespecialiseerd in 
snel opwarmende wateren die tijdelijk droogvallen. 
 
Gewone oeverlibel  (Orthetrum cancellatum) komt voor aan allerlei waters met kale oevers. 
Jonge oeverlibellen kunnen ver van het water wegvliegen en zijn op allerlei plaatsen te 
vinden op kale grond of in korte vegetatie. 
 
Grote keizerlibel  (Anax imperator) komt voor aan allerlei wateren. Ze maken lange 
jachtvluchten op beschutte plaatsen zoals bosranden.  
Platbuik (Libellula depressa) komt voor bij stilstaande en zwak stromende wateren in een 
pioniersstadium. Jonge imago´s vliegen weg van het water en zijn soms in grote dichtheden 
te vinden langs bosranden en houtwallen.  
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Blauwe glazenmaker (Aeshna cyanea) Bruine Korenbout (Libellula fulva) 

Paardenbijter (Aeshna mixta) met  
lieveheersbeestjesbeestje als prooi 

Bloedrode heidelibel  
(Sympetrum sanguineum) 

 

      Bruinrode heidelibel (Sympetrum striolatum) 
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Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella)         en                             Lantaanrtje (Ischnura elegans) 

 

2.3.4.3 Amfibieën 

Op 21 mei 2012 zijn er 8 fuiken verspreid uitgezet over het studiegebied. De plaatsing van de 
fuiken wordt op onderstaande figuur 8 weergegeven. 

 
Bij het ophalen van de fuiken op 22 mei 2012 is het volgende waargenomen: 
Fuik 1: Leeg 
Fuik 2: Leeg 
Fuik 3: 2 kleine baarsjes 

Figuur 8: Locaties van de fuiken 
                (Topografische kaart NGI 1/10.000 raster, Numerieke reeks (AGIV-product), Nationaal Geografisch Instituut, 
                28/05/2009) 
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Fuik 4: Leeg 
Fuik 5: Leeg (drijvende fuik nabij lisdodde) 
Fuik 6: Leeg (tussen Hoge cyperzegge) 
Fuik 7: Leeg 
Fuik 8: 1 kleine watersalamander (Triturus vulgaris), mannelijk geslacht, 2 geelgerande 
watertorren, watertor larve, 2 kleinere ongedetermineerde kevertjes of waterwantsen. 
 
Gedurende de vegetatieopnames zijn er ook nog bruine kikker (Rana temporaria), groene 
(poel)kikker (Pelophylax lessonae) en gewone pad (Bufo bufo) waargenomen. 
Waarnemingen.be geeft geen bijkomende meldingen. 
 
Bruine kikker  (Rana temporaria) komt in verschillende landschapstypen voor. De kikker trekt 
vroeg in het jaar naar de voortplantingswateren en zet er eitjes af in ondiep, vlug opwarmend 
water. 
 
Groene (poel)kikker  (Pelophylax lessonae) heeft een voorkeur voor permanent, 
voedselarme, licht zure, zonbeschenen waters met goed begroeide oevers op zandgrond in 
open landschappen maar ze komen ook voor in grotere bospoelen en waters op rivierklei. 
Voedsel bestaat voornamelijk uit insecten, spinnen, slakken en wormen. Zelf worden ze 
gegeten door zoogdieren als marter en vos, vogels als reigers en ooievaars. 
 
Gewone pad  (Bufo bufo) komt in verschillende landschapstypes voor als er genoeg 
structuurvariatie in de vegetatie is en er voldoende rommelhoekjes aanwezig zijn. De trek 
naar de voortplantingswateren begint vanaf half februari. 
 
Kleine watersalamander (Triturus vulgaris) leeft voornamelijk in onbeschaduwd en 
voedselrijk water omgeven door een gevarieerde vegetatie. Normale trek naar 
voortplantingswater in februari-maart maar ook soms in het najaar waarbij een deel van de 
salamanders in het water overwintert. 

 

Groene kikker    Bruine Kikker 

Kleine watersalamander 
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2.3.4.4 Slakken 

Bij toevallige waarnemingen zijn de barnsteenslak (Succinea putris) en de gewone tuinslak 
(Cepaea nemoralis) waargenomen. 
 
Barnsteenslak  (Succinea putris) leeft in de buurt van water in vochtig gras- en rietland, 
oever- en moerasbos waar ze leeft van riet, algen en andere waterplanten.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.5 Vissen 

Bij het ophalen van de fuiken zijn in de visvijver van Terlocht 2 kleine baarsje gevangen. 
Waarnemingen.be geeft ook melding van Blankvoorn (Rutilus rutilus). In het vorige 
beheerplan (De Beer D., 2003) worden karper (Cyprinus carpio), brasem (Abramis brama), 
blankvoorn (Rutilus rutilus), zeelt (Tinca tinca), snoek (Esox lucius), snoekbaars (Sander 
lucioperca) en paling (Anguilla anguilla) opgesomd. 

2.3.4.6 Vogels 

In waarnemingen.be zijn onderstaande vogelsoorten waargenomen binnen Callebeek-
Terlocht, het betreft soorten ter plaatse waar genomen en niet overvliegend. 

 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam  Rode Lijst status 
1 Aalscholver Phalacrocorax carbo - 
2 Bergeend Tadorna tadorna - 
3 Blauwe Reiger Ardea cinerea - 
4 Boomkruiper Certhia brachydactyla - 
5 Bosuil Strix aluco - 
6 Buizerd Buteo buteo - 

7 Draaihals Jynx torquilla Met uitsterven 
bedreigd 

8 Dodaars Tachybaptus ruficollis - 
9 Ekster Pica pica - 
10 Fitis Phylloscopus trochilus - 
11 Fuut Podiceps cristatus - 
12 Gaai Garrulus glandarius - 
13 Grasmus Sylvia communis - 
14 Groene Specht Picus viridis - 
15 Grote Bonte Specht Dendrocopos major - 
16 Grote Canadese Gans Branta canadensis Nvt 
17 Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea - 
18 Heggenmus Prunella modularis - 
19 Holenduif Columba oenas - 

Barnsteenslak   Gewone tuinslak (Cepaea nemoralis) 
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20 Houtduif Columba palumbus - 
21 Houtsnip Scolopax rusticola - 
22 Huismus Passer domesticus Achteruitgaand 
23 Huiszwaluw Delichon urbicum Kwetsbaar 
24 IJsvogel Alcedo atthis - 
25 Kauw Coloeus monedula - 
26 Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus - 
27 Koekoek Cuculus canorus Achteruitgaand 

28 Kokmeeuw 
Chroicocephalus 
ridibundus - 

29 Koolmees Parus major - 
30 Koperwiek Turdus iliacus Geen broedvogel 
31 Krakeend Anas strepera - 
32 Kuifeend Aythya fuligula - 
33 Meerkoet Fulica atra - 
34 Merel Turdus merula - 
35 Nachtegaal Luscinia megarhynchos Kwetsbaar 
36 Nijlgans Alopochen aegyptiaca Nvt 

37 Oeverloper Actitis hypoleucos Onregelmatige 
broedvogel 

38 Pimpelmees Cyanistes caeruleus - 
39 Putter Carduelis carduelis - 
40 Roodborst Erithacus rubecula - 
41 Slobeend Anas clypeata - 
42 Sperwer Accipiter nisus - 
43 Staartmees Aegithalos caudatus - 
44 Tafeleend Aythya ferina - 
45 Tjiftjaf Phylloscopus collybita - 
46 Tuinfluiter Sylvia borin - 
47 Vink Fringilla coelebs - 
48 Waterhoen Gallinula chloropus - 
49 Waterral Rallus aquaticus - 
50 Wilde Eend Anas platyrhynchos - 
51 Winterkoning Troglodytes troglodytes - 
52 Witte Kwikstaart Motacilla alba - 
53 Zanglijster Turdus philomelos - 
54 Zwarte Kraai Corvus corone - 
55 Zwarte Mees Periparus ater - 
56 Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros - 
57 Zwartkop Sylvia atricapilla - 

 
Het hoge aantal waargenomen soorten toont het belang van Callebeek-Terlocht voor vogels 
aan. Het is een interessant gebied voor allerlei zangvogels, zowel als broedplaats als om 
voedsel te zoeken en zich schuil te houden door de aanwezigheid van een rijk 
gestructureerde vegetatie.  
Drogere delen, met minder ondergroei, zijn dan weer ideaal voor soorten als grote bonte 
specht e.a. 
De vogelplas is belangrijk voor de broedende krakeend, het riet voor de kleine karekiet. 
Daarnaast fungeert deze plas als een belangrijke uitwijkmogelijkheid voor eendachtigen die 
op de Schelde foerageren. 
Op de visvijver van Terlocht valt, buiten reigers, weinig vogelleven op te tekenen. 
 

2.3.4.7 Zoogdieren 

Behalve het konijn (Oryctolagus cuniculus) zijn er geen zoogdieren waargenomen in 
Callebeek-Terlocht. 
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2.3.4.8 Zeldzame, bedreigde en beschermde soorten 

Deze worden bij de bovenstaande besprekingen in het grijs weer gegeven. 

2.3.4.8.1 Zeldzame en bedreigde diersoorten in Vlaanderen 

Met zeldzame en/of bedreigde diersoorten worden deze soorten bedoeld die vermeld staan 
op de Vlaamse Rode Lijst9 onder de categorieën ‘zeer zeldzaam’, ‘kwetsbaar’, ‘bedreigd’ en 
‘met uitsterven bedreigd’. 
Onderstaande diersoorten komen voor in de Rode Lijsten: 
 
Met uitsterven bedreigd: 
Draaihals (Jynx torquilla) 
Momenteel bedreigd: 
Bruine korenbout  (Libellula fulva)  
Kwetsbaar:  
Huiszwalus  (Delichon urbicum) 
Nachtegaal  (Luscinia megarhynchos) 
Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas) 
 
Naast bovenstaande bijzondere soorten worden de huismus  (Passer domesticus) en de 
koekoek  (Cuculus canorus) als achteruitgaand opgegeven. 
 

2.3.4.8.2 Provinciaal Prioritaire Aandachtssoorten (PPS) 

Soorten waarvan 33 procent (of meer) van de plaatsen waar ze voorkomen in Vlaanderen in 
de provincie Antwerpen liggen, worden typische soorten genoemd. Uit de lijst van typische 
soorten is verder een selectie gemaakt van die soorten die op Vlaams of Europees niveau 
zeldzaam zijn of bedreigd zijn in hun voortbestaan. Deze selectie vormt de basis voor het 
provinciale soortenbeleid. 
IJsvogel (Alcedo atthis), nachtegaal (Luscinia megarhynchos), wekkertje (Omocestus 
viridulus) en bruine korenbout (Libellula fulva) zijn PPS-soorten. 
 

                                                      
9 Rode lijsten geven voor een bepaalde regio aan welke soorten uitgestorven, met uitsterven bedreigd, bedreigd of kwetsbaar zijn. 
Rode lijsten zijn een handig hulpmiddel om de toestand van soorten in een bepaalde regio te beschrijven.  Voor soorten die 
voorkomen op een Rode lijst kunnen specifieke beheermaatregelen worden genomen die de achteruitgang van deze soorten zouden 
moeten stoppen.  Een rode lijst is een samenvatting van de status van soorten.  Men wil met name inschatten wat de 
bedreigingstatus is.  meer info: http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=BEL_VLA_SOO_rodelijst 
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2.3.5 Paddenstoelen 
Onderstaande paddenstoelen werden toevallig waargenomen binnen Callebeek-Terlocht 
gedurende het veldwerk. Andere inventarisaties van paddenstoelen ontbreken. Ook in de 
databank van FUNBEL van de Antwerpse Mycologische Kring zijn geen gegevens 
voorhanden. 

 

Vliegenzwam (Amanita muscaria) Berkenzwam (Piptoporus betulinus) Ongedetermineerde soort 

Echte tonderzwam (Fomes fomentarius)  Echte honingzwam (Armillaria mellea) 

Knotszwam species (Familie Clavariaceae)   Verweerde zadelzwam 
                                     (Polyporus squamosus) 
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Gewoon fluweelpootje  
(Flammulina velutipes) 

Echt judasoor 
(Hirneola auricula-judae) 

Klein oorzwammetje 
(Pleurotellus chioneus) 

Gezoneerd elfenbankje 
(Trametes multicolor) 

 

Ongedetermineerde soort 
 

 

Gele Trilzwam 
(Tremella mesenterica) 

 

Doolhofzwam  
(Daedalea quercina) 
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2.4 Opbrengsten en diensten 

2.4.1 Opbrengsten 
Is er in het verleden is nooit hout verkocht afkomstig van beheerswerken binnen Callebeek-
Terlocht? 

2.4.2 Diensten 
Vandaag de dag wordt het park niet zo druk bezocht, behalve door enkele plaatselijke 
bewoners. 
Tussen beide delen Callebeek en Terlocht loopt het fietsknooppuntennetwerk Scheldeland, 
langs Schelde en Ruppel. Dit loopt tot aan het veer waar zich een fietsknooppunt bevindt. 
Nabij dit knooppunt is er een horecazaak gelegen. 
Callebeek-Terlocht beschikt over 2 infoborden waarvan er één aan de Callebeekstraat 
gelegen is. Deze valt echter niet op  bij het voorbij rijden met de fiets. Het andere infobord, 
gelegen aan de Scheldestraat zit verstopt achter een parking. De situering van de infoborden 
wordt op onderstaande figuur 9 weergegeven.  

  

 
 

Figuur 9: Locatie infoborden en padennet park 
             (Topografische kaart NGI 1/10.000 raster, 
                 Numerieke reeks (AGIV-product),  
                 Nationaal Geografisch Instituut, 28/05/2009) 

Foto 27 : Infobord Callebeek-Terlocht 
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2.5 Bossen en klimaatsverandering 
De afgelopen decennia is er veel te doen over klimaatsverandering en broeikasgassen. 
Belangrijke broeikasgassen zijn CFK’s (gechloreerde fluorkoolwaterstoffen), methaan (CH4), 
lachgas (N2O) en koolzuurgas (CO2). Broeikasgassen hebben hetzelfde effect als een 
broeikas of een serre. Kortgolvige energiestralingen worden doorgelaten en worden door de 
aarde omgezet in langgolvige infraroodstraling. Deze langgolvige straling wordt door de 
broeikasgassen veel minder doorgelaten waardoor het broeikaseffect ontstaat. De 
concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer is sinds de industriële revolutie onder 
invloed van de mens bijzonder sterk gestegen door  verbranding van fossiele brandstoffen 
als aardolie en steenkool voor onder andere verwarming en verplaatsingen, door productie 
van goederen, door productie van onze voeding, … . In een tijdspanne van 150 jaar wordt 
door de mens verbrand wat gedurende miljoenen jaren door de natuur is opgeslagen als 
steenkool, aardolie en turf.10 
 
Het broeikasgas CO2 wordt door planten opgenomen uit de atmosfeer. Deze planten 
gebruiken de koolstof uit CO2 voor de opbouw van hun cellen. De klimaatconferenties 
erkennen de functie van bos als koolstofreservoir. Bossen kunnen koolzuurgas uit de 
atmosfeer opnemen en voor langere tijd vastleggen onder de vorm van hout.  
 
De CO2-opname voor de bosbestanden werd berekend volgens de richtlijnen voor nationale 
broeikasgasinventarissen11. Er werd hierbij aangenomen dat alle beboste oppervlaktes al 20 
jaar bebost zijn. Bovendien werd aangenomen dat er geen veranderingen zijn opgetreden in 
de opgeslagen hoeveelheden koolstof in de ondergrondse biomassa, in de hoeveelheid dood 
organisch materiaal (gevallen bladeren en dood hout) en in de bodem. Alle bossen waarin de 
jaarlijkse groei van de vegetatie de geoogste volumes overschrijdt, nemen netto CO2 op.  
 
Voor de berekening van de CO2-opname van een bos werden de emissiefactoren van de 
2006 IPCC Richtlijnen gebruikt. Volgens de 2006 IPCC richtlijnen is elk gebied van minimaal 
0,5 ha te beschouwen als een bos, wanneer het een kruinbedekking van meer dan 10% heeft 
en bestaat uit bomen met een potentieel om ter plaatse 5 m hoog te worden. Het kan een 
gesloten of open bos betreffen. Jonge planten en plantages zijn inbegrepen, evenals 
gebieden die normaal deel uitmaken van een bos en tijdelijk niet bedekt zijn, maar waarvan 
verwacht wordt dat het terug bos wordt. Dit is uitgebreider dan de definitie van bos in het 
kader van dit beheerplan. Om de berekening van de oppervlakte bos te vereenvoudigen 
werden in het kader van dit plan alleen de bosbestanden en houtige vegetatie meegerekend. 
 
De jaarlijkse bovengrondse netto biomassagroei in natuurlijke gematigde oceanische bossen 
in Europa is volgens de 2006 IPCC Richtlijnen gelijk aan 2,3 ton droge stof per ha per jaar12. 
Doordat de bovengrondse biomassa in gematigde bossen 0,47 ton C per ton droge stof13 
bevat, neemt één hectare bos bovengronds 3,96 ton CO2 op. In gematigd oceanische bossen 
in Europa ligt de verhouding tussen ondergrondse opslag van biomassa en bovengrondse 
opslag van biomassa tussen 0,2 en 0,4614. We kiezen voor een minimale verhouding van 0,2 
om een overschatting van de CO2-opname te vermijden. 
 
4,75 ton CO2(ha.jaar)-1= (2,3 ton DS(ha.jaar)-1 x 0.47 ton C(ton DS)-1 x ((6+8+8) / 6)15) x 1,2 

 
 
 

                                                      
10 Bos & Groen, 2001, Bosbouw, Algemene begrippen, 92blz. 
11 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 4 Agriculture, Forestry and 

Other 
Land Use - Chapter 4 Forest Land 
12 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 4 Agriculture, Forestry and 

Other 
Land Use - Chapter 4 Forest Land - Table 4.9. 
13 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 4 Agriculture, Forestry and 

Other 
Land Use - Chapter 4 Forest Land - Table 4.3. 
14 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 4 Agriculture, Forestry and 

Other 
Land Use - Chapter 4 Forest Land - Table 4.4. 
15 Omzetting van g C naar g CO2 via de molmassa van de moleculen. 
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Een natuurlijk gematigd oceanisch bos in Europa kan dus 4,75 ton CO2 per hectare en per 
jaar opnemen. Voor Callebeek-Terlocht bedraagt de totale oppervlakte bos en houtige 
vegetaties 16,98ha zodat het park volgens deze berekening jaarlijks 80,66 ton CO2 opneemt.  
Voor de berekening van het oppervlak is het volledige park Callebeek-Terlocht genomen min 
de open plekken (graslanden en waterelementen). 
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3 Beheerdoelstellingen 
De bosbestanden binnen Callebeek_Terlocht kennen voornamelijk een ecologische en 
sociaal-recreatieve functie. Ondanks het feit dat deze bestanden deel uitmaken van een 
openbaar park binnen een stedelijke omgeving is er ruimte voor natuurlijke, spontane 
processen. 
 
Het beheer van het bos bestaat in hoofdzaak uit het behoud en de ontwikkeling van een 
ecologisch waardevol bos in combinatie met het vervullen van een sociale en educatieve 
functie. Er wordt rekening gehouden met de actuele en potentiële biologische waarden 
(ecologische bosfunctie) bij het vervullen van de verschillende functies. Nog steeds zijn de 
krachtlijnen uit het GNOP van Hemiksem (Nieuwborg et all, 1996) geldig. Het betreft 
"spontane evolutie, behoud of herstel van een hoge bodemvochtigheid, natuurtechnisch 
maaibeheer, zware machines achterwege laten, …" Ook de aandacht voor sluikstort en het 
bestrijden van exoten blijven aandachtspunten. 
 
Bij het opstellen van de beheerdoelstellingen en de maatregelen wordt de ‘Beheervisie voor 
openbare bossen’ en de ‘Criteria duurzaam bosbeheer’ gevolgd. 

3.1 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de economische functie 
Binnen Callebeek-Terlocht is de economische functie totaal ondergeschikt aan de 
ecologische en de sociale en educatieve functie.  
 
Daar de bosbestanden door een spontane verbossing zijn ontstaan en verder zullen 
evolueren, zullen er in de toekomst nagenoeg geen kappingen worden uitgevoerd. 
Uitzonderingen hierop zijn veiligheidskappingen en een beperkt hakhoutbeheer. 

3.2 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de ecologische functie 
De ecologische functie van het park wordt vervuld door de verschillende waardevolle tot 
zeer waardevolle biotopen  die er aanwezig zijn. Het betreft de eigenlijke bosbestanden, een 
grote bosrand, verschillende soorten graslanden, een periodiek droogvallende poel en 2 
grotere waterelementen. Onderstaand worden de verschillende biotopen overlopen en 
afgetoetst aan de criteria van duurzaam bosbeheer. 

3.2.1 Bosbestanden: 
Zijn spontaan ontstane gemengde bestanden met hoofdzakelijk inheemse 
loofhoutboomsoorten. Ook de ondergroei bestaat uit spontaan groeiende soorten waaronder 
enkele oude bosplanten.  
 
De actuele vegetaties van de bosbestanden worden getypeerd als Dennen-Eikenbos, 
Essen-Elzenbos of Wilgenvloedbos.  
Dennen-Eikenbostypes  zijn jonge bostypes waarbij verbraming een normale fase in de 
successie is. Deze verbraming kan enigszins terug gedrongen worden door gesloten 
bestanden met een dichte struiklaag met sporkehout, wilde lijsterbes en hulst na te streven. 
Daarnaast is het belangrijk de groei van soorten zoals Amerikaanse eik, Douglasspar en lork 
te beperken. 
Op zeer lange termijn kan dit type evolueren naar een Eiken-Beukenbos wat een habitattype 
(9120) uit het Natura 2000-netwerk is. Dit habitattype is belangrijk voor het in stand houden 
van monumentale oude bomen en de daaraan gekoppelde fauna en flora maar is gevoelig 
voor eutrofiëring en verzuring, overwoekering van de struiklaag door Amerikaanse 
vogelkers, Amerikaans krentenboompje of rododendron en bodemcompactie door intensieve 
recreatie. Beheer zal erop toegespitst zijn de spontane processen te respecteren en de 
bedreigingen te beperken. 
 
Beide andere bostypes D (Essen-Elzenbos) en B (Wilgenvloedbos)  behoren tot het 
habitattype (91E0) uit het Natura 2000-netwerk, nl. Alluviale bossen met Alnus glutinosa 
en Fraxinus excelsior.  Deze types zijn gevoelig voor verdroging en vervuiling van het 
water, versnippering en bosomvormingen (vooral dan populieren). 
Goed beheer is gericht op het behoud van een goede kwaliteit van her grond- en 
oppervlaktewater, natuurlijke grondwaterpeilen en een natuurlijke overstromingsdynamiek. 
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Beheer van het bos zelf bestaat best uit niets doen tot het toepassen van een kleinschalig 
hakhoutbeheer. Reeds op enkele decennia kan dit bostype een hoge natuurwaarde 
ontwikkelen. Ook hier zal het beheer erop toegespitst zijn de spontane processen te 
respecteren en de bedreigingen te beperken. 
 
Algemeen wordt het ongelijkjarig  en ongelijkvormig  bos behouden door een verderzetting 
van natuurlijke verjonging  en spontane processen. Deze zullen ervoor zorgen dat de 
structuur en variatie nog meer toeneemt en dat de ecologische waarde van het bos vergroot. 
In principe komt dit neer op een beheer met zoveel als mogelijk  "niets doen", maar bijsturen 
indien strijdig met de overige doelstellingen. Bovendien zullen binnen deze beheertermijn 
onderstaande specifieke elementen nagestreefd worden: 
  
Oude bomen 
Volgens de inhoudelijke richtlijnen voor het opmaken van een uitgebreid bosbeheerplan 
moet gestreefd worden naar ongeveer 10 oude bomen  per ha. De bosbestanden van 
Callebeek-Terlocht (14,47 ha) zijn relatief jong en kennen geen echt oud bomenbestand. 
Enkel in het wilgenvloedbos (deel van bestand 2a) komen relatief grote schietwilgen voor, zij 
nemen ook het grootste aandeel van het bosgrondvlak in. Beheer zal erop gericht zijn dat 
deze oudere bomen zo lang mogelijk bewaard blijven. Dit zonder de veiligheid van de 
parkbezoeker in gevaar te brengen weliswaar. Vooral exemplaren met nestplaatsen of 
holten worden zo veel mogelijk gespaard. In het overige deel van bestand 2a valt nog af te 
wachten of de jonge potentiële oude bomen het berkenbos snel zullen overvleugelen. Het is 
namelijk niet zeker dat de bodem al rijp genoeg is voor o.a. zomereik: na een snelle 
jeugdgroei zou de groei wel een kunnen stagneren. 
 
Dood hout  
Dood hout biedt voedsel, vocht en leefmilieu aan een groot aantal schimmels, dieren en 
planten. Opeenvolgende verteringsstadia bieden een reeks van verschillende leefmilieus 
aan verschillende organismegroepen op verschillende momenten (Jagers op Akkerhuis G., 
2005) 
 
Het criterium voor duurzaam bosbeheer vertelt ons dat de bosbeheerder moet streven naar 
het verkrijgen van meer dood hout, op termijn 4% van het totaal bestandsvolume. Indien de 
uitgangssituatie zo slecht is, volstaat een verdubbeling van de hoeveelheid dood hout 
binnen de planperiode. 
De richtwaarde voor dood hout nl. 4% van het totale bestandsvolume wordt niet gehaald in 
Callebeek_Terlocht. Uit de tabel van de dendrometrische gegevens (zie 2.3.2 
Bestandsbeschijving en dendrometrische gegevens van de bosbestanden) kunnen we 
afleiden dat Callebeek_Terlocht op dit moment 0,9% staand dood hout bezit. Toch zal er in 
de loop van het bosbeheerplan op natuurlijke wijze een 4%-waarde bereikt worden. Het 
hoofdzakelijk beheer van niets doen laat toe afgestorven bomen te laten staan of liggen. 
Ook dood hout ontstaan bij occasionele ingrepen zal binnen de bosbestanden blijven liggen 
of staan. Bovendien komt er nu reeds veel liggend dood hout voor verspreid over het gehele 
park (Zie foto’s 28 en 29). 

 
 

 
 

Foto’s 28 en 29 : Liggend dood hout binnen Callebeek-Terlocht 
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Inheemse bestanden 
Volgens de criteria van duurzaam bosbeheer moet ten minste 20% van de totale 
bosoppervlakte bestaan uit of in omvorming zijn naar gemengde bestanden op basis van 
inheems en standplaatsgeschikte soorten. In openbare bossen wordt op (zeer) lange termijn 
gestreefd naar 80% inheemse soorten. Voor de bosbestanden van Callebeek-Terlocht wordt 
hier reeds ruimschoots aan voldaan. 75% van het totale bosoppervlak (14,47 ha) bestaat uit 
inheemse bestanden en 87% van de beboste bestanden (12,46 ha) bestaat uit inheemse 
soorten (zie 2.3.2 Bestandsbeschijving en dendrometrische gegevens van de 
bosbestanden). 
De spontaan ontwikkelde loofhoutbestanden (1a en 2b) zijn zeer natuurlijke situaties die 
zoveel mogelijk behouden zullen blijven. Enkel de aanwezige invasieve exoten worden 
bestreden. 
Binnen bestand 2c met kenmerken van een brede bosrand worden exoten intensiever 
aangepakt. 
 
Open plekken en bosranden 
Volgens de criteria van duurzaam bosbeheer krijgt minimaal 5%-15% van de totale 
oppervlakte een aangepast beheer in functie van natuurbehoud . Dit omvat permanente 
open plekken en overgangssituaties zoals mantel-zoom en struwelen. 
 
Momenteel voldoen bestand 1b en deelbestanden 2a1, 2a3 en een deel van 2c2 aan de 
definitie van open plek binnen het bos. Samen beslaan zij een oppervlakte van 1,83 ha 
(13,18%) van het totaal oppervlak van de bosbestanden (13,88 ha). 
Deelbestanden 2c1, een deel van 2c2 en 2c3 vormen een bosrand (mantel-zoom). Samen 
beslaan zij een oppervlakte van 1,11 ha (7,8%) van het totaal oppervlak van de 
bosbestanden (13,88 ha). 
 
Samen betekend dit dat er nu reeds 21,18% van de bosbestanden wordt beheerd in functie 
van natuurbehoud. Dit beheer wordt verder gezet en waar mogelijk versterkt. 

3.2.2 Open plekken 
Bestaande open plekken, ook deze die binnen de boswetgeving niet voldoen aan de definitie 
van open plek binnen het bos, en waterelementen worden behouden en krijgen een 
aangepast beheer. 

3.2.3 Graslanden 
Het maaibeheer van de verschillende graslandtypes en de rietkraag worden afgestemd op 
het behoudt van deze vegetaties en de noden van zijn bewoners. 

3.2.4 Waterelementen 
Opdat de waterelementen waterelementen kunnen blijven wordt de natuurlijke successie 
tegen gegaan. Dit houdt onder meer het gefaseerd ruimen van de tijdelijke poel en een 
gefaseerd maaibeheer van de oever- en rietvegetatie in. 
 
Onderstaand volgen nog enkele ecologische doelstellingen die betrekking hebben op alle  
bovenstaande biotopen : 
 
Wat de flora en fauna  betreft komen in het park een aantal bijzondere  soorten voor. 
Beheer binnen Callebeek-Terlocht streeft het behoud en de verdere ontwikkeling van deze 
soorten na. 
 
Naast de bijzonder soorten komen er ook enkele exoten voor binnen Callebeek-Terlocht. 
Exoten zijn planten die van nature niet in Vlaanderen voorkomen. Invasieve exoten  kennen 
een explosieve groei en verdringen de natuurlijke vegetatie.  
Bij een gebrek of foutieve bestrijding wordt voor een verdere verspreiding van deze soorten 
gezorgd. O.a. Japanse duizendknoop is een invasieve exoot die duidelijk aanwezig is in het 
park. Voor het behoud van de biodiversiteit moet deze verwijderd worden.  
 
Nog steeds zijn er verschillende sluikstorten aanwezig binnen Callebeek-Terlocht. Gaande 
van allerhande drank- en snoepverpakkingen, plastic, afbraakmateriaal, gedumpte huisvuil- 
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zakken, bakstenen en ander steenpuin, aarde tot en met een visbegraafplaats en een 
volledige scooter. Tevens worden sommige plaatsen gebruikt als stortplaats voor groenafval.  
Sluikstort en zwerfvuil moeten zo snel mogelijk aangepakt worden, bovendien is sluikstorten 
een misdrijf en dus strafbaar. 
 
Onderstaand wordt een sfeerbeeld gegeven van alle mogelijk achtergelaten spullen binnen 
Callebeek-Terlocht. 

