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ISN‐project Landduinenherstel ‘In den Brand’: 
De wijziging van het bosbeheerplan gebeurt in kader van een Investeringssubsidie Natuur (ISN) nl. 
het project ‘Landduinenherstel in den Brand’, goedgekeurd in 2015. De goedgekeurde 
projectaanvraag wordt als bijlage bijgevoegd en dient als basis voor de wijziging. Hierin worden de 
doelstellingen, de maatregelen die genomen worden en het onderhoudsbeheer beschreven. ISN‐
projecten hebben als doelstelling om Europese natuurdoelen te realiseren en in stand te houden.  
 
Verandering van de doelstellingen in gemeentebos ‘In den Brand’: 
De doelstellingen van gemeentebos ‘In den Brand’ gelegen in de bosplaats ‘Kamert – De Horst – In de 
Brand’ veranderen gedeeltelijk nl. de oppervlakte open landduin in het gebied wordt groter.  
Aansluitend op de bestaande zandvlakte van ± 2 ha wordt er een grotere aaneengesloten open 
landduin van ongeveer 8,5 ha vrijgemaakt. Op deze manier ontstaat een aaneengesloten open 
landduin van± 10,5 ha. 
 
Recreatiedruk: 
In het bestaande bosbeheerplan wordt er voor het gemeentebos ‘In den Brand’  vermeld dat de 
vooropgestelde grote open zones, die gerealiseerd worden ter versterking van de reeds bestaande 
open zones (nl. de zandvlakte grenzend aan de aanwezige parking) gefaseerd gerealiseerd zullen 
worden om na te gaan hoe groot de recreatieve druk is op deze nieuwe open zones. In 2009 en 2012 
zijn er reeds gefaseerd 2 kleinere open plekken (tot. 0,4 ha) gecreëerd meer westelijk gelegen van de 
reeds bestaande grotere open zandvlakte. Het blijkt dat de recreatiedruk niet toegenomen is op deze 
nieuwe open plekken. De grootste recreatiedruk situeert zich nog steeds in de grotere open 
zandvlakte aan de ingang van het domein.  
Er wordt dus vanuit gegaan dat de grootste recreatiedruk na het open maken van de landduin (+ 8,5 
ha) zich blijft concentreren op de zandvlakte die het dichtst bij de parking gelegen is.  
 
Niet weerhouden onderdeel door het ISN‐project: 
In het ISN‐projectaanvraag, die als basis dient voor deze wijziging van het bosbeheerplan wordt 
verder vermeld dat een deel van de Kamertstraat opgebroken zou worden. Dit is niet goedgekeurd 
binnen het ISN‐project en wordt daarom ook niet opgenomen binnen deze wijziging van het 
bosbeheerplan. Het deel van de Kamertstraat is momenteel wel al ontoegankelijk gemaakt voor 
auto’s.  
 
   



BIJLAGE: ISN‐PROJECTFICHE ‘LANDDUINENHERSTEL IN DEN 
BRAND’ (HECHTEL‐EKSEL) 

Inhoudelijke informatie Investeringssubsidies Natuur  

OMSCHRIJVING VAN DE GEPLANDE ACTIVITEIT BINNEN HET PROJECT  

WAT IS DE START 

SITUATIE? 
‘In den Brand’ is een bosgebied in Bosland dat gelegen is ten noordwesten van 
de dorpskern Hechtel en ten oosten van het militair domein ‘Kamp van 
Beverlo’.  

Bosland is de toepasselijke naam voor het grootste en meest kindvriendelijke 
natuurproject van Vlaanderen. Het gebied ligt in het Noorden van de Limburgse 
Kempen, op het grondgebied van de gemeenten Hechtel‐Eksel, Overpelt en de 
stad Lommel. De drie gemeenten bundelden de krachten met het Agentschap 
voor Natuur en Bos, Regionaal Landschap Lage Kempen en Toerisme Limburg 
om natuur en mensen met elkaar te verbinden. Bosland beschikt over een 
bijzondere natuurlijke rijkdom. Het is één van de weinige natuurgebieden waar 
je nog zandvlakten en open duinen vindt waaronder de hoge landduinen die 
het landschap van In den Brand bepalen. 

Met deze projectaanvraag focussen we op de duinen in de bossen van de 
gemeente Hechtel‐Eksel, waar we in het kader van Europese doelstellingen 
deze landduinen willen herstellen. Deze aanvraag kadert in volgende 
strategische doelstellingen van het project Bosland. 

- Bosland als cultuur‐historisch streekerfgoed: Door het zichtbaar maken 
en verduidelijken van haar erfgoedwaarden wil Bosland de mensen 
verbinden met hun streek en haar landschapsgeschiedenis. 

- Bosland als leverancier van producten en diensten: De unieke 
ecosystemen van Bosland worden duurzaam beheerd en verder 
ontwikkeld zodat onze natuur blijvend goederen en diensten levert aan 
de maatschappij. 

- Bosland als biodiversiteitshotspot: Door natuurgericht beheer wordt de 
unieke biodiversiteit van Bosland in stand gehouden en nog verder 
ontwikkeld. 

Een groot gedeelte van het gebied ‘In den Brand’, dat in eigendom is van de 
gemeente Hechtel‐Eksel, is gelegen op profielloos zand. Dit wil zeggen dat het 
hier gaat over landduinen waar geen bodemontwikkeling heeft plaatsgevonden 
(zie bodemkaart). Een groot deel van deze landduinen zijn nu bebost. Door 
tussenkomst van de mens waren deze landduinen in het verleden volledig open 
(zie Ferrariskaart in bijlage) (cultuurhistorische achtergrond). Waar de 
landduinen ten tijden van Ferraris grensden aan akkers en weilanden (o.a. in 
het noorden en oosten zie kaart bijlage) waren en zijn deze op de randen 
gefixeerd door eikenhakhoutstoven. Deze eikenhakhoutstoven zijn nog altijd 



terug te vinden in het landschap.  

