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Stuurgroep 
 
De opmaak van het natuurbeheerplan Domein d’Aertrycke en omgeving werd begeleid door een 
stuurgroep. Hierin zetelden: 
 
 
 
Tom De Visschere (Provincie West-Vlaanderen) 
Stefaan Verplancke (Provincie West-Vlaanderen) 
Wim Marichal (Provincie West-Vlaanderen) 
Pieter Vandevoorde (Provincie West-Vlaanderen) 
 
Koen Maertens (ANB) 
Lieven Dekoninck (ANB) 
Danny Maddelein (ANB) 
 
Jan Goris (Bosgroep Houtland)  
 
Pieter Vercammen (VLM) 
 
Isabelle Vackier  (Gemeente Zedelgem) 
 
Sander Jansens (Landmax) 
Dave Verwaijen (Landmax) 
 
 
De stuurgroep kwam 3 maal samen, namelijk: 
 
- 25 januari 2016:  startvergadering 
- 28 juni 2016:   bespreking verkenning, inventaris & beheerdoelstellingen 
- 12 december 2016  bespreking beheerdoelstellingen & beheermaatregelen 
 
 
Op 13 mei 2017 werd er een wandeling georganiseerd voor het grote publiek waarin het beheerplan 
werd voorgesteld. 
 
Met betrekking tot het kasteelpark heeft de volgende participatie plaats gehad: 
 
- Er werd op 30/05/2016 een bevraging gedaan van de bewoners/ gebruikers van het domein 
- Er werd op 12/06/2016 een overleg gehouden met ANB 
- Op 19/01/2017 een overleg met de gemeente Torhout 
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1. Verkenning 
 

1.1. Algemene beschrijving 
 

1.1.1. Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 

 

1.1.1.1. Eigenaars en beheerders 
 

Naam van het bos:    Domein d’Aertrycke en omgeving 

Statuut:     privé-bos en openbaar bos 

Eigenaars:    zie onderstaande tabellen 

Zakelijke of persoonlijke rechten: zie tekst 

 

Indiener van het beheerplan: de Provincie West-Vlaanderen     

contactpersoon:    Wim Marichal 

Telefoon: 050 40 32 58 

E-mail: wim.marichal@west-vlaanderen.be 

 

contactpersoon privé-bossen:   Jan Goris (coördinator Bosgroep Houtland) 

Telefoon: 050 40 70 23 

E-mail: jan.goris@west-vlaanderen.be 

 

Domein d’Artrycke wordt ook Domein de Maere genoemd (ook in het voorliggende beheerplan). 

 

De percelen vervat in dit natuurbeheerplan hebben volgens de kadastrale legger een totale 

oppervlakte van 112 ha 30 a 53 ca, voor iets meer dan de helft toebehorend aan publieke boseigenaars. 

Nog zo’n 1 ha 10 a 30 ca tuinen en gebouwen (GIS-oppervlakte) dient hiervan afgetrokken te worden, 

zodat de totale oppervlakte uitkomt bij 111 ha 20 a 23 ca. Alle percelen zijn verspreid gelegen op 

grondgebied van de gemeenten Zedelgem, Ichtegem en Torhout. Volgens de 

bestandsoppervlaktemeting (GIS-kartering) beslaat de oppervlakte opgenomen in dit beheerplan 111 

ha 44 a 15 ca. Een kleine afwijking tegenover de kadastrale oppervlakte is hierbij normaal. Bijlage 1 

geeft een overzicht van alle kadastrale percelen die tot het plangebied behoren.  

 

In totaal zijn er 13 deelnemende eigenaars. De totale (kadastrale) oppervlakte bos per eigenaar wordt 

weergegeven in de tabel 1.1 (zie ook kaart 4 en bijlage 2).    

 

Tabel  1.1: Deelnemende eigendommen 
 

Naam bosbeheerder Oppervlakte (ha) 

ANB - Veldbos (+ Percelen VLM) 11,5898 

Engelbewaarder OC - Broeders Van Liefde vzw 2,1097 

de Crombrugghe de Picquendaele Alain - de Liedekerke de Pailhe Clotilde 10,8389 

De Roo Geert  - Vanhaecke Christine 15,5318 

Dupon Marie-Christine  0,1176 

Gemeente Zedelgem 1,7621 

Govaert Filip - De Bock Katelijne 2,0957 

mailto:@west-vlaanderen.be
mailto:jan.goris@west-vlaanderen.be
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Naam bosbeheerder Oppervlakte (ha) 

Haesaert Georges - Bonnarens Anita 3,6771 

Pollet Gabriël - Desender Godelieve 2,4198 

Provincie West-Vlaanderen - Domein d'Aertrijcke 55,5768 

Stad Torhout 1,6535 

Vandaele Hugo - Devreker Ingrid 0,8407 

Vantyghem Gerard - Bolle Gerarda 2,9888 

Totaal (kadastrale oppervlakte) 111,4415 

 

Het beheerplan werd opgesteld door  Landmax bvba 

     Welvaarstraat 22 bus 12 

     2200  Herentals 

     info@landmax.be 

 

1.1.1.2. Zakelijke en persoonlijke rechten 
 

In het provinciedomein zijn er voor verschillende onderdelen gebruiksovereenkomsten met diverse 

gebruikers. 

 

Pacht:   7,3 ha akker en grasland in gebruik van Mark Verplancke (landbouwer) 

Opstal:   1,3 ha in gebruik van Twin Properties (hotel) 

Huur:   0,2 ha wordt als woning verhuurd. 

Handelshuur:  1,2 ha in gebruik van NV Ivenco (restaurant en bistro) 

Kosteloos gebruik zonder bemesting en sproeistoffen: 2,5 ha in gebruik van Mark Verplancke 

 

Een overzicht hiervan wordt gegeven op kaart 1.b. 

 

In het Veldbos is het jachtrecht verpacht. 

 

 

1.1.2. Kadastraal overzicht 
 

Het overzicht van opgenomen kadastrale percelen is te vinden in bijlage 1. Zie ook kaart 4: kadastraal 

plan. De kadastrale samenstelling per bestand wordt weergegeven in bijlage 2. 

 

 

1.1.3. Situatieplan 
 

De bossen van het studiegebied zijn gelegen langsheen de Mouwbeek in de driehoek tussen de 

dorpskernen van Wijnendale, Aartrijke en Torhout op het grondgebied van de gemeenten Zedelgem, 

Ichtegem en Torhout. De totale oppervlakte van de in aanmerking komende eigendommen bedraagt 

111,14 ha voor 13 eigendommen. 

 

De kern van het gebied vormt het provinciedomein d’Aertrijke met gelijknamig kasteel gelegen te 

Zeeweg 42, 8820 Zedelgem. 

 

mailto:info@landmax.be
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Zie  kaart 1: overzicht 

kaart 2: topografische kaart met bestandsindeling  

kaart 3: luchtfoto met bestandsindeling. 

 

 

1.1.4. Situering 
 

1.1.4.1. Algemeen administratief 
  

Administratief zijn de bosbestanden gelegen in: 

 

Provincie: West-Vlaanderen    

Arrondissement: Brugge    

Gemeente: Zedelgem, Torhout, Ichtegem  

    

Beheerregio Agentschap voor Natuur en Bos: Zandig Vlaanderen  

Regiobeheerder: Klaar Meulebrouck   

     Telefoon: 0499 59 45 97 

 

Bosgroep:  Bosgroep Houtland 

Tillegemstraat 81 

8200 Sint-Michiels 

 

Opsteller beheerplan:  Landmax bvba 

   Welvaartstraat 22/12 

   2200 Herentals 

   tel.: 014/26 25 00 

   e-mail: info@landmax.be 

 

 

1.1.5. Relatie met de andere groendomeinen 
 

Zie kaart 5. 

 

De volgende gebieden kunnen als de belangrijkste natuurgebieden in de omgeving van het 

beheerplangebied beschouwd worden: 

 

Gebieden beheerd door ANB: 

 

In het Wijnendalebos (181 ha, Torhout) wisselen hoger gelegen gebieden en nattere valleien elkaar 

af. Op de hoger liggende delen staan imposante eiken en beuken, terwijl elzen en essen groeien in de 

nattere valleien. Daar bloeien voorjaarsbloeiers waaronder het zeldzame paarbladig goudveil. Het bos 

telt meer dan 500 soorten paddenstoelen. Heel wat vleermuizen zoals gewone grootoorvleermuis, 

ruige dwergvleermuis, franjestaart en baardvleermuis vinden hun weg naar de boomholtes van het 

Wijnendalebos. Vogels als zwarte specht, buizerd, wespendief, kleine bonte specht en goudvink 

broeden er. In de poelen huizen vinpootsalamanders en kamsalamanders, terwijl de levendbarende 

hagedis en hazelworm de zonnige randen en open plekken opzoeken. De zonnige bloemrijke open 

mailto:info@landmax.be
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plekken lokken ook veel insecten. Dagvlinders zoals de ijsvogelvlinder en het koevinkje voelen zich er 

prima thuis. De helft van het bos is publiek toegankelijk. De andere helft is bosreservaat. 

 

Het Vloethemveld (Zedelgem) is een bos- en natuurgebied van iets meer dan 350 hectare. Het gebied 

is heel gevarieerd, met bos, heide, schrale graslanden en voedselarm water. Het voormalige 

munitiedepot van het Vloethemveld is een gebied met Europese topnatuur. Onder meer de drie 

heidesoorten, struikheide, gewone dopheide en rode dopheide, groeien er, alsook de vele zeldzame 

insecten waaronder de dagvlinder het groentje, de heidesabelsprinkhaan en de smaragdlibel. Het 

gebied is ook bekend om zijn roofvogels: buizerd, sperwer, boomvalk, slechtvalk en torenvalk worden 

courant waargenomen. 

 

De Bossen van Edewalle (Kortemark) kennen een geschiedenis van ontbossen en bebossen. Ooit was 

dit gebied verbonden met het Wijnendalebos en was het onderdeel van het grotere Kreupelbos. Het 

ANB beheert er twee deelgebieden Poelkemveld en Edewallebos - samen slechts 20 hectare. In het 

Edewallebos komt kuifmees voor, en ook buizerd en sperwer broeden in dit bos. Zwarte specht komt 

vaak op bezoek vanuit het Wijnendalebos.  

 

In arboretum van Koekelare (Koekelare) bevindt zich een bomencollectie met 140 soorten. Waar 

vroeger vooral de wetenschap er gebruik van maakte, is het 8,5 hectare grote arboretum sinds 2010 

toegankelijk voor wandelaars. Aan de overkant van de weg sluit het Koekelarebos naadloos aan. Het 

arboretum van Koekelare werd vlak na de Tweede Wereldoorlog aangelegd. Het kwam in de plaats 

van het arboretum van Vloethemveld-Zedelgem, dat sneuvelde tijdens de oorlog. Deze bosarboreta, 

of bomentuinen, hadden vroeger enkel een wetenschappelijk doel. Het Koekelarebos is een puzzel 

van versnipperde stukjes groen van in totaal 70 hectare. Naast statige zomereiken van meer dan 200 

jaar oud, groeit er ook de Koekelareden. Deze snelgroeiende variëteit van de Corsicaanse den staat 

dankzij prima eigenschappen voor de houtnijverheid bekend tot ver buiten onze landsgrenzen. Het bos 

is meer dan alleen die fameuze naaldbomen. Eiken- en beukenbos, met in de struiklaag esdoorn en 

lijsterbes, zorgen voor afwisseling. Nabij de parking wist een heideveldje met struikhei, dophei en zelfs 

de zeldzame moerswolfsklauw haar plekje in te nemen nadat een perceel grove den werd gekapt. Hier 

en op andere open plekken in het bos fladderen vlinders als bont zandoogje, eikenpage, kleine 

vuurvlinder en citroenvlinder. 

 

Gebieden beheerd door Natuurpunt: 

 

Het Plaisiersbos is een gemengd loofbos in Veldegem, een deelgemeente van Zedelgem. Het is een 

overblijfsel van een ooit veel grotere boszone, die er in de achttiende eeuw gekomen is na de 

ontginning van een 'veltgebied'. In de drevenstructuur is nog duidelijk het damvormig patroon te 

herkennen van de ontginning. Het grootste deel van Plaisiersbos is nu zuur eikenbos, met daarnaast 

op het noordoostelijke en natste deel van het gebied een heel interessant bostype, het eiken-

haagbeukenbos. Het hele natuurgebied heeft de kenmerken van een oud bos met veel 

voorjaarsbloeiers. Veelbloemige salomonszegel, speenkruid, bosanemoon en kleine maagdenpalm 

komen er veel voor. Daarnaast komen witte klaverzuring, dalkruid en bleeksporig bosviooltje voor. 

Vossen, eekhoorns en bunzingen vertoeven graag in het gebied, net als verschillende soorten kleine 

zangvogels, waaronder gekraagde roodstaart, boomklever, grasmus, goudhaantje en zwartkop. 

Groene specht, grote bonte specht, gaai, buizerd, torenvalk, boomvalk en houtsnip komen er voor.  

Het natuurgebied de Pilse ligt ten zuiden van de dorpskern van Zedelgem. Het gebied kan 

onderverdeeld worden in drie soorten biotopen, met elk een specifieke plantengroei. De oostzijde is 
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een nat grasland. In het voorjaar kleuren de koekoeksbloem en de pinksterbloem hier het landschap. 

In het midden van het gebied bevindt zich een poel die een geschikte plaats vormt voor amfibieën, 

zoals de alpenwatersalamander en de bruine en groene kikker. Het westelijk gelegen gedeelte is 

moerasachtig en is een ideale biotoop voor allerlei waterinsecten en libellen. Waar het kwelwater uit 

de bodem opborrelt, groeit waterviolier. Ook gele lis, gele waterkers, blaartrekkende boterbloem, 

dotterbloem, de echte koekoeksbloem en de pinksterbloem, stijve zegge, holpijp, grote lisdodde, 

kleine egelskop, blaaszegge, echte valeriaan en moerasspirea, groeien in het gebied.  

 

Heide is zeldzaam in West-Vlaanderen, maar in Doeveren (Zedelgem) groeit ze nog. Het gebied bestaat 

grotendeels uit zure loofbossen. Daarnaast komen er enkele naaldhoutplantages voor. Vooral in de 

dreven groeien veel bijzondere planten, met soorten zoals rode dophei, bleke zegge, klein glidkruid, 

wilde gagel en ronde zonnedauw. De nachtzwaluw, een zeldzame vogel van heidebiotopen, komt in 

Doeveren ook wel eens op bezoek. De half ingesloten akkers en graslanden zijn een geliefkoosd 

leefgebied voor roofvogels zoals boomvalk, buizerd, havik en sperwer. Bosvogels zoals houtsnip, 

zwarte specht, wespendief, nachtegaal, gekraagde roodstaart en wielewaal bewonen de bossen. Ook 

levendbarende hagedis, hazelworm en vinpootsalamander komen voor in het gebied. Zelfs een 

boommarter werd al eens vastgelegd op beeld in Doeveren. 

 

De bossen van Hoogveld zijn een stapsteen voor natuur tussen Brugge en Torhout. Het bosgebied van 

Hoogveld ligt op een Noord-Zuid as tussen de autosnelweg E403 en de spoorlijn Brugge-Kortrijk. Het 

maakt onderdeel uit van de bosgordel waartoe ook Doeveren, Merkemveld-Baesveld, het Plaisiersbos 

en het Groenhovebos behoren. 

 

Maskobossen: dit bossencomplex ten zuiden van Jabbeke met typisch blokvormig drevenpatroon 

ontstond op de onvruchtbare heide ten tijde van Napoleon. Nu vinden tal van planten en dieren een 

onderkomen in het bos, de poelen en de hooilanden. De hoge zomereiken met ondergroei van berk, 

lijsterbes, sporkehout en hazelaar zorgen voor een gevarieerd bos. Bijzondere vogels zoals de bosuil, 

de boomvalk en de boomklever vinden hier een thuis. En ook de vos is een regelmatige bezoeker. 

 

Andere beheerders:  

 

Het Groenhovebos is een circa 50 ha groot complex van zuur eiken-beukenbos en naaldhoutaanplant. 

Het is gelegen in het noordoosten van de stedelijke kern Torhout. In het complex is ook een droog 

heideveldje gelegen. Opmerkelijke plantnsoorten die voorkomen in het gebied zijn onder andere 

bosanemoon, dalkruid, witte klaverzuring, muskuskruid, boshyacint, geelgroene zegge, sterzegge, 

dotterbloem, veenmos spec.. Boomklever, zwarte specht, kleine bonte specht sperwer, bosuil en 

ransuil broeden in het gebied. In het bos is een belangrijke populatie Vinpootsalamanders aanwezig. 

De aanwezigheid van Levendbarende hagedis is vastgesteld in het heideterreintje. 

 

Het Merkemveld, in het oosten van de gemeente, is een voormalig veldgebied dat in de 18de-19de 

eeuw werd bebost. Het bomenbestand vertoont in soort en leeftijd een grote verscheidenheid. Het 

bos bestaat overwegend uit gemengd loof- en naaldhout. Ook de ondergroei is zeer divers. De fauna 

in Merkemveld bestaat onder meer uit een aantal vogelsoorten die er hun broedplaats hebben (onder 

meer mezen, uilen en valken) en libellen die aangetrokken worden door de vijvers. Een deel van het 

Merkemveld is eigendom van de gemeente, daarnaast bestaat het gebied ook uit een aantal 

particuliere bospercelen, een speelbos en het kasteel Baesveld.  
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1.1.5.1. Vlaamse en erkende natuurreservaten  
 

De Vlaamse regering kan terreinen die van belang zijn voor het natuurbehoud erkennen als 

natuurreservaat. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Vlaamse natuurreservaten (in 

eigendom/huur/beheer van het Vlaamse gewest) en erkende natuurreservaten (in 

eigendom/huur/beheer van andere overheden of private rechtspersonen). Voor deze terreinen 

bestaat een goedgekeurd beheersplan. Onderstaande tabel geeft de toestand op 1/1/2007 weer: 

 

Tabel 1.2: Vlaamse en erkende natuurreservaten in Torhout en Zedelgem (toestand 01/01/2007) 

 
Naam reservaat Beheerder  Totale 

oppervlakte 
Opp. in 
eigendom 

Opp. in 
huur 

Opp. 
erkend/aangewezen 

Wijnendalebos ANB 91,6 91,6   

Doeveren Natuurpunt 57,0181 57,0181  54,2736 

Pilse Natuurpunt 0,5175 0,5175  0,5175 

Plaisiersbos Natuurpunt 27,635  27,635 23,6255 

 

 

1.1.6. Recht van voorkoop 
 

In Torhout en Zedelgem geldt geen recht van voorkoop voor ruilverkavelingen of 

natuurinrichtingsprojecten.  

 

Het recht van voorkoop Natuur is verder van toepassing in de uitbreidingsperimeters van erkende en 

Vlaamse natuurreservaten binnen de gewestplanbestemmingen groen-, bos-, en 

bosuitbreidingsgebieden en de met een van deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden. In 

Zedelgem geldt dit voor Doeveren en het Plaisiersbos. Het recht van voorkoop Natuur is eveneens van 

toepassing in het VEN. In Zedelgem en Torhout gaat dit respectievelijk over GEN “Het Vloethemveld, 

Sint-Andriesveld, Tillegem” en GEN “Het Wijnendalebos en vallei van de Waterhoenbeek”.  

 

Er geldt geen voorkooprecht in het beheerplangebied. 

 

 

1.1.7. Statuut van de wegen en waterlopen  
 

1.1.7.1. Statuut van de wegen 
 

Het beheerplangebied is gelegen binnen de driehoek die gevormd wordt door de N32, N33 en N368. 

De N32 verbindt Torhout met Brugge (Bruggestraat/ Torhoutsesteenweg) en de N33 (Oostendestraat) 

verbindt de gemeente met het stedelijke gebied Oostende. De N368 doorkruist het gebied van oost 

naar west. 

 

Deze regionale wegen worden aangevuld met bovenlokale wegen die een verbindende functie hebben 

tussen de stedelijke kern Torhout en de kernen in de omliggende gemeenten. In het beheerplangebied 

betreft dit de Aartrijkestraat, die voor de verbinding zorgt tussen Torhout en Aartrijke. 

Daarnaast liggen in het beheerplangebied nog een aantal gemeentelijke verbindingswegen en 

gewone lokale wegen met in eerste instantie een toeganggevende functie.  

 



 
 Natuurbeheerplan Domein d’Aertrycke en omgeving  

 

 

13 

 

Bij het statuut van de wegen wordt onderscheid gemaakt in openbare wegen, buurtwegen en 

boswegen. 

  

1.1.7.1.1. Openbare wegen 
 

Er grenzen diverse verharde openbare wegen aan de bestanden van voorliggend geïntegreerd 

beheerplan: 

 

Torhout: 

 

- Wijnendalestraat: bestanden 6b, 6c, , 120 
- Zeeweg: bestanden 131, 132, 133 
- Zeeweg Zuid: bestanden 110, 14a, 16t, 28a, 28z, 28b, 29a, 122 
- Weidestraat: bestand 134 
- De Maerestraat: bestanden 126a, 126b, 127 
- Hoge Rokerstraat: bestand 130 
- Molenweg: bestand 301 
- Aartrijkestraat: bestand 302 

 

Zedelgem 

 

- Moubekestraat: bestand 206 
- Aartrijkestraat: bestanden 200, 201 
- Ossebilkstraat: bestand 202 

 

1.1.7.1.2. Buurtwegen 
 

De Atlas der Buurtwegen dateert van 1841 en verzamelt alle buurtwegen (‘chemins’) en voetwegen 

(‘sentiers’) die op dat ogenblik bekend zijn. Intussen is de maatschappij zo veranderd dat vele van de 

buurtwegen van toen hun functie verloren hebben. Een overzicht van de buurtwegen die in of in de 

buurt van bestanden gelegen zijn of waren, wordt gegeven in tabel 1.3.  