 
Drank- en snoepverpakkingen en plastic        Plastic 

 
Afbraakmateriaal         Scooter 

 
Visbegraafplaats        Groenafval 

   
Aarde        Huisvuilzakken    Steenstort 
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3.3 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de sociale en educatieve 
functie 
Callebeek-Terlocht kent momenteel een matig sociale en educatieve functie. Het park is 
deels toegankelijk, sommige delen zijn onbereikbaar door de weelderige begroeiing. Toch 
laten de reeds bestaande paden en infrastructuur toe om de sociale en educatieve functie te 
versterken.  
Met name zal de bekendheid van het park en de bijhorende waarden bij de bewoners van 
Hemiksem verhoogd worden. Focus ligt op passief-recreatieve en de educatieve functie. 
Daar het park op voldoende wijze is ontsloten blijven alle bestaande paden behouden en 
worden er geen nieuwe wegen of paden aangelegd. 
Doorheen het park loopt een verharde openbare weg (Callebeekstraat) waarlangs ook het 
fietsknooppuntennetwerk loopt. De aanwezigheid van het park wordt kenbaarder gemaakt 
aan de voorbijrijdende fietsers. 
 
De rijke fauna en flora lenen zich perfect om verschillende educatieve routes doorheen het 
park uit te werken. Bestand 2d zal worden ingericht als een boomgaard. Bestand 2c als 
educatieve bosrand. Het toegankelijker maken van de tijdelijke plas in bestand 2a, eventueel 
met een infrastructuur om gemakkelijker waterbeestjes te vangen, sluit hier mooi bij aan. 
Bestand 2e (gazon) is de perfecte uitvalbasis om verschillende biotopen te gaan verkennen 
(vogelkijkwand, tijdelijke plas, boomgaard,  educatieve bosrand, natuurlijk bos). De grote 
verscheidenheid leent zich ook goed om verschillende leeftijdsklassen te boeien. 
 
Bestand 1a is nagenoeg niet toegankelijk. Alleen in het westen van het bestand is er een 
toegang tot de vogelkijkwand. Nabij de Scheldeboord in het oosten van het bestand zijn er 
geen wandelpaden aanwezig. Voor de avonturiers is in deze zone wel een geocaching-
locatie (zie foto 30) te vinden. Dit deel van het park zal verder niet ontsloten worden. De 
ecologische functie krijgt hier de hoofdrol. 

 

3.4 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de milieubeschermende functie 
Zoals in hoofdstuk 2.5 Bossen en klimaatsverandering aangegeven, speelt Callebeek-
Terlocht een klimaatregelende rol. Daarboven kan men stellen dat de aanwezigheid van het 
bos ook effect heeft op het aanwezige fijn stof en de omgevingstemperatuur.  
De ligging van Callebeek-Terlocht, nabij de Schelde, woonkern en bedrijventerreinen, geven 
deze een bufferende en tevens stepping-stone functie. 
 

3.5 Beheerdoelstellingen met betrekking tot de wetenschappelijke functie 
Callebeek bezit mogelijk autochtoon plantenmateriaal van hondsroos, ruwe berk, schietwilg, 
grauwe en rossige wilg en gewone vlier wat een verhoogde wetenschappelijke functie geeft. 
Deze planten kunnen gebruikt worden als zaadbron voor het kweken van autochtoon 
plantsoen. 
 
Toekomstige inventarisaties van flora, paddenstoelen, vogels en verschillende 
insectengroepen kunnen in de toekomst gestimuleerd worden. 
 
 

Foto 30: Geocaching-kistje 
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3.6 Beheerdoelstellingen met betrekking tot cultuurhistorische functie 
De depressies van Callebeek-Terlocht duiden op enkele periodes van werkende 
steenbakkerijen en een deel lokale geschiedenis van Hemiksem (zie hoofdstuk 2.1.1 
Historisch overzicht). 
De spontane verbossing duidt dan weer op het einde van deze periode. Dit typisch reliëf met 
zijn typische begroeiing is om deze reden het behouden waard. 
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4 Beheermaatregelen 

4.1 Bosverjonging 

Maatregel 1: Natuurlijke verjonging 

In het Callebeek-Terlocht wordt tijdens de periode van dit bosbeheerplan geen kunstmatige 
verjonging of eindkap gepland. De verjonging zal spontaan gebeuren gezien de spontane 
bebossingsgeschiedenis. 
 
Wilgenvloedbos is vermoedelijk het enige bostype waarin verjonging hoofdzakelijk door 
vegetatieve voortplanting gebeurd. Het milieu is zo dynamisch dat zaailingen zich amper 
kunnen vestigen of ontwikkelen. Deze dynamiek heeft wel als gevolg dat bomen omvallen, 
dat takken afbreken en er zo vanuit vegetatieve delen verjonging ontstaat. 
 
Een typische wijze van verjonging van wilgen in wilgenvloedbos bestaat erin dat wanneer 
bomen omvallen, de zijtakken zich gaan ontwikkelen als jonge bomen, aanvankelijk 
"parasiterend" op de voorraden die in de stam nog aanwezig zijn, later geheel zelfstandig als 
elk van die jonge bomen zelf beworteld zijn en de moederstam begint weg te rotten. Als die 
jonge bomen oud worden en op hun beurt omvallen wordt de cyclus opnieuw ingezet en zo 
kan elke wilg zich in principe eindeloos verjongen. 
 
In Callebeek-Terlocht is er een deel van bestand 2a dat gedomineerd wordt door schietwilg. 
Wilgen kunnen zich in bosverband niet generatief verjongen omdat ze zich in de jeugdfase 
als pioniersoort gedragen en dus behoefte hebben aan onbegroeide plekken en veel licht 
om te kiemen Stortelder e.a. 1999). Anderzijds ontbreekt in deze bossen ook de dynamiek 
die noodzakelijk is voor vegetatieve verjonging van de wilgen. Met de ouderdom worden ze 
wel gevoeliger aan windval, maar in tegenstelling tot omgevallen bomen in 
wilgenvloedbossen gaan deze in drogere situaties maar zelden in staat zijn om nog een 
nieuwe generatie jonge bomen te leveren. 
 
Uiteindelijk ontstaat er een zeer ijl bos, waarvan de kruidlaag gedomineerd wordt door een 
eentonig tapijt van bramen. De dominantie van bramen, gecombineerd met een dikke laag 
ruw strooisel belet elke verjonging of de successie naar een hardhoutbos zoals elzen-
essenbos. Deze fase kan zeer lang aanslepen (Stortelder e.a. 1999) en kan dus op lange 
termijn het best doorbroken worden met kunstmatige verjonging. 
 
Interessante voorbeelden van gedegradeerde wilgenbossen met dominantie van bramen zijn 
te zien op meerdere opgespoten terreinen in de buurt van Antwerpen, zoals de Hobokense 
Polder en het Vlietbos.  
 
Als ze zich in de degradatiefase bevinden, d.w.z. dat de bomen beginnen om te vallen en 
zich niet meer verjongen, dan kan best gekozen worden voor kunstmatige verjonging met 
inheemse soorten. 

4.2 Bosomvorming 

Maatregel 2: Behoud gemengd loofhoutbestand 

Binnen Callebeek-Terlocht worden de gemengde loofhoutbestanden 1a en 2a als dusdanig 
behouden. Dus dit betekent dat er in deze bestanden geen ingrepen gebeuren tenzij 
veiligheidskappingen en het verwijderen van het beperkt aantal exoten waaronder 
Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Japanse duizendknoop en de niet-inheemse 
kornoeljesoorten. 

Maatregel 3: Verschoning bestanden 2b, 2c en bestan d 3a 

2b 
Binnen dit bestand bevinden er zich 2 exoten die op de waarschuwingslijst van AterIAS16 

                                                      
16 Zie Bijlage 6: Kruistabel van niet inheemse planten en invasieve exoten voor meer uitleg. 
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voorkomen. Het gaat om 2 soorten die in bosverband kunnen verwilderen en er de 
botanische structuur en samenstelling kunnen veranderen. Bovendien zijn het moeilijk te 
verwijderen soorten. Het betreft Vederesdoorn (Acer Negundo) en Fluweelboom (Rhus 
typhina dissecta). Beide soorten dienen van het betreffende perceel verwijderd te worden. 
Voor meer details zie hoofdstuk 4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken. 
Naast deze soorten bevind er zich ook Ierse klimop. Binnen bosklimaat kan deze soort erg 
woekeren en de inheemse klimop verdringen. Verwijder de plant door ze uit te trekken. 
Ook de reuzenzilverspar, Japanse cipres, enkele sparrensoorten, weigelia en spierstuik 
worden verwijderd. 

 
2c 
Bestand 2c kan men omschrijven als een zeer brede bosrand bestaande uit een afwisseling 
van bloemenrijk grasland, struikformaties en bomen. De voorgeschiedenis van het terrein 
(inpalming deel van de gronden door bewoners aan de Provinciale Steenweg) heeft ervoor 
gezorgd dat er naast een grote variatie aan inheemse wilde planten ook veel tuinsoorten 
aanwezig zijn. Bijlage 6: Kruistabel van niet inheemse planten en invasieve exoten geeft een 
overzicht van deze soorten en in welke bestanden ze zich bevinden. 
Onschuldige tuinplanten die bijdragen aan nectar- en voedselvoorziening voor insecten en 
vogels kunnen blijven staan. Schadelijke en niet functionele planten worden verwijderd. 
Bij het schonen worden volgende planten verwijderd in volgorde van belang: Japanse 
duizendknoop, Amerikaanse vogelkers, witte kornoelje, laurierkers, trompetboom, 
hostasoort, Canadapopulier, weigelia en de coniferen. De onderstreepte soorten dienen 
zeker en spoedig verwijderd te worden. De andere soorten horen niet thuis in een bosrand 
maar vormen geen gevaar voor de inheemse flora.  
Voor meer details zie hoofdstuk 4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken. 
 
Enkele bemerkingen:  
- Vlinderstruik (Buddleja davidii) staat op de bewakingslijst van AlterIAS17 daar ze een 

bedreiging voor kalkrijke graslanden, droge en rotsachtige milieus en beschermde 
gebieden langs waterlopen vertegenwoordigt. Echter voorziet deze exoot in een groot 
aandeel aan nectar waardoor de plant kan blijven staan in de bosrand maar 
nauwlettend dient opgevolgd te worden. 
 

- Wilde wingerd (Parthenocissus species) staat eveneens op de bewakingslijst van 
AlterIAS18. Deze populaire tuinplant wordt meer en meer in natuurlijke habitats zoals 
kustduinen, oevers, heggen of rotsachtige omgeving aangetroffen. Ze vormt een 
bedreiging in de buurt van rotsachtige milieus, vooral in de buurt van beschermde 
gebieden. De plant kan over struiken en bomen groeien en dichte gordijnen vormen die 
de inheemse vegetatie verdringen en doen stikken. Binnen het studiegebied is de plant 
aan getroffen op een muur van een grote schuur. Door de hoge sierwaarde en een 
functie als groenscherm mag de plant blijven staan maar dient ook hier nauwlettend 
opgevolgd te worden.  
 

- Rimpelroos (Rosa rugosa) is de derde soort die op de bewakingslijst van AlterIAS19 
staat. De soort vormt alleen een bedreiging in duinstreken waardoor ze hier kan blijven 
staan. 

 
3a (Buiten eigenlijke bosbestanden) 
Bestaat uit relatief steile beboste taluds rond een visvijver met clubhuis. Ook in dit bestand 
komen verschillende tuinplanten en exoten voor. Deze zijn voornamelijk geconcentreerd 
rond het vissersclubhuis maar ook elders in het bestand kunnen we deze aantreffen. Bijlage 
6: Kruistabel van niet inheemse planten en invasieve exoten geeft een overzicht van deze 
soorten en in welke bestanden ze zich bevinden. 
Onschuldige tuinplanten die bijdragen aan nectar- en voedselvoorziening voor insecten en 
vogels kunnen blijven staan. Schadelijke en niet functionele planten worden verwijderd. 
Bij het schonen worden volgende planten verwijderd in volgorde van belang: Japanse 
duizendknoop, Amerikaanse vogelkers, 2 kornoeljesoorten, Reuzenbalsemien, laurierkers, 
schijnaardbei, Amerikaans eik, robinia, Pontische rododendron okkernoot, Japanse cypres, 

                                                      
17 Zie Bijlage 6: Kruistabel van niet inheemse planten en invasieve exoten voor meer uitleg. 
18 Zie Bijlage 6: Kruistabel van niet inheemse planten en invasieve exoten voor meer uitleg. 
19 Zie Bijlage 6: Kruistabel van niet inheemse planten en invasieve exoten voor meer uitleg. 
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Fijnspar, Servische spar, Italiaanse populier, sneeuwbes en Westerse levensboom. De 
onderstreepte soorten dienen zeker en spoedig verwijderd te worden. De andere soorten 
horen niet thuis in een bos maar vormen geen gevaar voor de inheemse flora. 
Voor meer details zie hoofdstuk 4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken. 

4.3 Bebossingswerken 
Onder bebossing wordt verstaan de bezetting met bos, door menselijke ingreep of spontaan, 
van een oppervlakte die sinds 50 jaar niet meer met bos bezet was. Het betreft hier dus een 
nieuw aan te leggen bos. 
 
Binnen de eigenlijke bosbestanden wordt bestand 2b beplant met bosgoed en bosrand (Zie 
Maatregel 4: Beplanting bestand 2b met bosgoed) en mag deelbestand 2a2 spontaan 
verbossen (zie Maatregel 5: Spontane verbossing deelbestand 2a2). Ook worden de 
voornaamste parkingangen geaccentueerd door middel van wilgenpoorten. Dit heeft plaats 
binnen en buiten de eigenlijke bosbestanden. 
 
Verder wordt er buiten de eigenlijkebosbestanden bosplantsoen en bosrand aangeplant op 
een deel van bestand 2e en verschillende plaatsen binnen bestand 3a. (zie Maatregel 31: 
Ontwikkeling van bosrand binnen bestand 2e en onderstaande maatregelen. 
Onderstaande figuur 10 geeft de situering weer.  

 

Figuur 10: Uitbreiding bosranden dmv aanplant 
Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Antwerpen, opname 2010, gegeneraliseerd,  
01/10/2010 
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4.3.1 Maatregelen binnen de eigelijke bosbestanden 

Maatregel 4: Beplanting bestand 2b met bosgoed en b osrand 

In bestand 2b zal er actief aangeplant worden. Aanplantingen gebeuren enkel met inheemse 
standplaatsgeschikte soorten van aanbevolen herkomst die aansluiten bij de potentieel 
natuurlijke vegetatie. De voorkeur gaat uit naar zomereik, meidoorn, beuk, wilg, berk, 
gewone vogelkers en zoete kers.  
Nabij de Callebeekstraat wordt een zone van 5 m als bosrand aangeplant. De voorkeur gaat 
uit naar bessen- en bloemenrijke planten zoals sleedoorn, meidoorn, braam, dauwbraam, 
Spaanse aak, Gelderse roos, mispel, wilde kardinaalsmuts en hazelaar. Deze strook krijgt 
een mantelbeheer. Zie Maatregel 32: Toepassen mantelbeheer voor meer details. 
In de mate van het mogelijke worden streekeigen soorten aangeplant. Bijlage 7: Streekeigen 
bomen en struiken en Bijlage 8: Lijst van aanbevolen herkomsten van inheemse boom- en 
struiksoorten geven informatie over streekeigen en standplaatsgeschikte boom- en 
struiksoorten weer. 
 
Hou een plantverband van minimum 1,5 op 1,5 meter aan en gebruik twee- tot driejarig 
plantmateriaal. Bijlage 9 : Kwaliteit aan te kopen plantgoed geeft meer specificaties over het 
aan te kopen plantgoed. 
 
Wilde aanplant of in golvende lijnen zal het bos een natuurlijker uitzicht geven. Aanplant kan 
van eind oktober tot begin april met een voorkeur voor het najaar. 
 
Opgelet:   
Alvorens over te gaan tot aanplant dient dit bestand gezuiverd te worden van de aanwezige 
tuinplanten. Zie Maatregel 3: Verschoning bestanden 2b, 2c en bestand 3a voor meer 
details. Overige soorten zoals hulst, zoete kers, vlier, appel, peer en zomereik blijven 
uiteraard behouden en worden mee opgenomen in het bosbestand. 
 
Referenties: 
- Aanleg van gemengde loofhoutbeplantingen met inheemse soorten (Jager K. & 

Oosterbaar A., 1994) 
- De aanleg van nieuwe bossen (Jansen P. et all, 2009) 

Maatregel 5: Spontane verbossing deelbestand 2a2 

Deze plek mag spontaan verbossen. Op de overgang van het bos naar het pad wordt een 
bosrand bestaande uit een mantel en een zoom gecreëerd. Zie hoofdstuk 4.9 Gradiënten en 
bosrandontwikkeling en Maatregel 30: Ontwikkelen van een bosrand binnen deelbestand 
2a2 voor meer specificaties. Het bestaande exotenbeheer wordt evenwel verder gezet. Zie 
hoofdstuk 4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken voor meer details. 
 
Opgelet: 
Eerst moet worden nagegegaan of deze plaats gesaneerd dient te worden daar er 
stortplaatsen van bouwafval zijn waargenomen. 

Maatregel 6: Het accentueren van de parkingangen me t wilgenpoorten 

Om de parkingangen herkenbaar en uniform te maken gaat men deze accentueren met 
wilgenpoorten. Hiervoor worden oude en streekgebonden rassen gebruikt. 
Een speels element is als je de wilgen zodanig plaatst, vlecht en verbindt zodat er echte 
poorten ontstaan (zie foto 31). Op deze manier maak je spannende verbindingen of 
doorkijken. 
 
Indien de echte poorten niet gewenst zijn kunnen 2 evenwijdige structuren gevlochten 
worden. Het voordeel van de gevlochten wilgen(tenen) ten opzichte van vrij uitgroeiende 
wilgenstruiken is dat ze een nettere indruk geven. (Zie foto 32) 
 

Meer info over het maken en het beheer van een wilgenpoort of gevlochten wilgenstructuur 
is te vinden op de site van het Regionaal Landschap Houtland: 
http://www.rlhoutland.be/publi/Wilgenhut%20bouwen_gecomprimeerde_versie.pdf 
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Opgelet :  
Callebeek bezit mogelijk autochtoon plantenmateriaal van enkele wilgensoorten. Het betreft 
schietwilg, grauwe en rossige wilg. Aanplant van bomen en struiken van niet-autochtone 
herkomst vormen een bedreiging door mogelijke inkruising van beide soorten.  
Let bij de aankoop van nieuw materiaal extra op het  autochtone karakter en 
inkruisbaarheid van soorten.  Beter is het gebruik van tenen van de reeds aanwezige 
wilgen. 
Zie ook Bijlage 8: Lijst van aanbevolen herkomsten van inheemse boom- en struiksoorten 
en Bijlage 9 : Kwaliteit aan te kopen plantgoed. 
 
Onderstaande figuur 11 geeft de situering van de wilgenpoorten weer. 

 

Foto 31: Wilgenpoort Foto 32: Gevlochten structuren 

Figuur 11: Situering wilgenpoorten 
Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Antwerpen, opname 2010, gegeneraliseerd, 
01/10/2010 



Uitgebreid bosbeheerplan Callebeek-Terlocht 2014-2034 

Cel Natuur en Landschap - Studiedienst                                    74                                                                  juni 2014 

 

4.3.2 Maatregelen buiten de eigenlijke bosbestanden 

Maatregel 7: Aanplant bosgoed binnen bestand 3a (he lling Antwerpse Steenweg) 

Dit is een maatregel ter betrijding van erosie. Door de steile helling wordt er best gekozen 
voor aanplant met kleinere boomsoorten. Ook hier gebeuren de aanplantingen enkel met 
inheemse standplaatsgeschikte soorten van aanbevolen herkomst die aansluiten bij de 
potentieel natuurlijke vegetatie. De voorkeur gaat uit naar Spaanse aak, meidoorn, berk, 
wilde lijsterbes en wilg (schiet- en/of bindwilg). In de mate van het mogelijke worden 
streekeigen soorten aangeplant. Bijlage 7: Streekeigen bomen en struiken en Bijlage 8: Lijst 
van aanbevolen herkomsten van inheemse boom- en struiksoorten geven informatie over 
streekeigen en standplaatsgeschikte boom- en struiksoorten weer. 
 
Hou een plantverband van minimum 1,5 op 1,5 meter aan en gebruik twee- tot driejarig 
plantmateriaal. Bijlage 9 : Kwaliteit aan te kopen plantgoed geeft meer specificaties over het 
aan te kopen plantgoed. 
 
Wilde aanplant of in golvende lijnen zal het bos een natuurlijker uitzicht geven. Aanplant kan 
van eind oktober tot begin april met een voorkeur voor het najaar. 

Maatregel 8: Aanplant bosrand aan de Antwerpse Stee nweg (bestand 3a) 

De zone tussen de parking aan de Antwerpse Steenweg en de beboste zone van bestand 
3a wordt beplant met een bosrand. Aanplantingen gebeuren enkel met inheemse 
standplaatsgeschikte soorten van aanbevolen herkomst die aansluiten bij de potentieel 
natuurlijke vegetatie.  
De voorkeur gaat uit naar bessen- en bloemenrijke planten zoals sleedoorn, meidoorn, 
braam, dauwbraam, Spaanse aak, Gelderse roos, mispel, wilde kardinaalsmuts en hazelaar.  
In de mate van het mogelijke worden streekeigen soorten aangeplant. Bijlage 7: Streekeigen 
bomen en struiken en Bijlage 8: Lijst van aanbevolen herkomsten van inheemse boom- en 
struiksoorten geven informatie over streekeigen en standplaatsgeschikte boom- en 
struiksoorten weer. 
 
Hou een plantverband van minimum 
1,5 op 1,5 meter aan en gebruik twee- 
tot driejarig plantmateriaal. Bijlage 9 : 
Kwaliteit aan te kopen plantgoed geeft 
meer specificaties over het aan te 
kopen plantgoed.  
 
Het is zinvol om te variëren in het 
aantal aan te planten struiken en het 
verloop van de grenslijn tussen de 
mantel en de zoom te laten golven 
zodat er structuur ontstaat. Zie 
hoofdstuk 4.9 Gradiënten en 
bosrandontwikkeling voor meer detail 
en het toe te passen beheer. 
 
Aanplant kan van eind oktober tot 
begin april met een voorkeur voor het 
najaar. 
 
Referentie: 

- Beheer van bosranden 
(Strortelder et all, 1999)  

 
 
 
 
 
 

Figuur 12: Bosrand Antwerpse Steenweg 
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Maatregel 9: Aanplant bosplantsoen en bosrand langs  de Callebeekstraat (bestand 3a) 

Binnen bestand 3a, langsheen de Callebeekstraat, bevindt er zich een onbeboste zone. 
Deze wordt actief aangplant met bosgoed. Aanplantingen gebeuren enkel met inheemse 
standplaatsgeschikte soorten van aanbevolen herkomst die aansluiten bij de potentieel 
natuurlijke vegetatie. De voorkeur gaat uit naar bessen- en bloemenrijke planten zoals 
sleedoorn, meidoorn, braam, dauwbraam, Spaanse aak, Gelderse roos, mispel, wilde 
kardinaalsmuts en hazelaar. In de mate 
van het mogelijke worden streekeigen 
soorten aangeplant. Bijlage 7: Streekeigen 
bomen en struiken en Bijlage 8: Lijst van 
aanbevolen herkomsten van inheemse 
boom- en struiksoorten geven informatie 
over streekeigen en standplaatsgeschikte 
boom- en struiksoorten weer. 
 
Hou een plantverband van minimum 1,5 op 
1,5 meter aan en gebruik twee- tot driejarig 
plantmateriaal. Bijlage 9 : Kwaliteit aan te 
kopen plantgoed geeft meer specificaties 
over het aan te kopen plantgoed.  
 
Het is zinvol om te variëren in het aantal 
aan te planten struiken en het verloop van 
de grenslijn tussen de mantel en de zoom 
te laten golven zodat er structuur ontstaat. 
Zie hoofdstuk 4.9 Gradiënten en 
bosrandontwikkeling voor meer detail. 
 
Aanplant kan van eind oktober tot begin 
april met een voorkeur voor het najaar. 
 
Referentie: 

- Beheer van bosranden (Strortelder 
et all, 1999) 

 

4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 
Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), 
uitheemse kornoeljesoorten (Cornus) en andere houtige exoten kunnen zodanig woekeren 
dat ze de inheemse flora geen kans geven. Fauna die afhankelijk is van de verdrongen 
inheemse plantensoorten verdwijnt op zijn beurt. Cruciaal hierbij is een goede afstemming 
tussen de bestrijding in de verschillende deelgebieden. Bestrijding die zich beperkt tot 
slechts een deel van een aaneengesloten gebied is zinloos omdat de bestreden soorten het 
vrijgemaakte gebied opnieuw zullen koloniseren vanuit de aangrenzende gebieden. 
Onderstaand volgt een opsomming van te verwijderen of beheren invasieve exoten. 
Naast de aanwezigheid van zeer invasieve exoten zijn enkele mogelijk invasieve exoten 
aanwezig in Callebeek-Terlocht. Het betreft gewone esdoorn, Amerikaanse eik, 
vederesdoorn, fluweelboom, robinia, vlinderstruik, verschillende cotoneastersoorten en witte 
bruidssluier. 
Al deze soorten, behalve de vlinderstruik en de cotoneastersoorten worden verwijderd. 
Vlinderstruik en cotoneaster worden opgevolgd. Kaart 24 geeft de hoofdlocaties van enkele 
exoten aan. 
Voor Amerikaanse vogelkers valt op te merken dat alleen de grote bomen binnen bestand 
3a zijn weergegeven. Dat de soort niet in de andere bestanden staat opgetekend wil niet 
zeggen dat ze daar niet aanwezig is. Zie hiervoor Bijlage 6: Kruistabel van niet inheemse 
planten en invasieve exoten. 

 
Belangrijk voor onderstaande maatregelen ivm exoten : 
- Om verstoring van de aanwezige fauna te beperken gebeuren de werken zeker niet in 

het broedseizoen. Beste tijdstip is tussen 1 november en 1 maart. 

Figuur 13: Bosrand Callebeekstraat 
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- Om aanrijking van de bodem en een verdere verspreiding van de verwijderde planten te 
voorkomen moet al het materiaal afgevoerd worden ter compostering. Vrijgekomen grote 
stukken hout en takken kunnen gebruikt worden voor andere toepassingen in de 
gemeente. 

- Opvolging van de verschillende verwijderde planten kan gebundeld worden in één 
jaarlijkse rondgang met controle op opslag en het verwijderen ervan. 

Maatregel 10: Bestrijding Japanse duizendknoop ( Fallopia Japonica) 

Het volledig uitroeien van Japanse duizendknoop is bijzonder moeilijk en het gebruik van 
herbiciden is voor een effectieve bestrijding onontbeerlijk. Door mechanische bestrijding met 
herbicidebehandeling te combineren beperkt men het herbicidengebruik. 
 
Werkwijze: 
- Maaien in juni, wanneer de plant anderhalve tot 2 m hoog is. Dit geeft een sterke 

verzwakking van de wortelstokken. 
- Behandeling van de bladeren met roundup (Sylvanet) in late zomer (augustus), 

voordat de bladeren beginnen te vergelen.  
- Behandeling meerdere jaren aanhouden daar een langdurige nazorg en controle op 

hergroei zeer belangrijk is. 
- Zelf als de plant is uitgeput kunnen wortelstokken meerdere jaren in een slapende 

toestand blijven. Om ook deze uit te putten dient de grond te worden omgewoeld. Bij 
hergroei van Japanse duizendknoop bovenstaande behandeling herhalen. 

- Een andere methode is een gazonbeheer (om de 2 weken maaien) toepassen op de 
plaatsen met Japanse duizendknoop. Dit is echter een zeer arbeidsintensieve 
maatregel. 

Pas op!: De belangrijkste verspreidingsmethode is via verspreiding van grond met 
fragmenten van wortelstokken of gemaaide delen. Het is dus zeer belangrijk dat alle 
gemaaide of uitgegraven delen vernietigd worden door verbranding of door een grondige 
compostering. 
 
Referentie: 
- Bestrijding van Japanse duizendknoop: Standaardbestek 250 voor de wegenbouw 

versie 2.1 (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2006) hoofdstuk XIII 1.1.2.10 
- Japanse duizendknoop, van sierplant tot natuurpest (Lesy, 2006) 
- Technisch vademecum water (Van den Berghe et all, 2004) F 2.2 

 
Meer informatie is te vinden op volgende websites: 
- http://www.skamaniacounty.org/Noxious_Weeds/TNCreport.htm 
- http://www.lboro.ac.uk/research/cens/invasives/knotweed_manual.htm 

 
Recente aanvullingen: 
- Natuurwerk vzw (SPK) bestrijdt Japanse duizendknoop door bladbehandeling met 

Bofix en Garlon. Na een vergelijkende test van verschillende producten (waaronder 
ook glyfosaat) bleken deze twee de meest effectieve middelen 

- De bladvlo Aphalara itadori en de schimmel Mycosphaerella polygoni-cuspidati blijken 
twee goede kandidaten voor biologische bestrijding (Djeddour, D.H. & Shaw, R.H., 
2010. The biological control of Fallopia japonica in Great Britain: Review and current 
status. Outlooks on Pest Management 21, pp. 15-18) 

Maatregel 11: Verwijderen van Amerikaanse vogelkers  

Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) kan zodanig woekeren dat ze de inheemse flora 
en fauna geen kans geeft. Fauna die afhankelijk is van de verdrongen inheemse 
plantensoorten verdwijnt op zijn beurt. Het is cruciaal het gehele beschermde landschap in 
een keer aan te pakken. Bestrijding die zich beperkt tot slechts een deel van een 
aaneengesloten gebied is zinloos omdat de bestreden soorten het vrijgemaakte gebied 
opnieuw zullen koloniseren vanuit de aangrenzende gebieden. 

 
Werkwijze: 
- Vellen van alle Amerikaanse vogelkers bomen en struiken binnen het park 

� Met kettingzaag of bosmaaier (kleine exemplaren) of uittrekken indien 
mogelijk 

� Zaagvlak zo dicht mogelijk bij de grond (meest effectief) 
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- Behandelen zaagvlak met Glyfosaat 5% 

� Kleine bomen instrijken met een kwast. Grotere bomen met een zaagvlak met 
diameter meer dan 15 cm bespuiten met een rugsproeier. 

� Bij instrijken afstand tussen pot en zaagvlak minimaal houden om morsen te 
voorkomen 

� Bij sproeien de dichtingen van het toestel controleren voor op veld te gaan 
� Vooral buitenste zone van het zaagvlak moet goed behandeld worden 
� Behandeling met glyfosaat ten laatste twee uur na het afzagen (max. 2 uur 

later) 
� Steeds spaarzaam omspringen met glyfosaat 

- Nazorg exotenbestrijding 
� Minimum drie jaar van nazorg vereist. Hierbij worden zaailingen en ook 

eventuele hergroei van behandelde bomen verwijderd. 
� Eenjarige exoten uittrekken. Wanneer dit niet goed werkt, is het beter de 

planten te laten uitgroeien tot hun derde jaar, dan is de stam dik genoeg voor 
glyfosaatbehandeling op het snijvlak. 