Momenteel is slechts een klein deel van de oorspronkelijke landduin open (niet 
bebost) en toegankelijk voor het publiek (zachte recreatie: wandelaars). 
Kinderen mogen hier spelen in het zand (Grootste zandbak van Vlaanderen). In 
2013 zijn er meer westelijk in het bos op de stuifzanden enkele smalle zones 
terug open gemaakt. Verder zullen er in 2015 twee Corsicaanse 
dennenbestanden gekapt worden (zie kaart). Dit zijn werken die opgenomen 
zijn in het bestaande uitgebreide bosbeheerplan.  

Binnen dit project in het de bedoeling om deze landduinen terug meer open te 
maken (fase 1 in het open maken van de landduin). Momenteel zijn deze 
landduinen bebost met Corsicaanse den, grove den, verspreid zomereik en één 
bestand met Amerikaanse eik. Aan de rand van de bestaande open zandvlakte 
komen verspreid tapijten voor van verschillende Cladonia‐ en cladinasoorten 
(rendiermossen). Verder ontwikkelen zich hier mooie buntgrasvegetaties met 
soorten zoals buntgras, zandzegge, zandstruisgras, heidespurrie, ruig haarmos 
en schapengras (Europees beschermd habitattype 2330). Op meer humusrijkere 
plaatsen staan struikhei,vroege haver, gewoon biggenkruid, bochtige smele, 
heideklauwtjesmos met opslag van zomereik, grove den, ruwe berk, sporkehout 
en Amerikaanse vogelkers. Dit zijn restanten van psammofiele heide (Europees 
beschermd habittatype 2310) die geleidelijk aan verdwijnt doordat de 
landduinen bebost zijn waardoor het strooiselpakket te dik wordt. De 
strooisellaag in de beboste zones varieert van 5 tot 15 cm.  

Het gebied is zeer reliëfrijk. Op een afstand van 5 à 10 m komen er soms 
hoogteverschillen van meer dan 5 m voor. Deze omstandigheden zorgen ervoor 
dat de kosten van de werken om deze landduinen open te maken hoger liggen 
dan in een vlak gebied.  

In 2014 is er aan de oostrand van het gebied een hondenlosloopzone van 3 ha 
aangelegd. Deze hondenlosloopzone is er gekomen om de recreatiedruk met 
honden in het ‘centrum’ van het gebied te verminderen. Er lopen 5 
bewegwijzerde wandellussen door het gebied. Mensen die enkel naar het 
gebied komen om hun hond uit te laten, zullen nu eerder gebruik maken van 
deze hondenlosloopzone en minder snel de kortere wandelroutes bewandelen 
met hun hond. Ook het ‘los’ laten lopen van honden in het gebied buiten de 
hondenlosloopzone (wat verboden is), is hierdoor afgenomen.  

Hoge N‐depositiewaarden kunnen ervoor zorgen dat de invasieve exoot grijs 
kronkelsteeltje mos zich vestigt in stuifzandgebieden waardoor het de 
landduinen volledig kan koloniseren. Maar deze soort vormt door de lage N‐
depositiewaarden in deze regio geen probleem en zal niet hypothekerend 
werken na het open maken van de landduinen. 

Aan de noordrand van de landduin komen er hakhoutstoven (van zomereik) 
voor. Deze zijn hier in het verleden aangeplant om te verhinderen dat het 



stuifzand de aangrenzende akkertjes en weilanden opstoof (zie Ferrariskaart in 
bijlage). Uit onderzoek van Arnout Zwaenepoel blijkt dat aantal hakhoutstoven 
vele honderden jaren oud kunnen zijn. 

In het gebied komt ook zwarte specht (Europese vogelrichtlijnsoort) voor. Deze 
broedt in een A. eikenbestand op de noordrand van de landduin. Dit bestand 
wordt gespaard. Ook boomleeuwerik komt voor in het gebied.  

 

WANNEER EN HOE 

WERD HET 

PROJECTIDEE 

BESPROKEN MET 

ANB? 

Het project werd reeds ingediend bij de ISN‐oproep 2014. In eerste instantie 
werd toen een visie uitgewerkt voor landduinherstel van een aaneengesloten 
oppervlakte van 8 ha in bosgebied. Op de valreep bleek echter dat er dan moest 
gecompenseerd worden. Daarom werd het project herschreven en werd er 
landduinherstel voorgesteld op open plekken < 3 ha in bosgebied. Toen werd 
het project reeds besproken met de mensen van ANB Limburg (Eddy Ulenaers 
(terreinbezoeken), Katia Nagels en Jaspers Goffin). In deze vorm werd het 
project niet goedgekeurd. 

Vanuit ANB‐Limburg is er begin 2015 na lancering van de ISN‐oproep geopteerd 
om het project opnieuw in te dienen maar nu vertrekkende vanuit de eerste 
visie nl. landduinherstel van een aaneengesloten oppervlakte. De wetgeving is 
sindsdien gewijzigd waardoor deze ingreep nu wel mogelijk zou zijn zonder 
compensatie in het kader van IHD‐doelstellingen. 

- Eerst er is begin februari 2015 telefonisch een terugkoppeling geweest 
van Jasper Goffin met Joke Roebben (RLLK) en met Kirsten Kuijpers (MA 
gemeente Hechtel‐Eksel).  

- Verder was het punt ook geagendeerd op een overlegmoment tussen 
RLLK en ANB (Dries Gorissen) op 24 februari 2015.  

- Op 2 maart 2015 heeft overleg plaats gehad over de indiening van een 
nieuw projectvoorstel. ANB was hier vertegenwoordigd door Katia 
Nagels (opmaak van het IHD‐rapport Zwarte Beek), Guy Winters 
(trekker OP’s Zwarte Beek) en Eddy Ulenaers (boswachter 
gemeentelijke bossen Hechtel‐Eksel), de gemeente Hechtel‐Eksel door 
Kirsten Kuijpers en RLLK door Joke Roebben.  