 

Tabel 1.3: overzicht van buurt- en voetwegen grenzend aan of lopend door bosbestanden opgenomen 

in dit beheerplan 

 
buurtweg verandering t.o.v. 1841 

chemin nr. 8 
 

chemin nr. 13 rooilijnplan (1968) 

chemin nr. 44 rooilijnplan (1951) 

sentier nr. 87 afgeschaft (2007) 

sentier nr. 20 rooilijnplan (1951) 

Groene 62  

 

De Groene 62 is de voormalige spoorweg tussen Oostende en Torhout. De lijn had nummer 62, en is 

vandaag een fiets- en wandelpad. 
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1.1.7.1.3. Bos- en dienstwegen 
 

Onder boswegen worden alle wegen in de bosbestanden verstaan die geen openbaar karakter hebben 

(= buurtweg of openbare weg). Sommige bestanden beschikken over een vrij uitgebreid netwerk van 

boswegen. Deze boswegen zijn terug te vinden op Kaart 22: Toegankelijkheid. Enkel in het Domein de 

Maere zijn deze boswegen publiek toegankelijk. 

 

1.1.7.2. Statuut van de waterlopen 
 

Kaart 6 geeft de waterlopen weer die doorheen het beheerplangebied stromen, met aanduiding van 

hun categorie. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de beken die grenzen aan in het 

beheerplan opgenomen bestanden. 

 

Tabel 1.4: Waterlopen 

 

waterloop categorie aanliggende bestanden 

Vliegende Paardbeek 3 300 

Maagdeveldbeek 3 301 

Koebeek 3 302 

Mouwbeek 3 143, 144, 145, 147, 148 

2 51a, 51b 

Zuidervaartje 0 200, 201a 

3 200, 201b, 202 

 

In bestand 302 mondt een niet-gecategoriseerde beek uit in de Koebeek. Ook door het domein De 

Maere stroomt een niet-gecategoriseerde beek (zijbeek van de Moubeek) die de parkvijvers voedt. 

 

 

1.1.8. Bestemming volgens het geldende plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan 
 

De gewestplanbestemmingen van de verschillende bestanden worden weergegeven op kaart 7: 

bestemming volgens het gewestplan. Het studiegebied is in belangrijke mate gelegen in natuurgebied. 

Alleen een beperkte zone rondom het kasteel van Aartrycke, rondom kasteel Van Caloen en nabij het 

spoorwegfietspad ‘Groene 62’ is parkgebied. Enkele geïsoleerde, kleinere eigendommen liggen in 

agrarisch gebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied.  De gewestplanbestemming van de 

verschillende bestanden wordt in de onderstaande tabel weergegeven, alsook het aandeel van de 

verschillende gewestplanbestemmingen. 

 

Tabel 1.5: Bestemming van de bestanden volgens het gewestplan 

 

Bestemming % Bestanden 

woongebied < 0,01 % 5a (deel) 

woongebied met landelijk karakter 0,07 % 108 (deel), 131 (deel), 202 (deel) 

woonuitbreidingsgebied 0,06 % 7a (deel), 7x (deel), 109 (deel) 

gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 0,02 % 200 (deel) 

parkgebied 8,75 % 15x (deel), 17x (deel), 18a (deel), 18b (deel), 

18w (deel), 18t, 18x (deel), 19a (deel), 19b, 19y 

(deel), 20t, 20x, 21t, 22t, 22w, 22x, 22y, 22a, 
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Bestemming % Bestanden 

23a, 24a, 24x, 25x, 26t, 27x, 28a (deel), 28b, 

28w, 28x, 28y, 28z (deel), 108 (deel), 302 

natuurgebied 76,38 % 1a (deel), 2a, 3a (deel), 4a, 5a (deel), 5b, 6a, 6b, 

6c, 7a (deel), 7b, 7c, 8a, 9a, 10a, 10x, 11a, 12a, 

13a, 14a, 15a, 15b, 15w, 15x (deel), 16t, 16x, 

17a, 17b, 17c, 17w, 17x (deel), 18 (deel), 18b 

(deel), 18w (deel), 19x (deel), 28a (deel), 29a 

(deel), 108 (deel), 110 (deel), 117 (deel), 120 

(deel), 126a, 126b, 127, 128, 129, 130, 131 

(deel), 132 (deel), 133 (deel), 134 (deel), 135 

(deel), 136, 137, 138, 139 (deel), 140, 141 

(deel), 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 

50 (deel), 205, 206, 51a, 51b, 52, 53b, 53a 

(deel), 212, 300 (deel) 

agrarisch gebied 11,60 % 1a (deel), 3a (deel), 7x (deel), 110 (deel), 117 

(deel), 122, 123, 124, 131 (deel), 132 (deel), 

139 (deel), 141 (deel), 200 (deel), 201a, 201b, 

201c, 201d, 202 (deel), 203 (deel), 50 (deel), 

301 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied  3, 11 % 19x (deel), 131 (deel), 132 (deel), 133 (deel), 

134 (deel), 135 (deel), 203 (deel), 53a (deel), 

300 (deel) 

 

1.1.8.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 
 

Het RSV werd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 definitief vastgesteld. Het 

RSV geeft de gewenste ruimtelijke structuur van Vlaanderen aan als kader waarbinnen de ruimtelijke 

ontwikkelingen plaatsvinden. Een eerste herziening is doorgevoerd in de periode 2003-2004, een 

tweede in de periode 2008-2011. 

 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (gewestelijk niveau) is de toetssteen van het Vlaamse 

ruimtelijke beleid. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vormt een kader voor de provinciale en 

gemeentelijke structuurplannen. Net als de andere ruimtelijke structuurplannen is het RSV drieledig. 

De rechtskracht van de drie delen wordt in het decreet houdende de ruimtelijke planning geregeld: 

 

- Het informatieve gedeelte bevat de bestaande ruimtelijke structuur, de problemen, de 
potenties, de trends en de prognoses.  

- De Gewenste Ruimtelijke Structuur is het indicatieve gedeelte en dus richtinggevend voor de 
overheid. Van dit toetsingskader kan de Vlaamse Regering alleen afwijken met een 
gemotiveerde beslissing. De Gewenste Ruimtelijke Structuur uit het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen wordt gerealiseerd via de gewestplannen en met behulp van verordeningen. 

- De bindende bepalingen leveren het kader voor de uitvoerende maatregelen waarmee men 
de Gewenste Ruimtelijke Structuur wil realiseren. Zij zijn slechts bindend voor de overheid.  

 

Het RSV maakt een onderscheid tussen stedelijke gebieden en buitengebieden, gebieden voor 

economische activiteit (economische knooppunten) en lijninfrastructuren. Deze structuurbepalende 

componenten zijn (bestaande) ruimtelijke eenheden die de ruimtelijke structuur van Vlaanderen 

bepalen en waarvoor een specifiek ruimtelijk beleid wordt vooropgesteld.  
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Het RSV beschouwt Torhout als behoorlijk uitgeruste kleine stad (niveau 3B). Torhout is daarmee 

onderdeel van het kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. Het ruimtelijk beleid voor de 

kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau is erop gericht de bestaande stedelijke morfologische 

structuur en het stedelijk functioneren terug voldoende economische, sociale en ruimtelijke 

draagkracht te geven. Dit is slechts mogelijk door enerzijds een doorgedreven kernversterkend beleid 

met alle prioriteit naar inbreiding en het valoriseren van de bestaande stedelijke potenties (bestaande 

natuurelementen, het historisch karakter, de sterke stedelijke voorzieningen , ...) en anderzijds door 

een complementair beleid in de aangrenzende goed uitgeruste kernen van het buitengebied. 

 

Zedelgem is een concentratiegebied van economische activiteiten. Delen van Zedelgem zijn 

opgenomen in het regionaalstedelijke gebied van Brugge. Ten aanzien van de regionaalstedelijke 

gebieden is het ruimtelijk beleid erop gericht de bestaande en toekomstige stedelijke potenties 

maximaal te benutten. 

 

De bovengenoemde typering van Torhout en Zedelgem betreft slechts delen van het grondgebied van 

de betrokken gemeentes. Grote delen van de gemeenten zijn buitengebied. Het buitengebied is het 

gebied waar de open (onbebouwde) ruimte overheerst. De doelstellingen in het RSV voor het 

buitengebied zijn: 

 

 het buitengebied vrijwaren voor de essentiële functies; 

 versnippering tegengaan, alsook de verbrokkeling van de structuur van het buitengebied door 
bebouwing en infrastructuren. Dit betekent dat verdere groei van linten en verspreide 
bebouwing niet is toegestaan; 

 ontwikkeling bundelen in de kernen van het buitengebied (=gedeconcentreerde bundeling). 
40% van de behoefte aan bijkomende woningen dient in de kernen van het buitengebied te 
worden opgevangen. De centrumfunctie van de kernen dient versterkt te worden, door een 
multifunctionele ontwikkeling en het verweven van functies en activiteiten voorop te stellen. 
Voor de kernen van het buitengebied dient een minimum van 15 woningen/ha te worden 
nagestreefd; 

 landbouw, bos en natuur inbedden in goed gestructureerde gehelen; 

 een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit bereiken; 

 het ruimtelijk beleid en het milieubeleid afstemmen op het fysisch systeem; 

 streven naar een bufferfunctie van het natuurgebied t.o.v. de aangrenzende functies. 
 

Naast de agrarische, de bosstructuur, de nederzettingsstructuur en de infrastructuur is de natuurlijke 

stuctuur één van de structurerende elementen van de open ruimte in Vlaanderen. De natuurlijke 

structuur is: 

 

 het samenhangend geheel van de rivier- en beekvalleien, de natuurgebieden, de 
boscomplexen en de andere gebieden, waar de voor de natuur structuurbepalende elementen 
en processen tot uiting komen; 

 de ecologische infrastructuur gevormd door lijn-, punt- en vlakvormige natuurelementen, door 
geïsoleerde natuur- en bosgebieden en door parkgebieden. 

 

In de eerste plaats staat de natuurlijke structuur in voor een duurzaam ecologisch functioneren. De 

structuurbepalende elementen en processen die aan de basis liggen van de natuurlijke structuur 

moeten worden behouden en versterkt. 
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In uitvoering van het RSV stelde de Vlaamse overheid in 2006 een Ruimtelijke visie op landbouw, 

natuur en bos op voor de regio Veldgebied Brugge – Meetjesland. 

 

Het Veldgebied Brugge – Meetjesland waarin het beheerplangebied is gelegen, is een voor de land- en 

tuinbouw belangrijk agrarisch gebied.  

Beleidsdoelstellingen voor het gebied zijn: 

 

 Vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden voor de beroepslandbouw 

 Behoud en versterking van de bestaande natuurcomplexen en inschakeling ervan binnen een 
netwerk 

 Behoud van gave cultuurlandschappen en structurerende landschapselementen 

 Behoud en versterking van bestaande bos- en parkstructuur 

 Behoud en versterken van valleistructuren en watersystemen 

 Toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open ruimte 
 

Waardevolle bos- en heidegebieden worden maximaal behouden en zoveel als mogelijk ecologisch 

opgewaardeerd, uitgebreid en verbonden tot meer samenhangende complexen. Zones met een 

duidelijk reliëf en uitgesproken gradiëntsituaties worden aangewend om bestaande natuur- en 

boselementen ecologisch en structureel te versterken. Lokaal wordt gestreefd naar het herstel van het 

voor de streek typische ‘wastinelandschap’ bestaande uit een mozaïek van diverse bostypes, 

struwelen, ruigtes, (Atlantische) heide, heischrale graslanden, vennen en mesotrofe (veld)vijvers en 

plassen. 

 

Het versterken van de multifunctionaliteit van bos, het tegengaan van versnippering, het verlies van 

biodiversiteit en het verkrijgen van een hogere bebossingindex zijn belangrijke beleidsdoelstellingen. 

De bestaande bos- en groenstructuur in de regio Veldgebied Brugge – Meetjesland dient maximaal 

behouden te worden en waar mogelijk versterkt en uitgebreid. Cultuurhistorisch en ecologisch 

waardevolle bossen en (kasteel)parken worden zoveel mogelijk behouden en gebufferd zodat deze 

bossen hun socio-economische, ruimtelijke en ecologische functie kunnen behouden en ontwikkelen. 

Ecologisch verantwoorde bosuitbreiding moet bijdragen tot ontsnippering en buffering van de 

bestaande bossen of een antwoord bieden op een maatschappelijke vraag naar bossen met een 

sociaalrecreatieve functie. 

 

Het deelgebied waarin het beheerplangebied gelegen is (“Westelijk Houtland”) is ook een belangrijk 

landbouwgebied. Het ruimtelijk beleid is gericht op de vrijwaring en de versterking van deze 

landbouwfunctie. De gewenste ruimtelijke structuur (wat betreft bos en natuur) voor de deelruimte 

kan als volgt door een aantal concepten beschreven worden. Enkel indien ze van belang zijn voor het 

beheerplangebied, worden concrete doelstellingen opgesomd. 

 

 Samenhangend landbouwgebied met grondgebonden landbouw als drager van de open 
ruimte. Binnen het landbouwgebied komen kleine (kasteel)bosjes en lijnvormige houtige 
kleine landschapselementen (dreven, houtkanten, hagen, knotbomen, ...) voor als relicten van 
het traditionele landschap. Er wordt gestreefd naar het behoud en via stimulerende 
maatregelen naar het versterken van een netwerk van kleine bos- en landschapselementen. 
Hierbij gaat bijzondere aandacht naar de verbindende functie van dit netwerk tussen de grote 
boscomplexen. 

 Minder samenhangende landbouwgebieden met ruimte voor een gedifferentieerde 
landbouwontwikkeling. De aanwezige kleine bos- en landschapselementen worden 
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behouden met bijzondere aandacht voor behoud en versterking van ecologische 
infrastructuren gekoppeld aan de oude spoorwegbedding of aan beekdalen. 

 Bieden van waarborgen voor landbouw in randstedelijk landbouwgebied. Er wordt gestreefd 
naar het behoud en versterken van aanwezige landschapsecologische structuren (oude 
spoorwegbedding, plateaurand) in randstedelijk landbouwgebied. Voor het beheerplangebied 
wordt de mogelijkheid open gelaten tussen Wijnendalebos en de bossen van de omgeving 
Verloren Kost – Domein d’Aertrycke, stapsteenbosjes te realiseren of het bestaande bosje ten 
oosten van de N33 beperkt uit te breiden. Het realiseren van deze bosverbinding kan ook 
gerealiseerd worden via kleine landschapselementen en dreven. 

 Behoud en versterking van historische bos- en parkstructuren.  
o De hoofdfunctie van deze gebieden is bos of park. 
o De historische bossen en parken van de veldgebieden worden maximaal behouden en 

versterkt binnen het landschappelijke kader van de veldgebieden. Waardevolle te 
behouden elementen hierbij zijn de geometrische ontginnings- en drevenstructuur, 
gebieden met een netwerk van kleine landschapselementen en de identiteit en 
samenhang met de omgeving van de aanwezige parken. 

o Versterking van de bosstructuur vindt plaats door bosuitbreiding en het realiseren van 
bosverbindingen via kleine landschapselementen, dreven en/of stapsteenbossen. 
Bosuitbreiding sluit zo veel mogelijk aan op bestaande bossen en is gericht op het 
herstel van historische bosstructuren. Bebossing gebeurt in eerste instantie op 
landbouwkundig minder interessante gronden, heeft een ecologische meerwaarde en 
houdt rekening met specifieke landschappelijke waarden. 

o De versterking van het Wijnendalebos en verbinding met bossen in de omgeving en 
de versterking van de bosstructuur van de bossen in de omgeving zijn belangrijke 
aandachtsgebieden voor bosuitbreiding. Naast bosuitbreiding kan de bosstructuur 
worden versterkt door middel van het behoud en de opwaardering van het 
landschapsecologisch netwerk van dreven, beekdalen (zoals Mouwbeek, 
Potsdambeek, Plaatsbeek), kleine landschapselementen en stapsteenbossen. 

o Op lokaal niveau kan in afweging met andere bosfuncties worden gestreefd naar een 
halfnatuurlijk, halfopen landschap met een grofmazige mozaïek van onder meer 
diverse natuurlijke bostypen, heidevegetaties, (schraal)graslanden, schrale 
pioniersvegetaties en graduele overgangen tussen deze verschillende vegetaties. 

o Binnen een aantal bosgebieden en verspreid in het agrarisch gebied liggen 
waardevolle en structuurbepalende kasteeldomeinen en parken. De samenhang 
hiervan met de omgeving wordt behouden en versterkt. Parken en kasteeldomeinen 
worden als volwaardige entiteit behouden. 

o Er is aandacht voor de aanwezige landbouw en zijn functie als beschermer van de open 
ruimte. 

 Behoud en versterking van zeer waardevolle boscomplexen (o.a. Wijnendalebos) 

 Behoud en versterking van zeer waardevolle complexen van bos en heide 

 Ontwikkeling van randstedelijke groengebieden.  

 Behoud en versterking van een mozaïeklandschap met ruimte voor grondgebonden 
landbouw, grasland- en bosontwikkeling en een goede landschappelijke inpassing van niet-
grondgebonden landbouw 

o De afwisseling van landbouw en kleine bos-, natuur-, en landschapselementen wordt 
behouden. Er wordt gestreefd naar het behoud, ecologische opwaardering en 
landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en landschapselementen. 
Dreven, kleine landschapselementen en kleine bossen kunnen een belangrijke functie 
vervullen als ecologische en landschappelijke verbinding tussen bos- en 
natuurgebieden. 
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 Behoud en herstel van ecologisch waardevolle graslanden in een open agrarisch landschap 
met behoud van het overstroombare karakter van laaggelegen gronden 

 Behoud en herstel van gave landschaps- en erfgoedwaarden. 

 Behoud en versterken van markante plateauranden (o.a. rand van het plateau van 
Wijnendale). 

 Behoud en versterken van markante terreinovergang polder-zandstreek met typische 
dorpen. 

 Landschappelijke opwaardering van beekvalleien en voormalige spoorwegbeddingen en 
versterken van de verbindende ecologische functie. 

o De op het plateau van Wijnendale ontspringende beken zijn belangrijke 
landschappelijke dragers die zorg dragen voor de herkenbaarheid en leesbaarheid van 
het landschap. De herkenbaarheid van deze beken wordt behouden en waar mogelijk 
hersteld. Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie 
(landbouw, bos, natuur, …) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart 
voldoende ruimte voor het realiseren van een landschappelijke en ecologische 
basiskwaliteit die de verbindende natuurfunctie mee ondersteunt.  

 Behoud van waardevolle open-ruimte verbindingen. 

 Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden. 
 

1.1.8.2. Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 
 

Delen van het volgende gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gelegen op grondgebied Torhout: 

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur, Onderdelen Grote Eenheid 

Natuur “Wijnendalebos en vallei van de Waterhoenbeek”. 

 

Het heeft geen impact op het beheerplangebied. 

 

1.1.8.3. Ruimtelijke Structuurplan Provincie West-Vlaanderen 
 

Het PRS-WV werd definitief vastgesteld op 12 juni 2001 door de provincieraad, en werd bij op 6 maart 

2002 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het omvat een informatief (bestaande 

ruimtelijke structuur), een richtinggevend (visie met gewenste ruimtelijke structuur) en een bindend 

gedeelte (bindende bepalingen). De visie en de gewenste ruimtelijke ontwikkeling sluiten aan bij het 

RSV en geven een nadere uitwerking en invulling aan de elementen die vragen om een samenhangend 

beleid over de gemeenschappelijke grenzen heen. De bindende bepalingen vormen het kader voor de 

maatregelen waarmee de provincie de gewenste structuur wil realiseren. Het PRS West-Vlaanderen is 

in 2010 gedeeltelijk in herziening gesteld. Op 11 februari 2014 heeft de minister de gedeeltelijke 

herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan goedgekeurd. 

 

Torhout en Zedelgem zijn gelegen op de overgang van de deelruimten ‘Veldruimte’ en ‘Middenruimte’: 

 

 Veldruimte: deze ruimte vormt op Vlaams niveau een verbinding tussen twee grote 
aaneengesloten open-ruimtegebieden. De Veldruimte valt ruwweg samen met de zandstreek 
ten zuiden van Brugge. De rol van deze ruimte is in sterke mate bepaald door het vrij gave 
cultuurhistorische landschap van de ‘veldgebieden’ met bossen en dreven in een fijnmazig 
‘dambordpatroon’. 

 Middenruimte: dit is een deelgebied dat de stedelijke gebieden Roeselare, Tielt en Torhout 
bevat. 
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De Provincie stelt het behouden en versterken van de rivier- en beekvalleien en reliëfcomponenten als 

natuurlijke verbindingselementen centraal in haar beleid. Deze elementen verbinden complexen van 

natuur zoals bossen en duingebieden met elkaar. Dit netwerk van verbindingselementen en 

complexen van natuur dient optimaal te worden beschermd. 

 

De provincie stelt de volgende beleiddoelstelling op het vlak van natuur voor voor de Veldruimte: 

- Het rasterpatroon van dreven en boscomplexen versterken: Het cultuurhistorische 
dambordpatroon, grensoverschrijdend met Oost-Vlaanderen, wordt behouden en versterkt 
en is vanuit landschappelijk oogpunt een randvoorwaarde voor bijkomende ontwikkelingen. 