� Driejarige exoten afzagen of afmaaien met bosmaaier en snijvlak instrijken 
met glyfosaat: vanaf het derde jaar kan Amerikaanse vogelkers al opnieuw 
zaad vormen, dus langer wachten is riskant. 

� Het effectief uitvoeren van de nazorg is van groot belang voor het slagen van 
de bestrijding.  

� Indien nodig wordt deze nazorg gedurende de gehele planperiode uitgevoerd. 
- Bestrijding met glyfosaat werkt in principe gans het jaar met uitzondering van vorst en 

regen. Hoe zwakker de sapstroom echter, hoe minder effectief de behandeling. In de 
winter is de sapstroom minimaal. In de vroege herfst (half september-oktober) is het 
transport naar de wortels sterk, en is de behandeling erg effectief. In het voorjaar en 
vroege zomer zijn werkzaamheden af te raden omdat broedende vogels dan 
verstoord worden. 

- Meer specificaties ivm het bestrijden van Amerikaanse vogelkers zijn te vinden in 
Bijlage 10: Bestrijding Amerikaanse vogelkers. 

 
Vergunningen: 
- Geen vergunning nodig indien op basis van goedgekeurd beheerplan 
- Kapvergunning Administratie voor Natuur en Bos indien niet opgenomen in een 

goedgekeurd bosbeheerplan 
- Uitzondering op het Decreet houdende de vermindering van het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen via VMM-Afdeling Water 
 
Referenties: 
- Straatsma & Jansen 2005 
- Onderhoud van houtachtige gewassen: Standaardbestek 250 voor de wegenbouw 

versie 2.1 (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2006) hoofdstuk XIII 1.1.2.13 
- Houtachtige vegetaties Vademecum Natuurtechniek (Janssens & Claus, 1996) 

steekkaart O/8 

Maatregel 12: Verwijderen uitheemse kornoeljesoorte n 

Uitheemse kornoeljesoorten (Cornus mas ≈ Cornus sericea, Cornus australis) vormen in ons 
klimaat kiemkrachtig zaad en kunnen zich door middel van afleggers ook vegetatief 
uitbreiden. Ze vormen een bedreiging in alluviale bossen (moerasbos) en rivieroevers en 
beboste semi-natuurlijke wetlands waar ze massieve vegetaties kunnen vormen die de 
oorspronkelijke vegetaties verdringen. Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van 
waterlopen en waterrijke gebieden vooral in de buurt van beschermde gebieden (Natura 
2000 gebieden). 
 
Werkwijze: 

− Binnen Callebeek-Terlocht komt er ook inheemse kornoelje (Cornus sanguinea) 
voor. Een grondige inventarisatie door specialisten zal toe laten de juiste struiken te 
verwijderen. 

− Rooi de boom om hem te verwijderen. Doe dit tot op het bodemoppervlak. 
− Verwijder in de mate van het mogelijke ook de stobben en wortels. 
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− Doordat kornoelje terug uitschiet is nazorg geboden dus indien er scheuten en 
wortelopslag voor komen kan men deze mechanisch verwijderen door het maaien 
met een bosmaaier. 

− Indien nodig wordt deze nazorg gedurende de gehele planperiode uitgevoerd. 

Maatregel 13: Verwijderen Reuzenbalsemien ( Impatiens glandulifera) 

Reuzenbalsemien heeft een zeer krachtige verspreidingstechniek, het is een 
langeafstandstransporteur. Bovendien kan de plant via stengel- en wortelstekken vegetatief 
vermeerderen. Ze komt voor op rivieroevers, alluviale zones, boshabitats (bosranden, 
valleibodems, open plekken in bossen), natte weilanden en op vochtige, verstoorde plaatsen 
waar ze grote bodemoppervlakten kan bedekken.  
 
Voor bestrijding van Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) wordt best de procedure 
gevolgd uit Standaardbestek 250 voor de wegenbouw versie 2.1 (Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, 2006). Deze werkwijze gaat als volgt: 
 
Werkwijze: 
Reuzenbalsemien moet gemaaid worden vóór 15 juli. Het bestrijden door maaien omvat: 
- Het wegnemen en afvoeren van alle ongewenste materialen en voorwerpen 

(ongeacht hun volume) volgens de vigerende wetgeving, zoals afval, vuil, 
afbraakmaterialen, schroot, … dat zich tussen de vegetatie bevindt. 

- Het inkorten van de vegetatie tot zo dicht mogelijk tegen het bodemoppervlak. 
- Het zorgvuldig controleren van de plaats op achtergebleven plantendelen. 
- Het onmiddellijk verwijderen en afvoeren van alle afgemaaide plantendelen naar een 

bij VLACO aangesloten of gelijkwaardig erkend composteringbedrijf. 
- Het bestrijden (maaien) vindt plaats één maal per kalenderjaar, tenzij anders bepaald 

in de aanbestedingsdocumenten. 
 
Belangrijk: 
Alleen machines en werktuigen die aangepast zijn aan de omstandigheden, zijn voor het 
maaien toegelaten. De maaimachines moeten de vegetatie zuiver afsnijden en zeker niet 
uitrukken. Het maaien gebeurt met een maaibalk of maaikorf. Het gebruik van een 
klepelmaaier is niet toegestaan. Er wordt, indien nodig, ook gebruik gemaakt van 
handmachines of een zeis op moeilijk bereikbare plaatsen en nabij hindernissen.  
Bij het aanstellen van een uitvoerder moeten deze zaken in het bestek opgenomen worden.  
De uitvoerder legt op voorhand een uitvoeringsplan voor ter goedkeuring. Hierin worden de 
timing en werkplanning voorgesteld en er worden voorstellen gedaan over de in te zetten 
machines (ingeval er geen opgelegd worden in de aanbestedingsdocumenten). Bij twijfel 
dient de uitvoerder op zijn kosten proefmaaiingen uit te voeren. 
De uitvoerder treft alle voorzorgen om te beletten dat tijdens het maaiwerk afgemaaide 
plantendelen in het water kunnen terechtkomen. Alle plantendelen die toch in het water 
terechtkomen, worden onmiddellijk uit de waterloop verwijderd, tenzij volgens de 
aanbestedingsdocumenten een andere werkwijze toegelaten is. 

Maatregel 14: Verwijderen Amerikaanse eik ( Quercus rubra), robinia ( Robinia pseudoacacia) en 

gewone esdoorn ( Acer pseudoplatanus) 

Deze bomen hebben de eigenschap om andere bomen weg te dringen door een 
overvloedige verjonging. Op deze manier kunnen zij grote oppervlakten koloniseren en 
inheemse flora verdringen. Robinia brengt bovendien extra stikstof in de grond via zijn 
wortelknobbelbacteriën. Van deze overvloed aan stikstof profiteren in de eerste plaats 
ruigtekruiden als grote brandnetel en braam. Het blad van Amerikaanse eik op zijn beurt 
verteert traag waardoor een grof strooisel ontstaat waarin maar weinig planten kunnen 
kiemen (Weeda e.a. 1985).   
Binnen Callebeek-Terlocht zijn deze bomen nog jong, ze hebben nog geen waarde voor 
bvb. vleermuizen en andere holenbroeders. Om zware problemen in de toekomst te 
vermijden worden de jonge bomen verwijderd door ringen. Dit zal het aandeel aan dood hout 
doen toenemen binnen de bosbestanden.  

 
Werkwijze: 
- Ring de boom aan de basis van zijn stam zodat de neerwaartse sapstroom 

onderbroken wordt of rooi de boom. Ringen geeft aanleiding tot extra dood hout in het 
bos. Bij rooien kan het hout verkocht worden. 



Uitgebreid bosbeheerplan Callebeek-Terlocht 2014-2034 

Cel Natuur en Landschap - Studiedienst                                    79                                                                  juni 2014 

- Door uitlopers te ontwikkelen onder de inkervingen, probeert de boom alsnog zijn 
dood uit te stellen. Er moet dus regelmatig gecontroleerd worden of er hergroei of 
hervestiging is om deze indien nodig aan te pakken. Het effectief uitvoeren van de 
nazorg is van groot belang voor het slagen van de bestrijding.  

- Indien nodig wordt deze nazorg gedurende de gehele planperiode uitgevoerd. 
- In tegenstelling tot zaailingen van de Amerikaanse vogelkers, kunnen Amerikaanse 

eikenzaailingen niet met de hand gerooid worden omdat ze een penwortel bezitten. 
Indien door opvolging blijkt dat dit toch nodig zou zijn, moet men deze zaailingen 
klepelen. 

 
Referenties: 
- Bosbeheer, cursus bosbekwaamheid (Goris R., Vaes F., 2006)  

Maatregel 15: Verwijderen Laurierkers ( Prunus laurocerasus) 

Laurierkers kent een hoge verspreidingscapaciteit door zaad dat verspreid wordt door 
bessenetende vogels en vegetatief door stengelstekken, scheutvorming en worteluitlopers. 
De plant voelt zich goed in bossen waar ze een dicht en permanent bladerdek kan vormen 
waardoor inheemse soorten verdrongen worden en de biodiversiteit verminderd wordt. 
Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van bossen, bosranden en in de buurt van 
beschermde gebieden (Natura 2000 gebieden). Best worden de nu nog niet talrijk 
aanwezige struiken verwijderd. 
  
Werkwijze:  
- Plant afzetten tegen grond en/of 
- Laurierkers wortelt niet diep en is in kleine vorm vrij gemakkelijk te verwijderen met 

een degelijke schop of door manueel uittrekken 
- Grotere planten worden afgezet waarbij de stam zo lang mogelijk gelaten wordt om 

een grotere hefboom te creëren 
- Alvorens de plant uit te trekken kan men de wortels los graven. 

Maatregel 16: Verwijderen verwilderde tuinplanten 

Bij het deponeren van tuinafval gebeurt het wel eens dat bepaalde planten niet afsterven 
maar terug beginnen groeien of verwilderen tot zelf woekeren. Dit kan een bedreiging 
vormen voor de natuurlijke flora aanwezig binnen het beschermde landschap. O.a. bonte 
gele dovenetel en schijnaardbei vormen ondoordringbare tapijten,… gevaarlijk verwilderde 
tuinplanten dienen verwijderd te worden. 

 
Werkwijze: 
- Bonte gele dovenetel  (Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum') is een sierplant die 

zich in de natuur in beschaduwde bossen goed handhaaft en zich via uitlopers 
verspreidt. Verwijderen door de planten uit te trekken. Zorg dat alle delen van de 
wortelstok mee uitgetrokken worden. 
 

- Schijnaardbei (Potentilla indica) kent een woekerkracht omdat ze een dicht geweven 
tapijt vormt. Door dit dichte tapijt wordt de natuurlijke vegetatie verdrongen. Vogels 
lusten de vruchtjes graag en helpen mee aan de verspreiding van de plant. 
Verwijderen door de planten uit te trekken of het tapijt af te steken. 

 
- Spaanse hyacint  (Scilla non-scripta hispacina) is wijdverspreid door tuinbouwkundige 

toepassingen. Vanuit parken en tuinen is zij in het wild ontsnapt waar zij vaak kruist 
met de wilde variant ((Scilla non-scripta non-scripta). Plant verwijderen door samen 
met de bloembollen uit te graven. 

Maatregel 17: Opvolgen en/of verwijderen van rodode ndron ( Rhododendron ponticum) 

Rododendron heeft een negatief effect op de natuurlijke verjonging van struiken en bomen, 
deels door de schaduwdruk die de soort creëert en deels door de slechte vertering van het 
strooisel, waardoor een dikke strooisellaag ontstaat die ervoor zorgt dat de zaden van veel 
soorten slechter ontkiemen (Usher 1986; Hulme 2006). In België wordt de plant gezien als 
een plaag in de bosbouw. Bovendien kan de plant drager zijn van een ziekte die ook beuken 
aantast. 
Rododendron (Rhododendron ponticum) verwijderen is niet zo moeilijk maar 
arbeidsintensief. 
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Binnen Callebeek_Terlocht zijn enkele struiken rond het vissersclubhuis te vinden. Best 
wordt opgevolgd dat deze niet in de bospercelen uitbreiden. Beter worden de planten 
verwijderd. 
  
Werkwijze:  
- Jonge planten uit trekken (tot 3 jaar oud) 
- Grote planten afzetten tot 0,5m boven de grond. De stambasis kan je gebruiken om 

het wortelstelsel los te wrikken. 
- Om te voorkomen dat de stobben opnieuw uitlopen, wordt aanbevolen deze 

ondersteboven te leggen en de aarde van de wortels te vegen (Maguire et all 2008). 
Voer beter alle plantendelen af om hergroei te voorkomen. 

Uit onderzoek van Harris et all (2009) is gebleken dat leeftijdsafhankelijke bestrijding, 
waarbij de oudere planten als eerste worden verwijderd en daarna de jongere exemplaren 
en zaailingen, een beter resultaat geeft dan een bestrijdingsmethode waarbij eerst de 
planten in de randen van een populatie worden verwijderd waarna naar de kern wordt 
toegewerkt. 
Het verwijderen van rododendron veroorzaakt verstoring van de bodem waardoor een grote 
hoeveelheid zaden ontkiemen. Maw. na het verwijderen van een massieve vegetatie 
verschijnen vele zaailingen, deze kun je trekken of hakken. Met een lint rond de stambasis 
worden ze met een kraantje opgetild.  
Werk bij voorkeur met de heersende windrichting mee i.p.v. er tegenin, om zaadverspreiding 
naar recent “schoongemaakte” gebieden te minimaliseren. Probeer daarnaast te voorkomen 
dat er planten kunnen bloeien en zaad zetten. 
 
Referenties: 
- http://www.bosplus.be/images/stories/kenniscentrum/Publicaties/Brochures/beheerfich

e_beheer%20van%20bos%20in%20kasteeldomeinen.pdf 
- Casper de Groot & Jan Oldenburger (2011) 

Maatregel 18: Verwijderen en opvolgen witte bruidss luier ( Fallopia baldschuanica) 

Witte bruidssluier groeit enorm snel en kan in één jaar al gauw een 
klimplant van 3 meter hoog worden. Laat je de klimplant zijn gang gaan, 
dan kan hij tot 15 meter hoog en zeer zwaar worden zodat bomen 
kunnen afknakken. 
Een volwassen plant is zeer moeilijk te verwijderen daar elk stuk dat 
achter blijft in de grond terug begint te groeien.  
Op de grens van bestanden 2a-2c is er een witte bruidssluier op weg 
naar de toppen van de bomen (zie foto 33). 
 
Werkwijze:  
- Plant tot op de grond terug snoeien in maart 
- Wortels zoveel mogelijk uitgraven 
- Jaarlijks controle of er nieuwe planten zijn uitgeschoten en indien 

aanwezig verwijderen 
- Indien nodig wordt deze nazorg gedurende de gehele planperiode 

uitgevoerd 

Maatregel 19: Kroos ( Lemna species) opvolgen 

Mogelijk komt er ook kleinst kroos of dwergkroos  (Lemna minuta) voor in de visvijver 3b. 
dit minuscule plantje kan dichte tapijten op het wateroppervlak veroorzaken. Dit heeft effect 
op de lichtinval en de gasuitwisseling waardoor de respiratie-activiteit toeneemt en de 
hoeveelheid opgeloste zuurstof en vermindert. Competitie met inheemse planten is weinig 
gedocumenteerd maar lijkt minder ernstig dan bij andere invasieve waterplanten. 
Watervogels en karperachtigen eten dwergkroos en kunnen het ontstaan van invasies 
beperken.  
Vermijd om deze soort aan te planten in de buurt van aquatische milieus (waterlopen, 
meren, vijvers, dode rivierarmen, etc.) vooral in de buurt van beschermde gebieden (Natura 
2000 gebieden). 
De evolutie en het al of niet aanwezig zijn van dwergkroos dient opgevolgd te worden. 
 
 
 
 

Foto 33: Witte bruidssluier 
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Maatregel 20: Verwijderen Vederesdoorn (Acer Negund o) 

Vederesdoorn verspreid zich voornamelijk d.m.v. zaden die door de wind verspreid worden 
en vegetatief door stengels voorover te buigen en adventieve wortels te ontwikkelen als ze 
de grond raken. Eenmaal geworteld, vormen ze snelgroeiende secundaire scheuten. 
Bijkomend vormt deze soort gemakkelijk nieuwe scheuten als de hoofdstengel wordt 
afgehakt. De plant komt voor in alluviale bossen en rivieroevers en kan deze dus ook 
koloniseren. Hierbij veroorzaakt zij een sterke lichtreductie in de onderste boslagen 
waardoor de plantenbiodiversiteit vermindert. 
Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van waterlopen en waterrijke gebieden, vooral 
in de buurt van beschermde gebieden (Natura 2000). 

 
Werkwijze: 
- Rooi de boom om hem te verwijderen. Ook de stronk, wortels en de zaailingen dienen 

uitgegraven te worden. 
- Als het niet mogelijk is om de stronk uit grond te halen wordt het oppervlak met 

Glyfosaat 5% ingestreken zodat uitlopen voorkomen wordt.  
- Om de afleggers te verwijderen moeten ook de wortels worden uitgegraven. 
- Indien dit onmogelijk is worden de afleggers gemaaid om het wortelstelsel uit te 

putten. Maai de vederesdoornopslag wanneer deze net in blad staat (voorjaar). 
- Indien nodig wordt deze nazorg gedurende de gehele planperiode uitgevoerd 

Maatregel 21: Verwijderen Fluweelboom (Rhus typhina  dissecta) 

De fluweelboom is een pioniersplant die zich graag vestigt langs bosranden, in open 
plekken, steengroeven en braaklanden. De soort is moeilijk te beheersen door zijn sterke 
vegetatieve vermenigvuldigingscapaciteit. Probleem met fluweelbomen zijn dat zij talrijke 
uitlopers vormen en op deze manier de natuurlijke vegetatie verdringen door een sterke 
reductie van de lichtintensiteit. 
Vermijd om deze soort aan te planten in de buurt van bossen en bosranden, vooral in de 
buurt van beschermde gebieden (Natura 2000). Er moet voorkomen worden dat de 
fluweelboom uitbreidt naar de drogere delen binnen de bosbestanden. 
 
Werkwijze: 
- Rooi de boom om hem te verwijderen. Ook de stronk, wortels en de zaailingen dienen 

uitgegraven te worden. 
- Als het niet mogelijk is om de stronk uit grond te halen wordt het oppervlak met 

Glyfosaat 5% ingestreken zodat uitlopen voorkomen wordt.  
- Om de afleggers te verwijderen moeten ook de wortels worden uitgegraven. 
- Indien dit onmogelijk is worden de afleggers gemaaid om het wortelstelsel uit te 

putten. Maai de fluweelboomopslag wanneer deze net in blad staat (voorjaar). 
- Indien nodig wordt deze nazorg gedurende de gehele planperiode uitgevoerd 

4.5 Kapregeling 
Binnen Callebeek-Terlocht is er geen kunstmatige verjonging of eindkap gepland. De 
gemengde loofhoutbestanden 1a en 2a blijven behouden. Kappingen bestaan slechts uit 
veiligheidskappingen, het verwijderen van een beperkt aantal exoten en mantelbeheer. 
Onderstaand wordt dit in een kaptabel weergegeven. 
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1a 2,87 rBe Hooghout 

Individueel: 
Avk en wKo 
 
Selectief: 
Ae 
 

Ei    Os    Eg7     Os    Eg7    

1b 1,52 Nvt Waterplas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2a (deel) 8,22 sWi en rBe Hooghout                      
   2a sWi  sWi Hooghout Niets doen                     

   2a rBe  rBe  

Individueel: 
Avk 
Selectief: 
Ae 
 

Ei    Os        Os        

   2a2   Bosrand           Eg8        Eg8   

2b 0,13 Nvt Bosaanplant 

Individueel:  
VdEd, Fb, rZ, jC en 
*S 
 

Eia        Eg7       (Z) Eg7    

2c 1,14 BoWi Bosrand 

Individueel1: 
AvK en wKo 
Individueel2: 
lK, cP en *con 
 

Ei1 Ei2 Eg1 Eg2  Eg3 Eg4 Eg5    Eg1 Eg2 Eg3 Eg4 Eg5      

rBe = Ruwe berk (Betula pendula), AvK = Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), wKo = Witte kornoelje (Cornus Alba), aE = Amerikaanse eik (Quercus Rubra), 
sWi = Schietwilg (Salix alba), VdEd = Vederesdoorn (Acer Negundo), Fb = Fluweelboom (Rhus typhina dissecta), rZ = Reuzenzilverspar (Abies Grandis), jC = 
Japanse cipres (Chamaecyparis pisifera), *S = Sparrensoort (Picea species), ), boWi = Boswilg (Salix caprea), lK = Laurierkers (Prunus laurocerasus), Tr = 
Trompetboom (Catalpa bignonioides), cP = Canadapopulier (Populus x canadensis), *con = conifeersoort 

 

 
Ei = Individuele kapping,  Eia = individuele kapping met aanplant, (Z) = Facultatieve zuivering met bevoordeling van eik, Os = facultatieve selectieve kapping 
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4.6 Bosexploitatie 
Gezien de beperkte grootte van en het zeer extensief beheer in Callebeek-Terlocht worden 
er geen vaste ruimingspistes aangeduid. De bestaande wandelwegen kunnen gebruikt 
worden als exploitatieroute indien ze na elke exploitatie geëvalueerd worden en indien nodig 
hersteld. 
 
Hout vrijgekomen bij eventuele dunningen en veiligheidskappingen blijft zoveel mogelijk in 
het bos liggen of staan. Hout dat door omstandigheden wel dient verwijderd te worden, 
verlaat het park via de dichtstbijzijnde ingang. De wijze waarop dit gebeurt wordt ad hoc 
bekeken en eventueel bijgestuurd. Grote bomen worden ter plekke kapot gekliefd en daarna 
verplaatst. 
 
Bij het verwijderen, bestrijden of behandelen van om het even welke boom- of struiksoort 
wordt zo weinig mogelijk schade aan het bosecosysteem aangebracht. Dit wordt 
opgenomen in de aanbestedingen en daadwerkelijk gecontroleerd. 
 
De standaard schoontijd (van 1 april tot 30 juni) wordt verder uitgebreid gedurende de 
schoolvakanties. In deze periodes mag niet geveld noch geruimd worden in het bosbestand. 
Deze schoontijd kan te allen tijde aangepast worden indien dit om natuurbeschermings- en 
veiligheidsredenen nodig zou zijn. 
 

4.7 Brandpreventie 
Er bestaat geen preventie- en bestrijdingsplan voor bosbrand. Aangezien het een klein bos 
grenzend aan de bebouwde kom van Hemiksem betreft is dit relatief goed bereikbaar voor 
bluswerken. De aanwezigheid van de talrijke vijvers en de Schelde in of nabij het 
bosbestand dragen bij tot de aanwezigheid van bluswater. 
Bovendien moet men tegen brand preventief optreden door informatiepanelen of 
vuurverbodsborden te plaatsen aan de ingangen (art 98 en 99 van het bosdecreet) van het 
parkbos. Zie ook hoofdstuk 4.12.1 Plan wegennet - opengestelde boswegen. 
 

4.8 Open plekken 
Zie kaart 23 (Actuele vegetatie) voor de situering van de open plekken. 
 

4.8.1 Eigenlijke open plekken 
Momenteel voldoen de bestanden 1b en deelbestanden 2a1, 2a3 en een deel van 2c2 aan 
de definitie van open plek binnen het bos. Het beheer van open plekken komt in aanmerking 
voor het verkrijgen van subsidies door het Agentschap Natuur en Bos. Het gaat over 125 
euro per hectare. www.natuurenbos.be en hoofdstuk 5 Subsidies geven hierover meer 
informatie. Deelbestand 2a4 betreft een hondenweide en kan niet opgenomen worden als 
open plek binnen het bos daar er geen beheer in functie van natuurbeheer kan worden op 
toegepast. 
Bestanden 2a2 en 2b voldoen niet aan deze definitie daar zij niet voor minstens de helft 
omgeven zijn door bos. Zie hoofdstuk 4.8.2 Open plekken (binnen bosbestanden maar niet 
voldoend aan definitie uit boswetgeving) voor meer details. 

Maatregel 22: Beheer open plek 1b 

Deze open plek bestaat voornamelijk uit een deel open water en een rietkraag, lokaal treft 
men concentraties van grote lisdodde en hoge cyperzegge aan. 
Zo een verlandingssituatie (hier voornamelijk de rietklasse) is een tussenstadium tussen 
open water met waterplanten en een moerasbos. Om deze klasse te laten bestaan is enige 
vorm van beheer noodzakelijk. Indien niet zorgen de ophopingen van de jaarlijks 
afgestorven planten voor het dicht groeiende van het water. Wil men een soortenrijk rietland 
bekomen waarbij strooiselophoping en bijhorende verlanding en verruiging worden tegen 
gehouden is het maaien in de winter met afvoer van maaisel het beste beheer. Omdat er op 
de plas enkele vogelsoorten voorkomen die gebonden zijn aan overjarig riet en omdat het 
maaien heel arbeidsintensief is wordt dit best gefaseerd gedaan. 
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Werkwijze: 
- Maai de volledige rietzone, grote lisdodde en hoge cyperzegge in de winter met afvoer 

van het maaisel. Bijlage 11 geeft een voorstel van indeling voor het gefaseerd 
maaien. Elk stuk (1, 2, 3, 4 en 5) wordt zo om de 5 jaar gemaaid. 

- Zorg dat het gemaaide riet niet onder water komt te staan want dan sterft het af. Best 
wordt het gemaaid 10 cm boven de hoogste waterstand. 

- Hoe vroeger men maait in de winter (reeds vanaf het vroege najaar) hoe sterker het 
verschralend effect. Dit is vooral belangrijk de eerste jaren van het toepassen van dit 
maaibeheer en alleen effectief bij grondige verwijdering van het maaisel. 

- Van zodra een soortenrijker stadium bereikt is kan het maaibeheer min of meer 
aangepast worden aan de aanwezigheid van bijzondere soorten en moet het rietveld 
niet meer elk jaar gemaaid worden. 

- Indien het riet te veel uitbreidt en het open water terug dicht maakt kan men dit tegen 
gaan door het maaien van dit deel in de zomer. Effectief is het riet dan te maaien 
onder water. 

- Zie hoofdstuk 4.8.4 Maaien en afvoer van maaisel voor meer details 
 

Referentie: 
- Systematiek voor natuurtypen van Vlaanderen (Aminal afdeling Natuur, 2003) Deel 3 

Stilstaande wateren. 
- Technisch vademecum water (Afdeling Bos & Groen, 2004) 

Maatregel 23: Beheer open plek 2a1 Tijdelijk droogv allende poel 

Ook hier geldt dat door een opeenstapeling van de jaarlijks afgestorven planten en bladval 
uit het omliggende bos verlanding zal optreden. Beheer zal bestaan uit het vrij maken van de 
oevers en het ruimen van de poel. De aanwezigheid van kleine watersalamander maakt het 
interessant om deze poel amfibievriendelijk in te richten. 

Maatregel 23a: Opschonen en beheer oevers 

Om een overmatige beschaduwing te voorkomen wordt de zuidzijde van de poelen 
opslagvrij gemaakt door het verwijderen van de vegetatie. Verder beheer van deze zijde 
bestaat uit één maal om de 2 jaar maaien in oktober. Het maaisel wordt afgevoerd. 
 
Om bladval te beperken wordt er een hakhoutbeheer toegepast op de overige vegetatie. 
Deze wordt om de 6 jaar afgezet. Hakhoutbeheer bestaat uit het cyclisch afzetten van 
struiken en bomen die gemakkelijk weer uitlopen na kapping. Dit heeft een positief effect op 
het voorkomen van planten, insecten, vogels en zoogdieren. Naar Jansen en Kuiper (2001) 
is een ideale gemiddelde omlooptijd 6 jaar omwille van ecologische criteria. 
 
Om compactie van de bodem tegen te gaan wordt het vellen, snoeien en korten zo veel 
mogelijk handmatig uitgevoerd. Afgezette plantendelen worden naar de dichtstbijzijnde 
berijdbare weg gesleept en daar gestapeld om afgevoerd te worden. Om ecologische 
redenen wordt ook het vrijgekomen takmateriaal afgevoerd. Grotere stukken hout kunnen 
verkocht worden als brandhout, de kleinere takken kunnen elders in het park gestapeld 
worden als takkenril of opper of voor de infrastructuur van de educatieve bosrand gebruikt 
worden. 
 
Het hakhoutbeheer gebeurt gefaseerd zodat er verschillende ontwikkelingsstadia naast 
elkaar blijven bestaan. Voor de poel komt dit neer op het afzetten van een deel om de 2 jaar. 
Dit kan afgestemd worden met de vrij te stellen zone. Figuur 14 geeft dit grafisch weer. 
 
Bvb.: 
Jaar 1 Vrij te stellen zone Alles afzetten 
Jaar 2 HH 1 Hakhoutbeheer 
Jaar 3 Vrij te stellen zone Maaien 
Jaar 4 HH2 Hakhoutbeheer 
Jaar 5 Vrij te stellen zone Maaien 
Jaar 6 HH3 Hakhoutbeheer 
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        Figuur 14: Opwaardering tijdelijk droog vallende poel 

Maatregel 23b: Beheer eigenlijke poel 

Opdat deze poel niet zou dichtgroeien, moet je de poel gaan ruimen. Dit houdt in dat je 
overtollige slibafzetting en plantenmateriaal verwijdert. Bij het uitbaggeren is het belangrijk 
dat dit niet te diep gebeurt: maak de poel niet dieper dan de traditionele diepte. Deze klus 
voer je best uit van half september tot eind oktober, bij zonnig weer. De meeste dieren 
hebben dan het water verlaten en zijn dan nog beweeglijk genoeg om te vluchten. Echter, 
indien er amfibieën worden opgemerkt moet het slib onmiddellijk teruggeplaatst worden. Het 
geruimde materiaal laat je dan best minimum 3 dagen tot 2 weken op de oever liggen om de 
dieren erin de kans te geven om te ontsnappen. Slibruimen is steeds een schadelijke 
ingreep voor de aanwezige fauna. Daarom wordt deze gefaseerd uitgevoerd en tot het 
minimum beperkt. De poel wordt in twee gedeeld en in één jaar wordt dus enkel de helft 
geruimd. Enkele jaren erna kan de andere helft geruimd worden.  Na 15 jaar moet de dikte 
van de sliblaag opnieuw opgemeten worden en de situatie geëvalueerd worden. Voor de 
rest behoeft de poel geen verdere onderhoudswerkzaamheden.  
Afgestorven plantenstengels die boven het water uitsteken mag je gerust laten staan. Heel 
wat insecten en spinnen wonen of overwinteren in dode holle stengels. Libellen en 
waterjuffers gebruiken ze trouwens ook graag als uitkijkpost. 

 
Bij het ruimen kan rekening gehouden worden met de ideale inrichting van een 
amfibieënpoel. Zie hiervoor ook figuren 14 en 15. 
 