- Op 23 maart 2015 zijn dezelfde mensen (aanwezig op vergadering 
2/03/2015) en Marcel Van Waerebeke (boswachter ANB) ter plaatse 
geweest in het gebied ‘In den Brand’ voor verdere afstemming. 
Aansluitend is deze groep mensen onder leiding van Marcel Van 
Waerebeke gelijkaardige terreinwerken (afplaggen van landduinen) 
gaan bekijken op het aangrenzende militair domein. Het wettelijk kader 
is afgetoetst met Katia Nagels en met Martine Waterinckx (Celhoofd 
Beheerplanning & MonitoringANB Brussel). 

- Het project is nagelezen door Katia Nagels, Eddy Ulenaers en Kirsten 
Kuijpers. 



NODIGE 
MAATREGELEN OM 

TOT EEN EEN GOEDE 

STAAT VAN 

INSTANDHOUDING TE 

KOMEN 

Doelstellingen te realiseren binnen project: 

- Landduinherstel met ontwikkeling van buntgrasvegetaties (2330) 
- Psammofiele heideherstel (2310) 
- Herstel eikenhakhoutstoven en bosranden (9190)  
- Bijdrage aan instandhoudingsdoelstellingen van boomleeuwerik, 

nachtzwaluw en gladde slang 
- Exotenbestrijding in habitattypes (2330, 2310 en 9190): Amerikaanse 

vogelkers en Am. eik verwijderen  
- Ontsluiting van het gebied, rekening houdend met de draagkracht van 

het gebied  

1) Openmaken van landduinen (landduinenherstel) 

Een deel van de landduin (zie kaart 4) zal terug opengemaakt worden door de 
boom‐ en struiklaag te verwijderen (kappen) en de strooisellaag af te voeren 
(plaggen met afvoer van het plagsel). Beperkt worden hier en daar verspreid in 
het open te kappen gebied karakteristieke bomen (0‐2 per ha) of 
bomengroepjes (0‐1 per ha) behouden. Dit draagt sterk bij aan het behoud van 
gevarieerde fauna. Deze solitaire bomen (zomereik, ruwe berk, solitaire 
vliegden) zorgen voor schuil‐ en broedgelegenheid, voedselvoorziening en zijn 
belangrijk voor de oriëntatie van heel wat dieren. Anderzijds is de negatieve 
invloed van een boom op de verstuiving groot. Daarom wordt er ook geopteerd 
om het aantal bomen in de open zone te beperken. Minder bomen in het open 
gebied reduceert ook de zaadverspreiding en beperkt hiermee de boom‐ en 
struikopslag. 

In de eerste fase van de ontwikkeling van open stuifzand komen slechts een 
gering aantal hogere plantensoorten voor. Het zijn meestal éénjarige planten 
met een geringe bladoppervlakte die aangepast zijn aan de extreem droge en 
voedselarme omstandigheden. Typische hogere plantensoorten zijn buntgras, 
dwergviltkruid, zandzegge, heidespurrie, klein tasjeskruid, vroege haver en klein 
vogelpootje. Verder vestigen zich korstmossen met o.a. diverse soorten 
rendiermos, heidestaartje en bekermos. Na het open maken van deze 
landduinen zullen zich hier buntgrasvegetaties (habitat 2330) ontwikkelen.  

De strook die in eerste fase binnen dit project zal geplagd worden, loopt over 
een lengte van ongeveer 1 km van zuidwest naar noordoost en vormt de 
zuidflank van de landduin met een breedte van gemiddeld 50 m. In een tweede 
fase (mogelijk hierop aansluitend project) kan deze landduin dan naar het 
zuiden toe verder breder opengemaakt worden (situering zie bodemkaart: 
profielloos zand) . In het westen loopt deze landduin verder door op het militair 
domein. Ook hier is de landduin grenzend aan het gebied ‘In den Brand’ bebost. 
ANB zal met de militairen overleggen of het mogelijk is deze landduin op het 
oefenterrein verder open te maken. Hierdoor zal de windwerking op de 
opengemaakte landduinen toenemen waardoor het onderhoudsbeheer veel 



minder intensief wordt. Windsnelheden van meer dan 6 m/s zijn nodig om los 
droog zand in verstuiving te brengen. Neerslag (nat zand) verhoogt deze 
drempelwaarde nog. Alleen zand dat arm is aan organische stof kan in 
verstuiving komen. De oorzaak hiervan is de kittende werking van humus.  

Het volledig afvoeren van de strooisellaag/organisch materiaal is dan ook van 
essentieel belang bij het herstellen van landduinen. Zoals eerder werd vermeld, 
gebeurt dit door na het kappen van het bomen en het verwijderen van de 
struiken, de strooisellaag af te voeren (plaggen). Daarna wordt het gebied 
ontstronkt en afhankelijk van de plaats en het uitzicht zullen de bekomen 
putten worden gevuld met het omliggende zand. Door deze volgorde van 
werken, zal de stuifzandlaag die voor de werken nog bedekt was met strooisel, 
niet vermengd worden met strooisel. Als bijvoorbeeld na het kappen van de 
bomen het gebied eerst ontstronkt wordt, dan komt er bij deze werken sowieso 
strooisel in de stronkgaten. Dit is niet wenselijk. Stronkenfrezen geeft hetzelfde 
minder gunstige resultaat.  

