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Administratieve inlichtingen betreffende het
gebied

1.1

Naam

Jobeekbosje, E-265

1.2 Oppervlakte
Erkend reservaat:
In procedure:
Nog niet ingediend:
Niet erkenbaar

1.3

0,7900 ha
0,0000 ha
0,0000 ha
0,0000 ha

Datum actueel natuurtype

Actueel natuurtype

Jaartal

Initiële natuurtypekaart
Actuele natuurtypekaart

2000
2005

Bijlage 1.3: kaart met opgave jaartal indienen actueel natuurtype
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Evolutie van de abiotiek

2.1

Evolutie van de grondwaterstanden

In het reservaat zijn geen peilbuizen aanwezig. De evolutie van de waterstand wordt
indirect geïndiceerd door de aanwezige vegetatie.
Zo konden we vaststellen dat tijdens de zeer natte voorjaren van 2002 en 2003 de
oppervlakte van de populatie Goudveil centraal in het reservaat sterk toenam.
In drogere jaren wordt die daarna weer kleiner.
Afgezien van deze jaarlijkse schommelingen hebben we de indruk dat de
grondwatertoestand verder vrij stabiel is.
De Jobeek zelf blijft problematisch : tot net voor het reservaat is het water vrij goed van
kwaliteit, maar ter hoogte van het reservaat loost een zijbeekje met sterk vervuild water
in de Jobeek. Er is sprake van illegale lozingen, waartegen ook PV is opgemaakt,
maar het dossier lijkt vast te zitten.

2.2

Eventuele veranderingen inzake abiotiek

Het landgebuik aangrenzend op het reservaat is niet gewijzigd. In de nabije omgeving
is een grote groentenopslagplaats opgetrokken (30 m hoog). Deze lijkt niet direct een
invloed te hebben op het reservaat.
Een soortenarm weiland aan de overkant van de weg, tussen deze nieuwe
constructie en het reservaat, werd enkele jaren geleden bebost door de lokale
wildbeheerseenheid.
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Uitgevoerd beheer

3.1

Omvormingsbeheer

Alle beheerswerken die waren voorzien zijn nagenoeg uitgevoerd :
- kapping van 30 volgroeide populieren (eerste drie rijen populieren ifv veiligheid
van een aangrenzende woning),
- 9 bomen aan de zuidrand van het bos werden niet mee verkocht omdat de
koopman enkel wilde exploiteren indien hij de bomen door het bos mocht
uitslepen (wilde niet onderhandelen met de landbouwer om over de weide uit te
slepen). De bomen staan er momenteel nog, en zullen de komende jaren door
particulieren worden geveld en opgeruimd indien ze dreigen om te vallen op het
weiland
- ringen van 10 populieren in het centraal deel.
De oostelijke rand van het bos (waar de populieren werden gekapt) werd na de kap in
2001 ingeplant met meidoorn, sleedoorn en hondsroos (allemaal autochtoon
materiaal opgekweekt in opdracht van VLM), met de bedoeling een mantel-zoom
gradiënt te creëren en indringing in het bos te vermijden. Een deel van deze aanplant
is niet aangeslagen of overwoekerd door ruigtekruiden (hoewel elk jaar werd
vrijgesteld). In 2004 werd ingeboet met nog een honderdtal planten verdeeld over de
drie soorten.

3.2

Regulier beheer

Buiten het hierboven beschreven omvormingsbeheer bestaat het voorziene beheer
verder uit een spontane bosontwikkeling. Dergelijke spontane bosontwikkeling vond
hier dan ook plaats.
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Evolutie van de habitats

4.1

Belangrijkste habitatveranderingen

Het initieel natuurtype voor het erkende reservaat was een alluviaal bos met
aanplant van populieren, Va+pop, terwijl het streefbeeld omschreven werd als
alluviaal bos na het verdwijnen van de populieren (Va).
In het beheerplan is een geleidelijke omvorming voorzien waarbij de populieren via
ringen en kappen verwijderd worden. Tot nu toe werden 25 populieren gekapt en 10
populieren geringd.
Een evaluatie van de toestand is voorzien dit jaar, om na te gaan of nieuwe populieren
dienen geringd. Gezien de hoge vermestingsdruk op het reservaat is het aangeraden
om hier zeer omzichtig te werk te gaan : bij te sterke lichtstelling dreigen immers
ruigtesoorten als braam kleefkruid en brandnetel explosief uit te breiden, en aldus de
bosplanten te verdrukken. Dit konden wij al duidelijk vaststellen in de strook waar de
populieren werden gekapt (ifv veiligheid): de vegetatie wordt hier nu volledig
gedomineerd door ruigtekruiden, en de bosplanten zijn er in de verdrukking.
Hoewel dus reeds een deel van de populieren verwijderd of geringd is, blijft het
actueel natuurtype voorlopig identiek aan het initieel natuurtype, namelijk alluviaal bos
met aanplant van populieren (Va+pop).
Aangezien de populieren op zich geen probleem vormen voor het natuurstreefbeeld
en de voorjaarsflora (wel integendeel bij gebrek aan boom- of struiklaag) zal enkel
geringd worden indien voldoende onderetage aanwezig is voor overschaduwing en
opvolging in het kronendak.
De kaart met de actuele natuurtypes werd wel gecorrigeerd volgens de digitale
kadasterkaart.