Belangrijk is dat de zuidgeoriënteerd oevers een zachte helling hebben. Ideaal is een 
oppervlakte vanaf 25m² met een diepte van 1 tot 1,5m. Echter hoe meer variatie in diepte en 
oppervlakte van het water, hoe soortenrijker de poel zal zijn. Best is de noordkant het 
ondiepst omdat het water er snel kan opwarmen wat de ideale omstandigheid voor het 
uitkomen van eieren creëert. 
Zorg ervoor dat er niet te veel schaduw op de poel valt want dat remt de plantengroei en 
zorgt dat het water niet snel genoeg opwarmt. 
 
Ook de onmiddellijke omgeving van de poel is belangrijk, best volgen verschillende 
vegetatietypes van waterbegroeiing, oeverbegroeiing, grasland en/of ruigte tot struiken en 
bomen zich op. Bomen, bosjes, houtkanten en bomenrijen komen best niet al te dicht bij de 
poel voor, toch kan een houtkant of enkele bomen aan de noordkant voor beschutting en 
schuilmogelijkheden zorgen. Om deze redenen wordt er een hakhoutbeheer toegepast op 
de aanwezige vegetatie rond de poel. 
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       Figuur 15: Doorsnede van een amfibieënpoel (Boer & Schils, 1993) 
 
Vroeger gebeurde het onderhoud van kleine wateren altijd in handkracht, waardoor de 
ingreep in de levensgemeenschap beperkt bleef. Er was zo gelegenheid voor dieren om te 
ontsnappen en kleine delen van de poel bleven altijd wel ongemoeid. Het handmatig 
beheren van watervegetaties is een trage, arbeidsintensieve methode maar ze is de meest 
selectieve en voor kleine poelen de goedkoopste. Dit traditionele onderhoud vindt nu vooral 
nog plaats door vrijwilligersgroepen.  
 
Moderne machinale methoden van opschoning en baggeren helpen wel het 
landschapselement in stand te houden, maar kunnen ten koste gaan van de natuurwaarde. 
Indien het werk toch machinaal gebeurt, moet men er op letten dat het beheer op kleine 
schaal plaatsvindt en gereedschap wordt gebruikt dat de minst mogelijke schade aan de 
natuurwaarden berokkend. Voor maaien is een korfmaaier een goede vervanger van het 
traditionele handgereedschap. Het voordeel hiervan is dat de gemaaide begroeiing wordt 
afgevoerd terwijl het water met de organismen daarin weer terugstroomt in de poel. Bij het 
machinaal baggeren worden de oevervegetaties en de aanwezige fauna beschadigd, 
verstoord of zelf vernietigd. Daarenboven krijgt men bodemverdichting van de oever en de 
betreffende graslanden om tot de poel te geraken. Gezien de jkleine omvang van deze 
poelen valt dit te vermijden. 
 
Is het werken met machines onvermijdelijk dan is het belangrijk om bij het uitvoeren van de 
werken de mogelijkheid tot bodemverdichting zo veel mogelijk te beperken. Bij het 
aanstellen van een uitvoerder moet dit zeker in het bestek opgenomen worden. Leg op 
voorhand de te volgen route vast. Best komen de zwaarste vrachtwagens alleen op het 
reeds bestaande paden binnen het park. De eigenlijke ruimingswerken gebeuren met 
lichtere machines waarbij de reeds bestaande (loop)paden worden gevolgd. Werken bij 
droog weer, met rupsbanden of met rijplaaten verlagen de druk op de bodem.  
 
Referenties: 
- Vademecum natuurtechniek: inrichting en beheer van waterlopen (Claus K. et all, 

1994) 
- Code voor goede natuurpraktijk i.f.v. wijziging van vegetatie en van kleine 

landschapselementen. Belgisch Staatsblad 17.02.1999 
- Veldgids amfibieën en reptielen (Stumpel T. & Strijbosch H., 2006) 
- Amfibieën en Reptielen in Limburg (Schops I.,1999) 
- Veldgids beheer en onderhoud (Van Kapel H. & Willink G., 2006) 
- Praktisch natuurbeheer: amfibieën en reptielen (Van Uchelen E., 2006) 
- Poelenplan Merelbeke: Inventarisatie, behoud en biotoopverbetering (Verbelen D. et 

all, 2005) Handboek Cultuurhistorisch Beheer (Landschapsbeheer Nederland, 2006) 
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Maatregel 24: Beheer open plekken 2a3 en 2c2 

Om deze plekken open te houden volstaat het een zoombeheer toe te passen.   
Zie Maatregel 33: Toepassen zoombeheer voor meer details. 

4.8.2 Open plekken (binnen bosbestanden maar niet voldoend aan definitie uit 
boswetgeving) 
Bestanden 2a2 en 2b en 2a4 voldoen momenteel niet aan de definitie van open plek in het 
bos daar zij niet voor minstens de helft omgeven zijn door bos. Bestand 2a4 betreft een 
hondenweide en staat niet in functie van natuurbehoud in het bos. Het beheer van deze 
open plekken komt niet in aanmerking voor het verkrijgen van subsidies door het 
Agentschap Natuur en Bos. 
 
Bestand 2a2 mag spontaan verbossen (zie Maatregel 5: Spontane verbossing deelbestand 
2a2 voor meer details). Bestand 2b wordt aangeplant met bosgoed (zie Maatregel 4: 
Beplanting bestand 2b met bosgoed voor meer details).  

Maatregel 25: Beheer open plek 2a4 

Het gevoerde beheer van de hondenweide wordt verder gezet. De haag wordt tijdig en 
correct gesnoeid. Ook de fruitboom krijgt een gepast beheer (zie Maatregel 28: Beheer 
boomgaard voor meer details). 

4.8.3 Open plekken buiten de bosbestanden 

Maatregel 26: Beheer open plek 2e 

Dit graslandtype (zie typering en beschrijving bestand 
in hoofdstukken 2.3.3.2 Potentiële en actuele 
vegetatie en 2.3.3.2.1 Algemene omschrijving van de 
bosbestanden) vergt een regelmatig maaibeheer met 
afvoer van het maaisel om vervilting van de grasmat te 
voorkomen en kruiden een vestigingskans te bieden. 
Op zijn minst zijn twee maaibeurten gewenst: een 
eerste half juni - half juli (voor de bloei van de 
grassen) en een tweede half september - half oktober 
(Koster, 1993). Echter verdraagt dit type het maaien 
goed zodat ze ook in stand wordt gehouden bij een 
hogere maaifrequentie van maximaal één maal in de 
maand. Zie hoofdstuk 4.8.4 Maaien en afvoer van 
maaisel voor meer details 
Momenteel wordt dit grasland om de 2 weken 
gemaaid. Bedoeling is het oppervlakte intensief 
maaien te verkleinen en een deel als bosrand te 
ontwikkelen en te beheren. Zie hoofdstuk 4.9 
Gradiënten en bosrandontwikkeling en 
Maatregel 31: Ontwikkeling van bosrand binnen 
bestand 2e voor meer details. Zie Figuur 16 voor een 
mogelijk ontwerp. 
 
 

 Maatregel 27: Aanleg boomgaard op bestand 2d 

Dit bestand wordt ingericht als boomgaard. 
 
Een hoogstamboomgaard met een structuurrijke ondergroei trekt namelijk een rijke fauna van 
insecten, vleermuizen, vogels en andere kleine zoogdieren aan. Hoogstamfruitbomen dragen 
in grote mate bij aan de instandhouding van de fauna. In het voorjaar komen een 
verscheidenheid aan insecten op de nectar van de bloesems af. Na de vruchtvorming is de 
boomgaard pas echt een paradijs. Bij het niet opruimen van gevallen fruit, kan het in de 
boomgaard een levendige bedoening worden van vleermuizen, spitsmuizen en egels. Ook 
kan valfruit een belangrijke bijdrage leveren voor de overwintering van enkele soorten. 
 

Figuur 16: Inrichting bestand 2e 
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Een juiste keuze van streekeigen en standplaatsgeschikte soorten en een aangepast beheer 
zijn belangrijk voor het in stand houden van deze boomgaard . 
 
Omdat bij fruitteelt insectenbestuiving altijd op de eerste plaats komt en pas daarna 
windbestuiving, zet men bij voorkeur de bestuivende rassen in het zuidwesten van de 
boomgaard.  
 
Bijlage 12: Standplaatsgeschikte fruitboomsoorten Callebeek-Terlocht geeft een lijst met  
standplaatsgeschikte fruitboomsoorten uit de Fruit-Wijzer (Provincie Antwerpen, 2010). 
De Nationale boomgaardenstichten vzw biedt hulp bij het ontwikkelen van een 
hoogstamboomgaard. Tevens zijn er subsidies voor de bescherming van genetische 
diversiteit bij het Agentschap van landbouw en visserij te bekomen voor het ontwikkelen van 
een boomgaard. 
 
Aanplant kan van eind oktober tot begin april met een voorkeur voor het najaar. 

Maatregel 28: Beheer boomgaard (bestand 2d) 

Voor het behoud van een boomgaard is het van groot belang dat er regelmatig gesnoeid 
wordt. Is een goede fruitproductie prioritair, snoei dan elk jaar. Gaat het vooral om 
landschappelijke aankleding en komt productie op de 2e plaats dan is het voldoende eens in 
de 2 à 3 jaar te snoeien. 
Snoeien is niet per se tegennatuurlijk. De natuur ‘snoeit’ ook geregeld takjes weg. 
Bij een hoogstamfruitboom hebben we enkele zeer concrete doelen voor ogen met de snoei. 
− het ontwikkelen van een evenwichtige kroon en goed ingeplante gesteltakken die niet 

snel breken door storm of overdadige vruchtdracht en voldoende licht en lucht in de 
kroon brengen 

− het verwijderen van dood, zwak, ongezond en overtollig hout (dood en ziek hout altijd 
verwijderen (verbranden), ook kanker en Monilia kunnen goed door snoeien bestreden 
worden) 

− het houden van planten op een bepaalde grootte 
− het verbeteren van de vruchtvorming 
− verlengen van de levensduur 

206(Bron: brochure “Fruitbomen in West-Vlaanderen” door brochure provincie West-Vlaanderen, 2005). 

 
Verder wordt de hoogstamboomgaard als hooiland beheerd. Dit beheer bestaat uit één maal 
maaien in september met afvoer van het maaisel. Een beperkt deel van het maaisel kan na 
het drogen lichtjes opgehoogd worden onder de boomspiegels van de fruitbomen (zie foto 
34) . Deze laag kan rustig verteren en zorgt voor extra voedingsstoffen voor de fruitbomen. 
De paden krijgen een gazonbeheer van om de 2 weken maaien. 

      Foto 34: Maaisel rond fruitboom  (Bron: www.boomgaardenstichting.be)  

Maatregel 29: Beheer open plek 3b 

Maatregelen voorgesteld in het vorig beheerplan (De Beer D., 2003) zijn nog steeds van 
toepassing: 

De oever van de visvijver is nog steeds verstevigd met een harde oeverversteviging. 
Door de plotse overgang tussen water en oever is er geen oeverbegroeiing mogelijk. 
Bovendien wordt het gras zeer frequent gemaaid en tot aan de oeverversteviging, 
zodanig dat ook boven de oever geen natuurlijke vegetatie voorkomt. Dit alles maakt dat 
de vijver er zeer kunstmatig uitziet. 
 
Bovendien zijn een groot aantal vissteigers aangelegd, waarvan de meeste niet of 
nauwelijks gebruikt worden. Met het huidige beheer zijn deze steigers overbodig, immers 
er is geen lastige oeverbegroeiing die de vissers hindert. Er kan dus net zo goed vanaf 
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de kant gevist worden. Bij het behoud van een aantal van deze steigers zouden er volop 
mogelijkheden zijn om de oever veel natuurlijker in te richten. Een mogelijkheid is de 
aanleg van plas- of drasbermen. 
 
Een plasberm is een natte oeverstrook die langs de eigenlijke watergang wordt 
aangelegd. Meestal worden plasbermen tot op 10 - 50 cm onder het gemiddelde 
waterpeil uitgegraven, zo is er ruimte om een zekere verlandingszone te laten ontstaan. 
Bij een diepte van 0,40 cm kunnen moerasplanten tot ontwikkeling komen. De bedoeling 
van een plasberm is dat deze begroeid geraakt. Ze biedt leefruimte aan vooral 
moerasplanten, geeft dekking en voedsel aan vissen en visbroed, ongewervelde dieren, 
amfibieën en reptielen. De moerasplanten kunnen uit homogene riet -of biezenkragen 
bestaan, maar ook uit andere gemengde moerasplanten, (zie figuur 17). 
 
Onder drasberm verstaat men een oeverstrook die zich slechts enkele cm boven het 
gemiddelde waterpeil bevindt. In deze strook kan zich een vegetatie ontwikkelen van 
natte graslanden (zie figuur 17) 
 
Hoe breder de plas(dras)berm hoe meer plaats er is voor een gevarieerde begroeiing. 
Een breedte van 1 m kan echter al goede resultaten opleveren. Plas(dras)bermen 
worden doorgaans horizontaal aangelegd. Het aanbrengen van kleine hoogteverschillen 
kan de variatie in flora en fauna bevorderen. Riet of andere water- en moerasplanten 
kunnen aangeplant worden in de plasberm. Riet zorgt tevens voor een kleinschalige 
waterzuivering, (Boer & Schils, 1993). 
 

 
Figuur 17: Plasberm en drasberm 

 
Voor de aanleg van een plas(dras)berm is allereerst kennis vereist over de waterstanden 
in de vijver. De plasberm dient immers het gehele jaar onder water te blijven staan en de 
verschillen tussen zomer -en winterpeil mogen niet groter zijn dan ongeveer 0,4 m. De 
drasberm mag niet al te diep onder water komen. 
 
Een tijdelijke versteviging van de nieuwe oeverrand kan nodig zijn. Een natuurvriendelijke 
oeverversteviging door beschoeiing is dan aan te raden. In de bedding worden 
onbehandelde, duurzame houten paaltjes geslagen op een afstand van 30 - 50 cm. 
Daarna hecht men een vlechtwerk van wilgentenen, elzentwijgen of hazelaartwijgen vast 
tot net boven de hoogste verwachte waterstand (Claus & Janssens, 1994). 
 
In de plasberm kan men riet of andere oeverplanten zoals grote of kleine lisdodde, oever- 
moeras- of scherpe zegge en gele lis aanplanten. Deze oeverplanten worden bij voorkeur 
uit de omgeving betrokken, zodat men zeker is dat het om autochtoon materiaal gaat. 
Kwekerijplanten zijn meestal van vreemde oorsprong en zijn minder aangepast aan de 
plaatselijke omstandigheden. Uiteraard is het niet de bedoeling om elders natuurterreinen 
te gaan leegroven. Wanneer de waterplantvegetatie de plasberm vastzet kan na verloop 
van tijd de buitenste beschoeiing opnieuw verwijderd worden. 
 
Een drasberm moet niet ingeplant worden. Deze zal snel gekoloniseerd worden vanuit de 
aanwezige vegetatie. 
 
Een tijdelijke afrastering kan op verschillende plaatsen aan te raden zijn om watervogels 
van de jonge beplanting af te schermen. De aanleg van een plasberm vereist na verloop 
van tijd een gericht onderhoud wanneer een water- en oevervegetatie aanwezig is.  
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Verder bestaat het onderhoud van deze plas en oeverzone uit: 
- Maaien van de oevers (vooral riet en bosbies) 

Deze mogen maximaal 1x per jaar na september gemaaid worden. Ook de aanwezige 
waterzuring verdraagt dit maaibeheer. 

- Zie hoofdstuk 4.8.4 Maaien en afvoer van maaisel voor meer details  
- Opvolgen aanwezige kroos en andere waterexoten 

4.8.4 Maaien en afvoer van maaisel 
Laat na het maaien het maaisel een drietal dagen liggen en drogen. Dit geeft dieren de tijd 
om het maaisel te verlaten. Ook zaden kunnen dan nog op de bodem vallen. Na een drietal 
tot maximaal 7 dagen drogen wordt het maaisel opgeharkt en afgevoerd. 
Gebruik lichte machines die bodemcompactie beperken. Best wordt er een messenbalk, 
cyclomaaier of slagmaaier gebruikt. Gebruik nooit een klepelmaaier en stel de maaihoogte in 
op 10 cm. 
 
Voor wat de verwijdering van het vrijgekomen riet bij het maaien van bestand 1b betreft kan 
men gezien de specifieke terreinomstandigheden en de daarmee gepaard gaande kosten 
voor afvoer opteren voor een stapeling op oppers binnen bosbestand 1a.  
 

4.9 Gradiënten en bosrandontwikkeling 
Bosranden vormen de overgang tussen bos en open terrein; aan de boszijde domineren 
struiken, terwijl hoge kruiden de overgang naar korte vegetatie of open plekken markeren. 
Diverse organismen van zowel graslanden als van het bos evenals specifieke 
bosrandsoorten benutten de bosrand. De randen zijn dus zeer waardevol voor kleine 
zoogdieren zoals muizen, vele vogelsoorten, dagvlinders en andere insecten. 
 
Een bosrand bestaat in het ideale geval uit een mantel en een zoom (zie figuur 18) waarbij 
de zoom bestaat uit een strook van ongeveer 3m met hoge meerjarige kruiden en de mantel 
uit periodiek afgezette bomen en struiken over een breedte van 5 tot 15 m.  
 
Zoomvegetaties worden ontwikkeld door een strook gras minder frequent te maaien. De 
mantelzones worden ontwikkeld door het kappen van reeds aanwezige houtige opslag en 
bomen in de randzone van het bos, enkele exemplaren grote bomen kunnen blijven staan. 
Ook struiken worden selectief afgezet waarbij bloem- en bessenrijke struiken blijven staan. 
 
Ontwikkeling van een mantelzone net buiten het eigenlijke bos kan ook door spontane 
opslag of door aanplant. 
 

Figuur 18: De ideale bosrand (Devlaeminck, 2006)  
 
Binnen de bosbestanden  van Callebeek-Terlocht worden delen van de bestanden 1a, 2a2 
en 2b als bosrand beheerd en/of ontwikkeld. Bestand 2c wordt volledig als bosrand beheerd.  
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Buiten de eigenlijke bosbestanden  worden ook nog delen van de bestanden 2e en 3a als 
bosrand beheerd en/of ontwikkeld. 
 
Een overzicht is te zien op kaart 25: Beoogd beheer Callebeek-Terlocht. 

Maatregel 30: Ontwikkelen van een bosrand binnen de elbestand 2a2 

Dit deelbestand mag spontaan verbossen (Zie 
Maatregel 5: Spontane verbossing 
deelbestand 2a2).  
 
Om de bosrand te creëren wordt er langs de 
onverharde weg een strook van 3m om de 3 
jaar gemaaid (zoombeheer).  Om de mantel te 
creëren wordt er om de 5 jaar nagegaan of het 
toepassen van mantelbeheer reeds gewenst 
is. Indien gewenst past men onderstaand 
mantelbeheer toe op een strook van 5m. 
Figuur 19 geeft de positionering van de 
bosrand weer. 
 
Zie ook Maatregel 32: Toepassen 
mantelbeheer en Maatregel 33: Toepassen 
zoombeheer voor meer details. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maatregel 31: Ontwikkeling van bosrand binnen besta nd 2e 

Binnen het bestand 2e wordt er aan de rand van bosbestand 2a een mantelzone en zoom 

aangelegd. 
De mantelzone wordt aangelegd door aanplant. Bij de plantenkeuze voor deze aanleg wordt 
rekening gehouden met standplaatsgeschiktheid en streekeigen karakter met aanbevolen 
herkomst. De voorkeur gaat uit naar bessen- en bloemenrijke planten zoals sleedoorn, 
meidoorn, braam, dauwbraam, Spaanse aak, Gelderse roos, mispel, wilde kardinaalsmuts 
en hazelaar. In de mate van het mogelijke worden streekeigen soorten aangeplant. Bijlage 
7: Streekeigen bomen en struiken en Bijlage 8: Lijst van aanbevolen herkomsten van 
inheemse boom- en struiksoorten geven informatie over streekeigen en 
standplaatsgeschikte boom- en struiksoorten weer. 
 
Hou een plantverband van minimum 1,5 op 1,5 meter aan en gebruik twee- tot driejarig 
plantmateriaal. Bijlage 9 : Kwaliteit aan te kopen plantgoed geeft meer specificaties over het 
aan te kopen plantgoed. Het is zinvol om te variëren in het aantal aan te planten struiken en 
het verloop van de grenslijn tussen de mantel en de zoom te laten golven zodat er structuur 
ontstaat. 
 
De zoom wordt ontwikkeld door een strook gras (3m) slechts om de 3 jaar te maaien. 
 
Zie Maatregel 32: Toepassen mantelbeheer en Maatregel 33: Toepassen zoombeheer voor 
meer details en figuur 16 op p84 voor een mogelijk ontwerp. 

 

Figuur 19: Situering bosrand deelbestand 2a2 
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Maatregel 32: Toepassen mantelbeheer  

Het mantelbeheer bestaat uit het cyclisch kappen van houtige opslag en bomen. Enkele 
exemplaren grote bomen kunnen blijven staan. Ook struiken worden selectief afgezet 
waarbij bloem- en bessenrijke struiken blijven staan. Het verschil met een reguliere 
hakhoutkap is dat alleen de grootste delen van de plant worden afgezet. Het overhouden 
van kleine delen van de plant zorgt voor zaadzetting en het behoud van de mantelvegetatie. 
 
Het is zinvol om te variëren in het aantal te verwijderen bomen en struiken en gedurende het 
afzetten het verloop van de grenslijn tussen de mantel en de zoom voortdurend te 
veranderen zodat er structuur ontstaat. Het afzetten gebeurt om de 8 jaar. Telkens voor 
maart zodat nog geen vogels nestelen in de mantel. Ook hier is het belangrijk nooit de hele 
begroeiing in één keer af te zetten, maar gefaseerd te werken in ruimte en tijd. Elk jaar wordt 
een ander stuk mantel afgezet. Hierdoor wordt een rijkere structuur bekomen en ontstaat er 
meer variatie in de beplanting wat voordelig is voor verschillende dieren.  
 
Grotere stukken hout kunnen verkocht worden als brandhout, de kleinere takken kunnen 
elders in het park gestapeld worden als takkenril of opper of voor de infrastructuur van de 
educatieve bosrand gebruikt worden. 
 
Er wordt een mantelbeheer toegepast binnen volgende bestanden: 
Bosbestanden 1a, 2a2, 2b en 2c 
Bestanden (geen bosbestand) 2e en 3a 
Kaart 25 geeft een overzicht van de locaties waar mantelbeheer wordt toegepast. Kaart 26 
geeft een voorstel voor de gefaseerde aanpak van het mantelbeheer.  
 

Maatregel 33: Toepassen zoombeheer 

Een zoom wordt om de 3 jaar gefaseerd gemaaid met afvoer van het maaisel (Zie hoofdstuk 
4.8.4 Maaien en afvoer van maaisel voor meer details).  
 
In voedselrijke situaties wordt best in het najaar gemaaid (eind augustus/begin september). 
De begroeiing is dan nog niet afgestorven maar heeft wel al zaad gezet. Op deze manier 
wordt de groei en verbreiding van de planten gestimuleerd en worden meer voedingsstoffen 
afgevoerd. Het is belangrijk nooit de hele begroeiing in één keer te maaien, maar gefaseerd 
te werken in ruimte en tijd. Om de paar jaar wordt een ander stuk zoom gemaaid. Hierdoor 
wordt een rijkere structuur bekomen en ontstaat er meer variatie in de beplanting wat 
voordelig is voor verschillende insecten.  
Ook hier wordt het gefaseerd beheer gemakelijkshalve afgestemd op deze van de andere 
zoomzones binnen het park. 
 
Er wordt een zoombeheer toegepast binnen volgende bestanden: 
Bosbestanden 1a, 2a2, 2a3 en 2c2 
Bestanden (geen bosbestand) 2e en 3a 
Kaart 25 geeft een overzicht van de locaties waar zoombeheer wordt toegepast. Kaart 27 
geeft een voorstel voor de gefaseerde aanpak van het zoombeheer.  
 
Specifiek beheer per bestand: 
1a en 3a 
Langsheen de straat, voetpad, pad en/of parking wordt een strook van 1m jaarlijks gemaaid. 
Een strook van 3m wordt slechts 3-jaarlijks gemaaid. De strook mag variëren in breedte. 
 
2a2 
Langsheen het pad/toegangsweg wordt een strook van 1m jaarlijks gemaaid. Een strook van 
3m wordt slechts 3-jaarlijks gemaaid. De strook mag variëren in breedte. 
 
2a3 en 2c2 
Maai eveneens een deel van het bramen- en ander struweel mee zodat deze niet verder 
uitbreiden in het grasland. Binnen bestand 2a3 staat reeds een kleine eik en een kleine 
meidoorn. Deze dienen verwijderd te worden. Mogelijke optie is deze soorten naar de 
educatieve bosrand te verplanten. 
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Referenties hoofdstuk 4.9: 
- Beheer van bosranden. Van scherpe grens naar soortenrijke gradiënt (Stortelder et all 

1999) 
- Bosrandbeheer voor vlinders en andere ongewervelden ( Veling et all, 2004) 
- Plant-Wijzer. Plantadvies voor bomen en struiken in de provincie Antwerpen 

(deputatie van de provincieraad van Antwerpen, 2009) 
 

 

4.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van flora en fauna 

 

4.10.1 Bosecotoop 

 

Maatregel 34: Beheer in functie van de spontaan ont stane Alluviale bostypes (Natura 2000) 

Met het voorgestelde bosbeheer van nagenoeg niets doen wordt gestreefd naar de verdere 
evolutie van de spontaan ontstane alluviale bossen.  
Het actief verwijderen van de aanwezige exoten zoals Amerikaanse vogelkers, kornoelje, 
Japanse duizendknoop, Amerikaanse eik, robinia en gewone esdoorn komt deze spontane 
ontwikkeling ten goede en houdt de aanwezige plantengemeenschappen in stand. Zie 
hoofdstuk 4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken voor meer details. 
In het bosbestand komen namelijk verschillende dier- en plantensoorten voor. De spontane 
ontwikkelingen dragen bij aan een gemengd en ongelijkvormig bos met veel structuur. 
Bovendien is er plaats voor dood hout, oude bomen, gefaseerd beheer, bosranden en open 
plekken, ...  wat voor veel soorten extra biotopen en extra kansen om te overleven betekend.  
Bovenvermeld beheer zal het aanwezige broedvogelbestand ten goede komen. 
 
 

4.10.2 Vlinders, libellen en andere insecten 
Callebeek-Terlocht bezit verschillende open plekken, ruige zones en een grote bosrand die 
geliefd zijn door vele vlindersoorten, libellen en andere insecten. Deze plekken krijgen elk 
een aangepast maaibeheer om zo de vegetatie te behouden en hiermee dus de plek 
aantrekkelijk te houden voor de aanwezige insecten. Ook het uitvoeren van gefaseerd 
beheer draagt bij aan het behoud van een biodivers aantal insecten. Behoud en aangepast 
beheer van de poelen zal op zijn beurt ten goede komen aan libellen, vogels en amfibieën. 
 
 

4.10.3 Amfibieën 
De herwaardering van de tijdelijk droog vallende poel (zie Maatregel 23: Beheer open plek 
2a1 Tijdelijk droogvallende poel) zal voor amfibieën extra habitat opleveren. Ook libellen 
zullen hiervan profiteren. 
 
 

 

4.10.4 Exoten 
Het verwijderen van exoten (Zie hoofdstuk 4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken voor 
meer details) binnen de bosbestanden is een positieve maatregel voor het beschermen van 
de bosflora. Ook moet er worden op toegezien dat gevaarlijke exoten uit naburige percelen 
het bos binnen dringen. 
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4.11 Dood hout en oude bomen 
Het volume dood hout binnen Callebeek-Terlocht bedraagt slechts 0.9% volgens de 
berekeningen binnen de proefvlakken. Dit cijfers ligt iets hoger doordat er meer staand dood   
hout voorkomt buiten de proefvlakken. Onderstaande foto’s 35 en 36 illustreren dit. 

 
 

Maatregel 35: Beheer in functie van dood hout 

Het hoofdzakelijk beheer van niets doen laat toe afgestorven bomen te laten staan of liggen. 
Dit houdt in dat beschadigde bomen of dode bomen die geen gevaar opleveren voor 
recreanten blijven staan of liggen. 
Ook dood hout ontstaan bij occasionele ingrepen en exotenbestrijding zullen in de mate van 
het mogelijke binnen de bosbestanden blijven liggen of staan.  

Maatregel 36: Beheer in functie van oude bomen 

Het hoofdzakelijk beheer van niets doen laat toe dat bomen blijven staan en oud kunnen 
worden. 
 

4.12 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de 
toegankelijkheid 

4.12.1 Plan wegennet - opengestelde boswegen 
Binnen het bosbestand zijn geen verharde wegen terug te vinden. Wel is er een uitgebreid 
onverhard wandelpadennet aanwezig. Alle paden zijn enkel toegankelijk voor wandelaars. 
Binnen bestand 2a ligt een hondenloopweide. Bestand 2c is een vrij toegankelijke zone. 

Maatregel 37: Toegankelijkheidsregeling opstellen e n kenbaar maken 

Afdeling II van het bosdecreet bepaalt de sociale en educatieve functie. Artikel 10 §1 
vermeldt dat de sociale en educatieve functie van het bos bestaat onder meer in de 
toegankelijkheid van het bos voor het publiek met het oog op recreatie of vorming. Artikel 10 
§ 2 zegt dat alle bossen voor het publiek toegankelijk zijn, zij het uitsluitend op de boswegen. 
Momenteel wordt het bosbestand ook buiten de paden betreden. De 
toegankelijkheidsregeling zal op een duidelijke manier opgesteld en kenbaar gemaakt 
worden. 
 
Bijlage 13: Toegankelijkheidsregeling toont de toegankelijkheidsregeling en het 
bebordingsplan. Kaart 28 geeft de toegankelijkheidskaart volgens de principes van ANB 
weer. Deze kaart mag echter vereenvoudigd, maar duidelijk vertaald aan de parkbezoeker 
kenbaar gemaakt worden via de infopanelen. 

     Foto’s 35 en 36 : Staand dood hout binnen Callebeek-Terlocht 
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4.12.2 Speelzones  

In de bosbestanden van Callebeek-Terlocht zijn geen speelzones voorzien. 

4.12.3 Recreatieve infrastructuur 
Binnen de eigenlijke bosbestanden bevind en er zich nagenoeg geen infrastructuur. Enkel 
binnen bestand 1a bevindt er zich een vogelkijkwand.  
Buiten de bosbestanden, in bestand 2e, bevinden er zich 2 houten goals en een zitbank 
langs de straat. 

Maatregel 38: Beheer vogelkijkwand 

Deze wand wordt op regelmatige basis op gebreken gecontroleerd en indien nodig hersteld. 
Er is bovendien extra waakzaamheid voor sluikstort en zwerfvuil. Zie hoofdstuk 4.12.4 
Sluikstort en zwerfvuil. 