Aansluitend op de open landduin (zie kaart 4) zal een glooiende bosrand 
(tussen de 15 en 20 m breedte) worden gecreëerd i.f.v de ontwikkeling van het 
habitattype 9190. Bosranden zorgen voor een geleidelijke overgang van de 
open zone naar het bos wat de ecologische waarde van de open landduin sterk 
vergroot. In de bosrand wordt plaatselijk geplagd (20 % van de oppervlakte) o.a. 
aansluitend op zones met psammofiele heide in de bosrand. Stronken worden 
niet uitgetrokken of uitgefreesd.  Heel wat soorten, die meer georiënteerd zijn 
op het naastgelegen open terrein, hebben de bosrand nodig voor een deel van 
hun activiteiten of levenscyclus zoals o.a. de boomleeuwerik en de 
nachtzwaluw. Verder zullen ten zuiden van de zone die open wordt gemaakt 
aansluitend op de glooiende bosrand, een aantal bosbestanden zwaar gedund 
worden en omgevormd worden tot 9190 (zie kaart 4). 

In het Corsicaanse dennenbestand, dat zich bevindt ten zuiden van de 
Kamertstraat (deel Kamertstraat dat van oost naar west loopt met bebouwing) 
worden alle Corsicaanse dennen gekapt in 2015 (zoomslag) (uitvoering 
bosbeheerplan). Een aantal dikke bomen (grove den, zomereik) blijven 
behouden. De aanwezige struiklaag in combinatie met de gespaarde bomen 
zullen fungeren als groen‐ en zandbuffer (zie kaart). 

In het bosbestand (Corsicaanse dennenbestand) ten zuiden van de landduin 
wordt een stevige dunning gepland. Deze dunning is een uitvoering van het 
bestaande bosbeheerplan en wordt daarom niet opgenomen in dit project. 
Door deze dunning wordt de omgeving van landduin meer open zodat de 
windwerking op landduin vergroot wordt waardoor de successie van de 
vegetaties (open zand, buntgrasvegetaties, psammofiele heide en verbossing) 
op deze landduinen trager gaat.  

 



2) Psammofiele heideherstel 

Door de successie terug te dringen op de landduinen kan psammofiele heide 
hersteld worden of ontwikkelen.  

Psammofiele heide is een Europees habitat dat zich enkel kan ontwikkelen op 
extreem voedselarme, droge, zure zandbodems zonder profielontwikkeling, dus 
op stuifzanden. Vegetaties met struikhei, stekelbrem, kruipbrem en rijke 
korstmosbegroeiing zijn kenmerkend voor dit habitattype. Dit habitattype volgt 
in de successie op buntgrasvegetaties. Het zand is dan reeds meer 
gestabiliseerd, zodat een oppervlakkige licht vochthoudende humuslaag zich 
heeft kunnen ontwikkelen. Beide habitattypes komen meestal in mozaïek voor.  

Dit heideherstel maakt dus deel uit van het stuifzandherstel. Zones met 
struikheide die voorkomen in de open te maken zones, zullen gespaard worden. 
Deze zones komen vooral voor in de ijle grove dennenbestanden met een lage 
kroonbedekking. Door delen van de open gemaakte landduinen minder 
intensief te beheren, zullen deze op termijn ook evoluereren naar psammofiele 
heide.  

3) Herstel eikenhakhoutstoven 

Doordat een deel van het bos gekapt wordt ten zuiden van deze hakhoutstoven 
(komen voor op de top en de noordrand van landduin), zullen deze terug 
voldoende in het licht komen te staan. Dit is het moment om te testen of deze 
oude hakhoutstoven terug in hakhout gezet kunnen worden. Deze testfase zal 
opgenomen worden in dit project. Bij goede hergroei van de hakhoutstoven, 
kunnen de andere hakhoutstoven verder gefaseerd afgezet worden. Omdat het 
hier gaat over extreem droge, arme zandkoppen op landduinen waar reeds 
meerdere eeuwen lang hakhoutstoven van zomereik aanwezig zijn, zijn hier ook 
soorten van goed ontwikkelde zuurminnende eikenbossen aanwezig 
(habitattype 9190) o.a. in de struiklaag komt sporkehout, ruwe berk en 
sporadisch wilde lijsterbes voor. De kruidlaag bestaat uit bochtige smele, 
struikhei met in de moslaag heideklauwtjesmos. 

RLLK heeft gedurende de voorbije jaren ervaring opgebouwd rond het terug in 
hakhout zetten van oude hakhoutstoven. (o.a. in holle wegen in Lummen, 
houtkanten in Bocholt). Het laten staan van een aantal saptrekkers, zorgt er 
voor dat de slaagkans vergroot.  De hoeveelheid licht dat op de gekapte 
hakhoutstoven invalt, is het meest bepalend bij het succes op hergroei.  

Deze hakhoutstoven zijn cultuurhistorisch zeer belangrijk. Zij werden, in de tijd 
dat de landduinen nog volledig open waren aangeplant/of gespaard om te 
voorkomen dat het zand verstoof naar de omliggende noordoostelijk gelegen 
akkers, graslandjes en bebouwing. Ook nu spelen deze hakhoutstoven samen 
met het noordoostelijke behouden bosgedeelte een belangrijke rol in het 
tegenhouden van het zand. Er is steeds een voldoende buffer behouden naar 



de woonkernen toe. Als deze hakhoutstoven terug in hakhout gezet worden, 
zullen zij een dichter scherm vormen en nog beter stuivend zand op de grens 
van de landduin tegen houden.  

4) bestrijding A. vogelkers en A. eik in het gebied 

Om te voorkomen dat Amerikaanse vogelkers, die aanwezig is in het gebied, 
zich veelvuldig gaat verjongen en verspreiden in de te herstellen habitats wordt 
deze bestreden in de bosranden, in omgeving van hakhoutstoven en in de 
aangrenzende bospercelen. In de noordrand in de omgeving van de 
hakhoutstoven wordt ook A. eik bestreden. 