 

Voor de Middenruimte geldt de volgende beleidsdoelstelling voor natuur: 

 

- Structurerende heuvelruggen, open-ruimteverbindingen, beekvalleien en bosgebieden 
vrijwaren 

 

Een belangrijk streefdoel is de kwalitatieve (her)inrichting van het nieuwe landschap met een 

integratie van de overgebleven relicten, zoals de bovenlokale reliëfcomponenten, open-

ruimteverbindingen, beekvalleien en sommige bosgebieden. Versnippering, terreinnivellering en 

bebouwing dienen te worden vermeden. De beekvalleien worden deels bouwvrij gemaakt in het kader 

van het integraal waterbeheer.  

 

In de gewenste ruimtelijke structuur worden onder andere de volgende categorieën onderscheiden: 

 Landschapseenheden: 
o Gave landschappen:  

 Plateau van Wijnendale en Aartrijke 
 Vallei van de Mouwbeek 

o Ankerplaatsen: 
 Aartrijke 

 Structurerende elementen en componenten 
o Structurerende reliëfcomponenten 

 plateau van Torhout met uitlopers naar Koekelare, Aartrijke en 
Ruddervoorde/ plateau van Wijnendale 

o Structurerende lineaire elementen 
 Spoorwegbedding Oostende-Torhout 

o Markante terreinovergangen 
o Open-ruimteverbindingen 
o Bakens 

 

Het PRS-WV somt ook een aantal selecties op voor de gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur. Voor 

zover relevant voor het beheerplangebied, worden ze hieronder vermeld: 

 Droge natuurkerngebieden 
o Verspreide bossen in Zedelgem (Hospitaalbos, Plaisierbos, bossen van het Hoogveld 

en het Merkenveld, Doeveren) 
o De bossen rond het Aartrijcke-kasteel (Torhout) 

  Rivier- en beekvalleien 
o De Zabbeek / de Veldbeek / de Rollewegbeek (tussen Vloethemveld, abdij van 

Zevenkerken / Ter Heyde, Tillegembos) 
o De Mouwbeek (tussen domein d’Aertrycke en het Hospitaalbos) 



 
 Natuurbeheerplan Domein d’Aertrycke en omgeving  

 

 

21 

 

o De Langendijkbeek / de Kerkebeek (tussen het Plaisierbos, het Hoogveld, het 
Merkenveld en het Tillegembos) 

 Stimulansgebieden kleine landschapselementen 
o Het ‘Houtland’ 

 Droge ecologische infrastructuur 
o De Groene 62 
o De Vloethemveldzate 

 Kleine boscomplexen: alle kleine boscomplexen die niet werden geselecteerd als 
natuurkerngebied 

 

1.1.8.4. Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen West-Vlaanderen 
 

Er is een Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening kleinstedelijk gebied Torhout”, zonder 

gevolg echter voor het beheerplangebied. 

 

1.1.8.5. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) 
 

De gemeenten hebben, net als het Vlaamse Gewest en de provincies, de taak om een ruimtelijk 

structuurplan op te stellen. Dat geeft, binnen het ruimtelijk referentiekader dat door het Vlaamse 

Gewest en de provincie wordt gesteld, de ruimtelijke visie weer, een concept over de gewenste 

ruimtelijke structuur, de beleidsdoelstellingen en de maatregelen om ze te realiseren. In het GRS doet 

het gemeentebestuur uitspraak over de (ruimtelijk) structuurbepalende elementen van lokaal belang 

en formuleert een expliciete (ruimtelijke) visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de 

gemeente. Tevens worden sectorale problemen, ontwikkelingen en ruimtebehoeften opgenomen 

voor zover zij in de gemeente een rol spelen. Naast een informatief en een richtinggevend gedeelte, 

bevat het GRS ook een bindend gedeelte. Ter uitvoering van het GRS worden gemeentelijke ruimtelijke 

uitvoeringsplannen opgemaakt. 

 

1.1.8.5.1. GRS Torhout 
 

Torhout is gelegen in het Houtland. Het Houtland is een zacht golvend gebied dat het interfluvium 

vormt tussen Leie, kustvlakte en het Ijzerbekken. Het is een landelijk landbouwgebied met lokaal 

weidse vergezichten en met hoofdzakelijk verspreide bebouwing en kleine kernen. De traditionele 

perceelsrandbegroeiing bestaat nog slechts lokaal. 

 

Het noordelijke open-ruimtegebied (waarin het beheerplangebied is gesitueerd) is sterk versnipperd 

en gecompartimenteerd. Dit resulteert zowel uit de lintbebouwing als uit de ruimte-opdelende 

werking van de kasteelparken, -domeinen en veldgebieden. Binnen dit noordelijke open-ruimtegebied 

vormt de reliëfovergang (de cuesta of steilrand van het plateau van Wijnendale) een herkenbare en 

structurerende markante reliëfovergang. de spoorweg Torhout-Oostende, tegenwoordig omgebouwd 

tot fiets- en wandelroute, de Groene 62, vormt nog steeds een belangrijk structurerend element 

 

In Torhout zijn volgende gehelen waardevol voor de natuurlijke structuur: 

 Boscomplexen: Op grondgebied Torhout bevinden zich een aantal grotere boscomplexen:  
o Groenhovebos  
o Wijnendalebos  
o Het domein de Maere of het domein d’Aertrycke  
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 Beekvalleien 

 Overige:  
o De omgeving van Verloren Kost (in het noordwesten tussen de stedelijke kern Torhout 

en de woonentiteit Wijnendale) is een in hoofdzaak agrarisch gebied met grote 
potenties voor natuurontwikkeling. Kenmerkend voor dit gebied zijn een aantal 
dreven met beuk, linde of valse acacia. 

o Daarnaast komen verspreid over de stedelijke kern groenelementen voor, zoals ’s 
Gravenwinkel, Ravenhof, enz., die waardevolle stapstenen zijn. 

o De oude spoorlijn Torhout-Oostende (Groene 62): De oude spoorlijn biedt een grote 
verscheidenheid aan vegetaties. De aanwezigheid van hazelworm en levendbarende 
hagedis wijzen op een gevarieerd biotoop. 

 

Er is een (latente) achteruitgang van de natuurwaarden in de gemeente. Deze situeert zich zowel op 

kwantitatief als op kwalitatief vlak, met onder andere volgende elementen als oorzaak: 

 de open ruimte, het landschap en de biodiversiteit worden bedreigd door talrijke menselijke 
activiteiten zoals: de intensivering van de landbouw, de (sub)urbanisatie (uitzwermende 
bebouwing, lintbebouwing), de industriële expansie en de intensieve recreatie; 

 vele kleine landschapselementen zijn door homogenisering en nivellering verdwenen. Dit leidt 
mede tot een identiteitsverlies van de verschillende landschappen.  

 de vroegere beekvalleien (en de oeverbegroeiingen) die een waardevol natuurgeheel vormen, 
zijn sterk aangetast. Enkele zijn reeds bijna volledig verdwenen; 

 er is tevens een probleem van vermesting. Torhout behoort met een gemiddelde 
fosfaatproductie van 286 kg/ha tot de zogenaamde ‘zwarte gemeenten’, gemeenten met een 
fosfaatproductie groter dan 125 kg/ha. Vermesting veroorzaakt een kwalitatieve 
achteruitgang van vegetaties op (matig) voedselarme gronden, een daling van de 
biodiversiteit, een kwalitatieve achteruitgang van het oppervlaktewater en een bedreiging van 
de drinkwaterkwaliteit. 

 

Torhout wil de eigenheid en structurerende werking van de natuur- en groenstructuren versterken. Er 

wordt gestreefd naar een kwalitatief samengaan en verweven van de verschillende functies 

(economisch, recreatief), waarbij de draagkracht van de functie en het  gebied als uitgangspunt wordt 

genomen. In de open ruimte is landbouw de hoofdfunctie. Laagdynamische toeristische 

attractiepunten en recreatie (wandelen en fietsen) kunnen als nevenfunctie worden gestimuleerd. 

Bijzonder aandachtspunt is een goede landschappelijke inpassing van landbouwbedrijven. De 

agrarische functie houdt rekening met elementen met een belangrijke landschappelijke of ecologische 

waarde: beekvalleien en zones met een concentratie aan kleine landschapselementen. Waar de 

hoofdfunctie natuur is, wordt mede een toeristisch-recreatieve nevenfunctie voorzien. De steilrand 

(cuesta) van het plateau van Wijnendale wordt als beeldbepalend landschapsstructurerend element 

zoveel mogelijk gevrijwaard van bebouwing. 

 

Daarnaast wordt gestreefd naar de uitbouw van een samenhangend netwerk van ecologische 

infrastructuur die de open ruimte dooradert. De grote natuurlijke gehelen (velden, kasteelparken en -

domeinen, enz.) vormen samen met lineaire elementen (beekvalleien, grachten, dreven, oude 

spoorwegbeddingen) een ecologisch netwerk. Gebieden met een concentratie aan ecologische 

infrastructuur worden aangeduid als een geheel van clusters van kleine landschapselementen en 

kleine natuurgebieden. In deze gebieden wordt gestreefd naar het behoud en de versterking van de 

ecologische kwaliteit. Het ecologische netwerk omvat zowel elementen van bovenlokaal niveau (o.a. 

de omgeving van Aartrijke en Torhout als geheel van clusters van kleine landschapselementen en 

kleine natuurgebieden en de omgeving van Wijnendalebos als natuuraandachtszone, de 
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Spanjaardbeek, de Kasteelbeek, de Koebeek, de Regenbeek en de Mouwbeek als natuurverbinding en 

de oude spoorbedding Gistel-Torhout als droge ecologische infrastructuur), als elementen van lokaal 

niveau (met o.a. de Oude Regenbeek, Gaverbeek, Veldbeek, Paleputbeek, Driebeek, Makeveldbeek, 

Ringaartbeek, Bakvoordebeek, Vijfhuishoekbeek, Grijsperrebeek en het drevenpatroon en/of 

laanbeplanting ter hoogte van de Verloren Kost als droge ecologische infrastructuur). 

Ook de kwaliteit, beeldwaarde en landschappelijke diversiteit van de ruimte wordt zoveel mogelijk 

behouden en versterkt. In de noordelijke open ruimte wordt het door dreven en veldgebieden 

begrensde en afgebakende landschap behouden en waar mogelijk uitgebreid (bijvoorbeeld door 

heraanleg en/of vervolledigen van de drevenstructuur). In overleg met het gemeentebestuur van 

Zedelgem wordt het domein De Maere d'Aertrycke via de vallei van de Mouwbeek verbonden met het 

kasteelpark Litterveld op het grondgebied van de gemeente Zedelgem. De beekvallei vormt hierin het 

structurerende element. De verbinding gebeurt door beekbegeleidende beplanting en vrije groene 

zones palend aan de beek. Op die wijze ontstaat gemeentegrensoverschrijdend een groene verbinding 

tussen beide kasteelparken. Het landschapsstructurerend vermogen van de steilrand van het plateau 

van Wijnendale wordt maximaal gevrijwaard. De nog gave segmenten worden gevrijwaard van nieuwe 

bebouwing, met uitzondering van de uitbouw van de bestaande agrarische bedrijfszetels (bebouwing 

aansluitend op bestaande bebouwing). Bestaande bebouwing wordt waar nodig landschappelijk 

ingepast. De Verloren Kost geldt als aandachtsgebied van kleine landschapselementen. Het behoud en 

de versterking van het dreefstructuur staan er centraal. Ook worden buurtwegen geselecteerd als 

groene verbindingen tussen de kasteeldomeinen en –parken en de stedelijke kern. 

 

1.1.8.5.2. GRS Zedelgem 
 

Ook Zedelgem is gelegen in het Houtland. Het betreft vooral het centrale gedeelte van de gemeente. 

De zogenaamde oude veldgebieden vormen insluitingen in het traditionele Houtland. Het landschap is 

er bosrijk en vlak tot licht golvend met grote compartimenten van vierkante akkers en weiden met 

afwisselend bossen. De vierkante blokken komen overeen met een systematische wijze van ontginnen 

(dambordpatroon). Kenmerkend zijn de talrijke dreven met afwijkende beplanting. De veldgebieden 

zijn een specifiek fenomeen binnen deze regio. Het zuidelijk deel van de gemeente (vooral rond 

Veldegem) behoort tot deze categorie. 

 

Onder andere de onderstaande bosstructuren worden als structuurbepalend op (boven)lokaal niveau 

aangeduid: 

 

 Het Hospitaalbos: dit is een vroeger veldgebied dat in de 18de-19de eeuw werd bebost. Het is 
bijzonder waardevol omwille van de ligging in de Moubeekvallei. Beide samen vormen een 
landschappelijk waardevol geheel. 

 Het bos aan de De Maerestraat: Ook dit is een vroeger veldgebied dat in de 18de-19de eeuw 
werd bebost. 

 Overige kasteelparken en kloosters 
 

De verschillende kasteeldomeinen in de gemeente dienen als karakteristieke landschapselementen 

onaangetast te blijven. Onder andere het Kasteel van Caloen en park worden aangeduid als 

‘karakteristiek kasteeldomein’. 

 

De in het beheerplan opgenomen bossen op het grondgebied van Zedelgem zijn grotendeels gelegen 

in aangeduide lokale landschaps- en open ruimteverbindingen. Doelstelling is er het naast elkaar 
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bestaan van landbouw en bossen op een evenwichtige en landschappelijk kwalitatieve manier verder 

uit te bouwen, en het verder ontwikkelen van landschappelijke kwaliteit en recreatieve mogelijkheden. 

Dit kan onder meer d.m.v. bosuitbreiding, natuur- en landschapsontwikkeling (opwaardering 

beekvalleien, aanplant kleine landschapselementen, landschappelijke inkleding van gebouwen, …) en 

uitbouw van zachte recreatie. 

De elementen van de landschappelijke structuur spelen een belangrijke rol in de natuurlijke structuur. 

Beide deelstructuren zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. De gemeente wenst de 

bestaande natuurlijke potenties te behouden en waar mogelijk verder te versterken. 

 

De volgende concrete doelstellingen worden geformuleerd: 

 het behoud en herstel van natuurgebieden en het tegengaan van verdere versnippering; 

 het stimuleren van natuurontwikkeling binnen de gemeente tot het bekomen van grotere 
gehelen; 

 het zorgen voor natuurverbindingen tussen de natuurgebieden o.a. door behoud en herstel van 
kleine landschapselementen binnen het agrarisch gebied; 

 Het uitbouwen van assen tot een samenhangend en multifunctioneel netwerk van natuur, 
landschap, open ruimte en zachte recreatie; 

 Aanplant / aanleg van groene stapstenen (bosjes, veedrinkpoelen, bufferbekkens,… enz.) en 
dreven; 

 het streven naar ecologische milieukwaliteit in natuurgebieden en een basiskwaliteit 
daarbuiten; 

 het realiseren van bosuitbreidingen; 

 het opmaken van een inventaris van de bestaande zonevreemde bossen die, waar aangewezen, 
zoneëigen worden gemaakt. 

 

Enkele beekvalleien worden aangeduid als lokale natuurverbindingsgebieden, onder andere 

Wildebeek-Potsdambeek- Plaatsebeek en de Scheebeek. 

 

Onder andere de volgende lokale natuurelementen worden aangeduid : 

 

 De Maerestraat  

 Hollevoorde – Wolfstraat – Veldbos – Litterveldbos, voor zover al niet op hoger niveau 
geselecteerd 

 

De in het beheerplan opgenomen bossen zijn grotendeels gelegen in de landschappelijke hoofdas D, 

waarvoor de volgende doelstellingen worden geformuleerd: 

 

 De aanplant van kleine landschapselementen dient in het algemeen gestimuleerd te worden. 

 Beekvalleien dienen opgewaardeerd te worden als landschapsstructurerende elementen. 

 Het gebied Moubeekvallei, Hollevoorde-Wolfstraat-Veldbos-Litterveldbos en Klythoek is te 
ontwikkelen als een centrale groene kern tussen Aartrijke enerzijds en Veldegem / Sint-Elooi / 
Zedelgem anderzijds, met een landschappelijke, recreatieve en kernscheidende functie. Deze 
groene kern dient in die zin dan ook versterkt te worden. Bosuitbreiding kan, maar in 
samenspel met de landbouwfunctie. 

 Boutensdreef kan een interessante stapsteen vormen tussen het Veldbos en het Plaisiersbos 
en moet in die zin kunnen worden uitgebouwd. 

 Stimuleren van landschappelijke inkleding van bestaande land- en tuinbouwbedrijven en 
glastuinbouwbedrijven. 
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 Dreefherstel is een prioriteit in de niet beboste gedeelten. 

 Bebossing op vrijwillige basis door de eigenaars kan, wanneer dit tot een landschappelijke 
meerwaarde leidt en geen substantieel nadeel met zich meebrengt voor bestaande 
landbouwbedrijven. 

Voor de landschappelijke verbindingsas E wordt onder andere gestipuleerd dat de groenkern aan de 

Maerestraat verder uitgebouwd dient te worden als lokaal natuurelement. 

 

Hetgeen bepaald is binnen deze gewenste natuurlijke structuur mag de ontwikkelingsmogelijkheden 

en de bedrijfsvoering van de bestaande landbouwzetels, zoals voorzien binnen de gewenste agrarische 

structuur, niet in het gedrang brengen. 

 

1.1.8.6. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 
 

Een deel van het grondgebied van Torhout is door BPA’s bedekt. De BPA’s vormen in regel een 

detaillering van het gewestplan. Ze geven de inrichting van het betrokken gebied op een meer verfijnde 

wijze weer.  

 

Voor het kasteelpark van d’Aertrycke werd een BPA goedgekeurd in 1992: BPA Kasteeldomein de 

Maere, KB 09.06.1992: multifunctioneel gebruik van het kasteel (zie figuur 1.1). 

 

Het BPA zette een beperkte zone van het parkgebied uit het gewestplan om in vier bebouwde enclaves,  

namelijk het kasteel, conciergewoning , koetshuis en de boerderij (oranje). In de ommuurde moestuin 

van het koetshuis werd de uitbouw van een hotel mogelijk gemaakt. Naast de bebouwde enclaves 

werd ook de aanleg van een parking langs de Zeeweg voorzien (geel). Ter compensatie werd een 

gedeelte van het parkgebied omgezet in natuurgebied (omgeving duiventoren, blauwgroen). 

 

Bestemmingszone natuurgebied 

 

Omschrijving van de bestemmingszone 

De begrenzing van de bestemmingszone Natuurgebied wijkt af van deze voorzien op het gewestplan 

Diksmuide-Torhout: 

- Het open gebied omvattende de niet beboste oevers van de grote vijver maakt deel uit van 
het specifieke parklandschap en wordt opgenomen in de bestemming Parkgebied 

- Rond de bebouwde enclave D en de ontsluitingsweg wordt de zone Natuurgebied uitgebreid 
naar perceelgrenzen toe. 

- Aansluitend bij de enclaves B en C wordt het beboste perceel en het weiland opgenomen in 
Natuurgebied ( in het gewestplan Parkgebied). 

- De laatst genoemde wijziging is enerzijds een compensatie voor het inkrimpen van de zone 
Natuurgebied ter hoogte van de vijveroevers en het weiland. Aansluitend bij de Zeeweg, dat 
de bestemming parking heeft gekregen. 

 

In tweede instantie sluit de bijkomende zone Natuurgebied aan bij de dreef en de beekvallei die beiden 

in het gewestplan als Natuurgebied zijn ingekleurd. In die zin vormt het beboste perceel en het weiland 

een bufferzone tussen het park en de beekvallei.  

 

Het gebied kan opengesteld worden voor het publiek, voor zover dit beperkt wordt in de tijd en geen 

overbetreding met zich meebrengt. 
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Minimale werkzaamheden zijn toegelaten om de paden begaanbaar te maken en het onderhoud van 

het bomenbestand mogelijk te maken.  

Totale oppervlakte van de zone: 30,8 ha (71% opp. BPA) 

 

Bestemmingsvoorschriften 

De gronden op de plankaart aangewezen met bestemmingszone Natuurgebied zijn bestemd voor het 

behoud en het herstel van de aanwezige landschappelijke en natuurlijke waarden. 

 

Inrichtingsvoorschriften 

Enkel die werken zijn toegelaten die trekken tot het onderhoud van het bos, de weilanden, de 

aanwezige vijvers, de paden het paviljoentje. Het aanleggen van nieuwe paden en het verharden van 

bestaande is slechts toegelaten met kleinschalige, gekorrelde en waterdoorlaatbare materialen, zoals 

dolomiet, kalksteenslag, enzomeer.  

De herstelling van het tennisterrein is niet toegelaten. 

Het plaatsen van rustbanken en elementen die de extensieve recreatie ondersteunen is toegelaten. 

De bebossing van de open ruimten is toegelaten evenals herbebossing. Dit zal bij voorkeur met 

inheemse soorten gebeuren.  

 

Bestemmingszone parkgebied 

 

Omschrijving van de bestemmingszone 

De bestemminszone wijkt af van de bestemminszone Parkgebied, voorzien in het gewestplan 

Diksmuide-Torhout. 

De oevers van de grote vijver worden mee opgenomen in de bestemmingszone.  

Anderzijds worden gedeelten van het Parkgebied opgenomen in de bestemmingszone natuurgebied 

(zie bestemmingszone Natuurgebied). 

Totale oppervlakte van de zone: 7 ha (15% opp.BPA) 

 

Bestemmingsvoorschriften 

De gronden op de plankaart aangewezen met bestemmingszone Parkgebied zijn bestemd voor het 

behoud en het herstel van de bestaande landschappelijke kwaliteiten. 

Als nevenbestemming zijn toegelaten: extensieve vormen van recreatie. 

 

Inrichtingsvoorschriften 

Enkel die werken zijn toegelaten die strekken tot het onderhoud van het gebied; d.w.z. van de bomen, 

hagen, vijvers, wegen, het paviljoentje en het poortgebouw. 