Maatregel 39: Ontwerpen educatief wandelpad 

Deelbestanden 2c1, 2c2 en 2c3 worden ontwikkeld als educatieve bosrand. Dit sluit mooi 
aan bij het eigenlijke bos en park. Het ontwikkelingsproces gebeurt in samenspraak met de 
buren, scholen, jeugd- en natuurverenigingen. 

 
Indien men bijkomende bomen en struiken wenst aan te planten wordt rekening gehouden 
met standplaatsgeschiktheid, streekeigen karakter en de aanwezigheid van bloem- en/of 
besrijke accenten. De voorkeur gaat uit naar sleedoorn, meidoorn, braam, dauwbraam, 
Spaanse aak, Gelderse roos, mispel, wilde kardinaalsmuts en hazelaar. In de mate van het 
mogelijke worden streekeigen soorten aangeplant. Bijlage 7: Streekeigen bomen en struiken 
en Bijlage 8: Lijst van aanbevolen herkomsten van inheemse boom- en struiksoorten geven 
informatie over streekeigen en standplaatsgeschikte boom- en struiksoorten weer. 
 
Bijlage 9 : Kwaliteit aan te kopen plantgoed geeft meer specificaties over het aan te kopen 
plantgoed. 

 
Aansluitend op het educatieve wandelpad binnen de bosrand kan een deel van de tijdelijk 
droog vallende poel educatief ingericht worden. Nabij het grasveld (bestand 2e) kunnen 
enkele kriebelbeestjestorens aangelegd worden. 

Maatregel 40: Uitbreiding hondenloopweide 

De hondenloopweide wordt uitgebreid zodat een lange loopzone langsheen de 
Scheldestraat ontstaat. Deze uitbreiding gaat niet ten koste van de bomen die aanwezig zijn 
binnen het betreffende stuk. Om het terrein iets toegankelijker te maken worden slechts de 
dichtere braamformaties afgezet. Rondom de hondenloopzone komt een afrastering te 
staan. 
Figuur 20 geeft deze uitbreiding weer. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figuur 20: Uitbreidingszone Hondenloopweide 
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Maatregel 41: Beheer uitbreiding hondenloopweide 

Dit deel krijgt een regulier bosbeheer met een jaarlijkse veiligheidscontrole. 
 

4.12.4 Sluikstort en zwerfvuil 
De geaccidenteerdheid van het terrein en het ruige karakter van de ondergroei van het bos 
trekken sluikstort aan. Er zullen extra inspanningen geleverd moeten worden om dit tegen te 
gaan. Aanhoudende sensibilisatie en het betrekken van buurtbewoners kan hier veel aan 
verhelpen. 

Maatregel 42: Verwijderen sluikstort  

Zwerfvuil ontstaat door het achterlaten van afval op onvoorziene plaatsen. Het park krijgt er 
een onaantrekkelijke uitstraling door wat uitnodigt tot meer sluikstorten.  
Het opruimen van zwerfvuil en sluikstort is arbeidsintensief en opruimacties alleen zullen dit 
niet tegen houden. Best worden deze acties gecombineerd met herhaalde 
sensibiliseringsacties. 
 
Werkwijze: 

− Gescheiden verwijderen en ophalen van enerzijds zwerfvuil en sluikstortmateriaal en 
anderzijds tuinafval. 

− Organiseer specifieke opruimacties met een sensibiliserende inslag. Betrek de 
buurtbewoners en parkgebruikers (o.a. speelschool, kinderopvang,...) bij de 
opruimacties. Het opgeruimde materiaal kan een poos te kijk worden gezet zodat 
gebruikers en passanten beseffen hoeveel er eigenlijk wordt weggegooid. Het is 
belangrijk dat opruimacties zichtbaar gebeuren om de bevolking te confronteren met 
het probleem en de gedane inspanning. Communicatie over deze acties bij een breder 
publiek (gehele gemeente) kan als extra sensibilisering. 

− Het is mogelijk om met uw plaatselijke opruimactie aan te sluiten bij een Vlaamse 
overkoepelende actie. Op de website www.indevuilbak.be kan u 
communicatiemateriaal vinden of bestellen. Er is logistieke en financiële steun 
voorzien. 

− Vermelding van een contactnummer voor melding van sluikstort op de infoborden. 
− Instellen van regelmatige controlerondes om de pakkans te vergroten. Maximaal 

gebruik maken van de gemeentelijke administratieve sancties. Hierover kan een 
afsprakennota met de politie en alle betrokkenen gemaakt worden. 

− Daders van sluikstort opsporen en aansprakelijk maken voor de kosten die de 
ophaaldienst of de gemeente heeft moeten maken voor het opruimen van het 
sluikafval.  

 
Referentie: 

− Vademecum Natuurtechniek (Janssens & Claus, 1996) steekkaart G/6 en O/5 
− www.indevuilbak.be 

Maatregel 43: Sensibilisatie tegen sluikstort en zw erfvuil (ook groenafval) 

Sensibilisatie zwerfvuil: 
Sensibilisatie is naast de opruimactie zeer belangrijk om zwerfvuil te voorkomen. Om effectief 
te zijn wordt de gebruiker best door ludieke en prettige activiteiten geconfronteerd met het 
afvalprobleem in en rond het park of in de gehele gemeente. Op deze manier maak je ze 
warm voor afvalbeperkende initiatieven. Dit moeten permanente en/of terugkerende 
campagnes zijn. 
 
Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid (LNE) stelt 
educatief materiaal en informatie ter beschikking.  
 
Het is ook mogelijk om informatie over de schadelijkheid van zwerfvuil en sluikstort toe te 
voegen op de informatieborden. Hierdoor bereik je ook de bezoekers van buiten de 
gemeente. 
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Sensibilisatie sluikstort: 
Sluikstorten is een misdrijf dat de gemeente en indirect ook de samenleving vervuilt. Zet 
hierover een campagne op met melding van de strafbaarheid, de schadelijkheid en de 
sanctionering. Indien er sluikstorters actief in de gemeente worden gevat en gesanctioneerd 
kan een gepaste publieke aandacht sensibiliserend werken. 
 
Sensibilisatie buurtbewoners ivm groenafval uit de tuin: 
Daar het sluikstorten van groenafval vooral van directe omwonenden afkomstig is kan de 
gemeente deze mensen direct aanschrijven ter sensibilisatie. Naast er op te wijzen dat het 
deponeren van groenafval op openbaar domein sluikstorten en dus strafbaar is, is het 
eveneens belangrijk aan te geven waarom dit niet goed is voor het openbaar domein.  

 
Aanvullend kan de gemeente een tekst rond dit thema laten verschijnen in gemeentelijke 
infobladen, op de gemeentelijke website en in de afvalkalender. Ook de opruimactie kan 
onder aandacht worden gebracht. 
 
Ook de beheerploegen dienen goed op de hoogte gesteld te worden van wat er wel en niet 
wordt afgevoerd binnen het park. Afvoer van maaisel betekent ook daadwerkelijk afvoer van 
maaisel. Het is niet de bedoeling dit elders in het park te deponeren. 

 

4.13 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de jacht 
Er is geen jacht toegelaten binnen Callebeek-Terlocht 

4.14 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de visserij 
Binnen de eigenlijke bosbestanden zijn er geen plassen aanwezig waar gevist mag worden. 
Er worden dan ook geen specifieke maatregelen genomen m.b.t. de visserij. 

4.15 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot gebruik niet-
houtige bosproducten 

Er zijn geen specifieke beheermaatregelen opgenomen met m.b.t. het gebruik van niet-
houtige bosproducten.  

4.16 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot cultuurhistorische 
elementen.  

Er wordt notie genomen van het feit dat er aan de Scheldeboord een beschermd 
dorpsgezicht aanwezig is waar een behoud van de beplanting met paardenkastanje, gewone 
esdoorn, berk, wilg en Hollandse linde geldt. 

Maatregel 44: Behoud van het reliëf 

De depressies van Callebeek-Terlocht duiden op enkele periodes van werkende 
steenbakkerijen en een deel lokale geschiedenis van Hemiksem (zie hoofdstuk 2.1.1 
Historisch overzicht). 
De spontane verbossing duidt dan weer op het einde van deze periode. Dit typisch reliëf met 
zijn typische begroeiing zal om deze reden behouden blijven. 

4.17 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de 
milieubeschermende functie 

De ligging van Callebeek-Terlocht, nabij de Schelde, woonkern en bedrijventerreinen, geven 
deze een bufferende en tevens stepping-stone functie, deze functie blijft behouden. 

4.18 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de 
wetenschappelijke functie 

Het bestand 2a (Callebeek) met voorkomen van autochtone bomen of struiken wordt zodanig 
beheerd dat bestaand onderzoek kan verder gezet worden. Het beheer is gericht op behoud 
van de genenbronnen van deze autochtone bomen en struiken die er voorkomen. Deze 



Uitgebreid bosbeheerplan Callebeek-Terlocht 2014-2034 

Cel Natuur en Landschap - Studiedienst                                    98                                                                  juni 2014 

planten kunnen ook mogelijk gebruikt worden als zaadbron voor het kweken van autochtoon 
plantsoen. 

4.19 Werken die de biotische of abiotische toestand van het bos wijzigen 
(artikel 20, artikel 90, artikel 96 en artikel 97 van het decreet) 

Het gebruik van herbiciden is niet toegestaan binnen Callebeek-Terlocht, uitgezonderd het 
gebruik van glyfosaat en Sylvanet bij de mechanisch-chemische bestrijding van agressieve 
exoten. De bestrijding van exoten wordt behandeld onder hoofdstuk 4.4 Bosbehandelings- en 
verplegingswerken. 

 
In bestanden 1b wordt het riet gefaseerd gemaaid en afgevoerd. Zie Maatregel 22: Beheer 
open plek 1b voor meer details.  
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4.20 Planning van de beheerwerken 

 
De planning van de werken wordt weergegeven in een Uitvoerings- en een beheertabel . 
In de Uitvoeringstabel  is de wenselijke timing van de acties weergegeven. Deze tabel geeft 
weer wat de ideale timing van de uit te voeren actie is. De werkelijke uitvoering zal uiteraard ook 
afhangen van de beschikbare middelen en andere zaken die niet op voorhand kunnen voorspeld 
worden. 
 
Voor heel wat acties kan het meest gepaste moment van uitvoering pas exact bepaald worden 
wanneer de evolutie van de toestand op het terrein gekend is. Het ruimen van sluikstort is 
vanzelfsprekend pas nodig wanneer er sluikstort aanwezig is. Dit tijdstip is op voorhand niet 
exact te voorspellen.  Enkel door een goede opvolging van de toestand van het park door 
monitoring kan het beheer optimaal gepland worden. Zulke acties zijn in de tabel met een grijze 
balk ingekleurd. Dit betekent dat de toestand permanent opgevolgd wordt en de uitvoering van 
de actie gebeurt wanneer deze nodig blijkt. Ook alles rond sensibilisering is met een grijze balk 
ingekleurd daar ook hier een permanente waakzaamheid kan bijdragen tot het verstrekken van 
de juiste informatie op het juiste moment. 
 
Wanneer een actie op het geplande tijdstip nog niet uitgevoerd is dan is het doorgaans best 
deze nadien zo snel mogelijk te realiseren want ook wanneer de timing niet strikt gevolgd kan 
worden, is de tabel nog steeds bruikbaar om er de prioriteiten uit af te leiden. Dringende 
maatregelen, die vaak te maken hebben met achterstallig beheer, zijn in de eerste jaren 
gepland. Mochten deze in die eerste jaren niet kunnen uitgevoerd worden, dienen ze prioriteit te 
krijgen eens de uitvoering wel mogelijk is. Sommige acties worden best in een bepaalde 
volgorde uitgevoerd, gefaseerd of afgestemd op andere acties. Dit staat aangegeven in de 
beschrijving van de betreffende acties in hoofdstuk 4. Wanneer er afgeweken wordt van de 
voorgestelde planning, moet met deze volgorde rekening gehouden worden bij het kiezen van 
een nieuw tijdstip van uitvoering. 
 
Acties aangeduid met een * worden verder uitgewerkt in een beheertabel . In deze tabel wordt 
de beste timing voor het uitvoeren van de actie verder gespecificeerd (winter, zomer of ander 
moment). Ook de noodzakelijke opvolging en belangrijke aandachtspunten worden in de tabel 
opgenomen.
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Uitvoeringstabel  

Maatregel 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

20
32

 

20
33

 

20
34

 

1 Natuurlijke verjonging                      

Aanplant bij degradatie Niet te voorspellen, wel op te volgen. 

2 Behoud gemengd loofhoutbestand                      

3 Verschoning bestanden 2b, 2c en 3a 

Verschonen 2b 

Verwijderen agressieve exoten Zie betreffende maatregel per exoot 

Verwijderen overige soorten X X                    

Verschonen 2c 

Verwijderen agressieve exoten Zie betreffende maatregel per exoot 

Verwijderen overige soorten X X                    

Verschonen 3a 

Verwijderen agressieve exoten Zie betreffende maatregel per exoot 

Verwijderen overige soorten  X                    

4 Beplanting bestand 2b met bosgoed en bosrand*  X X                   

5 Spontane verbossing deelbestand 2a2                      

6 Accentueren parkingangen me wilgenpoorten  X X                   

7 Aanplant bosgoed bestand 3a (helling Antwerpse Steenweg)*  X X                   

8 Aanplant bosrand aan  Antwerpse Steenweg*  X X                   
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Maatregel 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

20
32

 

20
33

 

20
34

 

9 Aanplant bosplantsoen en bosrand langs de Callebeekstraat* X X                    

10 Bestrijding Japanse duizendknoop* X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

11 Verwijderen Amerikaanse vogelkers* X X X X                  

12 Verwijderen uitheemse kornoeljesoorten 

Inventarisatie inheems/uitheems + opstellen plan van aanpak? X X X                   

Verwijderen uitheemse kornoelje* X X X                   

13 Verwijderen reuzenbalsemien* X X X X X X                

14 Verwijderen Amerikaanse eik, robinia en gewone esdoorn*  X X                   

15 Verwijderen laurierkers*  X X                   

16 Verwijderen verwilderde tuinplanten X X X X X X X X X X X X X X        

17 Verwijderen rododendron*  X X X X X X X              

18 Verwijderen en opvolgen  witte bruidssluier*  X X                   

19 Kroos opvolgen                      

20 Verwijderen vederesdoorn*  X X X X                 

21 Verwijderen fluweelboom*  X X X X                 

22 Beheer open plek 1b (Vogelput)(gefaseerd maaien riet) 

Gefaseerd maaien* 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 

Open houden watergedeelte vogelput*                      
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Maatregel 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

20
32

 

20
33

 

20
34

 

23 Beheer open plek 2a1 (Tijdelijk droogvallende poel) 

23 a) Opschonen en beheer oevers (figuur 10)  

Opslag zuidzijde poel verwijderen*  X                    

Maaien zuidzijde*    X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Hakhoutbeheer noordzijde*   1  2  3  1  2  3  1  2  3  1 

23 b) Beheer eigenlijke poel  

Ruiming poel en herprofilering deel 1* X                     

Ruiming poel en herprofilering deel 2*  X                    

24 Beheer open plekken 2a3 en 2c2 

2a3 (maaien om de 3 jaar) Zie maatregel 33 en kaart 27 

2c2 (maaien om de 3 jaar) Zie maatregel 33 en kaart 27 

25 Beheer open plek 2a4 (Hondenweide) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

26 Beheer open plek 2e  

Gazonbeheer* X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Zoombeheer Zie maatregel 33 en kaart 27 

27 Aanleg boomgaard (bestand 2d)*  X                    

28 Beheer boomgaard (bestand 2d) 

Hooilandbeheer* X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Gazonbeheer paden* X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Snoeien fruitbomen   X   X   X   X   X   X   X 
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Maatregel 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

20
32

 

20
33

 

20
34

 

29 Beheer open plek 3b 

Maaibeheer oevers* X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

30 Ontwikkelen bosrand deelbestand 2a2 Zie maatregelen 32 en 33 en kaarten 27 en 28 

31 Ontwikkelen bosrand deelbestand 2e Zie maatregelen 32 en 33 en kaarten 27 en 28 

32 Toepassen Mantelbeheer* 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 

33 Toepassen Zoombeheer* 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

34 Beheer alluviale bostypes                      

35 Beheer in functie van dood hout                      

36 Beheer in functie van oude bomen                      

37 Toegankelijkheidsregeling opstellen en kenbaar maken   X X X                 

38 Beheer vogelkijkwand                      

39 Ontwerpen educatief wandelpad X X                    

40 Uitbreiding hondenloopweide  X X X                  

41 Beheer Uitbreiding hondenloopweide X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

42 Verwijderen sluikstort X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

43 Sensibilisatie sluikstort en zwerfvuil 

Sensibilisatie zwerfvuil                      

Sensibilisatie sluikstort                      

Sensibilisatie buurtbewoners ivm groenafval                      

44 Behoud van het reliëf                      
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Beheertabel  
Maatregel  Beheerwerk  Tijdstip 

uitvoering 
Opvolging  Opmerkingen  

4 Beplanting bestand 2b met  bosgoed en bosrand  
 Aanplanting 

 
Eind oktober tot 
begin april met 
voorkeur voor het 
najaar 

Eénmalig  - Indien hoge sterfte optreedt herhalen 

7 Aanplant bosgoed bestand 3a (helling Antwerpse St eenweg)  
 Aanplanting 

 
Eind oktober tot 
begin april met 
voorkeur voor het 
najaar 

Eénmalig  - Indien hoge sterfte optreedt herhalen 

8 Aanplant bosrand Antwerpse Steenweg  
 Aanplanting 

 
Eind oktober tot 
begin april met 
voorkeur voor 
het najaar 

Eénmalig  - Indien hoge sterfte optreedt herhalen 

9 Aanplant bosplantsoen en bosrand langs de Callebe ekstraat  
 Aanplanting 

 
Eind oktober tot 
begin april met 
voorkeur voor het 
najaar 

Eénmalig  - Indien hoge sterfte optreedt herhalen 

10 Bestrijding Japanse duizendknoop  (4.4) 
 Maaien tegen 

bodemoppervlak  
 

1x in juni 
1x in september 

Jaarlijks tot de plant verdwenen is  - De belangrijkste 
verspreidingsmethode is via 
verspreiding van grond met 
fragmenten van wortelstokken of 
gemaaide delen. Het is dus zeer 
belangrijk dat alle gemaaide of 
uitgegraven delen vernietigd worden 
door verbranding of door een 
grondige compostering. 

- Zie 4.4 op p. 71 voor specificaties 

- Niet in schoolvakanties 

 

 Behandeling met 
Sylvanet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na maaien in 
september 

Jaarlijks tot de plant verdwenen is  
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Maatregel  Beheerwerk  Tijdstip 
uitvoering 

Opvolging  Opmerkingen  

11 Verwijderen Amerikaanse Vogelkers (4.4)  
 - Vellen  

- Zaagvlak 
behandelen 

1/11 tot 1/3 Jaarlijks (min 3 jaar)  verwijderen zaailingen of om 
de 3 jaar driejarige exoten afzagen en behandelen 
met glyfosaat. 

- Zie 4.4 op p. 72 voor specificaties 

- Niet in schoolvakanties 

12 Verwijderen uitheemse kornoeljesoorten (4.4)  
 - Rooien tot op 

bodemoppervlak 

- Wortels en 
stobbe 
verwijderen 

1/11 tot 1/3 Eénmalig met nazorg:  
Scheuten en wortelopslag jaarlijks maaien tot de 
plant verdwenen is. 

- Zie 4.4 op p. 73 voor specificaties 

 

13 Verwijderen Reuzenbalsemien (4.4)  
 Maaien zo dicht 

mogelijk tegen 
grondoppervlak 

Voor 15/07 Jaarlijks herhalen  tot de soort verdwenen is Belangrijk: Alle afgemaaide 
plantendelen moeten verwijderd worden 
en juiste machines dienen gebruikt te 
worden. Zie 4.4 op p. 73 voor 
specificaties 

14 Verwijderen  Amerikaanse eik, robinia en gewone esdoorn   (4.4) 
 Bomen ringen, 

rooien of uit trekken 
1/11 tot 1/3 Eénmalig met nazorg:  

Jaarlijks verwijderen zaailingen 
Amerikaanse eikenzaailingen kunnen 
niet met de hand gerooid worden omdat 
ze een penwortel bezitten. Indien door 
opvolging blijkt dat dit toch nodig zou 
zijn, moet men deze zaailingen klepelen. 
Zie 4.4 op p. 74 voor specificaties 

15 Verwijderen Laurierkers (4.4)  

 - Kleine planten 
afzetten tegen 
de grond 

- Grotere planten 
afzetten met 
behoud van 
hefboom (0,5m) 

- Stobbe en 
wortels 
verwijderen 

1/11 tot 1/3 Eénmalig  Zie 4.4 op p. 74 voor specificaties 
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Maatregel Beheerwerk Tijdstip 
uitvoering 

Opvolging Opmerkingen 

17 Verwijderen Rododendron (4.4)  

 - Kleine planten 
uit trekken 

- Grotere planten 
afzetten met 
behoud van 
hefboom (0,5m) 

- Stobbe en 
wortels 
verwijderen 

 

1/11 tot 1/3 Eénmalig met nazorg:  
Jaarlijks uit trekken zaailingen tot de soort 
verdwenen is 

Zie 4.4 op p. 75 voor specificaties 

18 Verwijderen Witte bruidssluier (4.4)  

 - Plant tot grond 
terug snoeien 

- Wortels zo veel 
mogelijk 
uitgraven 

 

Maart Eénmalig met nazorg:  
Jaarlijks herhalen  tot de soort verdwenen is 

Zie 4.4 op p. 75 voor specificaties 

20 Verwijderen Vederesdoorn (4.4)  

 - Boom rooien 

- Stronk, wortels 
en zaailingen 
verwijderen 

Voorjaar (als de 
plant net in blad 
staat) 

Eénmalig met nazorg:  
Jaarlijks maaien  van opslag tot de soort 
verdwenen is 

Zie 4.4 op p. 76 voor specificaties 

21 Verwijderen Fluweelboom (4.4)  
 - Boom rooien 

- Stronk, wortels 
en zaailingen 
verwijderen 

Voorjaar (als de 
plant net in blad 
staat) 

Eénmalig met nazorg:  
Jaarlijks maaien  van opslag tot de soort 
verdwenen is 

Zie 4.4 op p. 76 voor specificaties 
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Maatregel Beheerwerk Tijdstip 
uitvoering 

Opvolging Opmerkingen 

22  Beheer open plek 1b (Vogelput) (gefaseerd maaien ri et) (4.8.1) 
Gefaseerd maaien  
riet 
 

Maaien riet Vroege winter  Elk stuk (a, b en c) om de 3 jaar maaien boven 
wateroppervlak. 
Het afgemaaide riet mag niet onder water komen te 
staan! 

- Bij voorkomen bijzondere soorten 
kan maaibeheer aangepast worden 
aan deze soorten. 

- Zie kaart Bijlage 9 op p.147 

- Zie 4.8.1 op p.77 voor specificaties 

- Maaisel afvoeren! 

Open houden 
watergedeelte 
vogelput  

Maaien uitbreiding 
riet  

Zomer Uitbreiding riet maaien onder wateroppervlak - Zie 4.8.1 op p.77 voor specificaties 

- Maaisel afvoeren! 

23 Beheer open plek 2a1 (Tijdelijk droogvallende poel) (4.8.1)  
23 a)  Opschonen en beheer oevers (figuur 10) 
Opslag zuidzijde poel 
verwijderen 

Verwijderen van 
bomen, struiken en 
opslag  

1/11 tot 1/3 Eénmalig   Niet in schoolvakanties 

Maaien zuidzijde Maaien Na 15/09 2 jaarlijks  Maaisel afvoeren! 
Hakhoutbeheer 
noordzijde 

Afzetten van 
struiken en bomen 

1/11 tot 1/3 Gefaseerd om de 6 jaar (zie figuur 10) - Zie 4.8.1 op p. 78 voor meer 
specificaties 

- Niet in schoolvakanties 

23 b) Beheer eigenlijke poel 
Gefaseerd ruimen Slibruiming en 

herprofilering oever 
September - half 
oktober 

Herhalen om de 15 jaar  Slib 2 tot 3 weken op oever laten 
uitdrogen alvorens af te voeren 

26 Beheer open plek 2e  
Gazonbeheer Maaien 

 
April tem 
september 

Tweewekelijks  Maaisel afvoeren 
 

27 Aanleg boomgaard (bestand 2d)  
 Aanplanting 

 
Eind oktober tot 
begin april met 
voorkeur voor het 
najaar 
 
 

Eénmalig  Indien hoge sterfte optreedt herhalen 



Uitgebreid bosbeheerplan Callebeek-Terlocht 2014-2034 

Cel Natuur en Landschap - Studiedienst                                    109                                                                  juni 2014 

 
 
 
 
 

Maatregel  Beheerwerk  Tijdstip 
uitvoering 

Opvolging  Opmerkingen  

28 Beheer boomgaard  
Hooilandbeheer Maaien Na 15/09 Jaarlijks  - Maaisel afvoeren 

- Deel kan onder fruitbomen 
opgehoogd worden als voeding 
voor de boom. 

Gazonbeheer paden Maaien April tem 
september 

Tweewekelijks  Maaisel afvoeren 
 

29 Beheer open plek 3b  
Oeverbeheer Maaien Na 15/09 Jaarlijks  

 
 

Maaisel afvoeren 
 

32 Mantelbeheer  
 Mantel afzetten 1/11 tot 1/3 8 jaarlijks Gefaseerde cyclus zie kaart 26 

33 Zoombeheer  
 Zoom maaien Eind augustus-

begin september 
3 jaarlijks Gefaseerde cyclus zie kaart 27 

Maaisel afvoeren 
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5 Subsidies 
De Vlaamse overheid voorziet subsidies voor openbare besturen voor: 

1. Bebossing en herbebossing 
2. Opmaak uitgebreid bosbeheerplan 
3. Bevordering van de ecologische bosfunctie 

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

− Er worden inheemse boomsoorten aangeplant. 
− De oppervlakte die wordt beplant, bezaait of natuurlijk verjongt, moet minstens 0,5 

hectare groot zijn. Ze mag uit verschillende stukken – eventueel van verschillende 
bosbeheerders – van minstens 10 are bestaan, maar die stukken mogen niet verder dan 
1 kilometer van elkaar verwijderd liggen.  

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

Jammer genoeg bedragen de bestanden 2b en 2a2 samen geen halve hectare. 
 
2. Subsidie voor opmaak uitgebreid bosbeheerplan 
Het beheerplan moet minstens 5 ha beslaan. Per bosbestand kun je maar één keer om de 20 
jaar een subsidie krijgen. Voor 1 of 2 boseigendommen bedraagt de subsidie 200 euro/ha.  
 
3. Subsidie ter bevordering van de ecologische bosf unctie 
De subsidie ter bevordering van de ecologische bosfunctie is alleen bestemd voor 
bosbeheerders die beschikken over een goedgekeurd beheerplan volgens de criteria duurzaam 
bosbeheer. Ze krijgen steun om de ecologische rol van hun bos te beschermen of te versterken.  
 
Voor elk bestand dat in het beheerplan is opgenomen, krijg je een jaarlijkse subsidie, op 
voorwaarde dat het aan één van vier beheerdoelstellingen voldoet. Je krijgt een subsidie: 

− voor natuurbeheer op open plekken in het bos 
− voor beheer volgens het bosnatuurdoeltype in het natuurrichtplan 
− voor bestanden van minstens 0,5 hectare groot, die worden gedomineerd door 

inheemse boomsoorten. Die inheemse soorten moeten minstens 90 procent van 
het bestand innemen.  

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

− Zolang het beheerplan loopt, krijg je een jaarlijkse subsidie voor elk bestand dat in 
het uitgebreide beheerplan is opgenomen en dat aan de voorwaarden voldoet. De 
basissubsidie bedraagt 50 euro per hectare. Dat bedrag wordt verhoogd tot 125 
euro per hectare voor: 
− voor natuurbeheer op open plekken in het bos 
− voor beheer volgens het bosnatuurdoeltype in het natuurrichtplan  

 
Overzicht subsidiepercelen binnen de bosbestanden van Callebeek-Terlocht 
 Situering  Aard  Oppervlakte (m²) 
 Bestand 1b  Open plek 15165  
 Bestand 1a  Zoom  60+498+262+94=                914 
 Bestand 1a  Mantel  94+876+430+155+100=    1655 
 Bestand 2a1  Open plek • 1066 
 Bestand 2a2   Zoom • 208 
 Bestand 2a2  Mantel  69+297=                              368 
 Bestand 2a3  Open plek 650 
 Bestand 2b  Mantel 61+205=                              266 
 Bestand 2c  Mantel • 11062 
 Totaal   • 31354m²=3,14ha 

 
Daar de bosbestanden 1a en 2a spontaan zijn ontstaan voldoen ze aan de 3de ecologische 
bosfunctie. Na aanplant zal ook bestand 2b aan dit princiepe voldoen en op lange termijn ook 
bestand 2c. 



Uitgebreid bosbeheerplan Callebeek-Terlocht 2014-2034 

Cel Natuur en Landschap - Studiedienst                                    113                                                                  juni 2014 

 
 
 

6 Verslag van de consultatieronde 
De consultatieronde van het Uitgebreid Bosbeheerplan Callebeek-Terlocht liep van 14/04/2014 
tot en met 13/05/2014. De consultatieronde is bekend gemaakt via een briefbedeling aan 600 
omwonenden en via de krant De Standaard.  Bijlage 15 geeft de aankondiging van de 
betreffende consultatieronde weer. 
 
In de periode van het openbaar onderzoek werd bij het Agentschap voor Natuur en Bos te 
Antwerpen één schriftelijk bezwaar ingediend door een burger. Zie bijlage 16 voor een afschrift 
van dit bezwaar. 
 