Het grootste aandeel van de bestrijding van A. vogelkers en A. eik wordt 
uitgevoerd binnen het project Groenjobs. Sociale tewerkstellingsploegen 
zorgen ervoor dat de percelen vogelkersvrij zijn voordat de kappingen 
gebeuren. Toch wordt bijkomstig een klein budget aan exotenbestrijding 
binnen dit project opgenomen om aansluitend exoten te bestrijden en voor 
nazorg.  

5) Ontsluiting van het gebied door deel van Kamertstraat af te sluiten 

Momenteel loopt er een verharde weg doorheen het oostelijk gedeelte van het 
bosgebied ‘In den Brand’. Door deze af te sluiten en niet meer toegankelijk te 
maken voor gemotoriseerd verkeer maar enkel nog voor fietser, zal het 
versnipperend effect van de weg op het gebied verkleinen. De rust wordt 
hiermee ook meer bewaard in het gebied. Er zal aan het begin en het einde een 
slagboom geplaatst worden. Zo is de weg nog toegankelijk als er beheer 
uitgevoerd wordt in het bosgebied. Het fietspad zal een breedte hebben van 1,2 
m breed. De rest van de weg wordt gefreesd zodat een kiezelweg blijft 
behouden voor uitvoering van beheer.   

WELKE ACTIES OP HET 

TERREIN ZIJN 

GEPLAND? 

1) Openmaken van bestaande landduin die momenteel bebost is 
(landduinherstel + psammofiele heideherstel) + aanleg van glooiende 
bosrand 

Het  landduin wordt opgedeeld in verschillende beheerzones: 

Zone A (huidige beboste zone):  

1. kappen van bomen en struiken met behoud van beperkt aantal 
karakteristieke grove dennen en/of zomereiken met verwijdering van het 
hout. 

2. plaggen met uitsparen van plaatsen met korstmossen en heide: deze 
plaatsen worden voor de werken duidelijk afgebakend met lint. In deze 
afgebakende zones wordt manueel struikopslag verwijderd. Het plagsel 
wordt verwijderd uit het gebied.   

3. Stronken uittrekken en verwijderen 



Ook zal hier een glooiende bosrand gecreëerd worden via het regulier beheer 
zodat er een geleidelijke overgang ontstaat van de landduinen naar het 
bosgebied.  

Zone B: recent open gemaakte plekken (ongeveer 0,45 ha) op de landduin + het 
in 2015 gekapt Corsicaanse dennenbestand (ongeveer 3,7 ha) 

De bomen zijn hier reeds gekapt waarvan 0,3 ha (open plek 1 en 2) gebosfreesd 
is. De bovenste gebosfreesde laag is te humusrijk en moet afgeplagd worden 
om zo te komen tot een situatie die gewenst is voor landduinherstel.  
Het takhout dat achterblijft na de kapping in het centrale Corsicaanse 
dennenbestand (gekapte zone) zal op een hoop getrokken worden en deze 
beperkte zone zal dan gebosfreesd worden (buiten het project). Ook hier gaat 
geplagd moeten worden en worden de stronken uitgetrokken.  
0,15 ha (open plek 3) is vrijgemaakt maar hier is niet geplagd en zijn de 
stronken nog aanwezig.  

1. Open plek 1 en2: plaggen met afvoer van plagsel 
2. Open plek 3 en gekapte zone: plaggen met afvoer van plagsel + 

ontstronken (uittrekken) 

Zone C: creëren van glooiende bosrand (zoom en mantel) 

1. kappen van bomen en struiken met verwijdering van het materiaal. 
2. Plaatselijk plaggen (20 % van de oppervlakte ± 0,55 ha) o.a. aansluitend op 

zones met psammofiele heide  
 

2) Hakhoutbeheer aan de rand van de duin (o.a. in noordelijke bosrand): 

Zone D: aan de rand van de duin komen oude hakhoutstoven van zomereik 
voor. Als duin opengemaakt is, kunnen deze gefaseerd terug in hakhout gezet 
worden. Dit moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren.  

1. Het afzetten van de hakhoutstoven zit mee opgenomen in het vrij maken 
van het terrein  

2. afvoer van materiaal uit het gebied 
 

3) Bestrijding van A. vogelkers + A. eik 

Aanvullend op het project Groenjobs wordt een beperkt budget aan 
exotenbestrijding opgenomen in dit project. De bestrijding van A. vogelkers (in 
mindere mate A. eik) is nodig in de zones rond de hakhoutstoven die behouden 
blijven aan de rand van de landduin en in de zones die omgevormd worden 
naar bosranden (eerste bestrijding + nazorg.  

 

 



4) Ontsnippering door deel van Kamertstraat, die door het gebied loopt, af te 
sluiten en gedeeltelijk op te breken met behoud van fietspad 
  

1. Frezen van 3,8 m asfaltbaan met behoud van 1,2 m aan oostzijde voor 
fietsers met afvoer van teerhoudend materiaal.  

2. Plaatsen van slagbomen 
 

5) Veranderen/aanpassen wandelroutes  
De wandelroutes die door het gebied lopen moeten terug verduidelijkt worden 
omdat de bospaden/wandelpaden na het open maken van de landduinen niet 
meer zichtbaar zijn. Daarom dienen er wandelpaaltjes bijgezet te worden in het 
open landduingebied.  
 
1. Wandelroutes herstellen na werken 
2. Markeren van de plekken waar de wandelpalen nodig zijn 
3. Plaatsen van de wandelpalen, bestaande palen verplaatsen, iconen 

verhangen + nieuwe hangen op nieuwe wandelpalen 

BETROKKEN PERCELEN 
EN OPPERVLAKTE 

De werken worden uitgevoerd op de volgende kadastrale percelen die 
onderdeel zijn van een goedgekeurd uitgebreid bosbeheerplan en in eigendom 
zijn van de gemeente Hechtel‐Eksel: 

HECHTEL‐EKSEL, 1ste afdeling Hechtel, sectie D, nr. 255 A (3,218 ha), 256 A 
(15,555 ha) , 256 B (1,086 ha), 256 C (0,126 ha), 256 D (14,146 ha), 256 E (6,283 
ha). 