Het aanleggen van nieuwe paden of wegen is slechts toegelaten, voor zover het totale visuele aspect 

van het parkgebied niet wordt aangetast. Bij heraanleg van de bestaande paden of wegen zal de 

huidige profielbreedte niet overschreden worden en zullen kleinschalige, gekorrelde en 

waterdoorlaatbare materialen worden gebruikt, zoals dolomiet, kalksteenslag, enzomeer. 

Het plaatsen van rustbanen en elementen die extensieve recreatie ondersteunen is toegelaten. 

Voor het koetshuis, in de driehoek tussen voorgevel koetshuis, gracht en pad is een buitenterras 

bestemd voor horecadoeleinden toegestaan met een maximale oppervlakte van 200 m². dit terras mag 

worden verhard met dolomiet. In deze subzone is de plaatsing van enkele speeltuigen bestemd voor 

kleuters toegestaan.  
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Bestemmingszone bebouwde enclave A 

 

Omschrijving van de bestemmingszone 

Binnen de zone Parkgebied, voorzien op het gewestplan Diksmuide-Torhout, komen een aantal 

bebouwde enclaves voor: het kasteel (A), de conciërgewoning (B), de boerderij met poortgebouw (C) 

en het koetshuis met moestuin (D). 

Deze enclaves vormen ruimtelijke entiteiten met eigen kenmerken en kwaliteiten.  

In het kader van de openstelling van het kasteeldomein bieden de bebouwde enclaves interessante 

potenties voor de realisatie van de gewenste culturele en sociale functie. Aangezien het hier een 

afwijking betreft van het gewestplan krijgen zij een specifieke bestemming. 

Bebouwde enclave A, het kasteel wordt ingericht voor de organisatie van seminaries en congressen. 

Aan het exterieur van het gebouw worden geen veranderingen aangebracht. 

Totale oppervlakte van de zone: 495m² (0.1% opp. BPA) 

 

Bestemmingsvoorschriften 

De gronden op de plankaart aangewezen met de bestemmingszone Bebouwde enclave A, zijn bestemd 

voor de realisatie van culturele doeleinden. 

Als nevenbestemming is toegelaten: één woning ter ondersteuning van de uitbating en bewaking van 

het domein 

 

Bebouwingsvoorschriften 

Het exterieur van het kasteel moet in haar huidige staat behouden blijven en onderhouden worden. 

uitbouwen noch terrassen zijn toegestaan. 

 

Bestemmingszone bebouwde enclave B 

 

Omschrijving van de bestemmingszone 

Binnen de zone Parkgebied, voorzien op het gewestplan Diksmuide-Torhout, komen een aantal 

bebouwde enclaves voor: het kasteel (A), de conciërgewoning (B), de boerderij met poortgebouw (C) 

en het koetshuis met moestuin (D). 

Deze enclaves vormen ruimtelijke entiteiten met eigen kenmerken en kwaliteiten.  

In het kader van de openstelling van het kasteeldomein bieden de bebouwde enclaves interessante 

potenties voor de realisatie van de gewenste culturele en sociale functie. Aangezien het hier een 

afwijking betreft van het gewestplan krijgen zij een specifieke bestemming. 

Bebouwde enclave B, voormalige conciërgewoning, wordt verhuurd aan particuliere bewoners en 

wordt als zodanig niet betrokken bij de openstelling van het parkdomein.  

Het gebouw met bijhorend woonperceel is in uitstekende staat 

Totale oppervlakte van de zone: 1208m² (0,3% opp. BPA) 

 

Bestemmingsvoorschriften 

De gronden op de plankaart aangewezen met de bestemmingszone bebouwde enclave B, zijn bestemd 

voor woondoeleinde. 

Een nevenbestemming is niet toegelaten 

 

Bebouwingsvoorschriften 

Uitbreiding van de bouwde oppervlakte is niet toegelaten; noch van het bestaande volume. 

Evenmin zijn veranderingen aan het exterieur toegestaan, uitgezonderd onderhoudswerken. 
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Inrichtingsvoorschriften 

Aansluitend aan de achtergevel van de woning (zuidelijke gevel) is een buitenterras toegestaan met 

een maximale oppervlakte van 40m². 

Afsluitingen zijn enkel toegelaten onder de vorm van beukenhagen. 

 

Bestemmingszone bebouwde enclave C 

 

Omschrijving van de bestemmingszone 

Binnen de zone Parkgebied, voorzien op het gewestplan Diksmuide-Torhout, komen een aantal 

bebouwde enclaves voor: het kasteel (A), de conciërgewoning (B), de boerderij met poortgebouw (C) 

en het koetshuis met moestuin (D). 

Deze enclaves vormen ruimtelijke entiteiten met eigen kenmerken en kwaliteiten.  

In het kader van de openstelling van het kasteeldomein bieden de bebouwde enclaves interessante 

potenties voor de realisatie van de gewenste culturele en sociale functie. Aangezien het hier een 

afwijking betreft van het gewestplan krijgen zij een specifieke bestemming. 

Bebouwde enclave C, boerderij met poortgebouw, bestaat uit drie ruimtelijke entiteiten: de boerderij-

woning met omsloten erf, garages en stallingen, het poortgebouw, zijnde een onderdoorgang, en een 

vervallen woongebouw met omsloten erf. 

het boerderijcomplex; 0,1782 ha groot, wordt verhuurd aan particuliere bewoners en wordt als 

zodanig niet betrokken bij de openstelling van het parkdomein.  

Het poortgebouw is een overdekte toegangsweg, 4,00 meter breed en 20,00 meter lang. 

Het vervallen woongebouw met een vloeroppervlakte van 117m² is gesitueerd op een afzonderlijk 

perceel met een terreinoppervlakte van 595m². het zal in gebruik genomen worden als nutsgebouw 

en sanitaire voorziening ten behoeve van het domeinpersoneel en het publiek. 

Aangezien de drie entiteiten binnen onderhavige enclave één architecturaal geheel vormen, met het 

typische poortgebouw als verbindingselement, geldt de doelstelling dat de ruimtelijke kwaliteiten 

ervan dienen beschermd te worden. 

Er zijn derhalve enkel onderhouds- en renovatiewerken toegestaan. 

Totale oppervlakte van de zone:  2457m² (0,6% opp.BPA) 

  Boerderij:  1782m² 

  Poortgebouw:  80m² 

  Te renoveren gebouw:  595m² 

 

Bestemmingsvoorschriften 

De gronden op de plankaart aangewezen met de bestemmingszone bebouwde enclave C, zijn deels 

bestemd voor woondoeleinden ( boerderijcomplex) en voor openbaar nut. Nevenbestemmingen, 

behoudens garages en bergingen zijn niet toegelaten. 

 

Bebouwingsvoorschriften 

De bestaande bebouwing moet behouden blijven; onderhoudswerken en renovatiewerken zijn 

toegestaan.  

Uitbreiding van de gebouwen is niet toegelaten. 

Bij de renovatiewerken is het gebruik van materialen die zo dicht mogelijk aansluiten op de bestaande 

materialen verplicht. 
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Inrichtingsvoorschriften 

Aansluitend bij de zuidwestelijke gevel van de boerderij is een verhard terras toegestaan met een 

maximum oppervlakte van 40m². 

Aansluitend bij het te renoveren gebouw is verharding toegestaan met een maximum oppervlakte van 

200m². 

De bestaande afsluitingen mogen worden hersteld of vervangen door beukenhagen. 

 

Bestemmingszone bebouwde enclave D 

 

Omschrijving van de bestemmingszone 

Binnen de zone Parkgebied, voorzien op het gewestplan Diksmuide-Torhout, komen een aantal 

bebouwde enclaves voor: het kasteel (A), de conciërgewoning (B), de boerderij met poortgebouw (C) 

en het koetshuis met moestuin (D). 

Deze enclaves vormen ruimtelijke entiteiten met eigen kenmerken en kwaliteiten.  

In het kader van de openstelling van het kasteeldomein bieden de bebouwde enclaves interessante 

potenties voor de realisatie van de gewenste culturele en sociale functie. Aangezien het hier een 

afwijking betreft van het gewestplan krijgen zij een specifieke bestemming. 

Bebouwde enclave D, koetshuis met moestuin, is bijna geheel omsloten met muren van circa 2,00m 

hoog. Deze enclave is het best geschikt om de voorzieningen, nodig ter ondersteuning van de 

seminarie- en congresfunctie, te herbergen. 

Bedoelde voorzieningen houden het volgende in: 

- logies voor 40 deelnemers met gemeenschappelijke ontspanningsruimten, zowel binnen 
als in open lucht 

- een polyvalente zaal voor de congresfunctie en culturele activiteiten met een capaciteit 
van maximaal 150 deelnemers 

- een restaurant en een cafetaria. 
Programma en benodigde vloeroppervlakten 

Logies:     40 goed uitgeruste studio’s met een totale vloeroppervlakte van                                                                         

1200m², inclusief gangen. 

Ontspanningsruimten binnen:  400m² 

Polyvalente zaal:   600m² 

Restaurant-cafetaria:   500m² 

Ontspanningsruimten buiten:  voor tennisterreinen, fitness, enzomeer, 1500m² verharding 

Terrassen:    300m² 

 

Huidige bezetting enclave D 

Totale terreinoppervlakte:    1,2136 ha (3% opp BPA) 

Totale terreinbezetting door gebouwen:  600m², hetzij 5% van de zone. 

 

Doelstellingen  

Als doelstellingen ten aanzien van de inrichting van de enclave gelden: 

- het gesloten karakter van de enclave behouden 
- het typisch karkater van de voorgevel van het koetshuis behouden; de overige gebouwen 

mogen gesloopt worden 
- geen motorisch verkeer toelaten binnen de enclave, tenzij voor bevoorradingsdoeleinden.  
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Bestemmingsvoorschriften 

De gronden op de plankaart aangewezen met de bestemmingszone bebouwde enclave D, zijn bestemd 

voor culturele, horeca- en verblijfsdoeleinden. 

Als nevenbestemming is toegelaten: één woongelegenheid ten behoeve van de uitbating van de 

horecafunctie. 

 

Bebouwingsvoorschriften 

Het koetshuis mag , indien nodig, vervangen worden door nieuwbouw, voorzover de voorgevel in zijn 

huidige verschijningsvorm behouden blijft. De materialen moeten harmoniëren met deze gebruikt 

voor de hoofdgebouwen op de aangrenzende enclave C.  

De bestaande bijgebouwen, zoals stallingen, bergingen en garages mogen gesloopt worden. 

Nieuwe bebouwing is toegelaten voor de realisatie van een polyvalente zaal en verblijfsentiteiten met 

daarbijhorende ontspanningsruimte. 

 

Plaatsing 

De plaatsing van de logiesvormen, waarvan de bouwhoogte is beperkt tot één bouwlaag, is vrij. 

De plaatsing van de polyvalente zaal is vrij, voor zover dit gebouw op minstens 10,00 meter van de 

zonegrenzen wordt gesitureerd. 

 

Bouwhoogte en dakvormen 

De bestaande bouwhoogten en dakvormen van het koetshuis zijn bepalend bij renovatie. 

De logiesvormen en ontspanningsruimten moeten worden uitgevoerd met één bouwlaag, afgewerkt 

met hellende daken. De dakhelling moet ten minste 35° bedragen en maximaal 50°. De nokhoogte zal 

maximum 7,00 meter bedragen. 

De bouwhoogte van de polyvalente zaal dient beperkt tot een maximale kroonlijsthoogte van 7,00 

meter en tot een nokhoogte van maximum 11,00 meter. De bouwvolumes moeten worden afgewerkt 

met hellende dakvlakken, waarvan de hellingen begrepen zijn tussen 35° en 50°. 

De afzonderlijke bouwvolumes van koetshuis, logiesvormen en polyvalente zaal mogen verbonden 

worden met overdekte en afgesloten constructies met bouwhoogten en dakvormen die 

overeenstemmen met deze toegelaten voor de logiesvormen. 

 

Materialen 

Voord eventuele renovatie van het koetshuis dienen materialen gebruikt ie de bestaande zo dicht 

mogelijk benaderen. 

Voor de overige bouwvolumes zijn toegelaten: metselwerk, hout, pannen, glas, houten schrijnwerk en 

aanverwante kleinschalige materialen. Opvallende kleurtinten moeten worden uitgesloten. 

 

Terreinbezetting 

Binnen de bestemmingszone mag 20% van de totale terreinoppervlakte bezet worden met bebouwde 

volumes, hetzij maximaal 2425m² 

 

Inrichtingsvoorschriften  

Ten behoeve van ontspanningsruimten in open lucht en terrassen mag 2000m² binnen de 

bestemmingszone worden verhard. 

De niet-bebouwde grenzen van de enclave D dienen afgesloten met een bakstenen muur of levende 

hagen, met uitsparingen voor noodzakelijke toegangen. 

De materialenkeuze van de afsluitingen zal aansluiten qua vorm en kleur op de bestaande afsluitingen. 
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De hoogte van de afsluitingen zal eveneens aansluiten op de bestaande hoogten. 

 

Bestemmingszone parking 

 

Omschrijving van de bestemmingszone 

Binnen de zone Natuurgebied, voorzien op het gewestplan Diksmuide-Torhout, wordt een openbare 

parking voorzien ter ondersteuning van de sociale functie van het parkgebied, met name het 

bereikbaar maken van het park voor gemotoriseerde bezoekers. 

Het beoogde terrein is een weiland, palende aan de Zeeweg en als zodanig zeer goed ontsloten. Als 

compensatie voor het verlies van de aanwezige natuurwaarden wordt een bebost perceel en een 

weiland, palende aan de enclaves C en B, opgenomen als Natuurgebied. 

De bestemmingszone heeft een oppervlakte van 0,7125ha en een opvangcapaciteit voor circa 240 

voertuigen. Deze capaciteit zal worden beperkt tot 150 voertuigen, waardoor ruimte vrijkomt voor 

groenaanleg. 

Het doel hiervan is de visuele hinder, uitgaande van de parking op het parklandshap weg te nemen. 

Totale oppervlakte van de zone: 7125m² (1,64% opp. BPA) 

 

Bestemmingsvoorschriften 

De gronden op de plankaart aangewezen met bestemmingszone Parking zijn bestemd voor 

parkeerdoeleinden en groenaanleg. 

Er is geen nevenbestemming toegelaten. 

 

Inrichtingsvoorschriften 

Met betrekking tot de inrichting van een openbare parking zijn toegelaten: 

- verhardingen 
- groenaanplantingen 
- afsluitingen 

 

Aanlegvoorschriften 

De parking zal worden aangelegd met waterdoordringende materialen. 

Ter afbakening van de parkeervakken zullen groenaanplantingen worden voorzien onder de vorm van 

hagen, struiken of hoogstammen. 

De afsluitingen zullen worden voorzien met hagen, struiken en/of hoogstammen. 

De noodzakelijke toegangen woerden tot een minimum beperkt. 

Aansluitend bij het bestaande pad en de Zeeweg dient een gesloten groenscherm te worden aangelegd 

met een minimum breedte van 8,00 meter 

 

Bestemmingszone secundaire ontsluitingsweg 

 

Omschrijving van de bestemmingszone 

Het betreft een bestaande toegangsweg tot het kasteeldomein, die aansluit op de Consciencestraat in 

de deelkern Wijnendale. 

Volgens het gewestplan Diksmuide-Torhout is deze weg respectievelijk gelegen in Parkgebied, 

Natuurgebied, Agrarische gebied en woongebied met landelijk karakter. In onderhavig BPA wordt de 

bestemming nader gespecifieerd met een eigen bestemming. Bedoelde toegangsweg wordt niet 

geschikt geacht als hoofdontsluitingsweg maar kan in zijn huidige staat behouden blijven als 

toegangsweg voor fietsers, voetgangers en landbouwvoertuigen. 
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Totale oppervlakte van de zone: circa 1ha (2,3% opp. BPA) 

 

Bestemmingsvoorschriften 

De gronden op de plankaart aangewezen met bestemmingszone Secundaire ontsluitingsweg zijn 

bestemd voor ontsluitingsdoeleinden, beperkt tot voetgangers, fietsers en dienstverkeer, ten behoeve 

van het openbaar park en landbouwdoeleinden. 

 

Aanlegvoorschriften 

De secundaire ontsluitingsweg moet in zijn huidige profielbreedte bewaard blijven.  Enkel 

onderhoudswerken zijn toegelaten. 

Bescherming als monument 

 

 

Figuur 1.1: BPA Kasteeldomein de Maere 
 
De Warande (bestand 302) maakt deel uit van een B.P.A. voor zonevreemde terreinen en gebouwen 

voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten, B.P.A. I: Houtland – De Warande (gezien en definitief 

aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2004). 

 

Andere BPA’s in Torhout en Zedelgem hebben geen betrekking op het beheerplangebied. 

 

 

1.1.9. Ligging in speciale beschermingszones 
 

1.1.9.1. Internationale beschermingszones 
 

Het studiegebied is niet gelegen in Habitatrichtlijngebied of Vogelrichtlijngebied. Deelgebieden van 

het habitatrichtlijngebied BE2500004: Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: 

westelijk deel zijn wel gelegen in de buurt van het beheerplangebied (zie kaart 8).  

 

Dit betreft de volgende deelgebieden: 
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 BE2500004-2: Vloethemveld (294 ha) 

 BE2500004-4: Wijnendalebos (450 ha) 
 

De gehele Speciale Beschermingszone (SBZ) is 3064 ha groot en gelegen in de noordoostelijke helft van 

de provincie West-Vlaanderen. Het gebied omvat stelsels van beekvalleien en brongebieden met 

beekbegeleidende bossen, natte graslanden, laagveenrelichten en (overgangen naar) hogere 

pleistocene gronden met zuurminnende bossen en naaldhout, droge en vochtige heide(relicten), 

heischrale en glanshavergraslandrelicten.  

 

Het gebied werd als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats (waarbij 

het teken ″*″ aangeeft dat het een prioritaire habitat betreft in de Habitatrichtlijn): 

 2330   Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen; 

 3130   Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de  
Littorelletalia uniflorae en/of de Isoëto-Nanojuncetea; 

 3150   Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of  
Hydrocharition; 

 3260   Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion  
fluitans en het Callitrico-Batrachion; 

 4010   Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix; 

 4030   Droge Europese heide; 

 6230*  Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van  
submontane gebieden in het binnenland van Europa); 

 6410   Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion  
caeruleae); 

 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene  
zones 

 6510   Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

 7140   Overgangs- en trilveen; 

 7150   Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion; 

 9120  Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei  
(Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion); 

 9160  Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukenbossen  
behorend tot het Carpinion betuli; 

 91E0*  Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  
incanae, Salicion albae). 

 

Het gebied wordt belangrijk geacht voor de onderstaande soorten: 

 Bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus); 

 Poelkikker (Pelophylax lessonae); 

 Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus); 

 Mopsvleermuis (Barbastella barbastellus); 

 Brandt’s vleermuis (Myotis brandtii) / Gewone baardvleermuis (Myotis mystacinus); 

 Franjestaart (Myotis nattereri); 

 Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) / Grijze grootoorvleermuis (Plecotus austriacus); 

 Rosse vleermuis (Nyctalus noctula); 

 Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) / Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus 
pipistrellus) / Kleine dwergvleermuis (Pipistrellus pygmaeus); 

 Watervleermuis (Myotis daubentonii); 
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 Laatvlieger (Eptesicus serotinus). 
 

1.1.9.2. Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 
 

1.1.9.2.1. Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN gebied) 
 

De afbakening van het VEN is een van de belangrijkste gebiedsgerichte maatregelen van het 

Natuurdecreet, dat als uitgangspunt heeft dat de natuur in Vlaanderen niet verder mag achteruitgaan. 

Het VEN is een selectie van bestaande waardevolle en gevoelige natuurgebieden. Het streefdoel is 

zoveel mogelijk grote aaneengesloten gehelen te vormen. Het VEN is de ruggengraat van de natuurlijke 

structuur en bestaat uit gebieden met een hoge natuurkwaliteit. 

 

In de VEN-gebieden komen natuurbehoud en -ontwikkeling op de eerste plaats en gelden een aantal 

algemene voorschriften. Het doel hiervan is minstens de bestaande natuurkwaliteiten van het gebied 

te behouden. 

 

Het beheerplangebied is niet in het VEN gelegen. In de onmiddellijke nabijheid zijn wel GEN (grote 

eenheid natuur) “Het Vloethemveld, Sint-Andriesveld, Tillegem” en GEN “Het Wijnendalebos en vallei 

van de Waterhoenbeek” gelegen (zie kaart 8). 

 

1.1.9.2.2. Beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht 
 

Er bevinden zich geen beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten in het 

beheerplangebied. In de directe omgeving bevinden zich wel een aantal beschermde monumenten en 

landschappen: 

 

dorpsgezicht:  Kasteel van Wijnendale met onmiddellijke omgeving (22/09/1982) 

landschap:  Wijnendalebos (30/04/1980) 

  Vloetemveld (09/06/1995) 

monument:  kasteel van Wijnendale, met inbegrip van de bijgebouwen, de ijskelder, de poort en de 

omheiningsmuur met poorten (22/09/1982) 

  Voormalig pachtgoed van kasteel d’Aertrycke, Aartrijkestraat, Steenveldstraat 1 

(04/08/2011) 

 

1.1.9.3. Traditionele landschappen, ankerplaatsen en relictzones 
 

De indeling van de traditionele landschappen van Vlaanderen dateert van 1985 en was een eerste 

poging om de regionale verscheidenheid van de historisch gegroeide cultuurlandschappen op kaart 

voor te stellen in hun situatie van voor de grote veranderingen. De indeling steunt op zowel fysische 

en natuurlijke kenmerken zoals reliëf en bodemgesteldheid, als op cultuurlandschappelijke kenmerken 

zoals bewoningsvormen, landgebruik, percelering en landschapstype. De traditionele landschappen 

vormen de basis voor de aanduiding van relicten van traditionele landschappen, gebundeld in een 

uitgebreide landschapsatlas in opdracht van AROHM Monumenten en Landschappen. 