Onderstaand is de kennisname en evaluatie van dit bezwaarschrift weer te vinden. De bezwaren 
werden niet weerhouden. 
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7 Verklarende lijst met afkortingen 
 

ANB: Afdeling Bos & Groen  
BGD: Belgische Geologische Dienst 
BPA: Bijzonder plan van aanleg 
B.S.: Belgisch Staatsblad 
BWK: biologische Waarderingskaart 
CFK: Chloorfluorkoolstofverbinding 
cm: centimeter 
d.w.z.: dit wil zeggen 
e.a.: et all of en andere 
etc.: etcetera, enzovoort 
G: genus 
GAS: Gemeentelijke Administratieve Sanctie 
GEN: Grote Eenheden Natuur 
GENO: Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling 
GNOP: Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan 
GRS: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
ha: Hectare 
HCOV: Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen 
i.f.v.: in functie van 
INBO: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change 
i.p.v.: in plaats van 
i.v.m.: in verband met 
IVON: Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk 
LNE: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid 
m: meter 
m.b.t.: met betrekking tot 
min.: minimum 
nl.: namelijk 
Nr.: nummer 
Nrs.: nummers 
NVBG: Natuurverbindingsgebied 
NVWG: Natuurverwevingsgebied 
oa: onder andere 
o.m.: onder meer 
opp.: oppervlakte 
p.: pagina 
PNV: Potentieel Natuurlijke Vegetatie 
PPS: Provinciaal Prioritaire Soort 
pv: proefvlak 
RUP: Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
SBZ: Speciale Beschermingszone 
t.o.v.: ten opzichte van 
VEN: Vlaams Ecologisch Netwerk 
VLACO: Vlaamse Compostorganisatie vzw 
VMM: Vlaamse Milieumaatschappij 
VTA: Visual Tree Assessment 
NVT: Niet van toepassing 
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9 Bijlagen
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9.1 Bijlage 1: Kadastrale legger Selectiejaar 2012 

 

A  HEMIKSEM  B  11018  C  00024  
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00477  00  00604  00397  SCHELDESTR +19  C 0227 L 9  GARAGE  17ca  

00478  00  00604  00407  SCHELDESTR +23  C 0231 C  GARAGE  34ca  

00479  00  00604  00408  SCHELDESTR +27  C 0231 E  GARAGE  15ca  

00480  00  00604  00409  SCHELDESTR +23  C 0231 D  GARAGE  15ca  

00482  00  00604  00413  SCHELDESTR +27  C 0231 F  GARAGE  17ca  

00483  00  00604  00414  SCHELDESTR +27  C 0231 G  GARAGE  17ca  

00484  00  00604  00415  SCHELDESTR +23  C 0231 H  GARAGE  17ca  

00489  00  00604  00435  SCHELDESTR  C 0227 D 10  WEILAND  29a38ca  
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00498  01  04963  00005  ANTWERPSCHE STWG  C 0161 A  BOUWLAND  61a20ca  

00499  01  04963  00019  ANTWERPSESTWG  C 0162 G 6  GROEVE  40a20ca  

00561  10  00024  00488  CALLEBEEKSTR  C 0216 A  BOUWLAND  18a39ca  

00562  10  00024  00538  CALLEBEEKSTR  C 0217 B 2  BOUWLAND  74a81ca  

00563  10  00024  00481  CALLEBEEKSTR  C 0221 Y  WEILAND  48a40ca  

00564  10  00024  00501  KALBEEK  C 0187 F 2  WOESTE GR.  94a87ca  

00565  10  00024  00502  KALBEEK  C 0187 G 2  WOESTE GR.  5h53a66ca  

00566  10  00024  00497  KALBEEK  C 0210 E 2  WOESTE GR.  3h00a42ca  

00567  10  00024  00473  KALBEEK  C 0226 D 2  WEILAND  96a45ca  
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  

00568  10  00024  00491  KALBEEK  C 0229 F  GROEVE  64a69ca  

00569  10  00024  00470  KALBEEK  C 0230 C  GROEVE  94a35ca  

00570  10  00024  00493  KALBEEK  C 0231 M  WEILAND  1h37a85ca  

00572  10  00024  00472  PROV.STWG  C 0225 T  GROEVE  18a00ca  

00573  10  00024  00539  PROVINCIALESTWG  C 0224 H  GROEVE  30a40ca  

00574  10  00024  00503  TERLOCHT  C 0159 C  GROEVE  1h28a52ca  

00575  10  00024  00500  TERLOCHT  C 0160 D  GROEVE  1h46a80ca  

00576  10  00024  00551  CALLEBEEKSTR  C 0215 F  GROEVE  1h32a43ca  
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ET206767574TTTN  
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9.2 Bijlage 2: Samenvatting per bestand van de bosbouwopnames (ANB-
methodiek)  

(Opgemaakt door PC-programma Bosprog, ANB) 
 

Callebeek-Terlocht 1a (2,87 ha) (1 bosbouwopname) 
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Callebeek-Terlocht 2a (8,22 ha) (2 bosbouwopnames) 
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9.3 Bijlage 3: Soortenlijsten per bestand van de vegetatieopnames 
 
 

 

 

Bestand 1a-pv1 (proefvlak vegetatie)(Braun-Blanquet )                                         26 soorte n 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Abundantie 
Kruidlaag   

Rubus fruticosus Gewone braam 5 

Urtica dioica Grote brandnetel 4 

Cornus alba Witte kornoelje + 

Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid + 

Betula pendula Ruwe berk r 

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren r 

Humulus lupulus Hop r 

Quercus rubra Amerikaanse eik r 

   

Struiklaag   

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 2 

Cornus alba Witte kornoelje + 

Quercus robur Zomereik + 

Sambucus nigra Gewone vlier + 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes + 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn r 

Betula pendula Ruwe berk r 

Fagus sylvatica Beuk r 

Salix caprea Boswilg r 

   

Boomlaag   

Betula pendula Ruwe berk 4 

Fraxinus excelsior Gewone es 2 

Quercus robur Zomereik + 

Salix x multinervis Geoorde wilg x Grauwe wilg + 

Cornus alba Witte kornoelje r 

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn r 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers r 

Salix alba Schietwilg r 

Salix caprea Boswilg r 
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Bestand 1a toevallige waarnemingen 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Abundantie 
Kruidlaag   

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren - 

Glechoma hederacea Hondsdraf - 

Scilla non-scripta hispacina Spaanse hyacinth - 

Lamiastrum galeobdolon Bonte gele dovenetel - 

Valeriana officinalis Echte valeriaan - 

   

Struiklaag   

Fallopia Japonica Japanse duizendknoop - 

Spirea Vanhoutei   
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Bestand 1b (vijver+oever)(Tansley)                                                                          38 soorten 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Abundantie 
Kruidlaag   

Phragmites australis Riet d 

Carex pseudocyperus Hoge cyperzegge la 

Typha latifolia Grote lisdodde la 

Agrostis capillaris Gewoon struisgras o 

Callitriche platycarpa Gewoon sterrenkroos o 

Rubus fruticosus Gewone braam o 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn r 

Alliaria petiolata Look-zonder-look r 

Arrhenatherum elatius Glanshaver r 

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren r 

Betula pendula Ruwe berk r 

Carex remota IJle zegge r 

Chamerion angustifolium Wilgenroosje r 

Dactylis glomerata Kropaar r 

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren r 

Epilobium montanum Bergbasterdwederik r 

Fraxinus excelsior Gewone es r 

Humulus lupulus Hop r 

Iris pseudacorus Gele lis r 

Juncus effusus Pitrus r 

Juncus tenuis Tengere rus r 

Lysimachia vulgaris Grote wederik r 

Petasites hybridus Groot hoefblad r 

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes r 

Rumex conglomeratus Kluwenzuring r 

Salix caprea Boswilg r 

Solanum dulcamara Bitterzoet r 

Stachys sylvatica Bosandoorn r 

Cornus species Kornoelje (G) s 

Equisetum palustre Lidrus s 

Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid s 

Lycopus europaeus Wolfspoot s 

Lythrum salicaria Grote kattenstaart s 

Plantago lanceolata Smalle weegbree s 

Prunus avium Zoete kers s 

Quercus robur Zomereik s 

   

Struiklaag   

Alnus glutinosa Zwarte els s 

Salix caprea Boswilg S 
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Bestand 2a -pv1 (proefvlak vegetatie 1)(Braun -Blanquet)                                             39 soorten  
Wetenschappelijke naam  Nederlandse naam  Abundantie  
Kruidlaag   

Rubus fruticosus Gewone braam 4 

Calamagrostis epigejos Duinriet 2 

Cornus alba Witte kornoelje 1 

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 1 

Quercus robur Zomereik 1 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 1 

Chamerion angustifolium Wilgenroosje + 

Hieracium umbellatum Schermhavikskruid + 

Holcus lanatus Gestreepte witbol + 

Populus x canescens Grauwe abeel + 

Salix species Wilg (G) + 

Acer campestre Spaanse aak r 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn r 

Cotoneaster dielsianus Cotoneastersoort r 

Prunus avium Zoete kers r 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers r 

Quercus rubra Amerikaanse eik r 

Salix caprea Boswilg r 

   

Struiklaag   

Cornus alba Witte kornoelje 2 

Populus x canescens Grauwe abeel 2 

Quercus robur Zomereik 1 

Cotoneaster dielsianus Cotoneastersoort + 

Cotoneaster rehderi  Cotoneastersoort + 

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn + 

Fagus sylvatica Beuk + 

Prunus avium Zoete kers + 

Quercus rubra Amerikaanse eik + 

Salix x capreola Geoorde x boswilg + 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes + 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn r 

Castanea sativa Tamme kastanje r 

Prunus padus Vogelkers r 

Salix caprea Boswilg r 

Tilia x vulgaris Hollandse linde r 

   

Boomlaag   

Betula pendula Ruwe berk 4 

Populus x canescens Grauwe abeel 2 

Salix caprea Boswilg 1 

Cornus alba Witte kornoelje r 

Salix x multinervis Geoorde wilg x Grauwe wilg r 
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Bestand 2a-pv2 (proefvlak vegetatie 2)(Braun-Blanqu et)                                       11 soorte n 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Abundantie 
Kruidlaag   

Urtica dioica Grote brandnetel 4 

Rubus fruticosus Gewone braam 3 

Humulus lupulus Hop 2 

Calystegia sepium Haagwinde + 

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren + 

Equisetum arvense Heermoes + 

Ribes rubrum Aalbes + 

Symphytum officinale Gewone smeerwortel r 

   

Struiklaag   

Salix caprea Boswilg 4 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn r 

   

Boomlaag   

Salix alba Schietwilg 4 

Bestand 2a1 (Tansley)                                                                                                  8 soorten 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Abundantie 

Kruidlaag   

Lythrum salicaria Grote kattenstaart cd 

Typha latifolia Grote lisdodde cd 

Calystegia sepium Haagwinde f 

Mentha aquatica Watermunt f 

Iris pseudacorus Gele lis o 

Solanum dulcamara Bitterzoet o 

Carex pseudocyperus Hoge cyperzegge r 

Lycopus europaeus Wolfspoot r 
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Bestand 2a2  (Tansley)                                                                                               31 soorten 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Abundantie 
Kruidlaag   

Holcus lanatus Gestreepte witbol cd 

Urtica dioica Grote brandnetel cd 

Fallopia japonica Japanse duizendknoop ld 

Phragmites australis Riet f 

Calystegia sepium Haagwinde lf 

Cirsium vulgare Speerdistel o 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw o 

Aegopodium podagraria Zevenblad r 

Brunnera macrophylla Kaukasisch vergeet-mij-nietje r 

Cirsium arvense Akkerdistel r 

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren r 

Epilobium species Basterdwederik (G) r 

Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid r 

Humulus lupulus Hop r 

Scilla non-scripta hispacina Spaanse hyacinth r 
Lamiastrum galeobdolon Bonte gele dovenetel r 

Lunaria annua Tuinjudaspenning r 

Parthenocissus species Wilde wingerd (G) r 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem r 

Rubus fruticosus Gewone braam r 

Rumex obtusifolius Ridderzuring r 

Taraxacum species Paardenbloem (G) r 

Quercus rubra Amerikaanse eik s 

   

Struiklaag   

Corylus avellana Hazelaar s 

Parthenocissus species Wilde wingerd (G) s 

   

Boomlaag   

Betula pendula Ruwe berk r 

Pyrus species Peer (G) s 

Salix alba x fragilis Bindwilg s 

Salix alba Schietwilg s 

Salix caprea Boswilg s 

Salix cinerea Grauwe en Rossige wilg s 
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Bestand 2a3  (Tansley)                                                                                               25 soorten 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Abundantie 

Kruidlaag   

Arrhenatherum elatius Glanshaver a 

Dactylis glomerata Kropaar a 

Festuca rubra Rood zwenkgras s.s f 

Holcus lanatus Gestreepte witbol f 

Rubus fruticosus Gewone braam f 

Urtica dioica Grote brandnetel f 

Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid lf 

Phragmites australis Riet lf 

Holcus mollis Gladde witbol o 

Phalaris arundinacea Rietgras o 

Poa annua Straatgras o 

Linaria vulgaris Vlasbekje lo 

Artemisia vulgaris Bijvoet r 

Daucus carota Peen r 

Galium aparine Kleefkruid r 

Hypericum perforatum Sint-Janskruid r 

Plantago lanceolata Smalle weegbree r 

Polygonum amphibium Veenwortel r 

Polygonum aviculare Gewoon varkensgras r 

Quercus robur Zomereik r 

Rosa rugosa Rimpelroos r 

Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. s 

   

Struiklaag   

Quercus robur Zomereik r 

Rosa canina Hondsroos r 

Crataegus species Meidoorn (G) s 

Bestand 2a4 (hondenweide) 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Abundantie 

Kruidlaag   
Niet geïnventariseerd 

   

Struiklaag   

 Haagbeuk?  

   

Boomlaag   

 Appel?  
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Bestand 2a toevallige waarnemingen 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Abundantie 
Kruidlaag   

Aegopodium podagraria Zevenblad - 

Agrimonia procera Welriekende agrimonie - 

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid - 

Cannabis sativa Hennep - 

Chelidonium majus Stinkende gouwe - 

Cirsium arvense Akkerdistel - 

Dactylorhiza maculata Bosorchis - 

Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren - 

Epipactis helleborine Brede wespenorchis - 

Fragaria tuinvariant Aardbei - 

Galium aparine Kleefkruid - 

Geranium robertianum Robertskruid - 

Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek - 

Glechoma hederacea Hondsdraf - 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw - 

Hieracium umbellatum Schermhavikskruid - 

Lamium album Witte dovenetel - 

Myosotis sylvatica Bosvergeet-mij-nietje - 

Sempervivum tectorum Huislook - 

Stachys sylvatica Bosandoorn - 

Urtica dioica Brandnetel - 

Vinca minor Kleine maagdenpalm - 

Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje - 

   

Struiklaag   

Cornus australis Cornussoort  

Cornus sanguinea Rode cornus - 

Cotoneaster hjelmqvistii Cotoneastersoort  

Cotoniaster rehderi Cotoneastersoort  

Cotoneaster simonsii of dielsianus Cotoneastersoort  

Euonymus japonicus  - 

Fallopia Japonica Japanse duizendknoop - 

Pyracantha species Vuurdoorn (G) - 

Ribes nigrum Zwarte bes - 

Viburnum lantana Wollige sneeuwbal - 

   

Boomlaag   

Fallopia baldschuanica Witte bruidssluier - 

Malus species Appel (G) - 

Populus tremula Ratelpopulier - 

Prunus padus Gewone vogelkers - 

Prunus species Pruim (G) - 
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Bestand 2b (Tansley)                                                                                                 75 soort en 
Wetenschappelijke naam  Nederlandse naam  Abundantie  
Kruidlaag   

Urtica dioica Grote brandnetel d 

Agrostis capillaris Gewoon struisgras a 

Holcus lanatus Gestreepte witbol a 

Syringa vulgaris Gewone sering la 

Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik f 

Conyza canadensis Canadese fijnstraal lf 

Agrostis gigantea Hoog struisgras o 

Arrhenatherum elatius Glanshaver o 

Dactylis glomerata Kropaar o 

Elymus repens  Kweek o 

Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand o 

Ligustrum ovalifolium Haagliguster o 

Phalaris arundinacea Rietgras o 

Salix caprea Boswilg o 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver lo 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn r 

Betula pendula Ruwe berk r 

Centaurea jacea Knoopkruid r 

Chamerion angustifolium Wilgenroosje r 

Cirsium arvense Akkerdistel r 

Daucus carota Peen r 

Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje r 

Equisetum arvense Heermoes r 

Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid r 

Geranium robertianum Robertskruid r 

Hedera helix Klimop r 

Hedera Hibernica Ierse klimop r 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw r 

Hieracium umbellatum Schermhavikskruid r 

Humulus lupulus Hop r 

Lysimachia nummularia Penningkruid r 

Medicago lupulina Hopklaver r 

Plantago lanceolata Smalle weegbree r 

Plantago major Grote en Getande weegbree r 

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes r 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem r 

Rosa species (tuinvariant) Tuinroos r 

Rubus fruticosus Gewone braam r 

Rumex acetosa Veldzuring r 

Rumex obtusifolius Ridderzuring r 

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid r 

Taraxacum species Paardenbloem (G) r 
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Vervolg bestand 2b  

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Abundantie 
Kruidlaag   

Trifolium pratense Rode klaver r 

Vicia species Wikke (G) r 

Artemisia vulgaris Bijvoet s 

Bidens frondosa Zwart tandzaad s 

Chelidonium majus Stinkende gouwe s 

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren s 

Euonymus fortunei (tuinvariant) Kardinaalsmuts (sierstruik) s 

Fraxinus excelsior Gewone es s 

Lactuca serriola Kompassla s 

Lamium album Witte dovenetel s 

Malva sylvestris Groot kaasjeskruid s 

Rubus caesius Dauwbraam s 

Spirea japonica species Spierstruik s 

Tussilago farfara Klein hoefblad s 

Weigelia species Weigelia (G) s 

   

Struiklaag   

Buddleja davidii Vlinderstruik r 

Ligustrum ovalifolium Haagliguster r 

Prunus avium Zoete kers r 

Ilex aquifolium  Hulst s 

Sambucus nigra Gewone vlier s 

   

Boomlaag   

Platanus species Plataan (G) f 

Prunus avium Zoete kers f 

Acer campestre Spaanse aak r 

Rhus typhina dissecta Fluweelboom r 

Abies grandis Reuzenzilverspar s 

Acer negundo Vederesdoorn s 

Chamaecyparis pisifera Japanse cipres s 

Malus species Appel (G) s 

Picea abies Fijnspar s 

Picea omorika Servische spar s 

Pyrus species Peer (G) s 

Quercus robur Zomereik s 

Syringa vulgaris Gewone sering s 
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Bestand 2c1 (Tansley)                                                                                                25 soorten 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Abundantie 
Kruidlaag   

Rubus fruticosus Gewone braam cd 

Urtica dioica Grote brandnetel cd 

Calystegia sepium Haagwinde lf 

Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid lf 

Arrhenatherum elatius Glanshaver r 

Chelidonium majus Stinkende gouwe r 

Quercus robur Zomereik r 

Elymus repens Kweek r 

   

Struiklaag   

Rosa rugosa Rimpelroos ld 

Prunus cerasifera Kerspruim a 

Acer pseudoplatanus  Gewone esdoorn r 

Buddleja davidii Vlinderstruik r 

Syringa vulgaris Gewone Sering r 

Castanea sativa Tamme kastanje s 

Crataegus species Meidoorn (G) s 

Ilex aquifolium Hulst s 

Ligustrum vulgare Wilde liguster s 

Prunus avium Zoete kers s 

Prunus laurocerasus Laurierkers s 

   

Boomlaag   

Salix caprea Boswilg a 

Acer pseudoplatanus                            Gewone esdoorn r 

Betula pendula Ruwe berk r 

Salix alba Schietwilg r 

Picea abies Fijnspar s 

Quercus robur Zomereik s 
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Bestand 2c2  (Tansley)                                                                                               75 soort en 
Wetenschappelijke naam  Nederlandse naam  Abundantie  
Kruidlaag   

Holcus lanatus Gestreepte witbol a 

Rubus fruticosus Gewone braam f 

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid f 

Urtica dioica Grote brandnetel f 

Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje lf 

Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid lf 

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes lf 

Agrostis capillaris Gewoon struisgras o 

Arrhenatherum elatius Glanshaver o 

Artemisia vulgaris Bijvoet o 

Calystegia sepium Haagwinde o 

Cirsium arvense Akkerdistel o 

Dactylis glomerata Kropaar o 

Phleum pratense Timoteegras o 

Plantago lanceolata Smalle weegbree o 

Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. o 

Chamerion angustifolium Wilgenroosje lo 

Fragaria (tuinvariant) Aardbei lo 

Galium aparine Kleefkruid lo 

Hieracium umbellatum Schermhavikskruid lo 

Linaria vulgaris Vlasbekje lo 

Phragmites australis Riet lo 

Carex hirta Ruige zegge r 

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren r 

Elymus repens  Kweek r 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw r 

Hypericum perforatum Sint-Janskruid r 

Oenothera biennis Middelste teunisbloem r 

Phalaris arundinacea Rietgras r 

Quercus robur Zomereik r 

Ribes rubrum Aalbes r 

Rosa canina Hondsroos r 

Rosa species (tuinvariant) Tuinroos r 

Sedum purpureum Hemelsleutel r 

Stachys palustris Moerasandoorn r 

Verbascum densiflorum Stalkaars r 

Cirsium vulgare  Speerdistel s 

Dianthus caryophyllus Tuinanjer s 

Hedera helix Klimop s 

Ilex aquifolium Hulst s 

Malva sylvestris Groot kaasjeskruid s 

Rumex obtusifolius Ridderzuring s 

Saponaria species Zeepkruid (G) s 
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Vervolg bestand 2c2 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Abundantie 

Struiklaag   

Vicia villosa Bonte wikke s 

Humulus lupulus Hop o 

Alnus glutinosa Zwarte els r 

Buddleja davidii Vlinderstruik r 

Cornus sanguinea Rode kornoelje r 

Corylus avellana Hazelaar r 

Crataegus species Meidoorn (G) r 

Ligustrum vulgare Wilde liguster r 

Prunus cerasifera Kerspruim r 

Prunus laurocerasus Laurierkers r 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers r 

Prunus species Prunus (G) r 

Quercus robur Zomereik r 

Sambucus nigra Gewone vlier r 

Carpinus betulus  Haagbeuk s 

Forsythia species Chinees klokje (G) s 

Laburnum species Gouden regen (G) s 

Philadelphus coronarius Welriekende jasmijn s 

Taxus baccata Taxus s 

Weigelia species Weigelia (G) s 

   

Boomlaag   

Betula pendula Ruwe berk r 

Malus species Appel (G) r 

Prunus avium Zoete kers r 

Quercus robur Zomereik r 

Salix caprea Boswilg r 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes r 

Tilia x vulgaris Hollandse linde r 

Acer campestre Spaanse aak s 

Pinus sylvestris Grove den s 

Salix species Wilg (G) s 

Salix species Kronkelwilg s 

Catalpa species Trompetboom (G) s 
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Bestand 2c3 (Tansley)                                                                                                73 soort en 
Wetenschappelijke naam  Nederlandse naam  Abundantie  
Kruidlaag   

Urtica dioica Grote brandnetel d 

Rubus fruticosus Gewone braam a 

Parthenocissus species Wilde wingerd (G) la 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn f 

Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid f 

Humulus lupulus Hop f 

Hedera helix Klimop lf 

Hedera species Klimop (G) lf 

Agrostis capillaris Gewoon struisgras o 

Calystegia sepium Haagwinde o 

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren o 

Galium aparine Kleefkruid o 

Phragmites australis Riet o 

Prunus avium Zoete kers o 

Vicia hirsuta Ringelwikke o 

Holcus lanatus Gestreepte witbol lo 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver lo 

Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje r 

Alchemilla mollis Fraaie vrouwenmantel r 

Arrhenatherum elatius Glanshaver r 

Artemisia vulgaris Bijvoet r 

Buddleja davidii Vlinderstruik r 

Chelidonium majus Stinkende gouwe r 

Cirsium arvense Akkerdistel r 

Dactylis glomerata Kropaar r 

Elymus repens Kweek r 

Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje r 

Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel r 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw r 

Hedera spec (Colchica arborescens) Struikklimopsoort r 

Ilex aquifolium Hulst r 

Ligustrum ovalifolium Haagliguster r 

Phalaris arundinacea Rietgras r 

Plantago lanceolata Smalle weegbree r 

Potentilla anserina Zilverschoon r 

Quercus robur Zomereik r 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem r 

Ribes rubrum Aalbes r 

Stachys sylvatica Bosandoorn r 

Bergenia cordifolia Schoenlappersplant s 

Cirsium vulgare Speerdistel s 

Cornus alba Witte kornoelje s 

Epipactis helleborine Brede wespenorchis s 



Uitgebreid bosbeheerplan Callebeek-Terlocht 2014-2034 

Cel Natuur en Landschap - Studiedienst                                    147                                                                  juni 2014 

 
  
Vervolg bestand 2c3 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Abundantie 

Kruidlaag   

Hosta species Hostasoort met witte rand s 

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid s 

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid s 

   

Struiklaag   

Fallopia japonica Japanse duizendknoop la 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn f 

Salix caprea Boswilg f 

Prunus avium Zoete kers o 

Sambucus nigra Gewone vlier o 

Cornus alba Witte kornoelje r 

Fraxinus excelsior Gewone es r 

Ilex aquifolium Hulst r 

Ligustrum vulgare Wilde liguster r 

Quercus robur Zomereik r 

Salix x rubens Schietwilg x kraakwilg r 

Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje s 

Betula pendul Ruwe berk s 

Syringa vulgaris Gewone sering s 

   

Boomlaag   

Salix caprea Boswilg f 

Betula pendul Ruwe berk r 

Malus species Appel (G) r 

Salix alba Schietwilg r 

Salix x rubens Schietwilg x kraakwilg r 

Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje s 

Populus x canadensis Canadapopulier s 

Pyrus communis Peer s 

Pseudotsuga menziesii Douglasspar s 

Salix x capreola Geoorde x boswilg s 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes s 

 Conifeer 1 s 

 Conifeer 2 s 
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Bestand 2d (Tansley)                                                                                                  68 soorten 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Abundantie 
Kruidlaag   

Holcus lanatus Gestreepte witbol d 

Daucus carota Peen f 

Festuca ovina Genaald schapengras f 

Plantago lanceolata Smalle weegbree f 

Poa annua Straatgras f 

Rubus fruticosus Gewone braam f 

Capsella bursa-pastoris Gewoon herderstasje lf 

Fallopia japonica Japanse duizendknoop lf 

Urtica dioica Grote brandnetel lf 

Vicia hirsuta Ringelwikke lf 

Humulus lupulus Hop o 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem o 

Rumex obtusifolius Ridderzuring o 

Salix caprea Boswilg o 

Trifolium repens Witte klaver o 

Dactylis glomerata Kropaar lo 

Glechoma hederacea Hondsdraf lo 

Agrostis capillaris Gewoon struisgras r 

Arrhenatherum elatius Glanshaver r 

Atriplex patula Uitstaande melde r 

Buddleja davidii Vlinderstruik r 

Cerastium fontanum Gewone en Glanzende hoornbloem r 

Cirsium arvense Akkerdistel r 

Coronopus didymus Kleine varkenskers r 

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren r 

Elymus repens Kweek r 

Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik r 

Equisetum arvense Heermoes r 

Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid r 

Fallopia convolvulus Zwaluwtong r 

Galinsoga quadriradiata Harig knopkruid r 

Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem r 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw r 

Hieracium umbellatum Schermhavikskruid r 

Juncus effusus Pitrus r 

Lamium album Witte dovenetel r 

Lamium purpureum Paarse dovenetel s.s. r 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver r 

Luzula pilosa Ruige veldbies r 

Lysimachia vulgaris Grote wederik r 

Medicago lupulina Hopklaver r 

Oxalis fontana Stijve klaverzuring r 
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Vervolg bestand 2d  
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Abundantie 

Kruidlaag   

Persicaria maculosa Perzikkruid r 

Phalaris arundinacea Rietgras r 

Phragmites australis Riet r 

Plantago major Grote weegbree r 

Potentilla reptans Vijfvingerkruid r 

Quercus robur Zomereik r 

Rubus caesius Dauwbraam r 

Salix species Wilg (G) r 

Sisymbrium officinale Gewone raket r 

Solanum dulcamara Bitterzoet r 

Sonchus asper Gekroesde melkdistel r 

Taraxacum species Paardenbloem (G) r 

Anagallis arvensis Guichelheil s 

Fraxinus excelsior Gewone es s 

Geranium molle Zachte ooievaarsbek s 

Matricaria recutita Echte kamille s 

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid s 

Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. s 

Stachys palustris Moerasandoorn s 

Symphytum officinale Gewone smeerwortel s 

Tilia platyphyllos Zomerlinde s 

   
Struiklaag   
Ligustrum ovalifolium Haagliguster s 
Sambucus nigra Gewone vlier s 
Quercus robur Zomereik s 
   
Boomlaag   
Salix alba Schietwilg s 
Salix caprea Boswilg s 
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Bestand 2e (Tansley)                                                                                                  22 soorten 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Abundantie 

Kruidlaag   

Poa annua  Straatgras cd 

Trifolium repens  Witte klaver cd 

Achillea millefolium Gewoon duizendblad f 

Festuca ovina  Genaald schapengras f 

Hypochaeris radicata  Gewoon biggenkruid f 

Leontodon autumnalis  Vertakte leeuwentand f 

Prunella vulgaris  Gewone brunel lf 

Centaurea jacea Knoopkruid o 

Cynodon dactylon  Handjesgras o 

Holcus lanatus  Gestreepte witbol o 

Plantago lanceolata  Smalle weegbree o 

Bellis perennis Madeliefje r 

Cerastium fontanum Gewone en Glanzende hoornbloem r 

Daucus carota  Peen r 

Juncus tenuis  Tengere rus r 

Lolium perenne Engels raaigras r 

Plantago major  Grote weegbree r 

Ranunculus repens  Kruipende boterbloem r 

Senecio jacobaea  Jakobskruiskruid s.l. r 

Taraxacum species  Paardenbloem (G) r 

Ranunculus acris  Scherpe boterbloem s 

Rumex acetosa  Veldzuring s 
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Bestand 3a (Tansley)                                                                                                190 soorten 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Abundantie 
Kruidlaag   

Acer campestre Spaanse aak - 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn - 

Achillea millefolium Duizendblad - 

Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje - 

Agrostis gigantea Hoog struisgras - 

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid - 

Arctium lappa Grote klit - 

Arctium minus Kleine klit - 

Arrhenatherum elatius Glanshaver - 

Artemisia vulgaris Bijvoet - 

Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel - 

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren - 

Atriplex hortensis Tuinmelde - 

Betula pendula Ruwe berk - 

Bromus sterilis IJle dravik  

Calystegia sepium Haagwinde - 

Carex hirta Ruige zegge - 

Carpinus betulus Haagbeuk - 

Centaurea jacea Knoopkruid - 

Cerastium fontanum Gewone en Glanzende hoornbloem - 

Chamerion angustifolium Wilgenroosje - 

Chelidonium majus Stinkende gouwe - 

Cirsium arvense Akkerdistel - 

Cirsium oleraceum Moesdistel - 

Cirsium vulgare Speerdistel - 

Convolvulus arvensis Akkerwinde - 

Conyza canadensis Canadese fijnstraal - 

Corylus avellana  Hazelaar - 

Crataegus species Meidoorn (G) - 

Dactylis glomerata Kropaar - 

Daucus carota Peen - 

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren - 

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren - 

Echinochloa crus-galli Hanenpoot - 

Elymus repens Kweek - 

Epilobium ciliatum Beklierde basterdwederik - 

Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje - 

Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik - 

Epilobium roseum Bleke basterdwederik - 

Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik s.l. - 

Epipactis helleborine Brede wespenorchis - 

Equisetum arvense Heermoes - 
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Vervolg bestand 3a 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Abundantie 
Kruidlaag   