Op het gewestplan is het bosgebied ingekleurd als natuurgebied, het is volledig 
gelegen in VEN‐gebied ‘stuifzandcomplexen Hechtel’ en in relictzone R70020 
‘Kamp van Beverlo’ (landschapsatlas).   

 

WELKE SECTOREN ZIJN 

BETROKKEN?  
Het bos‐ en heidegebied ‘In de Brand’ is gedeeltelijk in eigendom van de 
gemeente Hechtel‐Eksel en gedeeltelijk in eigendom van ANB (o.a. meest 
zuidelijk gedeelte = bosreservaat). De beheeracties binnen dit project situeren 
zich enkel op gronden van de gemeente. In het gebied lopen er 4 
bewegwijzerde wandellussen. In de westelijke rand (grenzend aan militair 
domein) loopt er een mountainbikeroute van noord naar zuid. Dwars door het 
gebied loopt verder nog een ruiterroute. De boswachter van ANB en de 
plaatselijke afdeling van Natuurpunt gidsen regelmatig wandelingen doorheen 
het gebied. 

Door het openmaken van de landduinen komt het reliëf in het gebied meer tot 
uiting waardoor de recreatieve belevingswaarde van het gebied sterk vergroot. 
In het gebied worden er met matig succes maatregelen getroffen om het wild 
mountainbiken te ontmoedigen.  



In de voorlopige zoekzones van de natuurdoelen van ANB wordt er aan een 
groter gebied dan opgenomen in dit projectvoorstel ‘In den Brand’ het 
habitattype 2310/2330 toegekend. De uitvoering van dit project met 
landduinherstel van ongeveer 8.8 ha is een eerste fase van het open maken van 
de landduin in het gebied. In het managementplan wordt verder nagegaan of 
deze zoekzone kan opgenomen worden in de natuurdoelenlaag. Bij het 
opstellen van het natuurbeheerplan, nodig om het openmaken van deze 
landduin te kunnen uitvoeren (de doelstelling voor dit gebied wijzigt nl. van bos 
naar landduin) zou dan een de verdere uitbreiding van de landduin kunnen 
opgenomen worden. Hierin kan ook de recreatieve ontsluiting van het gebied 
opnieuw bekeken worden. Wandel‐, mountainbike‐, en ruiterroutes zullen dan 
hoogst waarschijnlijk aangepast worden.  

 

IMPACT OP 

LANDBOUW 

Het open maken van de landduin heeft geen impact op de landbouw.  

WAT IS DE PLANNING?  De beheermaatregel: ‘het open maken van de landduinen’ is opgenomen in de 
visie van het uitgebreide bosbeheerplan opgemaakt voor de gemeentebossen 
van Hechtel‐Eksel in 2006 door het voormalige studiebureau Aeolus. Maar het 
open maken van aaneengesloten gebieden groter dan 3 ha was toen niet 
mogelijk. Deze actie wordt ook opgenomen in het MP 1.1. Dit is besproken met 
de betrokken mensen binnen ANB.  

In deze ontbossingsprocedure bestaat de mogelijkheid tot het verlenen van een 
stedenbouwkundige vergunning omdat de ontbossing in functie is van 
vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen. Er moet voorafgaand aan de 
stedenbouwkundige vergunning geen individuele ontheffing op het 
ontbossingsverbod aangevraagd worden. 
 
Voor ontbossing van een oppervlakte van 3 ha of meer met het oog op de 
omschakeling naar een ander bodemgebruik is een milieueffectrapport vereist 
tenzij het dossier in aanmerking komt om een MER‐ontheffing aan te vragen. In 
dit geval komt het dossier in aanmerking voor een MER‐ontheffing. Er is reeds 
navraag gedaan bij de dienst MER en het is hier mogelijk om een MER‐
ontheffing aan te vragen. 

Ontbossing in kader van instandhoudingsdoelstellingen zonder compensatie 
kan, maar de ontbossing moet dan opgenomen zijn in een goedgekeurd 
bosbeheerplan en het bosbeheerplan moet in overeenstemming zijn met 
MP1.1. Een aanvulling op het bestaande bosbeheerplan kan niet omdat 
ontbossen als een grote wijziging wordt beschouwd van de doelstellingen van 
het bosgebied. Daarom is een wijziging van het beheerplan nodig. Dit wil 
zeggen dat zo snel mogelijk een wijziging van het bosbeheerplan voor dit 
gebied moet opgemaakt worden. De wijziging van het bestaande 
bosbeheerplan dient de huidige procedure te doorlopen (zoals een openbaar 



onderzoek). Zo wordt voldaan aan de voorwaarde om te kunnen ontbossen ten 
voordele van Europese habitats in bosgebied zonder te moeten compenseren.  

Volgorde van aanpak:  

1. Opmaak van wijziging van het bestaande uitgebreid bosbeheerplan 
voor dit specifieke gebied op basis van de te doorlopen 
goedkeuringsprocedure conform huidige regeling bosdecreet 

2. Opstarten opmaak MER‐ontheffing 
3. Aanvraag stedenbouwkundige vergunning met MER‐ontheffing 

2015 

- Najaar 
‐ opmaak van beheerplan voor gebied 
‐ aanvraag MER‐ontheffing voor ontbossing van landduin 
‐ communicatietraject: project voorstellen aan buurt vanaf moment dat 
project goedgekeurd is = creëren van draagvlak voor het open maken van 
de stuifduin in de buurt 

2016  

- Verder finaliseren van beheerplan  
- Opstarten procedure aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor open 

maken van landduinen door ontbossing 
- Najaar: 