 

In het beheerplangebied komen twee traditionele landschappen voor: het Houtland en de Oude 

Veldgebieden van Torhout (zie kaart 9). Het Houtland is een zacht golvend gebied dat het interfluvium 
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vormt tussen de Leie, de Kustvlakte en het IJzerbekken. Het is een landelijk landbouwgebied met lokaal 

weidse vergezichten en landbouwland met hoofdzakelijk verspreide bewoning en kleine kernen. De 

traditionele perceelsrandbegroeiing bestaat nog slechts lokaal. De oude veldgebieden vormen 

insluitingen in het traditionele Houtland. Het landschap is er bosrijk en vlak tot licht golvend met grote 

compartimenten van vierkante akkers en weiden met afwisselend bossen. Kenmerkend zijn de talrijke 

dreven met afwijkende beplanting. 

 

In de landschapsatlas werden relictobjecten geselecteerd op basis van de criteria herkenbaarheid, 

gaafheid en samenhang. Ze worden ingedeeld in relictzones, ankerplaatsen, lijnrelicten, puntrelicten 

en zichtpunten (zie kaart 10: landschapsatlas). 

 

Ankerplaatsen zijn complexen van erfgoedelementen (punten of lijnelementen) die een geheel en 

ensemble vormen dat ideaal-typische kenmerken vertoont van gaafheid of representativiteit, ofwel 

ruimtelijk een plaats inneemt die belangrijk is voor de zorg of het herstel van de landschappelijke 

omgeving. Het zijn complexe gehelen van verschillende soorten elementen die een samenhang 

vertonen die de identiteit van een relict bepaalt. Puntrelicten kunnen monumenten, kunstwerken, 

bouwelementen, archeologica, een solitaire boom, enz. zijn. Lijnrelicten worden gevormd door beken, 

kanalen, wegtracés, oude spoortracés, steile reliëfovergangen, markante holle wegen, enz. Relictzones 

zijn gebieden met een grote dichtheid aan punt- of lijnrelicten, zichten en ankerplaatsen en zones 

waarin de connectiviteit tussen de waardevolle landschapselementen belangrijk is voor de gehele 

landschappelijke waardering. De landschappelijke waarde is er door de eeuwen heen goed bewaard 

gebleven. De erfgoedwaarde is er hoog. De verschillende landschapselementen die er voorkomen 

hebben nog een duidelijke samenhang en zijn nog relatief weinig aangetast door grootschalige 

ingrepen die het gevolg waren van de Industriële Revolutie. Het landschap van voor de Industriële 

Revolutie is er nog herkenbaar. 

 

Er zijn geen bestanden die in ankerplaatsen gelegen zijn. Wel is een groot deel van de bestanden 

gelegen in een relictzone. Lijn- en puntrelicten komen ook voor in het beheerplangebied. In 

onderstaande opsomming worden alle in de omgeving gelegen ankerplaatsen en relictobjecten 

weergegeven. De vet gedrukte objecten zijn deels of geheel gelegen in het beheerplangebied en 

worden verder kort besproken. 

 

A30016  Landschapsatlas – ankerplaatsen: Vloetemveld 

A30030  Landschapsatlas – ankerplaatsen: Wijnendalebos en -kasteel 

R30029  Landschapsatlas – relictzones: Plateau van Wijnendale en Aartrijke 

R30030  Landschapsatlas – relictzones: Vallei van de Mouwbeek 

L30010  Landschapsatlas – lijnrelict: Weg Oostende-Torhout 

L30011  Landschapsatlas – lijnrelict: Spoorweg Oostende-Torhout 

L30023  Landschapsatlas – lijnrelict: Baan Koekelare-Aartrijke 

L30061  Landschapsatlas – lijnrelict: Mouwbeek 

P30210  Landschapsatlas – puntrelict: Kasteel Wijnendale 

P30089  Landschapsatlas – puntrelict: Hoeve De Drie Zwaluwen 

P30075  Landschapsatlas – puntrelict: Kasteel d’Aartrijke 

 

Aangeduide ankerplaatsen bevinden zich niet in de omgeving van het beheerplangebied. 
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Het Plateau van Wijnendale en Aartrijke betreft een zwak hellende monoclinale structuur die een 

heuvelrij in zandlemig Vlaanderen vormt. Het Wijnendalebos is een restbos van een groter boscomplex 

van Ferraris met vrij open landschap met weinig perceelsranden. Het geheel is een open landschap, 

met een aantal panoramische zichten op de hoogste punten, weliswaar onder invloed van de 

verspreide bebouwing en grote dorpen. Wijdse en gerichte vergezichten worden door de topografie 

bepaald, talrijke versnipperde ruimten zijn begrensd door topografie of bebouwing. Het open 

cultuurlandschap is licht golvend, met hoeven omgeven door hagen, een vrij grote regelmatige 

percelering met zeer weinig perceelsrandbegroeiing,en een groot aantal verspreide 

bebouwingselementen. Doelstelling vanuit het beleid is het behoud van het dambordvormig 

landschappelijk patroon van bossen en landbouwland met bijzondere aandacht voor het behoud van 

de dreven. De toenemende lintbebouwing vormt de sterkste bedreiging op het landelijk karakter van 

het gebied; bundelen van de nieuwbouw in de bestaande kernen is aangewezen, zeker voor de zones 

langs de grote verkeersassen, en kleinschalige architectuur is wenselijk. Het behoud en herstel van de 

lineaire perceelsrandbegroeiing is aangewezen, waarbij het verbeteren van de connectiviteit van het 

lineair groen richtinggevend is. Nieuwe bioindustriële vestingen dienen geconcentreerd en gebufferd 

te worden. 

 

De relictzone Vallei van de Mouwbeek omvat open landschap met zichten op de Mouwbeek en kleine 

boscomplexen. De oevers van de beek zijn omgeven met bomen, in de vallei zelf zijn er vooral 

weilanden, er is weinig perceelsrandbegroeiing. Er bevinden zich in het gebied enkele kleine bossen. 

Oud bos en heiderelicten zijn aanwezig op de perceelsranden. Wenselijk voor het beleid is het behoud 

van het landschap in de vallei met behoud van de natuurlijke loop van de beek. De Mouwbeek zelf 

bezit nog waardevolle tot zeer waardevolle structuurkenmerken: een intacte meandering op de 

meeste plaatsen in de open ruimte, zeer weinig betonnen oeverversterkingen,… De oevers van de 

Moubeek zijn meestal wel erg steil, wat vanuit het standpunt van natuurbehoud niet optimaal is. De 

waterkwaliteit van de Moubeek laat ook te wensen over met een zeer slechte biotische index (BBI) van 

amper 2. Dit betekent dat de beek amper biologisch leven bevat. 

 

Het "Kasteel d'Aertrycke" van ca. 1871 is gelegen in het noorden van het huidige grondgebied van 

Torhout, voor 1976-1977 was dat nog op grondgebied van Aartrijke (Zedelgem). Voor de 19de eeuw 

betrof het een bosgebied aan de rand van kleine veldgebieden, op de zuidoostelijke helling van het 

'plateau van Wijnendaele' en in de bovenloop van de Mouwbeek. Het kasteel is gelegen te midden van 

een informeel landschapspark met toegangspoort, grote waterpartijen, bomen, heesters, lusvormige 

wandelpaden en plantsoenen. De nutsgebouwen zijn gegroepeerd ten zuiden van het kasteel, onder 

meer een hoeve met duiventoren en tuinierswoning. Twee classicistisch geïnspireerde 

tuinpaviljoentjes die respectievelijk gebruikt werden als badhuis en aanlegplaats voor roeibootjes zijn 

bewaard. Het domein is ten westen toegankelijk via de "Wijnendaeledreef", een poort leidt hier naar 

de hoevegebouwen, met een afslag naar het kasteel. Deze dreef verbindt het kasteel met het gehucht 

en het kasteel van Wijnendale. Ten oosten wordt het kasteelpark via een dreef verbonden met de 

Zeeweg. 

 

1.1.9.3.1. Beschermd archeologisch patrimonium 
 

Er bevinden zich geen beschermde archeologische sites in het beheerplangebied. 
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1.1.10. Beschrijving van het gebied 
 

1.1.10.1. Geologie en bodem 
 

1.1.10.1.1. Geologie 
 

Het geologisch substraat binnen de Zandstreek bestaat uit zandige en kleiige afzettingen van het 

Tertiair, op matige diepte. Op de hogergelegen delen van het plateau van Wijnendale betreft dit 

Paniseliaan kleizand, op de lagergelegen delen is dit Ieperiaan kleizand. Op het einde van het Tertiaire 

tijdperk zorgde een differentiële erosie tussen het hardere Paniseliaan kleizand en het zachtere 

Ieperiaan kleizand voor de vorming van het huidige cuestalandschap, de reliëfovergang naar het 

plateau van Wijnendale.  

 

Tijdens het quartair tijdperk (laatste 2 miljoen jaar) werd bijkomend zand op de tertiaire lagen afgezet. 

Het quartair dek varieert van zand tot lemig zand. De kwartaire dekzandlaag varieert tussen enkele 

decimeters en verschillende meters (meestal dun op de heuvels, vaak dik in de valleien). De 

beekvalleien bevatten daarentegen alluviale klei. Tijdens de afwisseling van ijstijden en tussenijstijden 

werd in verschillende fasen een enorme vallei, de zogenaamde ‘Vlaamse Vallei’ uitgeschuurd. De 

lagere temperaturen tijdens de ijstijden zorgden voor een sterke zeespiegeldaling, doordat grote 

hoeveelheden water als ijs op het land waren opgeslagen. Deze verlaging van de zeespiegel -de 

erosiebasis- veroorzaakte een sterke insnijding van de rivieren. Na deze eerste fase in de vorming van 

de Vlaamse Vallei werd de depressie tijdens de daaropvolgende tussenijstijd, grotendeels opgevuld 

met fluviatiele sedimenten. In de (Saale-) ijstijd volgde een nieuwe en ditmaal zeer intense uitschuring. 

Tijdens het Eem-interglaciaal werd de Vlaamse Vallei opnieuw voor een groot deel opgevuld met 

fluviatiele, mariene en estuariene sedimenten. In de Weichsel-ijstijd volgde een nieuwe uitschuring 

van het bekken, dat in het Tardiglaciaal (na de laatste ijstijd) opnieuw volledig werd opgevuld door 

eolische dekzandafzettingen en door fluviatiele afzettingen, die door de smeltwaters werden 

aangevoerd en in de rivieren bezonken. Door de toenemende zeetransgressie werd de afwatering 

bemoeilijkt, waardoor de veenvorming toenam. De alluviale vlakten werden verder opgevuld als 

gevolg van de stijgende zeespiegel en later ook door de toenemende erosie na de prehistorische en 

historische ontbossingen. Momenteel is de geul van de Vlaamse Vallei niet meer zichtbaar in het 

landschap; ze is volledig toegesedimenteerd. De Vlaamse Vallei vormt een lage zandige vlakte met een 

weinig tot iets meer uitgesproken microreliëf. Deze zandige vlakte helt licht af naar het noorden, naar 

de Zeeschelde- en Kustpolders. 

 

De Vlaamse Vallei is dus opgebouwd uit een complex van grotendeels bedolven Pleistocene thalwegen 

(door rivieren ingesneden geulen in de ondergrond) die in opeenvolgende fasen tot diep in het 

substraat ingesneden zijn en tussendoor met Quartair materiaal zijn opgevuld, vooral met zandige 

sedimenten en af en toe enkele grove lagen. Verder komen kleiige of zandige Eemiaanlagen en lemige 

en soms venige tussenlagen uit het Weichseliaan voor. 

 

1.1.10.1.2. Bodem 
 

Het grootste deel van het beheerplangebied is gelegen op zandbodems (vooral vochtig of nat). Er 

dagzomen ook natte zandleembodems. Lokaal komt natte klei voor. Zie kaart 11: Bodemkaart. 
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Tabel 1.6: Bodemtypes in de bestanden 

 

bodemtype bestanden 

antropogeen 11a (deel), 12a (deel), 14a (deel), 15a (deel), 15b (deel), 15w, 15x (deel), 16x (deel), 17a 
(deel), 17b (deel), 17c (deel), 17w (deel), 17x (deel), 18a (deel), 18b, 18t, 18w, 18x (deel), 
19b, 19y (deel), 20t, 20x, 21t, 22a, 22t, 22w, 22x, 22y, 23a, 24a, 24x, 25x, 26t, 27x, 28a (deel), 
28b (deel), 28w, 28x, 28y, 28z (deel), 29a (deel) 

droog zand 7a (deel), 7b (deel), 203 (deel) 

vochtig zand 1a (deel), 2a (deel), 3a (deel), 4a (deel), 5a (deel), 5b (deel), 6a, 6b, 6c, 7a (deel), 7b (deel), 
7x (deel), 10a (deel), 14a (deel), 16t (deel), 19a (deel), 19x (deel), 19y (deel), 28a (deel), 28b 
(deel), 28z (deel), 29a (deel), 108 (deel), 117 (deel), 120, 122 (deel), 123 (deel), 124 (deel), 
126a (deel), 126b (deel), 127 (deel), 128 (deel), 129 (deel), 130 (deel), 131 (deel), 133 (deel), 
135 (deel), 136 (deel), 140 (deel), 142 (deel), 143 (deel), 144 (deel), 145 (deel), 146, 148 
(deel), 149 (deel), 200, 201a, 201b, 201c, 201d, 202 (deel), 203 (deel), 50 (deel), 205 (deel), 
206 (deel), 51a (deel), 212 (deel), 300 (deel), 301 (deel), 302 (deel) 

nat zand 1a (deel), 2a (deel), 3a (deel), 4a (deel), 5a (deel), 5b (deel), 7a (deel), 7b (deel), 7c, 7x (deel), 
8a, 9a (deel), 10a (deel), 10x, 11a (deel), 12a (deel), 13a, 14a (deel), 15a (deel), 15b (deel), 
15x (deel), 16t (deel), 16x (deel), 17b (deel), 17c (deel), 17w (deel), 17x (deel), 18x (deel), 
19a (deel), 19x (deel), 19y (deel), 108 (deel), 110 (deel), 117 (deel), 122 (deel), 123 (deel), 
124 (deel), 126a (deel), 126b (deel), 127 (deel), 128 (deel), 129 (deel), 130 (deel), 131 (deel), 
132 (deel), 133 (deel), 134 (deel), 135 (deel), 136 (deel), 137, 138, 139, 140 (deel), 141, 142 
(deel), 143 (deel), 144 (deel), 145 (deel), 147, 148 (deel), 149 (deel), 50 (deel), 205 (deel), 
206 (deel), 51a (deel), 51b (deel), 53a (deel),  212 (deel) 

nat zandleem 5a (deel), 7b (deel), 9a (deel), 11a (deel), 12a (deel), 14a (deel), 17a (deel), 17x (deel), 29a 
(deel), 131 (deel), 132 (deel), 133 (deel), 134 (deel), 136 (deel), 50 (deel), 205 (deel), 51a 
(deel), 51b (deel), 52 (deel), 53b (deel), 53a (deel), 300 (deel), 301 (deel), 302 (deel) 

natte klei 202 (deel), 51b (deel), 52 (deel), 53b (deel), 53a (deel), 212 (deel), 300 (deel) 

 

1.1.10.2. Reliëf en hydrografie  
 

1.1.10.2.1. Reliëf 
 

Torhout en Zedelgem zijn gelegen op het West-Vlaamse laagplateau en het reliëf is in de omgeving, 

met uitzondering van het gedeelte dat behoort tot het plateau van Wijnendale, vrij vlak en laag. De 

gemiddelde hoogte bedraagt 15 tot 20 m boven de zeespiegel. Het plateau van Wijnendale strekt zich 

ten noorden van de stedelijke kern van Torhout uit van Koekelareberg in het westen tot Bergen en 

Veldwegen in het oosten en bereikt een gemiddelde hoogte van 40 tot 50 m (ter hoogte van de kern 

van Aartrijke zo’n 38 m). De westelijke en de noordelijke rand van het plateau van Wijnendale is nogal 

steil, met hellingen van soms 5 %. De oostelijke helling van de Aartrijke-berg en de noordelijke helling 

van het plateau van Veldegem zijn merkelijk zachter. De beekvalleien zijn hier duidelijk ingesneden. 

Het plateau vormt tevens de scheiding tussen de bekenstelsels van het IJzerbekken en het bekken van 

de Brugse polders. De reliëfovergang tussen het West-Vlaamse laagplateau en het plateau van 

Wijnendale wordt gekenmerkt door de steilrand of cuesta met een west-oostverloop ten noorden van 

de stedelijke kern Torhout. 

 

Voor een overzicht, zie kaart 12: reliëf en hydrografie 
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1.1.10.2.2. Hydrografie 
 

Het beheerplangebied ligt grosso modo op de waterscheidingslijn tussen twee hydrografische 

bekkens: het IJzerbekken en het bekken van de Brugse polders. Het plateau van Wijnendale vormt de 

waterscheidingskam tussen beide bekkens. 

 

De beken die ontspringen in het noordoosten van het beheerplangebied worden afgevoerd naar het 

hydrografische bekken van de Brugse polders via de Rivierbeek en het kanaal Gent-Brugge. Het 

bekenstelsel omvat onder meer de het Zuidervaartje en de Mouwbeek. 

 

Het bekenstelsel dat ontspringt ten zuiden en ten zuidwesten van het plateau van Wijnendale wordt 

afgevoerd naar het hydrografische bekken van de IJzer via de Handzamevaart. Dit bekenstelsel omvat 

onder meer de Koebeek, de Maagdeveldbeek en de Vliegende Paardbeek.  

 

Wat de waterhuishouding betreft, komt het grondwater in het vlakke gebied van Torhout en Zedelgem  

permanent voor tussen 0 en 3 meter. Ondanks een wisselende grondwaterstand is er steeds op geringe 

diepte een grondwatertafel. In het hoger gelegen Plateau van Wijnendale bevindt de permanente 

grondwatertafel zich op grotere diepte. Deze hogergelegen gronden hebben een tijdelijke 

stuwwatertafel. Sommige zandlagen zijn watervoerend. Wanneer een watervoerende laag op een 

helling dagzoomt, stroomt er voortdurend water uit en kunnen er bronnen ontstaan. In een smalle 

strook rond Aartrijke en aan de rand van het plateau komen inderdaad bronnetjes voor. Doordat 

d’Aertrycke op de scheiding van twee verschillende aardlagen ligt (moeilijk doorlatende grond 

onderaan met gemakkelijk doorlatende grond erboven), vinden we er een bronniveau. In het domein 

d’Aertrycke en directe omgeving ontspringt de Moubeek die zich in noordwestelijke richting, via de 

Kerkebeek, een weg naar zee zoekt. De vijvers van het kasteel worden onder andere gevoed door de 

bronnen van de Moubeek. 

 

Voor een overzicht, zie kaart 12: Reliëf en hydrografie. 

 

1.1.10.3. Historisch overzicht (algemeen) 
 

In het Paleolithicum was er een afwisseling van extreem koude en warmere periodes. Tussen ca. 33000 

en 8000 voor Christus (Laat-Paleolithicum) verscheen de moderne mens in onze streken en verdween 

de Neanderthaler. De mens trok rond als jager-verzamelaar. Resten van hun vroegere aanwezigheid 

worden vooral aangetroffen bij rivieren en in alluviale vlaktes, op de leemplateaus en waar vuursteen 

in de ondergrond voorkomt. Het betrof jagers op groot wild (“rendierjagers”), waarvoor het toen nog 

open toendralandschap een vereiste was.  

 

Na het Weichseliaan, de laatste ijstijd (ca. 8000 voor Christus) verbeterde het klimaat. De natuurlijke 

omgeving van de mens veranderde sterk van een toendralandschap in een open boslandschap. De 

mens ging dan ook z’n werktuigen aanpassen en joeg met pijl en boog op het kleinere wild en 

verzamelde z’n voedsel in het bos. Hij hield zich vooral op bij smalle zandruggen nabij lager gelegen 

alluviale vlaktes. Men onderscheidt in dit proces een aantal klimaatsperioden met elk een eigen fauna 

en flora:   

  

 het Preboreaal (6000-6500 voor Christus) werd gekenmerkt door een verwarming van het 
klimaat. Dit leidde tot het ontstaan van een parklandschap met grote berken- en 
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dennenbossen. Als eerste warmteminnende soort verscheen de hazelaar in deze 
dichtbegroeide bossen;    

 tijdens het Boreaal (6500-5500 voor Christus) werd het klimaat nog zachter en vrij droog, 
waardoor de Hazelaar op de voorgrond trad. Andere loofboomsoorten deden hun intrede: 
eerst Olm en eik, daarna zwarte els, gewone es en linde;    

 tijdens het Atlanticum (5500-3000 voor Christus), een vrij vochtige periode, waren onze 
streken bedekt met oerbos bestaande uit eikenbos met linde en olm. De aanwezigheid van 
grove den nam af. Dit is ook de periode waarin in de alluviale gebieden sterke veengroei 
optrad. Rond 5000 v.C. werd voor het eerst aan landbouw gedaan in onze streken; 

 tijdens het Subboreaal (3000-1000 voor Christus), dat minder zacht en droger was dan de 
vorige periode, trad de beuk meer naar voor en verdrong linde, es en olm;   

 het Subatlanticum (vanaf 1000 voor Christus) was een vochtigere periode dan het Subboreaal. 
beuk nam uitbreiding. Na het begin van onze tijdrekening daalde echter het beukenareaal, een 
rechtstreeks gevolg van menselijke tussenkomst.    