Equisetum palustre Lidrus - 

Equisetum telmateia Reuzenpaardenstaart - 

Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid - 

Fallopia japonica Japanse duizendknoop - 

Festuca ovina Genaald schapengras - 

Fraxinus excelsior Gewone es - 

Galium aparine Kleefkruid - 

Geranium molle Zachte ooievaarsbek - 

Geranium robertianum Robertskruid - 

Geum urbanum Geel nagelkruid - 

Hedera helix Klimop - 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw - 

Hieracium laevigatum Stijf havikskruid - 

Hieracium umbellatum Schermhavikskruid - 

Holcus lanatus Gestreepte witbol - 

Hypericum perforatum Sint-Janskruid - 

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid - 

Ilex aquifolium Hulst - 

Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien - 

Iris pseudacorus Gele lis - 

Juglans regia Okkernoot - 

Juncus articulatus Zomprus - 

Juncus tenuis Tengere rus - 

Lamium album Witte dovenetel - 

Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand - 

Lolium multiflorum Italiaans raaigras - 

Lolium perenne Engels raaigras - 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie - 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver - 

Lycopus europaeus Wolfspoot - 

Lysimachia vulgaris Grote wederik - 

Medicago lupulina Hopklaver - 

Melilotus altissimus Goudgele honingklaver - 

Melilotus species Honingklaver (G) - 

Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje - 

Oenothera parviflora Kleine teunisbloem s.l. - 

Oxalis fontana Stijve klaverzuring - 

Persicaria maculosa Perzikkruid - 

Phragmites australis Riet - 

Plantago lanceolata Smalle weegbree - 

Plantago major Grote weegbree - 
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Vervolg bestand 3a 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Abundantie 
Kruidlaag   

Polygonum aviculare Gewoon varkensgras - 

Populus alba Witte abeel - 

Populus nigra cv. 'Italica’ Italiaanse populier - 

Populus x canescens Grauwe abeel - 

Potentilla indica Schijnaardbei - 

Potentilla reptans Vijfvingerkruid - 

Prunella vulgaris Gewone brunel - 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers - 

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes - 

Quercus robur Zomereik - 

Quercus rubra Amerikaanse eik - 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem - 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem - 

Ribes uva-crispa Kruisbes - 

Rorippa nasturtium-aquaticum Witte waterkers - 

Rubus caesius Dauwbraam - 

Rubus fruticosus Gewone braam - 

Rumex obtusifolius Ridderzuring - 

Sambucus nigra Gewone vlier - 

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid - 

Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. - 

Silene dioica Dagkoekoeksbloem - 

Solanum dulcamara Bitterzoet - 

Sonchus asper Gekroesde melkdistel - 

Sonchus oleraceus Gewone melkdistel - 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes - 

Stachys sylvatica Bosandoorn - 

Symphytum officinale Gewone smeerwortel - 

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid - 

Taraxacum species Paardenbloem (G) - 

Trifolium arvense Hazenpootje - 

Trifolium dubium Kleine klaver - 

Trifolium pratense Rode klaver - 

Trifolium repens Witte klaver - 

Tussilago farfara Klein hoefblad - 

Urtica dioica Grote brandnetel - 

Verbascum thapsus Koningskaars - 

Veronica persica Grote ereprijs  

Veronica serpyllifolia Tijmereprijs - 

Vinca minor Kleine maagdenpalm - 

Vicia species Wikke (G) - 

Vicia villosa Bonte wikke  
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Vervolg bestand 3a 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Abundantie 

Struiklaag   

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn - 

Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje - 

Betula pendula Ruwe berk - 

Chamaciparis pisifera Japanse cypres - 

Cornus alba Witte kornoelje - 

Cornus species Kornoelje (G) - 

Corylus avellana  Hazelaar - 

Crataegus species Meidoorn (G) - 

Cytisus scoparius Brem - 

Fagus sylvatica Beuk - 

Fallopia japonica Japanse duizendknoop - 

Forsythia species Forsythia (G) - 

Fraxinus excelsior Gewone es - 

Ilex aquifolium Hulst - 

Laurus nobilis Laurier - 

Ligustrum ovalifolium Haagliguster - 

Populus x canescens Grauwe abeel - 

Prunus avium Zoete kers - 

Prunus laurocerasus Laurierkers - 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers - 

Pyracantha spec. Vuurdoorn (G) - 

Quercus robur Zomereik - 

Quercus rubra Amerikaanse eik - 

Rhododendron ponticum Pontische rododendron - 

Robinia pseudoacacia Robinia - 

Rosa rubiginosa   Egelantier - 

Salix caprea Boswilg - 

Salix x capreola Geoorde x boswilg - 

Salix x multinervis Geoorde wilg x Grauwe wilg - 

Sambucus nigra Gewone vlier - 

Sambucus nigra var Laciniata Peterselievlier - 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes - 

Symphoricarpos albus Sneeuwbes - 

Syringa vulgaris Gewone sering - 

Thuja occidentalis Westerse levensboom - 

Viburnum opulus Gelderse roos - 
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Vervolg bestand 3a 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Abundantie 

Boomlaag   

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn - 

Alnus glutinosa Zwarte els - 

Betula pendula Ruwe berk - 

Carpinus betulus Haagbeuk - 

Castanea sativa Tamme kastanje - 

Corylus avellana (krul) Krulhazelaar - 

Crataegus species Meidoorn (G) - 

Fagus sylvatica Beuk - 

Fraxinus excelsior Gewone es - 

Ilex aquifolium Hulst - 

Malus species Appel (G) - 

Picea abies Fijnspar - 

Picea omorika Servische spar - 

Pinus sylvestris Grove den - 

Platanus species Plataan (G) - 

Populus nigra cv. 'Italica’ Italiaanse populier - 

Populus tremula Ratelpopulier - 

Prunus avium Zoete kers - 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers - 

Quercus robur Zomereik - 

Quercus rubra Amerikaanse eik - 

Rhamnus frangula Vuilboom - 

Robinia pseudoacaci Robinia - 

Salix alba x fragilis Bindwilg - 

Salix alba Schietwilg - 

Sambucus nigra Gewone vlier - 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes - 

Tilia platyphyllos Zomerlinde - 

Tilia x vulgaris Hollandse linde - 
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  Bestand 3b (Tansley)                                                                                                  36 soorten 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Abundantie 

Kruidlaag   

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn - 

Ajuga reptans Kruipend zenegroen - 

Ceratophyllum demersum Grof hoornblad - 

Cirsium oleraceum Moesdistel - 

Corylus avellana Hazelaar - 

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn - 

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren - 

Echinochloa crus-galli Hanenpoot - 

Elodea canadensis Brede waterpest - 

Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik - 

Fagus sylvatica Beuk - 

Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem - 

Iris pseudacorus Gele lis - 

Juncus bufonius Greppelrus - 

Juncus effusus Pitrus - 

Lemna minor Klein kroos - 

Lycopus europaeus Wolfspoot - 

Lysimachia vulgaris Grote wederik - 

Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje - 

Nuphar lutea Gele plomp - 

Persicaria amphibia Veenwortel - 

Phragmites australis Riet - 

Polygonum aviculare Gewoon varkensgras - 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers - 

Quercus robur Zomereik - 

Riccia fluitans Watervorkje - 

Robinia pseudoacaci Robinia - 

Rubus fruticosus Gewone braam - 

Rumex acetosella Schapenzuring - 

Rumex hydrolapathum Waterzuring - 

Rumex obtusifolius Ridderzuring - 

Scirpus sylvaticus Bosbies - 

Taraxacum specie Paardenbloem (G) - 

   

Boomlaag   

Betula pendula Ruwe berk - 

Quercus robur Zomereik - 

Salix x multinervis Geoorde wilg x Grauwe wilg  
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9.4 Bijlage 4: Samenvatting per bestand van de vegetatieopnames 

 
  Opnamedatum: 29/8/2012     

            
  Omschrijving:      

                   
  

OPNAME 1a-pv1 Hemiksem 
   

Analysegegevens:   

          Type: Bostypegroepen (10)   

          Analysedatum: 13/2/2013  

 
 
 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

          

Bostypenaam Bostype Score 
Esdoornen-Abelenbos A 0,016 
Wilgenvloedbos B 0,019 
Elzenbroekbos C 0,036 
Essen-Elzenbos D 0,059 
Iepen-Essenbos E 0,018 
Esdoornen-Essenbos F 0,018 
Essen-Eikenbos G 0,024 
Eiken-Beukenbos H 0,031 
Dennen-Eikenbos I 0,085 
Berken-Elzenbos J 0,028 
                   

  Opnamedatum: 29/8/2012     
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  Omschrijving:      

                   
 OPNAME 2a-pv1 Hemiksem     

Analysegegevens:   

          Type: Bostypegroepen (10)   

          Analysedatum: 13/2/2013  

 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

          

Bostypenaam Bostype Score 
Esdoornen-Abelenbos A 0,036 
Elzenbroekbos C 0,011 
Essen-Elzenbos D 0,024 
Iepen-Essenbos E 0,024 
Esdoornen-Essenbos F 0,053 
Essen-Eikenbos G 0,043 
Eiken-Beukenbos H 0,066 
Dennen-Eikenbos I 0,212 
Berken-Elzenbos J 0,071 

 

 
                   

  Opnamedatum: 5/9/2012     
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  Omschrijving:      

                   
 OPNAME 2a-pv2 Hemiksem     

Analysegegevens:   

          Type: Bostypegroepen (10)   

          Analysedatum: 13/2/2013  

 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

          

Bostypenaam Bostype Score 
Esdoornen-Abelenbos A 0,012 
Wilgenvloedbos B 0,095 
Elzenbroekbos C 0,035 
Essen-Elzenbos D 0,047 
Iepen-Essenbos E 0,014 
Esdoornen-Essenbos  F 0,009 
Essen-Eikenbos G 0,027 
Eiken-Beukenbos H 0,037 
Dennen-Eikenbos I 0,042 
Berken-Elzenbos J 0,032 
  Opnamedatum: 16/8/2012     

            
  Omschrijving:      

                   
 OPNAME 2c Hemiksem (2c1+2c3)     

Analysegegevens:   
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          Type: Bostypegroepen (10)   

          Analysedatum: 13/2/2013  

 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

          

Bostypenaam Bostype Score 
Esdoornen-Abelenbos A 0,085 
Wilgenvloedbos B 0,112 
Elzenbroekbos C 0,062 
Essen-Elzenbos D 0,149 
Iepen-Essenbos E 0,078 
Esdoornen-Essenbos F 0,088 
Essen-Eikenbos G 0,08 
Eiken-Beukenbos H 0,058 
Dennen-Eikenbos I 0,116 
Berken-Elzenbos J 0,074 
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9.5 Bijlage 5: Oplijsting van alle soorten binnen het park en Rode Lijst 
status 

 

 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode lijst 
categorie 

Oud-bossoort en 
bestandsnummers 

1 Acer campestre Spaanse aak -  

2 Acer negundo Vederesdoorn nvt  

3 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn nvt  

4 Achillea millefolium Gewoon duizendblad -  
5 Aegopodium podagraria Zevenblad -  

6 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje -  

7 Agrimonia procera Welriekende agrimonie Zeldzaam  

8 Agrostis capillaris Gewoon struisgras -  

9 Agrostis gigantea Hoog struisgras -  

10 Ajuga reptans Kruipend zenegroen -  

11 Alchemilla mollis Fraaie vrouwenmantel nvt  

12 Alliaria petiolata Look-zonder-look -  

13 Alnus glutinosa Zwarte els -  

14 Anagallis arvensis Guichelheil -  

15 Anthriscus sylvestris Fluitenkruid -  

16 Arctium lappa Grote klit -  

17 Arctium minus Kleine klit -  

18 Arrhenatherum elatius Glanshaver -  

19 Artemisia vulgaris Bijvoet -  

20 Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel Zeldzaam  

21 Athyrium filix-femina Wijfjesvaren - X (1b+3a) 

22 Atriplex hortensis Tuinmelde nvt  

23 Atriplex patula Uitstaande melde -  

24 Bellis perennis Madeliefje -  

25 Bergenia cordifolia Schoenlappersplant nvt  

26 Betula pendula Ruwe berk -  

27 Bidens frondosa Zwart tandzaad nvt  

28 Bromus sterilis IJle dravik -  

29 Brunnera macrophylla Kaukasisch vergeet-mij-nietje nvt  

30 Buddleja davidii Vlinderstruik nvt  

31 Calamagrostis epigejos Duinriet -  

32 Callitriche platycarpa Gewoon sterrenkroos -  

33 Calystegia sepium Haagwinde -  

34 Cannabis sativa Hennep -  

35 Capsella bursa-pastoris Gewoon herderstasje -  

36 Carex hirta Ruige zegge -  

37 Carex pseudocyperus Hoge cyperzegge -  

38 Carex remota IJle zegge - X (1b) 

39 Carpinus betulus  Haagbeuk -  

40 Castanea sativa Tamme kastanje -  

41 Catalpa species Trompetboom (G) nvt  
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 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode lijst 
categorie 

Oud-bossoort en 
bestandsnummers 

42 Centaurea jacea Knoopkruid -  

43 Cerastium fontanum Gewone en Glanzende 
hoornbloem 

-  

44 Ceratophyllum demersum Grof hoornblad -  

45 Chamaciparis pisifera Japanse cypres nvt  

46 Chamerion angustifolium Wilgenroosje -  

47 Chelidonium majus Stinkende gouwe -  

48 Cirsium arvense Akkerdistel -  

49 Cirsium oleraceum Moesdistel -  

50 Cirsium vulgare Speerdistel -  

51 Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn -  

52 Conyza canadensis Canadese fijnstraal nvt  

53 Cornus alba Witte kornoelje nvt  

54 Cornus australis  nvt  

55 Cornus sanguinea Rode cornus -  

56 Coronopus didymus Kleine varkenskers nvt  

57 Corylus avellana Hazelaar -  

58 Corylus avellana (krul) Krulhazelaar -  

59 Cotoneaster dielsianus Cotoneastersoort nvt  

60 Cotoneaster hjelmqvistii Cotoneastersoort nvt  

61 Cotoneaster rehderi  Cotoneastersoort nvt  

62 Cynodon dactylon  Handjesgras nvt  

63 Cytisus scoparius Brem -  

64 Dactylis glomerata Kropaar -  

65 Dactylorhiza maculata Bosorchis Kwetsbaar  

66 Daucus carota Peen -  

67 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren -  

68 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren -  

69 Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren -  

70 Echinochloa crus-galli Hanenpoot nvt  

71 Elodea canadensis Brede waterpest nvt  

72 Elymus repens Kweek -  

73 Epilobium ciliatum Beklierde basterdwederik nvt  

74 Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje -  

75 Epilobium montanum Bergbasterdwederik -  

76 Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik -  

77 Epilobium species Basterdwederik (G) nvt  

78 Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik -  

79 Epipactis helleborine Brede wespenorchis -  

80 Equisetum arvense Heermoes -  

81 Equisetum palustre Lidrus -  

82 Equisetum telmateia Reuzenpaardenstaart -  

83 Euonymus fortunei (tuinvariant) Kardinaalsmuts (sierstruik) nvt  

84 Euonymus japonicus  nvt  

85 Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid -  
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 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode lijst 
categorie 

Oud-bossoort en 
bestandsnummers 

86 Fagus sylvatica Beuk -  

87 Fallopia baldschuanica Witte bruidssluier nvt  

88 Fallopia convolvulus Zwaluwtong -  

89 Fallopia Japonica Japanse duizendknoop nvt  

90 Festuca ovina  Genaald schapengras -  

91 Festuca rubra Rood zwenkgras s.s -  

92 Forsythia species Chinees klokje (G) nvt  

93 Fragaria tuinvariant Aardbei nvt  

94 Fraxinus excelsior Gewone es -  

95 Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel -  

96 Galinsoga quadriradiata Harig knopkruid nvt  

97 Galium aparine Kleefkruid -  

98 Geranium molle Zachte ooievaarsbek -  

99 Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek nvt  

100 Geranium robertianum Robertskruid -  

101 Geum urbanum Geel nagelkruid -  
102 Glechoma hederacea Hondsdraf -  

103 Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem -  

104 Hedera helix Klimop - X (2c2+2c3) 

105 Hedera Hibernica Ierse klimop nvt  

106 Hedera species Klimop (G) nvt  

107 Hedera(Colchica arborescens) Struikklimopsoort nvt  

108 Heracleum sphondylium Gewone berenklauw -  

109 Hieracium laevigatum Stijf havikskruid -  

110 Hieracium umbellatum Schermhavikskruid -  

112 Holcus lanatus Gestreepte witbol -  

113 Holcus mollis Gladde witbol - X (2a3) 

114 Hosta species Hostasoort met witte rand nvt  

115 Humulus lupulus Hop -  

116 Hypericum perforatum Sint-Janskruid -  

117 Hypochaeris radicata  Gewoon biggenkruid -  

118 Ilex aquifolium Hulst -  

119 Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien nvt  

120 Iris pseudacorus Gele lis -  

121 Juglans regia Okkernoot nvt  

122 Juncus articulatus Zomprus -  

123 Juncus bufonius Greppelrus -  

124 Juncus effusus Pitrus -  

125 Juncus tenuis Tengere rus nvt  

126 Laburnum species Gouden regen (G) nvt  

127 Lactuca serriola Kompassla -  

128 Lamiastrum galeobdolon Bonte gele dovenetel nvt  

129 Lamium album Witte dovenetel -  

130 Lamium purpureum Paarse dovenetel s.s. -  
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 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode lijst 
categorie 

Oud-bossoort en 
bestandsnummers 

131 Laurus nobilis Laurier nvt  

132 Lemna minor Klein kroos -  

133 Leontodon autumnalis  Vertakte leeuwentand -  

134 Ligustrum ovalifolium Haagliguster nvt  

135 Ligustrum vulgare Wilde liguster -  

136 Linaria vulgaris Vlasbekje -  

137 Lolium multiflorum Italiaans raaigras nvt  

138 Lolium perenne Engels raaigras nvt  

139 Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie - X (3a) 

140 Lotus pedunculatus Moerasrolklaver -  

141 Lunaria annua Tuinjudaspenning nvt  

142 Luzula pilosa Ruige veldbies - X (2c4) 

143 Lycopus europaeus Wolfspoot -  

144 Lysimachia nummularia Penningkruid -  

145 Lysimachia vulgaris Grote wederik -  

146 Lythrum salicaria Grote kattenstaart -  

147 Matricaria recutita Echte kamille nvt  

148 Malus species Appel (G) -  

149 Malva sylvestris Groot kaasjeskruid -  

150 Medicago lupulina Hopklaver -  

151 Melilotus altissimus Goudgele honingklaver -  

152 Melilotus species Honingklaver (G) -  

153 Mentha aquatica Watermunt -  

154 Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje -  

155 Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje -  

156 Myosotis sylvatica Bosvergeet-mij-nietje -  

157 Nuphar lutea Gele plomp -  

158 Oenothera parviflora Kleine teunisbloem s.l. nvt  

159 Oxalis fontana Stijve klaverzuring nvt  

160 Parthenocissus species Wilde wingerd (G) nvt  

161 Persicaria amphibia Veenwortel -  

162 Persicaria maculosa Perzikkruid -  

163 Petasites hybridus Groot hoefblad -  

164 Phalaris arundinacea Rietgras -  

165 Philadelphus coronarius Welriekende jasmijn nvt  

166 Phragmites australis Riet -  

167 Picea abies Fijnspar nvt  

168 Picea omorika Servische spar nvt  

169 Pinus sylvestris Grove den -  

170 Plantago lanceolata Smalle weegbree -  

171 Plantago major  Grote weegbree -  

172 Platanus species Plataan (G) nvt  

173 Poa annua Straatgras   

174 Polygonum aviculare Gewoon varkensgras -  
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 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode lijst 
categorie 

Oud-bossoort en 
bestandsnummers 

175 Populus alba Witte abeel nvt  

176 Populus nigra cv. 'Italica’ Italiaanse populier nvt  

177 Populus tremula Ratelpopulier -  

178 Populus x canadensis Canadapopulier nvt  

179 Populus x canescens Grauwe abeel nvt  

180 Potentilla anserina Zilverschoon -  

181 Potentilla indica Schijnaardbei nvt  

182 Potentilla reptans Vijfvingerkruid -  

183 Prunella vulgaris  Gewone brunel -  

184 Prunus avium Zoete kers -  

185 Prunus cerasifera Kerspruim nvt  

186 Prunus laurocerasus Laurierkers nvt  

187 Prunus padus Vogelkers -  

188 Prunus serotina Amerikaanse vogelkers nvt  

189 Prunus species Pruim (G) nvt  

190 Pseudotsuga menziesii Douglasspar nvt  

191 Pulicaria dysenterica Heelblaadjes -  

192 Pyracantha species Vuurdoorn (G) nvt  

193 Pyrus species Peer (G) nvt  

194 Quercus robur Zomereik -  

195 Quercus rubra Amerikaanse eik nvt  

196 Ranunculus acris  Scherpe boterbloem -  

197 Ranunculus repens Kruipende boterbloem -  

198 Rhamnus frangula vuilboom -  

199 Rhododendron ponticum Pontische rododendron nvt  

200 Rhus typhina dissecta Fluweelboom nvt  

201 Ribes nigrum Zwarte bes -  

202 Ribes rubrum Aalbes -  

203 Ribes uva-crispa Kruisbes -  

204 Robinia pseudoacacia Robinia nvt  

205 Riccia fluitans Watervorkje nvt  

206 Rorippa nasturtium-aquaticum Witte waterkers Achteruitgaand  

207 Rosa canina Hondsroos -  

208 Rosa rubiginosa  Egelantier -  

209 Rosa rugosa Rimpelroos nvt  

210 Rosa species (tuinvariant) Tuinroos nvt  

211 Rubus caesius Dauwbraam -  

212 Rubus fruticosus Gewone braam -  

213 Rumex acetosa  Veldzuring -  

214 Rumex conglomeratus Kluwenzuring -  

215 Rumex obtusifolius Ridderzuring -  

216 Salix alba Schietwilg -  

217 Salix alba x fragilis Bindwilg -  

218 Salix caprea Boswilg -  
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 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode lijst 
categorie 

Oud-bossoort en 
bestandsnummers 

219 Salix species Kronkelwilg nvt  

220 Salix cinerea Grauwe en Rossige wilg -  

221 Salix x capreola Geoorde x boswilg -  

222 Salix x multinervis Geoorde wilg x Grauwe wilg -  

223 Salix x rubens Schietwilg x kraakwilg -  

224 Sambucus nigra Gewone vlier -  

225 Sambucus nigra var Laciniata Peterselievlier -  

226 Scilla non-scripta hispacina Spaanse hyacinth nvt  

227 Scirpus sylvaticus Bosbies -  

228 Scrophularia nodosa Knopig helmkruid -  

229 Sempervivum tectorum Huislook nvt  

230 Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. -  

231 Silene dioica Dagkoekoeksbloem -  

232 Sisymbrium officinale Gewone raket -  

233 Solanum dulcamara Bitterzoet -  

234 Sonchus asper Gekroesde melkdistel -  

235 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes -  

236 Spirea japonica species Spierstruik nvt  

237 Spirea Vanhoutei  nvt  

238 Stachys sylvatica Bosandoorn -  

239 Symphoricarpos albus Sneeuwbes nvt  

240 Symphytum officinale Gewone smeerwortel -  

241 Syringa species Sering (G) nvt  

242 Tanacetum vulgare Boerenwormkruid -  

243 Taraxacum species Paardenbloem (G) -  

244 Taxus baccata Taxus -  

245 Thuja occidentalis Westerse levensboom nvt  

246 Tilia platyphyllos Zomerlinde -  

247 Tilia x vulgaris Hollandse linde nvt  

248 Trifolium arvense Hazenpootje -  

249 Trifolium dubium Kleine klaver -  

250 Trifolium pratense Rode klaver -  

251 Trifolium repens  Witte klaver -  

252 Tussilago farfara Klein hoefblad -  

253 Typha latifolia Grote lisdodde -  

254 Urtica dioica Grote brandnetel -  

255 Valeriana officinalis Echte valeriaan -  

256 Verbascum thapsus Koningskaars -  

257 Veronica persica Grote ereprijs nvt  

258 Veronica serpyllifolia Tijmereprijs -  

259 Viburnum lantana Wollige sneeuwbal Zeldzaam  

260 Viburnum opulus Gelderse roos -  

261 Vicia hirsuta Ringelwikke -  

262 Vicia villosa Bonte wikke nvt  
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 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode lijst 
categorie 

Oud-bossoort en 
bestandsnummers 

263 Vinca minor Kleine maagdenpalm  X (2a+3a) 

264 Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje - X (2a) 

265 Weigelia species Weigelia (G) nvt  

266 ? Conifeer 1 nvt  

267 ? Conifeer 2 nvt  
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9.6 Bijlage 6: Kruistabel van niet inheemse planten en invasieve exoten 
Onderstaand vind je een lijst mat alle aanwezige niet-inheemse soorten. Het is een opsomming van alle soorten die van nature niet voorkomen in Vlaanderen. 
Binnen deze lijst zijn de probleemsoorten weergegeven. 
 
Als probleemsoorten beschouwen we alle al dan niet aangeplante soorten die in Vlaanderen zijn ingeburgerd en een invasief gedrag vertonen. Een soort 
vertoont een invasief gedrag indien ze zich agressief verjongt, al dan niet tegenover gewenste soorten en binnendringt in (half-)natuurlijke milieus en daardoor 
een dominante plaats inneemt.  
 
Een lijst van ingeburgerde plantensoorten met een invasief gedrag werd weerhouden door het Agentschap Natuur en Bos binnen het harmonisch park- en 
groenbeheer. De lijst is terug te vinden in het Vademecum Beheerplanning: Harmonisch park- en groenbeheer. Hoofdstuk C studie – biotiek (aangepast 
module). De lijst is opgesteld naar Verloove F., 2002: Ingeburgerde plantensoorten in Vlaanderen. 
 
Sinds 2010 is er ook een project opgestart rond invansieve soorten in België: AlterIAS (IAS staat voor Invasive Alien Species). Dit is een communicatieproject 
gericht op de voorlichting van de tuinbouwsector over de problematiek van invasieve planten. De geïnventariseerde planten werden eveneens getoetst aan de 
zwarte lijst van AlterIAS (negatieve impact bewezen). (http://www.alterias.be). 
In het project AlterIAS bestaat er naast de zwarte lijst ook een bewakingslijst. Deze lijst omvat soorten met een beperkte of onbekende milieu-impact. In 
sommige gevallen volstaan de beschikbare wetenschappelijke gegevens nog niet om de exacte impact van deze soorten te evalueren. Sommige soorten 
worden als zeer invasief beschouwd in onze buurlanden, maar lijken nog niet problematisch te zijn in België.  
 
Binnen onderstaande lijst zijn de gevaarlijke soorten als volgt gemarkeerd: 
 

Zwarte lijst AlterIAS  
Bewakingslijst AlterIAS  
Verloove F. (op te volgen of 
verwijderen) 

 

Nergens vermeld maar toch 
opvolgen 

 

 



Uitgebreid bosbeheerplan Callebeek-Terlocht 2014-2034 

Cel Natuur en Landschap - Studiedienst                                    170                                                                  juni 2014 

 Niet inheemse soort 1a 
(pv1) 1a 1b 2a 

(pv1) 
2a 

(pv2) 2a 2a2 2a3 2b20 2c1 2c2 2c3 2d 2e 3a 3b 

1 
Acer pseudoplatanus - 
Gewone esdoorn 

X  X X X 
 

  X X  X   X X 

2 Alchemilla mollis- 
Fraaie vrouwenmantel 

           X     

3 
Atriplex hortensis- 
Tuinmelde 

     
 

        X  

4 
Bergenia cordifolia- 
Schoenlappersplant 

     
 

     X     

5 
Brunnera macrophylla- 
Kaukasisch vergeet-mij-
nietje 

     
 

X          

6 
Buddleja davidii- 
Vlinderstruik      

 
  X X X X X    

7 
Catalpa species- 
Trompetboom (G) 

     
 

    X      

8 
Chamaciparis pisifera- 
Japanse cypres 

     
 

        X  

9 
Conyza canadensis- 
Canadese fijnstraal 

     
 

  X      X  

10 
Cornus alba- 
Witte kornoelje 

X   X  
 

     X   X  

11 Cornus australis      X           

12 
Coronopus didymus- 
Kleine varkenskers 

     
 

      X    

13 
Cotoneaster dielsianus- 
Cotoneastersoort 

   X  X           

14 
Cotoneaster hjelmqvistii- 
Cotoneastersoort 

     X           

15 
Cotoneaster rehderi- 
Cotoneastersoort 

   X  X           

16 
Cynodon dactylon- 
Handjesgras 

             X   

17 
Echinochloa crus-galli- 
Hanenpoot 

              X X 

18 
Elodea canadensis- 
Brede waterpest                X 

                                                      
20 Niet alle uitheemse soorten van dit bestand zijn in bovenstaande lijst opgenomen. Enkel de gevaarlijke zijn aan de lijst toegevoegd indien ze nog niet in een ander bestand voorkwamen. 
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 Niet inheemse soort 1a 
(pv1) 1a 1b 2a 

(pv1) 
2a 

(pv2) 2a 2a2 2a3 2b20 2c1 2c2 2c3 2d 2e 3a 3b 

19 
Epilobium ciliatum- 
Beklierde basterdwederik 

              X  

20 Euonymus japonicus      X           

21 
Fallopia baldschuanica- 
Witte bruidssluier 

     X           

22 
Fallopia Japonica- 
Japanse duizendknoop 

 X    X X     X X  X  

23 
Forsythia species- 
Chinees klokje (G) 

          X    X  

24 
Fragaria tuinvariant- 
Aardbei 

     X     X      

25 
Galinsoga quadriradiata- 
Harig knopkruid 

            X    

26 
Geranium pyrenaicum- 
Bermooievaarsbek      X           

27 
Hedera(Colchica 
arborescens)- 
Struikklimopsoort 

           X     

28 
Hosta species- 
Hostasoort met witte rand 

           X     

29 
Scilla non-scripta hispacina- 
Spaanse hyacinth 

 X     X          

30 
Impatiens glandulifera- 
Reuzenbalsemien 

              X  

31 
Juglans regia- 
Okkernoot 

              X  

32 
Juncus tenuis- 
Tengere rus 

  X           X X  

33 
Laburnum species- 
Gouden regen (G) 

          X      

34 
Lamiastrum galeobdolon- 
Bonte gele dovenetel  X     X          

35 
Laurus nobilis-  
Laurier 

              X  

36 
Lolium multiflorum- 
Italiaans raaigras               X  

37 
Lolium perenne- 
Engels raaigras 

             X X  

38 Lunaria annua-       X          
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 Niet inheemse soort 1a 
(pv1) 1a 1b 2a 

(pv1) 
2a 

(pv2) 2a 2a2 2a3 2b20 2c1 2c2 2c3 2d 2e 3a 3b 

Tuinjudaspenning 

39 
Matricaria recutita- 
Echte kamille 

     
 

      X    

40 
Oenothera parviflora- 
Kleine teunisbloem s.l. 

     
 

        X  

41 
Oxalis fontana- 
Stijve klaverzuring 

     
 

      X  X  

42 
Parthenocissus species- 
Wilde wingerd (G) 

     
 

X     X     

43 
Philadelphus coronarius- 
Welriekende jasmijn 

     
 

    X      

44 
Picea abies- 
Fijnspar 

     
 

  X X     X  

45 
Picea omorika- 
Servische spar 

     
 

  X      X  

46 
Platanus species- 
Plataan (G) 

     
 

  X      X  

47 
Populus alba- 
Witte abeel 

     
 

        X  

48 
Populus nigra cv. 'Italica’- 
Italiaanse populier 

     
 

        X  

49 
Populus x canadensis- 
Canadapopulier 

     
 

     X     

50 
Populus x canescens- 
Grauwe abeel 

   X  
 

        X  

51 
Potentilla indica- 
Schijnaardbei 

     
 

        X  

52 
Prunus cerasifera- 
Kerspruim 

     
 

   X X      

53 
Prunus laurocerasus- 
Laurierkers 

     
 

   X X    X  

54 
Prunus serotina- 
Amerikaanse vogelkers 

X   X  
 

    X    X X 

55 
Pseudotsuga menziesii- 
Douglasspar 

     
 

     X     

56 
Pyracantha species- 
Vuurdoorn (G) 

     X         X  

57 
Quercus rubra- 
Amerikaanse eik 

X   X   X        X  
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 Niet inheemse soort 1a 
(pv1) 1a 1b 2a 

(pv1) 
2a 

(pv2) 2a 2a2 2a3 2b20 2c1 2c2 2c3 2d 2e 3a 3b 

58 
Rhododendron ponticum- 
Pontische rododendron 

              X  

59 
Robinia pseudoacacia- 
Robinia 

              X X 

60 
Riccia fluitans- 
Watervorkje 

               X 

61 
Rosa rugosa- 
Rimpelroos 

       X  X       

62 
Salix species- 
Kronkelwilg 

          X      

63 
Sempervivum tectorum- 
Huislook 

     X           

64 Spirea Vanhoutei  X               

65 
Symphoricarpos albus- 
Sneeuwbes 

              X  

66 
Syringa species- 
Sering (G) 

        X X  X   X  

67 
Thuja occidentalis- 
Westerse levensboom 

              X  

68 
Tilia x vulgaris- 
Hollandse linde 

   X       X    X  

69 
Veronica persica- 
Tijmereprijs 

              X  

70 
Vicia villosa- 
Bonte wikke 

          X    X  

71 
Weigelia species- 
Weigelia (G) 

        X  X      

72 2 coniferensoorten            X     

73 
Rhus typhina dissecta- 
Fluweelboom 

        X        

74 
Acer negundo- 
Vederesdoorn 

        X        

75 
Hedera Hibernica- 
Ierse klimop 

        X        
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9.7 Bijlage 7: Streekeigen bomen en struiken Hemiksem 
Deze lijst is afkomstig van de “Plant-Wijzer” van de Provincie Antwerpen (2009). Het betreft een 
brochure met plantadvies voor bomen en struiken binnen de provincie Antwerpen. Hemiksem 
behoort tot de geografische regio “Brabants District West”. Hierbinnen heersen uniforme 
ecologische groeicondities waaraan de autochtone bomen en struiken aangepast zijn. Bij het 
bestuderen van de lijst is er keuze tussen 16 soorten bomen en 6 soorten struiken die streekeigen 
zijn. 
 