‐ nazorg exotenbestrijding A. vogelkers en A. eik 
‐ kapwerken in bosranden (eventeel kan dit uitgevoerd worden voor de 
kapwerken voor open maken landduin omdat kapwerken voor bosrand niet 
vergunningsplichtig zijn) 

- Communicatietraject verder doorlopen: eerste infotekstje in gemeentelijk 
infoblad en/of boslandkrant 

- Najaar 2016 (in periode oktober 2016 – maart 2017) 
‐ opstarten ontsnippering deel Kamertstraat: opbreken rijweg, afvoer asfalt, 
nivelleringswerken en afwerken van fietspad 

2017 

- Winter 2016‐2017 (of najaar 2017 afhankelijk van snelheid van het 
doorlopen van alle wettelijke procedures om beheermaatregelen te kunnen 
uitvoeren1): 
‐ kapwerken in zone waar landduin wordt hersteld + in bosranden (najaar 
2016) 
‐ zone waar stuifduin wordt hersteld + bosrand (afhankelijk van de zones): 
  * volledig vrij maken (kruinhout dat is blijven na kapping verwijderen, 
struiken 
    afzetten) 



  * plaggen + afvoeren van plagsel 
  * stronken uitfrezen en nivelleren  
‐ afzetten van hakhoutstoven zomereik (in winterperiode) 

- Voorjaar (of najaar) (na plagwerken) 
‐ screening route wandelingen doorheen stuifduinzone + 
plaatsen/verplaatsen van paaltjes waar nodig, iconen verhangen, … 

- Voorjaar (na kapwerken): 
‐ slagbomen maken voor afsluiten van weg + plaatsing van slagbomen 

- Voorjaar: 
‐ verschijnen van info over werken in gemeentelijk infoblad + boslandkrant  
‐ aankondiging infowandeling over project: buurtbewoners krijgen 
persoonlijke uitnodiging voor infowandeling in de brievenbus + 
aankondiging wandeling in gemeentelijk infoblad 
‐ infowandeling doorheen het gebied met geïnteresseerden 

- augustus:  
‐ nazorg exotenbestrijding A. vogelkers en A. eik 

1 Het provinciaal aanspreekpunt ISN‐subsidies heeft aangegeven dat indien de 
goedkeuring van het natuurbeheerplan later zal plaatsvinden dan 
vooropgesteld (bv. voorjaar 2017, er de mogelijkheid bestaat om een 
verlenging aan te vragen. Zo zou het mogelijk zijn de kap‐ en plagwerken en het 
hakhoutbeheer uit te voeren in de winter 2017‐2018.  

WELK 

ONDERHOUDSBEHEER 

IS VOORZIEN? 

Het onderhoud dat voorzien moet worden: 

- open houden van landduin:  
dit wil zeggen dat buntgrasvegetaties en psammofiele heide zich kunnen 
ontwikkelen maar struik‐ en boomopslag wordt sterk beperkt: slechts 
enkele bomen (0‐2) of boomgroepjes (0‐1) per ha wordt nagestreefd: 
Beheer: 2‐jaarlijks gebied (frequentie kan aangepast worden i.f. v. graad van 
opslag) opslag van bomen en struiken verwijderen zodat jonge opslag (0‐5 
jaar), jonge bomen (10‐20 jaar) en oudere bomen (> 20 jaar) verspreid in het 
gebied blijven.  
Op terrein (als stuifduin in de toekomst mogelijk nog verder uitgebreid 
wordt) kan stootbegrazing met schapen en herder overwogen worden. 

- Heidebeheer: 
Vanaf het moment dat heide zich gaat ontwikkelen, kan de heide na 8 tot 10 
jaar gemaaid worden. Dit dient gefaseerd te gebeuren zodat er een mozaïek 
ontstaat van heide van verschillende leeftijden 

- Bosrandbeheer:  
zoom: 2‐jaarlijks verwijderen van opslag en i.f.v. de ontwikkelende vegetatie 
(heide of grassig) om 3 à 8‐10 jaar maaien  
mantel: hakhoutbeheer: afzetten om 8 à 15‐20 jaar (i.f.v. 
soortensamenstelling) 

- Exotenbestrijding: nabehandeling 
jaar van nazorg: x+1, x+2, x+5, x+8 



- Hakhoutbeheer: 
Het hakhoutbeheer wordt gefaseerd uitgevoerd bv. in zones van 50 à 100 
m. De afgezette hakhoutstoven worden na 10‐20 jaar terug afgezet. Zo 
ontstaat variatie in de leeftijd van het hakhout en in de structuur van het 
hakhout.  

COMMUNICATIE De communicatie over dit project zal opgenomen worden via de Bosland 
communicatie kanalen.  
- Infovergadering: 

In een project waarbij bijna 9 ha bos gekapt wordt, is het nodig om voor 
de werken een voldoende groot draagvlak te creëren bij de 
omwonenden. Dit kan door de buurt te betrekken via een informatie-
participatievergadering.  

‐ Werfborden: 
Bij de uitvoering van de werken wordt er een werfbord geplaatst met een 
korte samenvattende tekst over de werken die er op dat moment 
uitgevoerd worden. Op dit werfbord worden de logo’s gezet van de 
betrokken partners (ANB, Vlaamse Overheid, Hechtel‐Eksel, RLLK) en 
wordt de subsidiegever verder ook expliciet vermeld in de tekst.  

‐ In de loop van het project kunnen via de Boslandkrant en/of gemeentelijk 
infoblad, die gratis in alle brievenbussen terecht komen, alle inwoners uit 
Hechtel‐Eksel bereikt en geïnformeerd worden over de 
natuurherstelwerken.  

‐ Website RLLK: er wordt info over het project gegeven op de website van 
RLLK 

‐ Facebook: via facebook wordt er regelmatig een stand van zaken gegeven 
over het project (vooral beeldmateriaal over de uitvoering van de werken).