 

De invloed van de mens op het bos begon vanaf het Subboreaal. In de loop van deze periode ging men 

aan landbouw doen: het bos moest wijken voor akkerbouw, en dit gebeurde meestal door afbranden. 

Bij uitputting van de bodem liet men hem braak liggen en werden nieuwe bossen ontgonnen. Eertijds 

uitgestrekte bossen werden zo ontgonnen of degradeerden door overbeweiding, houtkap, 

strooiselroof, branden, enz... Het resultaat was een min of meer open parklandschap, met hier en daar 

uitgestrekte open zones met heidevegetatie.  

 

Gedurende het Subatlanticum groeide de bevolking sterk aan, onder andere door verschillende 

invasiegolven (vb. de Kelten). Uit deze periode dateren de eerste meer grootschalige, maar toch nog 

relatief beperkte ontbossingen. Het agrarische stelsel veranderde van de vroegere ongeordende 

zwerflandbouw naar de aanleg van vrij grote, systematisch gerangschikte akkercomplexen (“Celtic 

fields”). Een vorm van rotatielandbouw wordt ingevoerd. 

 

Voor de prehistorie worden in het ruimere gebied waarin het beheerplangebied is gelegen, een aantal 

archeologische vondsten vermeld. Talrijke vondsten uit het Mesolithicum (8300 – 3200 voor Christus) 

bewijzen dat de omgeving reeds lang voor het begin van onze tijdrekening bewoond was. Er werden 

tal van gebruiksvoorwerpen als pijlpunten, schrapers, snijmesjes, silexen en keimessen gevonden. 

Voor het Neolithicum (4000 – 2800 voor Christus) zijn verschillende types pijlpunten, lemmers, 

krabbers, nuclei en fragmenten van gepolijste bijlen gevonden te Aartrijke aan de bronnen van de 

Moubeek.  

 

In de loop van de eerste eeuw voor Christus lijfden de Romeinen onze streken in. Ze brachten vooral 

de vruchtbare leem- en zandleemgronden in cultuur. De ontginningen gebeurden hoofdzakelijk in de 

omgeving van de heirwegen. In het systematisch verkavelde, open landschap verrezen talrijke villae, 

rijke hoeven van welgestelde grootgrondbezitters, die zich lieten bijzetten in van ver zichtbare 

grafheuvels of tumuli. Er zijn aanwijzingen dat de omgeving van Torhout intensief bewoond werd in 

de Romeinse tijd. Torhout is daarmee één van de alleroudste steden in Vlaanderen. Door het gebrek 

aan grootschalig of structureel archeologisch onderzoek bestaan evenwel nog heel wat lacunes in de 

kennis. De Steenstraat (Cassel-Aartrijke-Brugge) en Zeeweg (Oudenburg-Aartrijke-Torhout) gaan 

mogelijk terug op Romeinse wegtracés. Langs deze wegen bevonden zich niet alleen kleine hoeves en 

gehuchten, ook zouden er mogelijk kleine versterkingen zijn opgetrokken. Er zijn ook verschillende 

vindplaatsen uit de Romeinse periode in Zedelgem te vinden. In de omgeving van Aartrijke, een 
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toponiem dat duidelijk teruggaat op een Romeinse plaatsnaam: Arturiacum, werden verscheidene 

vondsten gedaan. Het centrum van Aartrijke zou ontstaan zijn als Romeinse versterking. 

 

De Germaanse invallen in onze streken ontwrichtten vanaf de 3de eeuw de samenleving. Pas vanaf het 

tweede kwart van de 7de eeuw, tijdens de definitieve Frankische kolonisatie, zijn er opnieuw 

geschreven bronnen bewaard. De oudste bron die Torhout vermeldt, verwijst naar de 7de eeuw. Het 

is niet duidelijk in welke mate tijdens deze kloof van vier eeuwen het bos het eerder verloren terrein 

uit de prehistorische en Gallo-Romeinse periode opnieuw kon inpalmen. Ook wat er gebeurde met de 

overgebleven bevolking en hoe haar ontginningsactiviteiten evolueerden, is ongekend. Er lijkt in elk 

geval een grote bosuitbreiding plaatsgevonden te hebben in de grote bosgebieden en daar waar 

nederzettingen werden verlaten. 

 

Vanaf het begin van de Merovingische tijd (6de-8ste eeuw) en vooral in de Karolingische tijd (8ste-

10de eeuw) wordt het bos weer geleidelijk teruggedrongen door het ontstaan van nieuwe 

nederzettingen met akkercomplexen, de overdreven exploitatie van het bos voor houtwinning 

(timmerhout, brandhout), beweiding en bosbrand. Naarmate de bevolking in de daaropvolgende 

eeuwen toeneemt, ontstaat een uitgebreider wegennet en ontstaan nieuwe nederzettingen. Vanaf de 

10de-11de eeuw werden nederzettingen vermeld in oorkonden. Het gaat hier om 

dorpsgemeenschappen met een gesloten economie, waarbij een nabijgelegen akker werd 

geëxploiteerd, terwijl een houtreserve werd aangelegd in de vorm van een bosbestand. Zo ontstond 

een mozaïek van akkerlandjes rond de toenmalige kleine verspreide dorpen, uitgangspunten voor 

latere ontginning. Deze gronden bevonden zich vooral op hooggelegen, goed gedraineerde stukken en 

worden kouters genoemd. Het meest gebruikte landbouwstelsel was het drieslagstelsel. 

 

De periode tussen de 11de en 13de eeuw staat bekend als de periode van de grote middeleeuwse 

ontginningsbeweging, voornamelijk om de grotere bevolkingsdruk op te vangen. Oorspronkelijk ging 

men over tot het uitbreiden zonder veel orde noch enig systematisch opzet van het areaal bouwland 

van bestaande nederzettingen. Later werden de ontginningen meer systematisch uitgevoerd. In 

Noord-Vlaanderen ging het initiatief tot ontginning van de uitgestrekte bossen en heiden in de eerste 

plaats uit van de graven van Vlaanderen, die ontginnersdorpen oprichtten. De graaf koos Torhout uit 

als een van zijn machtscentra. Hij vestigde hier het Sint-Pieterskapittel, een jaarmarkt, het grafelijk 

verblijf 's Gravenwinkel en bouwde buiten de stad de waterburcht Wijnendale.  

 

Ondertussen ondernamen boeren aan de rand van niet zo goed bewaakte woeste gronden verdere 

individuele ontginningen. Doordat nu ook lagere, nattere gronden konden ontgonnen worden, 

ontstond een gesloten bulkenlandschap (een gesloten landschap met diepe sloten in een vrij vlak 

gelegen gebied, gekenmerkt door lineair groen langs onregelmatige blok- en strookvormige percelen 

met zowel gras- als akkerlanden waar het wissel- of koppelstelsel werd toegepast). De 

landbouworganisatie evolueerde naar een individueel landbouwstelsel met vrije keuze van teelten.  

In de laatste fase verplaatst het zwaartepunt van de rooiingsactiviteit zich voor goed naar de weinig 

vruchtbare heidezone van noordelijk Binnen-Vlaanderen. In een historisch-geografische context slaat 

de term 'veld' die voor dergelijke terreinen werd gebruikt op onvruchtbare grond, arm aan 

houtgewassen en gelegen buiten het eigenlijke landbouwareaal. Het geregeld afbranden, afsteken van 

zoden ruwe humus en het laten grazen van vee waren er de oorzaak van dat een regeneratie van het 

oorspronkelijke bos onmogelijk was. De Noord-Vlaamse veldzone is als dusdanig een voorbeeld van 

een zogenaamde "wastine", "wastina", "woestijne" of "woestenije", oud-Nederlandse termen voor 

een door bosdegradatie ontstaan gebied, bijvoorbeeld heide, broek, moeras of duin. 
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Als niet ontgonnen gronden waren de 'velden' oorspronkelijk eigendom van de Graaf van Vlaanderen 

waarop de dorpsgemeenschappen uit de omgeving gemeenschappelijke gebruiksrechten 

(bijvoorbeeld begrazing, houtsprokkeling of turfwinning) konden laten gelden. Ten gevolge van de 

bevolkingsaangroei worden de veldgebieden op grote schaal voor ontginning prijsgegeven vanaf de 

13de eeuw. Het zijn kapitaalkrachtige instellingen zoals abdijen en stedelijke hospitalen die 

aanvankelijk pogen deze onvruchtbare gronden te ontginnen. De meeste ontginningen falen echter 

omwille van het marginaal karakter van de gronden. De ontginningsbeweging zelf werd op het einde 

van de 13de eeuw bruusk afgebroken. De catastrofale bevolkingsafname (o.a. door de pest) leidde tot 

een agrarische crisis, waarbij de marginale gronden verlaten werden en bos en wastines terug 

uitbreidden. 

 

Van de 14de tot met de 17de eeuw kende de ontginningsactiviteit talrijke ‘ups and downs’, waardoor 

het blijvend resultaat ervan gering mag geacht worden. Men kan dus zeggen dat de verspreiding in 

Vlaanderen van cultuur- en natuurlandschap bij het begin van de grote moderne ontginningsbeweging 

omstreeks het midden van de 18de eeuw, ongeveer dezelfde was als op het einde van de 13de eeuw. 

Vanaf het midden van de 18de eeuw werd de landbouwproductie gevoelig opgevoerd met behulp van 

belangrijke innovaties zoals het gebruik van nateelten, groenbemesting en het afschaffen van het 

drieslagstelsel. Uit vrees voor een nijpend houttekort in Vlaanderen worden vanaf het Oostenrijks 

bewind de 'velden' met speculatieve doeleinden op een systematische wijze verkaveld en omgezet tot 

bos of - eerder uitzonderlijk - tot akkerland. 

 

Op de Ferrariskaart (1771-1778) blijkt het gebied tussen Torhout en Aartrijke reeds in belangrijke mate 

bebost (met zowel hooghout als hakhout), onder andere ter hoogte van het "B(ois) Verloren Cost". 

Hier en daar zijn nog grote stukken aaneengesloten ‘velden’ aanwezig: heide en (turf)vennen. 

Landbouw wordt vooral rondom de bewoningskernen bedreven, maar ook in het buitengebied zijn er 

min of meer geïsoleerde landbouwpercelen aanwezig (Figuur 1.2). 

 

Deze ontginningen zijn vaak het initiatief van nieuwe grootgrondbezitters. Ook de overheid, later 

onder Frans en ook onder Hollands bewind, voert hierbij een stimuleringspolitiek waarbij aan 

ontginningscampagnes belastingvoordelen worden toegekend. Aanvankelijk wordt veelal loofhout 

aangeplant, terwijl later (eerste helft 19de eeuw) meer wordt overgeschakeld op naaldhout omdat het 

door zijn snellere groei een vluggere recuperatie toeliet van het geïnvesteerde kapitaal. Zowat het 

volledige noorden en oosten van het grondgebied van Torhout wordt zo in enkele jaren verkocht als 

nationaal goed en tot ontginning gebracht. Zo vindt in het gebied rond en in het "Steneveld" en de 

"Verloren Cost" de massale aanplanting van naaldbossen en de aanleg van strak geordende dreven 

plaats. Ook het domein “d'Aertrycke" is ontstaan in de 19de eeuw vanuit de ontginningen van de als 

nationale goederen verkochte veldgebieden. 

 

Vanaf het midden van de 19de eeuw - de plattelandsbevolking blijft stijgen en het kleinbedrijf is 

toonaangevend in de landbouw - wordt een aanvang gemaakt met het plaatselijk ontginnen van de tot 

bos omgezette 'velden'. Dit proces zet zich versterkt door wanneer vanaf het einde van de 19de eeuw 

kunstmest ter beschikking staat. Het omzetten van bos tot bouwland gebeurt op de meeste plaatsen 

met behoud van het 18de-eeuwse verkavelingspatroon. Veel vroegere veldzones tekenen zich in het 

actuele landschap dan ook af door een dambordvormig patroon van eiken- en/ of beukendreven en 

door restanten van regelmatig geperceleerde naaldhoutaanplantingen. Deze veldzones vormen als 

dusdanig jonge ontginningslandschappen. 
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Figuur 1.2: Uittreksel van de Ferrariskaart (1771 – 1778) met onderaan Torhout (Thorout) en bovenaan 

Aartrijke (Aertrycke) 

 

Door maatschappelijke veranderingen zoals verstedelijking, ontwikkeling in de landbouw, … zijn deze 

landschappen sterk vervaagd. Relicten van vroegere landschappen komen nog sporadisch voor. Ze zijn 

meestal geïsoleerd en vertonen geen landschappelijke samenhang meer. Door overgang van het 

gemengde naar het gespecialiseerde bedrijfstype en verbeterde landbouwtechnieken verdwenen 

allerhande landschappelijke contrasten, waaronder tal van natuurlijke en halfnatuurlijke elementen 

(zoals grachten, beken en kleine waters). Ook lineaire beplantingen (zoals hagen, houtkanten en 

boomrijen) zijn veelal verdwenen. Het landelijk gebied rondom Torhout krijgt bovendien in de tweede 

helft van de 20ste eeuw deels een verstedelijkt karakter, enerzijds door een uitdijende lintbebouwing 

langs de uitvalswegen, maar anderzijds ook door de oprichting van gehuchten en (hulp)parochies in 

een cirkel rondom de oude stad.  
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1.1.10.4. Historisch overzicht (Domein de Maere) 
 

1.1.10.4.1. Voorgeschiedenis en cultuurhistoriek 
 

Vondsten uit de steentijd 

 

De gunstige ligging van d’Aertrycke, op de rand van het plateau van Wijnendale en bij de Mouwbeek, 

werd reeds in de oudheid gewaardeerd. Talrijke vondsten uit het Middensteentijdperk bewijzen dat 

de omgeving reeds lang voor het begin van onze tijdrekening bewoond was. Ter plaatse werden een 

500-tal stenen gebruiksvoorwerpen als pijlpunten, schrapers, snijmesjes, silexen en ook een keimes 

gevonden. De belangrijkste voorwerpen worden in het Brugse Gruuthuusemuseum bewaard. 

 

Romeinen 

 

De Steenstraat (Zeeweg) is een oude Romeinse Heirweg van Kassel naar Aardenburg. Tijdens 

wegenwerken in 1972 werd de oorspronkelijke wegbedding van de oude Romeinse heirweg 

blootgelegd ten zuiden van het kruispunt met de Steenstraat. Op verschillende plaatsen kon de antieke 

wegbedding vastgesteld worden die bestond uit geel zand, leembrokken en grote veldstenen. 

  

 
 

Figuur 1.3: Doorsnede van de Romeinse weg tijdens verbredingswerken aan de Zeeweg te Aartrijke in 

1972 

 

De vroege middeleeuwen tot de helft van de 19de eeuw 

 

De Verloren Kost 

Ten zuiden van de Steenstraat, lagen ter hoogte van d’Aertrycke de plaatsen ‘Verloren Kost’ en dichter 

bij Torhout ‘het Steneveld’. Het zandige noordoostelijk deel van het plateau van Wijnendale was 

ingevolge de exploitatie van het bos en de eeuwenlange beweiding van de schrale begroeiing, tot een 

uitgestrekt heideveld gedegradeerd. De naam ‘Steneveld’ verwijst naar de veldsteen die men op het 

heideveld won. De toponiem ‘Verloren Kost’ komt op vele plaatsen in Vlaanderen voor; veelal daar 

waar de bodem te arm is om vrucht te dragen, dus waar men zijn ‘kost’ niet kon verdienen. 

De huidige site is op de Ferrariskaart (1770-1778) aangegeven als een grotendeels bebost gebied, deel 

uitmakend van de zogenaamde "Verloren Cost", een uitgebreid bos- en heidegebied ten noorden van 

Torhout. Het noordelijk deel is dan reeds als akkerland in gebruik. Enkele veldrestanten en één 

veldvijver ten noorden van het latere domein zijn nog aangeduid.  
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d’ Aardenhutte 

Rond 1770-1785 veranderde er een en ander op de Verloren Kost en het Steneveld. Joseph en Eduard 

de Pottere d’Indoye, telgen van een Gentse begoede familie kochten er stuk voor stuk alle gronden 

op. Vervolgens startten ze met de ontginning: het heideveld week voor rechte dreven, aanplantingen 

van naaldbos en de inrichting van landbouwgrond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.4: Kaart Graaf Ferraris: 1771-1785 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.5: “Caerte van het Eirden hutte veldt” door landmeter Timotheus David Huijssuene (1776) 
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Op de Ph. Vander Maelenkaart (1846-1854) zijn delen van het bos omgezet naar akkerland; ten 

noorden is het voormalig akkerland omgezet naar bos (onder meer rond kruisvormige dreven). De 

ontginning is hier reeds goed merkbaar. 

 

 

Figuur 1.6: Vander Maelenkaart 

 

Midden 19de eeuw laat de familie de Potter vanuit hun eerste hoeve "Verloren Cost" een tweede 

verblijf bouwen op een verre uithoek langs de Zeeweg. Van dit gebouw in neogotische stijl is er slechts 

één afbeelding bekend nl. een stereoscopische foto uit 1863. D’Aardenhutte was een laag en breed 

gebouw met vierkante hoektorens en een spitse middentoren, voor het kasteel lag een vijver. De 

nutsgebouwen ('plaets', 'dierentuin', 'stal' en 'schuur' volgens het kadaster in 1864) werden later 

opgenomen in het park van de Maere, momenteel zijn nog de remise en de fazantenkwekerij bewaard 

gebleven. 
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Figuur 1.7: Landhuis  ‘d’Aardenhutte’ 

 

 

Figuur 1.8: Topografische kaart ‘Depôt de la Guerre’ 1861 

 

Vanaf de helft van de 19de eeuw tot 1970 

 

De Maere-d’Aertrycke 

Na het overlijden van Eduard de Pottere verkochten zijn erfgenamen een groot deel van de “Verloren 

kost”. August de Maere werd in 1865 eigenaar van 98 ha en met de hulp van architect Josef-Henri 

Schadde (Antwerpen, 1818-1894) werd er tussen 1869-1871 een nieuw eclectische renaissance en 

neogotiek kasteel gebouwd. Voor de aanleg van het park stelde men Louis Fuchs aan, één van de 
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bekendste Belgische tuinarchitecten uit die tijd. Er werden waterpartijen, open ruimtes en 

boomgroepen aangelegd die elkaar op harmonieuze wijze aanvullen. De strakke drevenstructuur van 

het ontgonnen veld werd door vloeiende lijnen onderbroken. Diverse merkwaardige boomsoorten 

werden binnen het ontwerp gebruikt zoals een mammoetboom, Amerikaanse eiken, 

moerascipressen,… 

Camille Carel August de Maere vraagt in december 1873 aan het gemeentebestuur van Aartrijke 

toestemming om op zijn grond een steenoven te mogen bouwen (veldoven). De bakstenen worden 

gebruikt voor diverse gebouwtjes binnen het kasteeldomein. Verschillende bronnen vernoemen een 

aantal nutsgebouwen zoals de remises, de fazantenkwekerij en de duiventoren. Kadasteronderzoek 

toont echter aan dat de gebouwen ofwel vroeger ofwel later werden gebouwd. De remise en 

fazantenkwekerij werden vroeger gebouwd, de duiventoren werd pas in 1912 gebouwd en de 

tuinierswoning in 1920. Er bestaat wel een mogelijkheid dat de ‘Wijnendalepoort , de ommuurde 

moestuin met serres en druivenserres, de 5 tuinpaviljoentjes (waarvan er op heden nog slechts 2 

resten) rond deze periode werden gebouwd. 

De herziene topografische kaart uit 1883 van het Militair Cartografisch Instituut toont een totaal 

gewijzigde situatie ten opzichte van de vorige kaart uit 1861. Het kasteelpark zoals te zien is op de 

kaart van 1883 is eigenlijk tot op heden niet veel meer gewijzigd. 

 

Figuur 1.9: Topografische kaart uit 1883 (bron NGI) 

De aanleg van het park in ‘Engelse Landschapsstijl’ 

Het park werd aangelegd in de periode tussen 1869 en 1890. Ten noorden werd een grillig gevormde 

grote vijver met lange noordelijke uitloper gegraven. Ten zuiden van het kasteel kwam een 

boogvormige vijver die in het westen uitloopt in het bos dit was waarschijnlijk een aftakking van de 

bovenloop van de Moubeek. Beide vijvers staan in verbinding met elkaar. Op de topografische kaart 

van 1883 zien we dat rond de nutsgebouwen tuinen zijn aangelegd en ten zuiden ervan een 

boomgaard. Paden kronkelen doorheen het domein in een lusvormig patroon. Op de kaart zijn weinig 

graslanden aangeduid.  
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Louis Fuchs (1818-1904) 

Louis Fuchs (Barmen, 9 mei 1818 – 26 mei 1904) was een van oorsprong Duits landschapsarchitect die 

in de 19de eeuw uitgroeide tot één van de drie belangrijkste Belgische tuin- en parkarchitecten. Hij 

was een leerling van landschapsarchitect Maximilian Friedrich Weyhe (1775-1846) en werkte als 

hoofdtuinier bij de graaf d'Ansembourg in Neubourg. In 1843 kwam hij op vraag van de hertog 

vanArenberg te Heverlee naar België. Hij creëerde verschillende parken die steeds ontworpen waren 

in de toen hangbare landschapsstijl. Fuchs werd in 1861 benoemd tot ‘eerste stedelijke 

groeninspecteur’ van de stad Brussel. Zijn werk wordt gekenmerkt door de Duitse herinterpretatie van 

de 19de eeuwse Engelse Landschapsstijl: slingerende paden, hoogteverschillen, vijvers met eilanden, 

de meest uiteenlopende constructies zoals: duiventillen, diverse gebouwtjes, kassen en een rijke 

variatie aan bomen, struiken en planten. Zijn geliefde bomen waren: Mammoetboom, Beuk, Olm, 

Zomereik, Amerikaanse eik, Wintereik, Esdoorn, Moersascipres, Tamme kastanje, Linde,… 

 

Gebouwtjes 

Het gehele park werd aangelegd onder het advies van architect Fuchs. Tevens werden in het domein 

verschillende ’pavillons pitoresques’ opgetrokken twee daarvan waren in hout. Tot op heden resten er 

van de oorspronkelijke 5 slechts 2 gebouwtjes nog. Namelijk het boothuis en het badhuis. 