Bijlage 4.1.1: kaart met de initiële natuurtypes
Bijlage 4.1.2: kaart met de actuele natuurtypes (met kadastercorrectie!)
Bijlage 4.1.3: kaart met de initiële natuurstreefbeelden
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5.1

Evolutie van de fauna en flora
Evolutie van de fauna

5.1.1 Evolutie van de doelsoorten en/of typische soorten
Torenvalk werd reeds in 1999 gemeld als broedvogel. De nestkast van Torenvalk is elk
jaar bezet. Overige interessante soorten die circa 1999 vermeld worden als
broedvogel zijn Boomvalk, Kleine bonte specht en Grote bonte specht. Als
doortrekker en overwinteraar werden toen vermeld Houtsnip, Ijsvogel en Watersnip.
Er werden echter geen recente inventarisaties uitgevoerd van broedvogels; er is dan
ook geen evaluatie van evoluties mogelijk.
Wel werd een bijzondere waarneming gedaan, namelijk een verkeersslachtoffer van
Waterral vlak tegen het reservaat.
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5.2

Evolutie van de flora

5.2.1 Bespreking doelsoorten/typische soorten van het gebied
Dotterbloem en Verspreidbladig goudveil (op natste plekken): breiden uit in natte
voorjaren, minder in droge voorjaren. Over de afgelopen 5 jaar zijn beide soorten
zeker niet afgenomen, maar gemiddeld gezien vrij sterk toegenomen.
Andere typische soorten, zoals Slanke sleutelbloem, Speenkruid, Muskuskruid (op
natste plekken), Witte klaverzuring, Gewone salomonszegel, Grootbloemige muur,
Gele dovenetel (in droger, oostelijk deel) en Bosanemoon (beperkt), Geel nagelkruid
(verspreid) blijven grotendeels status quo.
Enkel in de oostelijke rand, waar de populieren zijn gekapt, worden ze overwoekerd
door ruigtekruiden, en gaan ze tijdelijk achteruit - hopelijk zal dit zich herstellen
wanneer de aangeplante struikengordel zich verder ontwikkelt en meer schaduw
geeft zodat de ruigtekruiden worden onderdrukt.

5.2.2 Evolutie en bespreking van de rode lijst-soorten
Het aantal Rode Lijst-plantensoorten voor het Jobeekbosje is bijzonder beperkt. De
enige aanwezig RL-soort betreft Verspreidbladig goudveil, RL-categorie "Vrij
zeldzaam". Voor de evolutie en bespreking verwijzen wa naar 5.1.1 Bespreking
doelsoorten.
Opgemerkt moet wel worden dat heel wat van de aanwezige en voor het reservaat
typische soorten die gebonden zijn aan het beekbegeleidend bos van het
Elzen-Vogelkers-verbond, in de betreffende regio zeer zeldzaam zijn.
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Openstelling

Het erkende reservaat is opengesteld via een pad dat grenst aan het reservaat. De aldus
opengestelde padlengte bedraagt 66 meter. Dit pad is onbeperkt opengesteld.
Omwille van de kwetsbaarheid van de specifieke vegetaties (en de beperkte oppervlakte!) is
het reservaat niet opengesteld buiten dit pad.
De toegankelijkheidsregeling is niet op het terrein zelf aangeduid.
Naast het initieel openstellingsplan wordt in bijlage een actueel openstellingsplan meegegeven
met een correctie volgens het kadaster.
Bijlage 7.1: Initieel openstellingsplan
Bijlage 7.2: Actueel openstellingsplan (correctie volgens kadaster!)
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Bijlage 4.1.2: Actuele natuurtypes
Schaal: 1/10.000
Bron: Rasterversie van de gescande Topografische kaart in zwartwit en op schaal 1/10.000, NGI. opname 1978-1993 (GIS-Vlaanderen)

Legende
Alluviaal bos
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Bijlage 4.1.3 : Initiële natuurstreefbeelden
Schaal: 1/10.000
Bron: Rasterversie van de gescande Topografische kaart in zwartwit en op schaal 1/10.000, NGI, opname 1978-1993 (GIS-Vlaanderen)

Legende
Alluviaal
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Bijlage 6.2 : Actuele natuurstreefbeelden (corr. kadaster!)
Schaal: 1/10.000
Bron: Rasterversie van de gescande Topografische kaart in zwartwit en op schaal 1/10.000, NGI, opname 1978-1993 (GlS-Vlaanderen)

Legende
1 Alluviaal bos

Legende
Opengestelde padlengte
Erkend reservaat
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Bijlage 7.2: Actueel openstellingsplan (correctie kadaster!)
Schaal: 1/10.000
Bron: Rasterversie van de gescande Topografische kaart in zwartwit en op schaal 1/10.000, NGI, opname 1978-1993 (GIS-Vlaanderen)

Erkend reservaat
Onbeperkte openstelling: 66 m