‐ Infowandeling: 
Er wordt een infowandeling georganiseerd die aangekondigd is in de 
boslandkrant + gemeentelijk infoblad (zie een vorig punt) + 
buurtbewoners krijgen persoonlijke uitnodiging voor infowandeling in de 
brievenbus. 

WAT ZIJN DE 

VERWACHTTE 

RESULTATEN OP HET 

TERREIN? 

De verwachte resultaten zijn: 

- Herstel van 8,85 ha stuifduin waardoor habitattype 2310 (psammofiele 
heide) en 2330 (buntgrasvegetaties) terug kansen krijgen om zich te 
ontwikkelen in het open stuifzand samen met fauna (meestal 
specialisten en daardoor meestal zeldzaam) die gebonden is aan deze 
stuifzanden met zijn specifieke habitats.  

- Ontsnippering van bosgebied ‘In de Brand’ door verharde weg (350 m 
lang en 5 m breed (Kamertstraat)) in het bosgebied af te sluiten en om 
te vormen tot een smaller fietspad.  

- Herstel van cultuurhistorische zomereikhakhoutstoven (kunnen meer 
dan 100 jaar oud zijn) op rand van landduin: door deze terug af te 
zetten vormen ze een scherm tegen opstuivend zand. Deze 
hakhoutstoven komen verspreid op de landduinrand voor (ook herstel 



van habitat 9190) waardoor een totale lengte die ze innemen 
momenteel moeilijk in te schatten is. 

- Aansluitend op de landduin wordt bosrand gecreëerd zodat overgangen 
van landduin naar bos geleidelijk zijn (herstel van habitat 9190).  

- Door uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van de landduin‐ en 
heidehabitats wordt ook het leefgebied van vogelrichtlijnsoorten 
nachtzwaluw en boomleeuwerik uitgebreid en versterkt. 

RELATIE MET NATURA 2000 EN DE INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN  

BETROKKEN SBZ  Het bos‐, heide en landduingebied ‘In de Brand’ ligt in het habitatrichtlijngebied 
BE2200029: Vallei‐ en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en 
Dommel met heide en vengebieden  en in het vogelrichtlijngebied BE2218311: 
Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek.  

AAN WELKE 

INSTANDHOUDINGSDO

ELSTELLINGEN OF 

PRIORITEITEN WERKT 

MEN MEE? 

Door landduinen terug open te maken (voornamelijk omvorming van 
naaldbestanden) waardoor habitatypes 2310 (heide op stuifzand) en 2330 
(buntgrasvegetaties) kunnen standhouden of zich verder kunnen ontwikkelen, 
wordt er invulling gegeven aan de prioritaire doelstelling ‘ Uitbreiding en 
kwaliteitsverbetering van landduin‐ en heidevegetaties’. Het gebied ‘In den 
Brand’ en omgeving wordt specifiek vermeld in het S‐IHD‐rapport voor de 
realisatie van 40 ha open stuifzand voor ontwikkeling van habitats 2310 en 
2330.  

Door uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van de landduin‐ en 
heidehabitats wordt ook het leefgebied van vogelrichtlijnsoorten nachtzwaluw 
en boomleeuwerik uitgebreid en versterkt. 

Het bestrijden van exoten is ook een prioritaire doelstelling die opgenomen is in 
het S‐IHD omdat exoten een negatieve invloed hebben op de instandhouding 
van de Europese habitats zoals de landduinvegetaties en de omliggende 
bossen. 

Verder is er als prioritaire doelstelling opgenomen dat er afstemming moet 
komen van recreatie op de ecologische waarden waaronder ook het duinen‐ en 
bosgebied ‘In den Brand’ is opgenomen. Afsluiten van deze weg betekent een 
grote meerwaarde voor het gebied. Deze weg loopt ten noordoosten van de te 
herstellen duin. 

HOE BELANGRIJK IS DE 
ACTIE VOOR DE SBZ 
(S‐IHD) EN HOE 
BELANGRIJK OP 

VLAAMS NIVEAU (G‐
IHD) 

De betreffende SBZ BE2200029 is voor Vlaanderen essentieel voor uitbreiding 
van landduin‐en heidehabitats: psammofiele heide (2310) en open grasland 
met Corynephorus‐ en Agrostissoorten op landduinen (2330); het grootste 
heidecomplex van Vlaanderen met meer dan 4000 ha heidevegetaties ligt in het 
“Landschap van heide, vennen en bossen op en rond het Kamp van Beverlo”. 
Het gebied ‘In den Brand’ maakt hier deel van uit.  



Uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van oude zuurminnende 
eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten (9190) binnen het betreffende 
SBZ is zeer belangrijk op Vlaams niveau. 

Voor nachtzwaluw en boomleeuwerik waarvoor de uitbreiding van de 
oppervlakte en verbetering van de kwaliteit van de heide‐ en landduinhabitats 
(o.a. 2330/2310) bijdraagt tot extra leefgebied is het SBZ BE2218311 
respectievelijk belangrijk en zeer belangrijk.  

Momenteel komt er ongeveer1,5 ha landduin voor in het bosgebied ‘In den 
Brand’. In S‐IHD‐rapport wordt er als ecologische doelstelling voor het habitat 
2310 en 2330 te samen vooropgesteld dat men wil streven in het gebied ‘In den 
Brand’ naar een oppervlakte van 40 ha open landduin met buntgrasvegetaties 
en heide. Dit project zou een eerste fase zijn in het realiseren hiervan.  

BEHEERPLAN Voor het aanvangen van de ontbossingswerken dient een aanpassing van het 
bosbeheerplan opgesteld te worden op basis van het bestaande uitgebreid 
bosbeheerplan.  

De gemeente engageert zich ervoor om tijdig met de opmaak van het 
natuurbeheerplan te starten. 
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Vergelijking kaartmateriaal Ferrariskaart – luchtfoto 2013. 
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