Bij de noordelijke waterpartij fungeert het zogenaamde "boothuis" of "schutekot" als aanlegsteiger 

voor de roeibootjes. Het is een neoclassicistisch gebouwtje als imitatie van een Grieks of Romeins 

tempeltje: rode baksteenbouw onder zadeldak, wit- en zwartbeschilderde hoekpilasters, architraaf en 

fronton (zie figuur 1.19).  

Bij de zuidelijke waterpartij het zogenaamde badhuis: een bakstenen gebouwtje op rechthoekige 

plattegrond en onder leien tentdak. Baksteenbouw met rood- en wit beschilderde banden. 

Rondbogige muuropeningen, deels bewaard houtwerk, onder meer waaiervormig bovenlicht. 

Er waren historisch gezien 2 ingangen: een eerste ingang in het westen ter hoogte van met eiken 

aangeplante zogenaamde "Wijnendaeledreef" met de "Wijnendaelepoort"(=hoge poort onder leien 

zadeldakje, aansluitende lager voetgangerspoortjes, schamppalen) En een tweede ten oosten (aan de 

Zeeweg), eenvoudig ijzeren hekken tussen bakstenen pilasters. Tweeledige brug over waterpartij, 

kettingen tussen bakstenen pijlers. 

Centrale parkzone rond het kasteel. 

De centrale parkzone omvat de open ruimte bij het kasteel. Vanuit het kasteel was een zicht op het 

park en de natuur van primordiaal belang maar ook omgekeerd het zicht vanuit het park op het kasteel 

stond centraal. De vijvers werden zo aangelegd dat het belangrijkste object in de ruimte namelijk het 

kasteel perfect in de vijvers wordt weerspiegeld. Hiervoor werd het kasteel op het hoogste punt van 

het domein aangelegd. In de onmiddelijke omgeving van het hoofdgebouw is een geplaveid voorplein 

met ruime grasvelden. Dat zorgt er voor dat het kasteel volledig tot zijn recht komt en dat het zicht op 

het kasteel niet belemmerd wordt. Daarnaast brengt het ook voldoende licht binnen in het kasteel. 

Vanuit het kasteel wordt het zicht op de omgeving niet belemmerd. Het kasteel staat centraal, vanuit 

de centrale ingang aan de voorkant (zuidkant) vertrekken verschillende zichtlijnen in het park. 

Hetzelfde beeld zien we achteraan (noordkant). De zichtlijnen staan in een volledige cirkel ingeplant 

en om de 15° valt de blik van de waarnemer op één of ander zichtpunt. De zichtlijnen zijn daarnaast 

ook telkens kort en lang. Hierdoor wordt de illusie opgewekt van een volledige natuurlijke omgeving. 

Door de toepassing van deze trucs lijkt het park groter dan het in werkelijkheid is. 
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In de nabijheid van het kasteel zijn ook bloemenperken voorzien. De bloemperken werden beplant 

met éénjarigen in de kleuren van de adellijke familie (rood en wit) tot voor kort gebeurde dit steeds 

met begonia’s. Deze werden enkele jaren geleden vervangen door rozen in de desbetreffende kleuren. 

We kunnen op oude foto’s zien dat de paden nabij het kasteel ook voorzien waren van 

oranjerieplanten, vermoedelijk in vorm gesnoeide laurier. 

De Vijvers 

Een belangrijk onderdeel van het park wordt gevormd door de natuurlijk ogende vijvers. Alle vijvers 

samen hebben een oppervlakte van 2,5 hectaren. Door de verbinding van de verschillende vijvers komt 

het kasteel als het ware op een verhoogd eiland te liggen. Een eiland die trouwens terugkeert in de 

grote vijver aan de achterkant van het kasteel. Om het kasteel te bereiken dient men enkele brugjes 

over te steken deze waren opgetrokken in baksteen. De afboording gebeurt door een witte ijzeren 

ketting met houten gesculpteerde staanders. Deze bouwkundige elementen maken integraal deel uit 

van het park. Ze dienden als verbindend element tussen verschillende parkdelen: verschillende 

grasvelden of tussen het kasteel en het koetshuis.   

Paden 

De sfeer van het park wordt bepaald door een opvallende structuur van paden die als een serpentine 

door het park kronkelt. Ze vormen de ruggengraat van de beleving. Door een duidelijke hiërarchie van 

de paden ontsluit zich een gevarieerde wandeling. Deze wordt versterkt door de vele bochten, de 

afwisseling van hoogten en laagten, het gebruik van open en gesloten ruimten. En dit alles op een 

betrekkelijke kleine oppervlakte werkt de indruk op van een zeer omvangrijk natuurlandschap. 

Vanzelfsprekend wordt de waarnemer hiermee letterlijk om de tuin geleid. De waarnemer wordt 

telkens uitgedaagd een volgend punt in het domein te verkennen en daarmee zijn 

verbeeldingsvermogen te gebruiken. 

Beplantingen 

Gebruik van solitaire bomen en boomgroepen, zoals, moerascypres, zomereik, tulpenboom, 

treurbeuk, beuk, plataan en mamoetboom. Bij de inventarisatie van de voorjaarsflora komen plaatsen 

voor met bosanemoon, speenkruid, maarts viooltje en witte klaverzuring. Er waren destijds ook 

verschillende bloemvakken beplant met eenjarigen zoals begonia’s. Verder vallen de grote massieven 

aan pontische Rhododendron op. 

In de periodes: 1867-1868, 1878-1884, 1902-1904 werden nieuwe bosaanplantingen gedaan. 

Opvallend hierbij is dat verschillende bossen een naam kregen (zie figuur 1.10/1.11). 

Het domein werd vooral ingericht in functie van de jacht als exclusief tijdsverdrijf en voor een stuk ook 

voor de visvangst. De jacht besloeg oorspronkelijk 67 hectaren en 140 hectaren op open veld. Er werd 

gejaagd op haas, patrijs, kwartel, houtsnip, wilde eend, fazanten, houtduiven, buizerd, reiger, 

steenmarter, bunzing, wezel, diverse uilensoorten, etc… In de vijvers waren snoek, karper en paling de 

voornaamste soorten. 
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Figuur 1.10 

 

Figuur 1.11  
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Figuur 1.12: Kasteel d’Aertrycke omstreeks 1900 merk op: orangerieplanten (vermoedelijk laurier) 

langs het pad. 

 

Figuur 1.13: Zicht op de noordelijke gevel omstreeks 1905 merk op de weelderig beplante 

bloemenperken, de italiaanse populier en het verdwenen pad in het gazon 
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Figuur 1.14: 1907: Zicht op de zuidelijke gevel van het kasteel 

 

Figuur 1.15: 1907: Zicht op de zuidelijke gevel van het kasteel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.16: 1905: Zicht op de westelijke gevel van het kasteel 
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Figuur 1.17: 1950: Zicht op de oostelijke gevel van het kasteel 

In de maanden november – december van 1889 bouwt de familie de Maere de ijskelder op het 

kasteeldomein. Het jaar daarop in 1890 wordt de zogenaamde "Pachthoeve Lagrou" (cfr. 

Steenveldstraat nr. 1/ Zeeweg/ Aartrijkestraat), in oorsprong een afhankelijkheid van het kasteel, 

gebouwd. 

In 1896, bouw van de begrafeniskapel ten noorden van het kasteeldomein door Camille Carel August 

de Maere. 

Blijkens de mutatieschets wordt in 1899 de remise vergroot door Camille Carel August de Maere (Gent) 

en wordt aansluitend de oranjerie gebouwd. 

De in 1911 herziene kaart van het Militair Cartografisch Instituut toont een vergelijkbare situatie als in 

1883, behalve de duidelijke open grasvelden rond het kasteel en de open ruimtes rond de paden; de 

boomgaard in het bos is uitgebreid. De begrafeniskapel ten noorden van het domein en de dreef er 

naar toe zijn duidelijk herkenbaar; een pad vanuit het park leidt naar deze dreef en kapel. 

 

Figuur 1.18: Topografische kaart 1911 - Militair Cartografisch Instituut (bron: NGI) 
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Figuur 1.19: Schets van het Boothuis 

In 1912 wordt volgens het kadaster de hoeve en de duiventoren gebouwd. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt het kasteel gedeeltelijk geplunderd. Hierbij gaan de originele 

bouwplannen van het kasteel door architect Schadde verloren alsook de plannen van het kasteelpark. 

Ook het interieur van het kasteel wordt sterk beschadigd, een aantal waardevolle interieurelementen 

verdwijnen.  

 

Figuur 1.20: Luchtfoto genomen tijdens de Eerste Wereldoorlog omstreeks 20/09/1918 met duidelijk 

zichtbaar de moestuin en de boomgaard in het zuiden. 
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In 1920 wordt het kasteel en een deel van het parkdomein door Maximilien-Maurice de Maere 

verkocht aan het Amerikaanse Rode Kruis. Het kasteel wordt ingericht als revalidatiecentrum voor 

oorlogsgewond en. In 1921 koopt Bruggeling Achile Lemahieu het kasteel en kapt grote delen van het 

bos.  

In 1928 komt het kasteel opnieuw in handen van de familie de Maere d'Aertrycke. 

De huidige tuinierswoning wordt volgens het kadaster in 1920 gebouwd ten zuiden van het domein 

aan de toenmalige “Pottersdreef”, deze gaat echter terug op een oudere constructie van 1864. Volgens 

de beschrijving op de erfgoedlijst: “Het is een diephuis met overkragend zadeldak afgeboord met 

sierlijk uitgesneden windbord. Rood- en witbeschilderde banden boven gepekte plint, herhaling van 

dezelfde beschildering bij het aansluitende nutsgebouw (nu garage). Gevelveld uitgewerkt met houten 

erkerbalkon, rondbogig deurvenster en oculi. Rechthoekige beluikte benedenvensters onder strek met 

uitgewerkte druiplijst.” 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het kasteel achtereenvolgens bezet door Belgische, Duitse en 

Canadese troepen. Door zijn ligging ongeveer 30 meter hoger dan de wijde omgeving vormt het kasteel 

ook een uitkijkpost voor vijandig luchtoffensief. In september 1944 ontsnapt het kasteel aan een 

volledige vernieling. Wel loopt de achterzijde van het kasteel grote schade op. Een V1-lanceerbasis 

wordt ingericht. 

 

Figuur 1.21: Luchtfoto 01/06/1951 de moestuin en boomgaard zijn nog duidelijk aanwezig 
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Figuur 1.22: Topografische kaart 1954 (Bron: NGI) 

Op de kaart van het Nationaal Geografisch Instituut van 1968 zijn er opnieuw minder open plekken en 

corridors rond de paden en de vijver. De boomgaard achteraan is wellicht in verval of volledig 

verdwenen, en omgezet naar grasland; de tuin is omgezet naar boomgaard. 

 

Figuur 1.23: Topografische kaart 1968 (bron: NGI) 

van 1970 tot 2012 

In 1990-1991 wordt het kasteel door de familie de Maere omgevormd tot een internationaal 

congrescentrum onder de naam "Kasteel d'Aertrycke". Het kasteel is ingericht als restaurant en achter 

de paardenstallen is een nieuw hotel gebouwd (mutatieschets 1996). Het park wordt door het 
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provinciebestuur opengesteld als provinciaal domein als tegenprestatie zorgde de provincie voor de 

aanleg van een ruime parking. 

 

Figuur 1.24: Topografische kaart 1983 (Bron: NGI) 

In 2012 bij het einde van de 20 jarige overeenkomst die de familie de Maere sloot met de provincie 

werd het volledige domein verkocht aan de provincie West-vlaanderen. Het domein werd zo 

volwaardig provinciedomein. 

EVOLUTIE LANDSCHAP EN KASTEELDOMEIN 

 

Figuur 1.25: Kasteelpark 1785    Figuur 1.26: Kasteelpark 1854 
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1778 Verloren Cost      1785 Joseph en Eduard de Pottere  

d’Indoye – aankoop gronden.  

Landschappelijke veranderingen:    Landschappelijke veranderingen: 

- Veldvijver ten noorden van het domein   Ontginning heideveld = rechte dreven 

- Akkerland in het noorden    Aanplanten naaldbos 

- Bebost terrein      Inrichten landbouwgrond 

 

  

Figuur 1.27: Kasteelpark 1861    Figuur 1.28: Kasteelpark 1884  

1846 - 1854 Familie De Potter –    1865 August de Maere koopt het domein 

Bouw van ‘d’Aardenhutte’  

       1869 – 1871 Bouw van het Kasteel 

       1869 - 1890 Aanstelling landschapsarchitect  

Fuchs + aanleg kasteelpark 

Landschappelijke veranderingen:   Landschappelijke veranderingen: 

Tuin rond het kasteel met de aanleg    Aanleg park in Engelse Landschapsstijl  

van een eerste vijver      door L. Fuchs 

-  -  

Noordelijk stuk wordt verder ontgind voor landbouw Pad voor het kasteel (verdwenen) + pad 

oostelijk kant (verdwenen) 

Terug meer bos dan in 1854    Op de topografische kaart is het niet duidelijk  

       wat open ruimten zijn.  2 eilandjes in de vijver  

       (verdwenen) 
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Figuur 1.29: Kasteelpark 1918    Figuur 1.30: Kasteelpark 2015 

1896 Bouw van de familiekapel +    1920 Maurice de Maere verkoopt het domein  

verbindingspad in het park     aan het Amerikaanse Rode Kruis 

   

1912 bouw van hoeve en duiventoren   1921 Achile Lemahieu koopt het domein

            

       1928 Familie de Maere koopt het kasteel en  

domein terug  

 

1914-1918 Kasteel wordt geplunderd -   1940-1945 WOII – bezet door Belgische,  

originele plannen van kasteel en park gaan verloren.  Duitse en Canadese troepen 

 

1990 - 1991 - de Maere vormt het domein en 

kasteel om tot internationaal congrescentrum 

"Kasteel d'Aertrycke" .+ inrichting parking en 

provinciedomein 

 

2012 – Familie de Maere verkoopt het domein 

aan de provincie West-Vlaanderen 

 

 

1.1.10.5. Bosleeftijd 
 

De bosleeftijdskaart (kaart 13) combineert de gegevens van 4 kaarten:  

 

 De Ferrariskaarten (opgemaakt tussen 1771 en 1778)  

 De kaarten van Vandermaelen (opgemaakt tussen 1846 en 1854)  

 De 3de editie van topografische kaarten op 1:20.000 (het merendeel werd opgemaakt tussen 
1910 en 1940)  

 De actuele bebossing volgens de boskartering, versie 2001.  
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Op deze 4 kaarten werd enkel het onderscheid gemaakt tussen bos en niet-bos. Uit de overzichtstabel 

1.7 blijkt dat volgens deze bosleeftijdskaart een belangrijk deel van het in dit beheerplan opgenomen 

bos ontstaan is vóór 1775. Een substantieel deel is bebost in de periode 1775 – 1850.  

 

Het grootste deel van het huidige bos is echter niet opgenomen in de bosleeftijdskaart. Deze 

foutenmarge op de gegevens geeft aan dat data van de bosleeftijdskaart slechts als indicatief te 

beschouwen zijn. 

 

De bossen van voor 1775 (aangeduid op de kaart van Ferraris) komen grotendeels overeen met de zeer 

waardevolle bossen uit de BWK kaart.  

 

Tabel 1.7: Boshistoriek 

 

Bebost  % Bestanden 

Bos ontstaan voor 1775 33,80 % 8a (deel), 9a (deel), 10a (deel), 10x (deel), 11a (deel), 12a (deel), 13a (deel), 14a 

(deel), 15a (deel), 15b (deel), 15w (deel), 15x (deel), 16t (deel), 16x (deel), 17a 

(deel), 17b (deel), 17c, 17w, 17x (deel), 18a (deel), 18b (deel), 18w (deel), 18x 

(deel), 19x (deel), 22x (deel), 25x (deel), 26t (deel), , 108 (deel), 110 (deel), 126b 

(deel), 127 (deel), 128 (deel), 134 (deel), 135 (deel), 136 (deel), 137 (deel), 138 

(deel), 139 (deel), 140 (deel), 141 (deel), 142 (deel), 143 (deel), 144 (deel), 145 

(deel), 147 (deel), 148 (deel), 149 (deel), 50 (deel), 205 (deel), 51a (deel), 51b 

(deel), 52 (deel), 53b (deel), 53a (deel), 300 (deel), 302 (deel) 

Bos ontstaan tussen 1775 

en 1850 

21,73 % 1a (deel), 2a, 3a (deel), 4a (deel), 5a (deel), 5b, 6a (deel), 7a (deel), 7b, 7c, 8a 

(deel), 9a (deel), 10a (deel), 12a (deel), , 110 (deel), 126b (deel), 129 (deel), 130, 

131a (deel), 131b (deel), 132 (deel), 50 (deel), 205 (deel), 51a (deel) 

Bos ontstaan tussen 1850 

en +/- 1930 

2,00 % 8a (deel), 13a (deel), 15b (deel), 15x (deel), 16x (deel), 18x (deel), 19x (deel), 108 

(deel), 126b (deel), 144 (deel), 147 (deel), 148 (deel), 50 (deel), 205 (deel), 51a 

(deel), 51b (deel), 52 (deel), 53b (deel), 53a (deel), 300 (deel), 302 (deel) 

Bos ontstaan na +/- 1930 5,39 % 1a (deel), 3a (deel), 5a (deel), 6a (deel), 10a (deel), 10x (deel), 11a (deel), 14a 

(deel), 15a (deel), 15w (deel), 15x (deel), 126b (deel), 127 (deel), 129 (deel), 131a 

(deel), 135 (deel), 136 (deel), 138 (deel), 139 (deel), 140 (deel), 142 (deel), 144 

(deel), 50 (deel), 205 (deel), 206 (deel), 51a (deel), 51b (deel), 52 (deel), 53a 

(deel), 300 (deel), 302 (deel) 

Onbepaald 37,08 % 4a (deel), 6a (deel), 6b, 6c, 7a (deel), 7x (deel), 10a (deel), 10x (deel), 15b (deel), 

15w (deel), 15x (deel), 16t (deel), 16x (deel), 17a (deel), 17b (deel), 17x (deel), 

18a (deel), 18b (deel), 18t (deel), 18x (deel), 19a, 19b, 19x (deel), 19y, 20t, 20x, 

21t, 22a, 22t, 22w, 22x (deel), 22y, 23a, 24a, 24x, 25x (deel), 26t (deel), 27x, 28a, 

28b, 28x, 28y, 28z, 29a, 108 (deel), 110 (deel), 117 (deel), 120, 122, 123, 124, 

126a, 128 (deel), 131a, 131b (deel), 133, 134 (deel), 135 (deel), 136 (deel), 137 

(deel), 139 (deel), 140 (deel), 141 (deel), 142 (deel), 143 (deel), 145 (deel), 146, 

149 (deel), 200, 201a, 201b, 201c, 201d, 202, 203, 206 (deel), 212, 300 (deel), 

301, 302 (deel) 

 

1.1.10.6. Historisch beheer 
 

De grote ontginningsbeweging in de 11de en 12de eeuw gebeurde hoofdzakelijk door kleine boeren 

op een spontane en weinig geplande manier. De percelen kenmerkten zich door een blok- en 

strookvorm in een regelmatig patroon, met een individuele perceelsafbakening aan de hand van 

hagen, bomen en grachten. Dit vormde een lappendeken met groene naden, een besloten 

landschapstype, Houtland genaamd. Die traditionele perceelsrandbegroeiing, het zogenaamde 

“boccage flamand” bestaat nog enkel als lokale relict en heeft zijn afschermende functie grotendeels 

verloren. 
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De oude veldgebieden, gelegen in het noorden van Torhout en gelijklopend met het plateau van 

Wijnendale, vormen een soort inclusie in het traditionele Houtland. Ze komen overeen met laat en op 

zeer systematische wijze ontgonnen gronden waar de Kwartaire mantel ontbreekt en waar de bodem 

bijgevolg weinig geschikt was voor landbouw. In de minst vruchtbare gebieden bleef het 

natuurlandschap het langst onaangeroerd. Dit was hoofdzakelijk het geval op de zandgronden, bekend 

onder het toponiem ‘veld’. Deze arme velden waren meestal in gebruik als gemene weide. Door de 

begrazing werd de vegetatie kort gehouden (struikheide vormde aaneengesloten heidevelden) en de 

evolutie naar bos werd tegengehouden.  

 

Vanaf het begin van de 18de eeuw werden deze veldgebieden systematisch ontgonnen, met name 

aanvankelijk bebost met loofhout, later ook met naaldhout. Na te zijn bebost werden vele 

veldgebieden in cultuur genomen, met een behoud van het dambordsysteem en de bosdreven. Dit gaf 

het typische beeld van open akkerlandcomplexen ontsloten door een geometrisch drevenpatroon. 

 

Ten zuiden van de Steenstraat, de aloude Romeinse Heirweg van Kassel naar Aardenburg, lagen ter 

hoogte van d’Aertrycke de plaatsen “Verloren Kost” en dichter bij Torhout “het Steneveld”. Het 

zandige noordoostelijk deel van het plateau van Wijnendale was, ingevolge de exploitatie van het bos 

en de eeuwenlange beweiding van de schrale begroeiing, tot een uitgestrekt heideveld gedegradeerd. 