Boomsoorten: 

- Zwarte els (Alnus glutinosa) 

- Ruwe berk (Betula pendula) 

- Haagbeuk (Carpinus betulus) 

- Beuk (Fagus Sylvatica) 

- Gewone es (Fraxinus excelsior) 

- Ratelpopulier (Populus tremula) 

- Europese vogelkers (Prunus padus) 

- Zomereik (Quercus robur) 

- Sporkehout of vuilboom (Rhamnus frangula) 

- Schietwilg (Salix alba) 

- Geoorde wilg (Salix aurita) 

- Boswilg (Salix caprea) 

- Grauwe wilg (Salix cinerea) 

- Kraakwilg (Salix fragilis) 

- Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) 

- Gladde iep (Ulmus minor) 

 

Struiksoorten: 

- Rode kornoelje (Cornus sanguinea) 

- Hazelaar (Corylus avellanan) 

- Eénstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) 

- Sleedoorn (Prunus spinosa) 

- Hondsroos (Rosa canina) 

- Gelderse roos (Viburnum opulus) 
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9.8 Bijlage 8: Lijst van aanbevolen herkomsten van inheemse boom- en 

struiksoorten 
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9.9 Bijlage 9 : Kwaliteit aan te kopen plantgoed 
 
Het aan te kopen plantgoed moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Deze eisen variëren naargelang 
de standplaats en het gewenste eindbeeld. Er wordt gekeken naar de herkomst, de soort- en rasechtheid, 
de ent/onderstamcombinatie, de entplaats, de vorm van bovengrondse delen en het wortelstel, de conditie 
en de gezondheid.  
 
Kwaliteitseisen voor bosgoed zijn: 

- Plantmateriaal van eerste kwaliteit 
- Soortecht 
- goed gekweekt, op tijd verplant en ruim gerooid 
- op natuurlijke wijze afgerijpt (hout van eenjarige twijgen is volledig uitgerijpt) 
- onbeschadigd (geen verwondingen zichtbaar) 
- ziektevrij, zonder ongedierte en zonder schimmels 
- Wortelgestel is in verhouding tot het bovengrondse gedeelte en overvloedig en geregeld 

met haarwortels bezet. De wortels zijn perfect gespreid en gezond en vertonen geen 
tekenen van eenpiraal- of knotvormige structuur. 

- Kluit is verpakt in zuivere jute of een gelijkaardig volledig verteerbaar materiaal of in een 
container. 

- Voor levering van planten in container is de container in verhouding met de bovengrondse 
delen van de plant. Het recipiënt is uit kunststof of uit een doorwortelbaar, afbreekbaar 
materiaal, dat evenwel samenhangend moet blijven tot na de aanplanting. De plant is in 
de container opgekweekt gedurende minimum het laatste volledige groeiseizoen voor de 
levering en niet langer dan 2 groeiseizoenen in dezelfde container. Het substraat in de 
container is volledig doorworteld zonder dat er zich ronddraaiende wortels hebben 
ontwikkeld of dat er zich wortels buiten de container hebben ontwikkeld. De kluit in de 
container mag geen krimpranden vertonen; 

 
Neem deze voorwaarden op in de aanbesteding van het aan te kopen plantgoed. 
Kies in de mate van het mogelijke inheemse soorten, het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) 
heeft een lijst opgesteld met de aanbevolen herkomsten van inheemse boom- en struiksoorten (zie Bijlage 
8: Lijst van aanbevolen herkomsten van inheemse boom- en struiksoorten voor meer details). 
 
Maak tevens duidelijke afspraken met de leverancier over de leverings- en transportvoorwaarden. 
Controle bij levering is heel belangrijk. 
 
Voor het bosplantsoen wordt plantgoed van 3 jaar met maat 80/100 gebruikt. Deze hebben meer kans om 
uit te groeien tot mooie gezonde bomen.  
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9.10 Bijlage 10: Bestrijding Amerikaanse vogelkers 

 

Inleiding 
Amerikaanse vogelkers is in Vlaanderen een invasieve soort. Een invasieve soort wordt 
gedefinieerd als een uitheemse soort (exoot) die zich massaal verbreidt of kan verbreiden in 
zijn nieuwe omgeving en zodoende een bedreiging kan vormen, hetzij voor het vermogen 
van het natuurlijk milieu om in menselijke behoeften te voorzien, hetzij voor de inheemse 
biodiversiteit. Het uiteindelijk (theoretische) doel van het exotenbeleid in Vlaanderen is de 
uitroeiing van de invasieve soorten. Voor de reeds in het wild gevestigde invasieve soorten 
is deze doelstelling niet haalbaar. In deze gevallen wordt gestreefd naar de controle van de 
populatie. Het doel van deze controle is de reductie van de densiteit en de verspreiding van 
de invasieve soort zodat de impact op lange termijn binnen een aanvaardbare grens wordt 
gehouden. 
 
Het Vlaamse bosbeleid inzake Amerikaanse vogelkers 
Het Vlaamse bosbeleid stelt zich tot doel de overheersing van Amerikaanse vogelkers op 
grote schaal te doorbreken en haar aanwezigheid terug te brengen tot een aanvaardbaar of 
controleerbaar niveau. De problematiek van Amerikaanse vogelkers ligt immers niet zozeer 
op het vlak van de soort als wel op de manier waarop ze in onze bossen voorkomt 
(overheersing in de struiklaag). Ervaring uit het buitenland leert ons dat bestrijding van 
Amerikaanse vogelkers niet als doel op zich beschouwd mag worden. Het heeft geen enkele 
zin de soort te verwijderen als de gunstige omstandigheden waaronder ze zich kan vestigen 
op lange termijn blijven bestaan. Dit zijn o.a. de aanwezigheid van zaadkernen in de 
omgeving, het grootschalige bosbeheer gericht op homogeniteit maar vooral het gebrek aan 
voldoende zaadbomen van inheemse boomsoorten. Bestrijding van Amerikaanse vogelkers 
moet daarom gezien worden in het licht van bosomvorming op middellange termijn. 
Bosomvorming moet leiden tot gemengde en stabiele bossen van voornamelijk inheemse 
soorten waar Amerikaanse vogelkers uiteindelijk een ondergeschikte rol krijgt toebedeeld. 
 
Dit betekent echter niet dat bossen die nog niet rijp zijn voor omvorming niet aangepakt 
zouden mogen worden. Zij vormen immers potentiële zaadkernen die aanliggende 
Amerikaanse vogelkersarme bossen kunnen bedreigen. Het is daarom noodzakelijk dat de 
bestrijding kan plaatsvinden over een zo groot mogelijke, aaneengesloten oppervlakte. 
 
Als een bos eenmaal gezuiverd is van Amerikaanse vogelkers, kost het, mits het regelmatig 
gecontroleerd wordt, nog maar weinig moeite deze toestand te behouden. 
 
Soortbeschrijving 
De Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) is een loofboomsoort die van nature voorkomt 
in Noord-Amerika. In Europa werd hij oorspronkelijk ingevoerd als sierplant, daarna werd hij 
aangeplant in bossen voor zijn bodemverbeterende eigenschappen. De soort stelt weinig 
eisen aan zijn standplaats, maar komt in Vlaanderen zelden voor op zeer natte gronden. 
Amerikaanse vogelkers vormt een bedreiging voor inheemse boomsoorten omdat hij een dik 
scherm vormt in de ondergroei van bossen en zo elke vorm van natuurlijke verjonging 
verhindert.  
 
Bestrijdingsmethodes 
 
Mechanische bestrijding 
Bij kappen  van Amerikaanse vogelkers worden de bomen juist boven de grond afgezet. 
Kappen heeft als grote nadeel dat de boom niet afsterft, maar opnieuw uitloopt. Deze 
methode is daarom alleen geschikt om de soort enigszins onder controle te houden. De 
kapcyclus is best ongeveer vier jaar, omdat op die leeftijd de soort zaad begint te vormen. 
Ondanks deze behandeling zal Amerikaanse vogelkers op veel plekken na verloop van tijd 
toch in aantal toenemen en de neiging hebben om te gaan domineren. Bovendien bestaat 
het gevaar dat de struiken grote wortelstelsels met veel reservevoedsel kunnen opbouwen, 
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wat het bestrijden nog moeilijker maakt. De kans dat de struiken volledig ‘uitgeput’ raken als 
het afzetten voldoende intensief gebeurt, is dan ook klein. Het is daarom efficiënter niet vlak 
boven de grond af te zetten maar op borsthoogte. De struik moet dan meer energie 
verbruiken om opnieuw uit te lopen.  
 
Rooien  van Amerikaanse vogelkers slaat op de volledige verwijdering van de plant inclusief 
het wortelstelsel. Manueel rooien is alleen mogelijk bij zaailingen en jonge bomen van 
maximum twee jaar oud (1-2 meter hoog). Voor dergelijke kleine bomen geniet deze 
methode de voorkeur. Nadelen aan deze methode is dat ze erg arbeidsintensief is en een 
regelmatige behandeling vergt om effectief te zijn. Ook kunnen jonge boompjes eventueel 
afbreken waardoor het wortelstelsel intact blijft. Grotere bomen (diameter 5-10 cm) kunnen 
met tractor of paard uitgetrokken worden, maar de kosten hiervan zijn erg hoog. Ook heeft 
dit als nadeel dat de bodem verstoord wordt, waardoor kieming van zaden begunstigd wordt. 
 
Bij het ringen  van Amerikaanse vogelkers wordt de bast rondom de stam over een breedte 
van gemiddeld 20 cm verwijderd. Dit gebeurt het best in de lente of zomer, op borsthoogte 
en met behulp van een schaafmes. Alle groene delen van de boom moeten zich boven de 
geringde band bevinden. Als reactie zal de boom nieuw weefsel vormen dat de geringde 
band zal overgroeien en nieuwe scheuten vormen onder deze band. Het is daarom 
noodzakelijk de geringde bomen nadien te controleren op overgroeiingen of scheuten. Om 
de arbeidskosten te beperken wordt deze nabehandeling slechts eenmaal uitgevoerd. In die 
zin is ringen ook maar verantwoord bij bomen met diameter vanaf 5 à 7 cm. Een mogelijk 
nadeel is dat de geringde bomen als staand dood hout achterblijven in het bos, wat kan 
leiden tot onveilige situaties. Anderzijds hebben staande dode bomen een hoge ecologische 
waarde. Ringen geeft niet altijd even goede resultaten.  
 
Chemische bestrijding 
Het gangbare herbicide in de bosbouw is glyfosaat (merknaam Roundup). Roundup is een 
niet-selectief herbicide. Het middel wordt voornamelijk opgenomen door de bladeren en naar 
de ondergrondse delen getransporteerd. Overmatig gebruik moet vermeden worden omwille 
van de milieuverstorende eigenschappen. Door zijn snelle afbraak in de bodem en de 
geringe uitspoeling naar het grondwater is het echter één van de minder milieuonvriendelijke 
herbiciden. Het middel is erg effectief en redelijk goedkoop. Aan het bestrijdingsmiddel wordt 
meestal een kleurstof toegevoegd zodat duidelijk is welke bomen reeds behandeld zijn. 
Glyfosaat mag niet gebruikt worden bij vorst of regenweer. 
 
Chemische bestrijding gaat meestal gepaard met een voorafgaande mechanische 
bestrijding. Naast een eerste hoofdbehandeling volgt meestal nog twee jaar een 
nabehandeling. De hoofdbehandeling gebeurt best in de lente of zomer. De stamomtrek van 
de boom bepaalt welke methode het meest aangewezen is.  
 
Voor bomen met een stamomtrek van meer dan 20 cm op borsthoogte wordt best de hak- en 
spuitmethode toegepast (stambehandeling ). Hierbij wordt ofwel de voet van de stam 
volledig rondom geringd en onmiddellijk ingespoten met verdund glyfosaat (4%), ofwel 
worden rondom de stam op maximaal 1 meter hoogte met een hakmes of bijl minstens 2 
stroken schors gekerfd met een inkeping van minimum 1 cm diep en 5 cm breed (minstens 1 
strook per 10 cm omtrek, hoek inkeping ongeveer 45 graden). Deze plaatsen waar het 
cambium bloot ligt en gekwetst is, worden onmiddellijk bespoten met onverdund glyfosaat 
(360g/l glyfosaat-oplossing) aan 2 ml/inkeping. Twee ml is ongeveer de hoeveelheid 
vloeistof die zonder morsen in één inkeping te spuiten is. Een mogelijk nadeel van deze 
methode is dat staande dode bomen in het bos aanwezig blijven, wat mogelijk zorgt voor 
onveilige situaties.  
 
Bomen met een stamomtrek van minder dan 20 cm worden best aan de grond afgezaagd, 
afgemaaid of gekapt en ingestreken met verdunde glyfosaatoplossing (4%) 
(stobbenbehandeling ).  
 
Nabehandeling gebeurt best de twee volgende jaren in de zomerperiode (juli-september). De 
opnieuw uitschietende stobben en zaailingen worden manueel uitgetrokken (met wortel en 
al) of bij voldoende dichtheid krijgen ze een bladbehandeling  met verdund glyfosaat. Dit 
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gebeurt alleen per individuele plant en niet over de ganse terreinoppervlakte. In ieder geval 
moet vermeden worden dat andere planten (houtachtig of kruidachtig) worden geraakt. 
 
Biologische bestrijding 
Loodglansschimmel  is bekend als de Paarse korstzwam (Chondrostereum purpureum). 
Het is een algemeen voorkomende inheemse saprofyt en zwakteparasiet die witrot 
veroorzaakt. Het komt vooral voor op bomen uit het geslacht Prunus evenals op populieren. 
Als zwakteparasiet kan hij alleen verzwakte en verwonde bomen succesvol infecteren. Een 
mechanisch-biologische bestrijding via een stobbenbehandeling is daarom efficiënt. Door het 
afzagen wordt de boom voldoende verzwakt. Daarna worden de schimmeldraden 
toegediend via een waterige oplossing. Experimenten met dit mycoherbicide waren tot nu 
toe wisselend succesvol. Het is op dit moment nog niet officieel geregistreerd en in de 
praktijk dus nog niet bruikbaar. 
 
Begrazing  zorgt net als afzetten voor het opnieuw uitlopen van de plant, waardoor het 
alleen kan ingezet worden als een middel om de soort onder controle te houden. In het veld 
zijn er meestal meer aantrekkelijke soorten aanwezig zodat begrazingsschade doorgaans 
weinig effect heeft. Enkel bij een voldoende hoge begrazingsdruk bestaat de kans dat de 
planten afsterven.  
 
Het aanplanten van schaduwsoorten  (bv. beuk, haagbeuk) is ook een mogelijkheid. Deze 
maatregel werkt enkel op lange termijn, maar kan zeer goede resultaten opleveren. Nadelen 
van deze methode zijn de hoge plantkosten en het feit dat men voor lange tijd vastzit aan de 
gekozen soorten.  
 
Samenvatting 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bestrijdingsmethodes die bij voorkeur 
gebruikt worden, afhankelijk van de grootte van de Amerikaanse vogelkers. Vaak zal een 
combinatie van methodes nodig zijn om een perceel volledig vogelkersvrij te maken. 
 

Grootte van Amerikaanse vogelkers Bestrijdingsmetho de 

Zaailingen en opnieuw uitschietende 
stobben (< heuphoogte) 

- rooien 
- bladbehandeling 

Bomen met omtrek < 20 cm - stobbenbehandeling 

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

 
Referenties 

- Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Bos en Groen (1996) – 
Amerikaanse vogelkers vogelvrij. Brochure, 39p. 

- Straatsma W. & Jansen P. (2005) 
- Amerikaanse vogelkers: bestrijden of beheren? In: Vakblad Natuur Bos 

Landschap. 
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9.11 Bijlage 11: Gefaseerd maaien rietkraag Vogelput 



Uitgebreid bosbeheerplan Callebeek-Terlocht 2014-2034 

Cel Natuur en Landschap - Studiedienst                                    195                                                                  juni 2014 

9.12 Bijlage 12: Standplaatsgeschikte fruitboomsoorten Callebeek-Terlocht 

 
Appels:  Peren:  
- Berglander - Buerré Hardy 
- Bismark - Bruine Kriekpeer 
- Cox’s Panoma - Catillac 
- Dubbele Bellefleur - Clap’s Favouritte 
- Duffelke - Comptesse de Paris 
- Enkele Bellefleur - Conference 
- Franse Bellefleur - Dubbele Flip 
- Gravensteiner - Epargne 
- IJzerappel - Légipont 
- Jacques Lebel - Nouveau Poiteau 
- Kattekop - Saint-Remy 
- Keiing - Triomphe de Vienne 
- Keuleman - Wijnpeer 
- Kiliaan - Williams Bon Chrétien 
- Oogstappel - Winterkeizerin 
- Rabau  
- Reinette Clochard  
- Reinette Grise d’Hiver Perziken  
- Rode Bonheider - Amsden 
- Sint-Bernardappel - Charles Ingouf 
- The Queen  
- Winterrambour  
- Winterwijning Pruimen  

 - Belle de Louvain 
 - Bleue de Belgique 

Kersen:  - Drap d’Or Esperen 
- Anglaise Hâtive, Tôt et tard - Dubbel Bakpruim 
- Bigarreau Elton - Dubbele Boerewitte 
- Bigarreau Napoleon - Early Rivers Prolific 
- Bigarreau Noir - Enkel Bakpruim 
- Broechemse Kers - Jefferson 
- Guigne d’Annonay - Mirabelle de Nancy 
- Hedelfinger Riesenkirsche - Monarch 
- Vroege Franse, Early Rivers - Myrobolaan 

 - Queen Victoria 
 - Tragedie 

Andere   
- Gewone mispel  
- Kwee  

 



Uitgebreid bosbeheerplan Callebeek-Terlocht 2014-2034 

Cel Natuur en Landschap - Studiedienst                                    197                                                                  juni 2014 

 

9.13 Bijlage 13: Toegankelijkheidsregeling 
Toegankelijkheidsregeling voor het bos Callebeek-Te rlocht, gelegen op het 

grondgebied van de gemeente Hemiksem 
 

Artikel 1. – Toepassingsgebied 
1.1 Deze regeling heeft betrekking op het park Calleek-Terlocht, op het grondgebied van de 

gemeente Hemiksem. 
 
1.2 Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de bijgaande kaart. 

(Zie onderstaand voorstel)  
 
1.3 Zij is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het kader van het toezicht of 

het beheer van het gebied 
 
1.4 Zij is niet van toepassing op risicovolle activiteiten, bedoeld in artikel 2, § 3 van het Besluit van de 

Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de 
natuurreservaten 

 
Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen  

2.1.  De toegankelijkheid wordt geregeld door de bijgaande kaart (Zie kaart 28 in dit beheerplan) met 
 legende, die integraal deel uitmaken van deze regeling, en de bijhorende borden in het gebied en 
 aan de ingangen ervan. 
 
2.2 Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de beheerder of het Agentschap 
 om het geheel of gedeeltelijk, voor alle of bepaalde categorieën bezoekers ontoegankelijk te 
 stellen, gans het jaar door toegankelijk in de mate zoals in deze regeling bepaald. 
 
2.3 Het gebied is enkel toegankelijk voor voetgangers van een half  uur voor zonsopgang tot een half 
 uur na zonsondergang.  

 
Art. 3. – Weggebruikers   
De wegen die op de kaart als wandelweg zijn aangeduid, zijn uitsluitend toegankelijk voor 
voetgangers en voor honden aan de leiband. De weggebruikers houden rekening met elkaar. 

 
Art. 4. – Watergebruikers   

4.1. De stilstaande wateren en de oevers zijn niet toegankelijk voor de parkbezoekers.  
 
4.2. Uitzondering is de tijdelijk droog vallende poel die op de daarvoor voorziene infrastructuur, 

omwille van educatieve redenen, betreden mag worden. De oevers mogen hierbij niet beschadigd 
worden. 

 
Art. 5. – Zones 21 

5.1. De toegankelijkheid van de bosrand, boomgaard, hondenloopweide, grasvelden en parkings 
worden geregeld als volgt. 

 
5.2. De boomgaard en de bosrand evenwijdig aan de Provinciale Steenweg zijn een vrij toegankelijke 

zone voor voetgangers. 
 

5.3. De hondenloopweide is toegankelijk voor honden, aangelijnd of niet-aangeleid, en hun 
begeleiders. 

 
5.4. De grasvelden in gazonbeheer zijn vrij te betreden door voetgangers. 
 

                                                      
21 Enkel op te nemen in de mate deze zones voorkomen in het gebied. 
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5.5. De parkeerplaatsen zijn bestemd voor het tijdelijk parkeren van motorvoertuigen en fietsen, 
gedurende het bezoek aan het gebied. 

 
Art. 6. – Beschermingsvoorschriften 

6.1.  Het is verboden:  
− het park te betreden met andere middelen dan te voet 
− rijwielen te plaatsen tegen bomen, plantsoenen, banken of monumenten 
− andere bezoekers te (ver)storen 
− schade toe te brengen aan de infrastructuur 
− planten (ook paddenstoelen) te plukken en/of beschadigen 
− strooisel, plantendelen of hout weg te halen 
− dieren en broedplaatsen te verstoren 
− dieren te voederen 
− dieren los te laten of uit te zetten, dit geld ook voor vis 
− park te verontreinigen of afval achter te laten buiten de daartoe voorziene plaatsen 
− te sluikstorten, ook groenafval en zwerfvuil behoort hiertoe 
− overmatig lawaai te maken 
− te zwemmen of te baden in de vijvers 
− te vissen 
− met eender welk vaartuig of ander voorwerp de vijvers te bevaren 
− voorwerpen in het water te werpen 
− er de nacht door te brengen 
− vuur te maken 
 

5.6. Het is de bezoekers van het park – behoudens toelating van het college van burgemeester en 
schepenen – verboden: 

− dranken te verstrekken of te verkopen 
− onder welke vorm ook, leurhandel in het park te bedrijven 
− elektronisch versterkte geluidsbronnen te gebruiken behoudens voor strikt persoonlijk gebruik 

d.m.v. een hoofdtelefoon 
− sportmanifestaties of feestelijkheden in te richten. 
 

6.3.  De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten bij georganiseerde 
 activiteiten onder meer markeringen die worden aangebracht, onmiddellijk op het einde van de 
 betrokken activiteit worden verwijderd.   

 
 
 Art. 7. – Aansprakelijkheid bij ongevallen  

7.1. De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij de gemeente, zodat deze 
gebeurlijk beroep zou kunnen doen op zijn polis. 

 
7.2. Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij krachtige wind en niet-

toegelaten gebruik van het gebied volgens deze regeling of andere wetgeving zijn op eigen risico, 
zodat de beheerder niet kan worden aangesproken voor de vergoeding van de schade.  

 
Art. 8. – Onderrichtingen 
Toezichthouders zoals bedoeld in artikel 10.2. kunnen bezoekers omwille van de veiligheid, of 
met het oog op het bewaren van de rust, of de bescherming van de wilde flora en fauna, 
onderrichtingen geven. Personen moeten zich gedragen volgens deze onderrichtingen en kunnen 
zonodig, desnoods met behulp van de openbare macht, uit het gebied gezet worden. 

 
Art. 9. – Afwijkingen 

9.1. De beheerder kan afwijkingen op de artikelen 2 tot en met 5 van deze regeling toestaan, voor  -
zover het geen risicovolle activiteiten betreft, bedoeld in artikel 2, § 3, van het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de 
natuurreservaten. De aanvraag tot toestemming moet minstens 14 dagen van tevoren, schriftelijk 
of via elektronische drager worden toegezonden aan de beheerder. 
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9.2. Het college van burgemeester en schepenen kan steeds de toegang tot de gemeenteparken en 
de gemeentelijke speelpleinen beperken en deze voor een bepaalde duur, ter beschikking stellen 
van scholen, groepen of verenigingen. Diegenen, die het gebruik van parken of speelpleinen 
verkregen hebben, zijn verantwoordelijk voor de aangerichte beschadigingen. 

 
Art. 10 – Handhaving 

10.1. De handhaving van deze regeling gebeurt volgens de regels bepaald in titel XVI van het decreet 
van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

 
10.2.  Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn belast: GAS ambtenaren en personen die 

op grond van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en 
zijn uitvoeringsbesluiten belast zijn met het toezicht op de naleving van de natuurbehoudswet, het 
bosdecreet en het natuurdecreet.  

 
Art. 11 – Bekendmaking 

11.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.  
 
11.2. De gemeente houdt deze regeling ter inzage van de bevolking.  
 
Toegankelijkheidskaart: 
Kaart 28 binnen de kaartenbundel van dit beheerplan geeft de toegankelijkheidskaart conform de ANB-
reglementereing weer. 
 
Bebordingsplan:  
Nabij de vrij toegankelijke zone (bord Z02) en de hondenloopweide (bord Z05) komen telkens 2 borden te 
staan. Daar de overige delen van het park en vooral de bosbestanden binnen het park enkel toegankelijk 
zijn voor voetgangers volstaat het om een pictogram van bord A00 op de infopanelen te plaatsen. 
Het pictogram, A00, wordt op elk van de 3 infoborden verwerkt. 
Benodigde borden: 
Z02: 2 stuks 
Z05: 2 stuks  
Onderstaand vind je het bebordingsplan weer.  
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9.14 Bijlage 14: Overzichtstabel huidige toestand, het streefdoel en CDB 
beheervisie van de bosbestanden 

 
 
 

 

Huidige Toestand  Streefbeeld  CBD 
Structuurrijkdom 
Goed Behouden tot verbeteren Ongelijkjarig en ongelijkvormig bos 
   
% inheemse en gemengde bestanden 

75% 85% 

Min. 20% bosopp. bestaat uit of in 
omvorming naar gemengde 
bestanden op basis van inheemse 
soorten. 

 
Dood hout 
0,9% 4% 4% (staand en liggend) 
 
Oude bomen   
Enkele in bestand 2a Spontane onwikkeling in de 

jonge betanden. 
10 per ha 

 
% open plekken en natuurontwikkeling 
21,18% ≥ 21,18% 5 - 15% 
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9.15 Bijlage 15: Aankondigingen Openbaar Onderzoek 
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9.16 Bijlage 16: Bezwaarschrift bij het Openbaar Onderzoek 
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Cathy Berx, gouverneur-voorzitter 
Luk Lemmens 
Ludwig Caluwé 
Inga Verhaert 
Bruno Peeters 
Peter Bellens 
Rik Röttger 
Danny Toelen, provinciegriffier 

 
 
 
Eindredactie en vormgeving:   Isolde Aelvoet 
 
Veldwerk (zomer 2011):    Isolde Aelvoet  
      Sigrid Van de Noort 
Ecohydrologisch-  en bodemonderzoek: Joost Tyberghein 
 
Rapportering:     Isolde Aelvoet 
            
 
Cartografie:     Isolde Aelvoet 

 
 
Onderzoek door de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid, Team Natuur en Landschap, cel studie, 
in opdracht van het gemeentebestuur van Hemiksem. 
 
Offertenummer: OFF/DDB/10/10 
 
Referentie: Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid (2014): Uitgebreid Bosbeheerplan Callebeek-
Terlocht  2014 - 2034.  In opdracht van het gemeentebestuur van Hemiksem.  Provincie Antwerpen. 
 
 
 
 
 

 

In de brochure 'InzOOmen op samenwerking' wordt de werking en het ondersteuningsaanbod van 

het departement Leefmilieu van de  provincie Antwerpen voorgesteld. 

Deze brochure kan u downloaden via: 

http://www.provant.be/publicaties/bestuur/departementen/leefmilieu 