De toponiem «Verloren Kost» komt op vele plaatsen in Vlaanderen voor, veelal daar waar de bodem 

te arm is om vrucht te dragen, dus waar men zijn ‘kost’ niet kon verdienen. 

 

Rond 1770-1785 veranderde er een en ander op de Verloren Kost en het Steneveld. Leden van een 

Gentse gegoede familie kochten er stuk voor stuk alle gronden op en startten vervolgens met de 

ontginning: het heideveld week voor rechte dreven, aanplantingen van naaldbos en de inrichting van 

landbouwgrond. Op het einde van de 18e eeuw bouwde de familie de Pottere een eerste kasteel-

landhuis “d’Aardenhutte”.  

 

Na het overlijden van Eduard de Pottere verkochten de erfgenamen een groot deel uit het goed 

“Verloren Kost”. August de Maere werd in 1865 eigenaar van 98 ha bos, veld en akkerland. Hij sprak 

architect Schadde aan om een nieuw kasteel te bouwen (voltooid in 1877). Louis Fuchs, een van de 

bekendste Belgische tuinarchitecten uit die tijd, tekende een ontwerp voor het park waarin 

waterpartijen, open ruimtes en boomgroepen elkaar op harmonische wijze aanvullen. De strakke 

drevenstructuur van het ontgonnen veld werd door vloeiende lijnen doorbroken. Diverse 

merkwaardige boomsoorten werden in het geheel geïntegreerd. Dit vormt nu nog het parkgedeelte 

van het huidige provinciale domein d’Aertrycke. 

 

1.1.10.7. Parkopbouw 
 

Het park werd destijds opgebouwd volgens de principes van de Engelse landschapsstijl. De opbouw is 

gebaseerd op een aantal belangrijke bouwstenen: 

 De serpentinelijn(en) – o.a. in de waterlopen en wandelpaden 

 De zichtassen binnen een centrale open plek 

 Bomen-clumbs en historische cirkelvormige plantvakken. 
 Paden in een achtvormige structuur 
 Het reliëf 

Centraal staat het kasteel op het hoogste punt en is daarom alom tegenwoordig in het parkgedeelte. 

Alle andere elementen staan in functie van de centrale positie van het kasteel.  
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Zichtassen vertrekken vanuit het kasteel in een stervormig patroon naar de verschillende 

‘bezienswaardigheden’. Om de 15° vertrekt een zichtas naar een punt in het domein. 

 

De paden lopen in een achtvorm waarbij het kasteel een centrale positie inneemt en zo fungeert als 

een scharnierpunt. Op weldoordachte punten staan ‘scharnierbomen’ of bomengroepen. Rode 

beuken staan tussen de zichtassen door zo wordt de diepte van de zichtassen nog geaccentueerd. 

 

 

  
 

Figuur 1.31: Zichtassen vanaf het kasteel Figuur 1.32: Locatie scharnierbomen of bomengroepen 

 

1.1.10.8. Huidig beheer 
 

Het grootste deel van de in het beheerplan opgenomen bestanden is opgebouwd uit hooghout van 
loofhout. Enkele naaldhoutbestanden zijn ook opgenomen. Een deel van de bestanden is eerder als 
park of tuin ingericht. Het gaat daarbij uiteraard over het parkgedeelte van het Domein De Maere, 
maar ook (deels) over de private bestanden 123 en 129 en over het park van OC Cirkant. Bestand 302 
is in gebruik als speelbos, met bijhorende infrastructuur. 

Naast de bosbestanden zijn ook enkele percelen met grazige vegetaties opgenomen, vooral in een 
parkachtige context, maar er zijn ook enkele percelen opgenomen die momenteel nog in 
landbouwgebruik zijn (akker, weide of hooiland). Voor een overzicht van de kenmerken van de 
verschillende bestanden (die tot op zekere hoogte het huidige beheer weerspiegelen), zie verder de 
tabel in bijlage 3. 
 

1.1.10.9. Potentieel Natuurlijke Vegetatie 
 

De PNV-kaart (kaart 14) geeft weer welke PNV (Potentieel Natuurlijke Vegetatie) zich zou kunnen 

ontwikkelen als climaxvegetatie bij een natuurlijke successie. Ze werd aangemaakt vertrekkende van 

de bodemkaart. Samengevat is de PNV-kaart een kaart waarbij de bodemseries vertaald worden naar 

de potentieel natuurlijke (bos)vegetatie die er kán voorkomen. De PNV wijst immers niet op de actuele 

toestand maar op de mogelijkheden op langere termijn. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om 
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eventuele hiaten in de BWK op te vangen en om het relevante bostype uit de BWK-complexen te 

filteren. 

 arm Eiken-Beukenbos (Fago-Quercetum) en Eikenbos (Quercion robori-petraeae), droge 
variant 

 arm Eiken-Beukenbos (Fago-Quercetum) en Eikenbos (Quercion robori-petraeae), natte 
variant 

 typisch Eiken-Beukenbos (Fago-Quercetum), droge variant 
 typisch Eiken- Beukenbos (Fago-Quercetum), natte variant 
 Elzen-Vogelkersbos (Alno-Padion) 
 Elzenbroekbos (Alnion glutinosae) 

 
Het arm Eiken-Beukenbos wordt gekenmerkt door een dominantie van Zomereik, sporadisch ook 
Wintereik, en in veel mindere mate Beuk die van nature iets rijkere bodems verkiest. Hazelaar, 
Lijsterbes en Sporkehout zijn frequent voorkomende soorten in de struiklaag. Kenmerkende soorten 
van de kruidlaag zijn Bochtige smele, Pijpenstrootje, Blauwe bosbes, Struikhei. In de droge vorm zijn 
Bochtige smele en Adelaarsvaren sterk vertegenwoordigd, in de vochtige vorm zijn Pijpenstrootje en 
stekelvarens talrijker. Bosanemoon, Lelietje-der-dalen en Dalkruid, soorten met een geringe 
kolonisatiecapaciteit die vaak ontbreken in vrij jonge bossen, kunnen ook voorkomen in de kruidlaag 
en onderscheiden de vegetatie van Eiken(-Berken) bossen die een vroeger successiestadium vormen 
naar het Eiken-Beukenbos. 
 
Het typisch Eiken-Beukenbos heeft met de vorige PNV volgende soorten gemeenschappelijk: 
Adelaarsvaren, Dalkruid, Lelietje-van-dalen, Valse salie en Pilzegge. Beuk is van nature dominant. 
Daarnaast kunnen ook Zomer- en Wintereik voorkomen, Lijsterbes en berken. Het aandeel van exoten 
is in dit type vaak vrij hoog: Amerikaanse vogelkers, Amerikaans krentenboompje en in kasteelparken 
Pontische rhododendron. De PNV domineert op de zandleemgronden en de lemige zandgronden. De 
droge variant komt voor in droge zones, terwijl de natte variant meer geassocieerd is met zones met 
vochtig tot natte zandleembodems of natte zandbodems, vaak op gronden met sterk gevlekte of 
verbrokkelde klei-aanrijkingshorizont. Het komt verspreid voor op de overgang tussen de droge tot 
vochtige zandbodems en de valleigebieden.  
 
Vermits de Elzen-Vogelkersbossen relatief jonge, voedselrijke, vochtige, maar niet zeer natte en vaak 
kleiige of licht zandlemige bodems zonder profielontwikkeling verkiezen is het niet verwonderlijk dat 
ze volgens de PNV-kaart vooral te verwachten zijn in bovenlopen van de valleigebieden. De vegetatie 
staat onder invloed van grondwater, dat meestal licht zuur tot kalkrijk is. Zwarte els en Gewone es 
domineren in wisselende verhoudingen, die vooral bepaald worden door drainage van de bodem en 
door de zuurtegraad. Minder dominant maar toch frequent zijn: Boskers, Winterlinde, Zomereik, 
Gewone esdoorn, Zachte berk, olmensoorten. De meest typische struiken zijn Gelderse roos, Aalbes, 
Vogelkers, Hazelaar en Eenstijlige of Tweestijlige meidoorn. In de kruidlaag kunnen volgende soorten 
worden aangetroffen: Grote keverorchis, Muskuskruid, Slanke sleutelbloem, Speenkruid, Gevlekte 
aronskelk, Zevenblad, Kruipend zenegroen, Gele lis, Geel nagelkruid, Bosandoorn, Groot heksenkruid 
en ruigtekruiden zoals Kattenstaart, en Moerasspirea. Veel van deze bossen zijn na de Tweede 
Wereldoorlog beplant met Canadapopulier. 
 
In de natste gebieden kunnen we als potentieel natuurlijke vegetatie het Elzenbroekbos verwachten. 
De Zwarte els vormt er de boomlaag met Wilgen in de struiklaag. In elzenbroekbossen op voedselarme 
kwel kunnen Zachte berk in de boomlaag en Spork in de struiklaag een belangrijk aandeel hebben. 
Diverse zeggensoorten zoals Elzenzegge en Hoge cyperzegge, Blauw glidkruid, Moeraswalstro, 
Moerasstruisgras, Hennegras en Gele lis vormen kenmerkende soorten van de kruidlaag. Elzenbroeken 
komen voor in laagveengebieden: venige bodems waar het grondwater in de winter tot boven en in 
de zomer tot net onder het oppervlakte komt. 
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Tabel 1.8 geeft een overzicht van de PNV op bestandsniveau. Omdat de PNV onder andere opgesteld 
werd aan de hand van de bodemkaart, en deze niet het hele grondgebied bestrijkt, kan niet aan elk 
perceel van het beheerplangebied een inschatting van de PNV worden gegeven. Meer dan de helft van 
de bestandsoppervlakte behoort volgens de PNV-kaart tot het Elzen-Vogelkersbos. Nog eens een kwart 
ontwikkelt zich van nature tot de natte variant van het typische Eiken-Beukenbos en ruim 5% tot de 
droge variant hiervan. 
 
In de tabel wordt ook het Europees habitattype uit de Habitatrichtlijn gegeven waarmee de potentiële 
natuurlijke vegetatie (het best) overeenkomt. 
 
Tabel 1.8: De Potentieel Natuurlijke Vegetatie (PNV) op bestandsniveau 
 

Potentieel natuurlijke vegetatie % 
Europees 
habitattype 

Bestanden 

Elzenbroekbos 1,63 % 91E0 1a (deel), 51a (deel), 51b (deel) 

Elzen-Vogelkersbos 54,30 % 91E0 1a (deel), 2a (deel), 3a (deel), 4a (deel), 5a (deel), 5b (deel), 
7a (deel), 7b (deel), 7c, 7x (deel), 8a, 9a, 10a (deel), 10x, 11a 
(deel), 12a (deel), 13a, 14a (deel), 15a (deel), 15b (deel), 15x 
(deel), 16t (deel), 16x (deel), 17a (deel), 17b (deel), 17c 
(deel), 17w (deel), 17x (deel), 18a (deel), 18x (deel), 19a 
(deel), 19x (deel), 19y (deel), 108 (deel), 110 (deel), 117 
(deel), 122 (deel), 123 (deel), 124 (deel), 126a (deel), 126b 
(deel), 127 (deel), 128 (deel), 129 (deel), 130 (deel), 131a 
(deel), 132, 133 (deel), 134, 135 (deel), 136 (deel), 137, 138, 
139, 140 (deel), 141, 142 (deel), 143 (deel), 144 (deel), 145 
(deel), 147, 148 (deel), 149 (deel), 202 (deel), 50 (deel), 205 
(deel), 206 (deel), 51a (deel), 51b (deel), 52, 53b, 53a, 212 
(deel), 301 (deel), 302 (deel) 

typisch Eiken-Beukenbos, droge 
variant 

4,91 % 9120 118 (deel), 119, 120, 126b (deel), 129 (deel), 130 (deel), 
131a (deel), 131b (deel), 133 (deel), 200 (deel), 201b (deel), 
202 (deel), 302 (deel) 

typisch Eiken-Beukenbos, natte 
variant 

24,93 % 9120 1a (deel), 2a (deel), 3a (deel), 4a (deel), 5a (deel), 5b (deel), 
7a (deel), 7b (deel), 7x (deel), 10a (deel), 14a (deel), 16t 
(deel), 19a (deel), 19x (deel), 19y (deel), 28a (deel), 28b 
(deel), 28z (deel), 29a (deel), 108 (deel), 117 (deel), 122 
(deel), 123 (deel), 124 (deel), 126a (deel), 126b (deel), 127 
(deel), 128 (deel), 129 (deel), 130 (deel), 131a (deel), 131b 
(deel), 133 (deel), 135 (deel), 136 (deel), 140 (deel), 142 
(deel), 143 (deel), 144 (deel), 145 (deel), 146, 148 (deel), 
149 (deel), 200 (deel), 201a, 201b (deel), 201c, 201d, 202 
(deel), 203 (deel), 50 (deel), 205 (deel), 206 (deel), 51a 
(deel), 212 (deel), 301 (deel), 302 (deel) 

arm Eiken-Beukenbos en 
Eikenbos, droge variant 

1,40 % 9110 / 9190 100 (deel), 203 (deel) 

arm Eiken-Beukenbos en 
Eikenbos, natte variant 

0,14 % 9110 / 9190 108 (deel) 

onbepaald 12,69 % - 11a (deel), 12a (deel), 14a (deel), 15a (deel), 15b (deel), 
15w, 15x (deel), 16x (deel), 17a (deel), 17b (deel), 17c (deel), 
17w (deel), 17x (deel), 18a (deel), 18t, 18w, 18x (deel), 19b, 
19y (deel), 20t, 20x, 21t, 22a, 22t, 22w, 22x, 22y, 23a, 24a, 
24x, 25x, 26t, 27x, 28a (deel), 28b (deel), 28x, 28y, 28z 
(deel), 29a (deel), 300 

 

1.1.10.10. Biologische waarderingskaart 
 

De biologische waarderingskaart maakt aan de hand van een uniforme lijst van karterings-eenheden 

een inventaris op van de voorkomende vegetatie. Op basis van vier criteria (zeldzaamheid, biologische 
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kwaliteit, kwetsbaarheid en vervangbaarheid) krijgt ieder ecotoop een waardering van biologisch zeer 

waardevol tot biologisch minder waardevol. 

 

De meeste percelen van het studiegebied worden op de BWK gekwalificeerd als biologisch zeer 

waardevol (47 %) of biologisch waardevol (32 %; zie kaart 15).  

 

De volgende karteringseenheden (eerste eenheid BWK-formule) worden in de bestanden gevonden 

(tabel 1.9; kaart 15): 

 

Tabel 1.9: BWK-karteringseenheden 

 
Karteringseenheid Waardering* Opp (%) Bestanden 

Eiken- en beukenbossen 

Zuur eikenbos (qs) Z 39,62 % 1a (deel), 7a, 7b, 7c, 8a, 9a (deel), 10a (deel), 10x 

(deel), 11a, 12a (deel), 13a, 14a, 15a (deel), 15b 

(deel), 17a, 17b (deel), 17c, 17w, 17x (deel), 18a 

(deel), 19a, 108 (deel), 110 (deel), 126b (deel), 127 

(deel), 128 (deel), 129 (deel), 130 (deel), 131 

(deel), 132 (deel), 135 (deel), 136 (deel), 137, 138, 

139, 143 (deel), 144 (deel), 149, 51a (deel), 51b, 52 

Zuur beukenbos (fs) Z 6,35 % 135 (deel), 144 (deel), 50 (deel), 205 (deel), 206 

(deel),  51a (deel), 51b (deel), 53b, 53a 

Overige loofbossen (uitgezonderd Populier) 

Loofhoutaanplant (exclusief populier) (n) W / Z 8,26 % 122 (deel), 123 (deel), 134 (deel), 142 (deel), 143 

(deel), 145 (deel), 147 (deel), 148 (deel), 149 

(deel), 200 (deel), 201a, 201b, 201c (deel), 201d, 

202, 203, 212 (deel), 300 (deel) 

Naaldbossen 

Naaldhoutbestand zonder duidelijke 

ondergroei (pa) 

W 1,11 % 145 (deel), 147 (deel), 148 (deel), 149 (deel) 

Naaldhoutbestand met struiken en jonge 

bomen in de ondergroei (pmb) 

W 0,84 % 140 (deel), 141 (deel), 142 (deel) 

Naaldhoutbestand met ondergroei van 

bramen, varens, blauwe bosbes, brem 

struikheide of jonge struiken (pms) 

W 2,91 % 5a, 5b, 140 (deel), 141 (deel), 142 (deel), 143 

(deel), 144 (deel), 145 (deel) 

Grove dennenbestand met struiken en 

jonge bomen in de ondergroei (ppmb) 

W 0,27 % 3a (deel), 117 (deel) 

Grove dennenbestand met ondergroei 

van bramen, varens, blauwe bosbes, 

brem struikheide of jonge struiken 

(ppms) 

W 5,55 % 1a (deel), 2a, 3a (deel), 4a, 6a, 6b (deel) 

Overige vegetaties / biotopen 

Kapvlakte (se) W / WZ 1,39 % 3a (deel), 9a (deel), 10a (deel), 12a (deel), 117 

(deel) 

Eutroof water (ae) Z 0,21 % 201c (deel) 

Eutroof water (ae-), geëutrofieerd, arm 

aan waterplanten en met steile oevers 

W < 0,01 % 123 (deel) 

Soortenarm permanent cultuurgrasland 

(hp) 

M / MW 5,29 % 1a (deel), 3a (deel), 10x (deel), 18a (deel), 18x, 108 

(deel), 110 (deel), 117 (deel), 120, 122 (deel), 123 

(deel), 124 (deel), 126b (deel), 127 (deel), 128 

(deel), 130 (deel), 131a (deel), 131b (deel), 132 

(deel), 133 (deel), 136 (deel), 200 (deel), 201 

(deel), 202 (deel), 203 (deel), 206 (deel), 51a 
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Karteringseenheid Waardering* Opp (%) Bestanden 

(deel), 51b (deel), 52 (deel), 53b (deel), 53a (deel), 

212 (deel), 300 (deel), 301 (deel) 

Soortenrijk permanent cultuurgrasland 

(hp+) 

W / WZ 0,04 % 203 (deel), 212 (deel) 

Weilandcomplex met veel sloten en/of 

microreliëf (hpr) 

W 0,88 % 19b (deel), 19y (deel), 21t (deel) 

Verruigd grasland (hr) W 0,57 % 126b (deel), 127 (deel), 128 (deel), 129 (deel), 

131b (deel), 200 (deel), 201 (deel) 

Zeer soortenarm, vaak tijdelijk grasland 

(hx) 

M 0,19 % 130 (deel), 131b (deel), 132 (deel), 133 (deel), 134 

(deel), 212 (deel) 

Akker (b) M 1,64 % 19x (deel) 

Akker op zandige bodem (bs) M 10,07 % 6b (deel), 6c, 7x (deel), 19x (deel), 108 (deel), 122 

(deel), 134 (deel), 135 (deel), 136 (deel), 137 

(deel), 139 (deel), 142 (deel), 143 (deel), 144 

(deel), 145, 146, 149 (deel), 201 (deel), 202 (deel), 

203 (deel), 50 (deel), 206 (deel), 51a (deel), 53a 

(deel), 212 (deel), 301 (deel) 

Park (kp) MW 1,27 % 302 (deel) 

Kasteelpark (kpk) W 9,55 % 15a (deel), 15b (deel), 15w (deel), 15x, 16t, 16x 

(deel), 17b (deel), 17x (deel), 18a (deel), 18b 

(deel), 18t, 18w (deel), 20t, 20x, 21t (deel), 22a, 

22t, 22w, 22x, 22y, 23a, 24a, 24x, 25x, 26t, 27x, 

28a (deel), 28b (deel), 28w, 28x, 28y, 28z (deel), 

29a (deel), 108 (deel) 

Bomenrij (kb) W 0,08 % 135 (deel), 136 (deel) 

Bomenrij van zwarte els (kba) W <0,01 % 202 (deel) 

Bomenrij van beuk (kbf) W 0,82 % 7x (deel), 10a (deel), 10x (deel), 108 (deel), 131a 

(deel), 133 (deel), 135 (deel), 149 (deel) 

Bomenrij van populier (kbp) W <0,01 % 212 (deel) 

Bomenrij van zomereik (kbq) W 0,76 % 108 (deel), 132 (deel), 134 (deel), 135 (deel), 136 

(deel), 139 (deel), 141 (deel), 143 (deel), 145 

(deel), 146 (deel), 147 (deel), 148 (deel) 

Bomenrij van zomereik, goed ontwikkeld 

(kbq+) 

W 0,29 % 134 (deel), 135 (deel), 148 (deel), 149 (deel) 

Bomenrij van Amerikaanse eik, zwak 

ontwikkeld (kbqr-) 

M 0,15 % 19a (deel), 19x (deel), 19y (deel), 29a (deel), 146 

(deel) 

Bomenrij van wilg (kbs) W 0,01 % 123 (deel) 

Veedrinkpoel (kn) Z <0,01 % 19b (deel) 

Verlaten spoorweg (ks) W 0,14 % 302 (deel) 

Minder dichte bebouwing (ua) M 1,24 % 5a (deel), 5b (deel), 7x (deel), 108 (deel), 110 

(deel), 124 (deel), 126a, 126b (deel), 127 (deel), 

129 (deel), 131a (deel), 131b (deel), 133 (deel), 134 

(deel), 200 (deel), 201 (deel), 203 (deel), 302 (deel) 

Dichte bebouwing (ud) M 0,07 % 301 (deel) 

Bebouwing in agrarische omgeving (ur) M 0,05 % 7x (deel), 108 (del), 110 (deel), 131a (deel), 133 

(deel) 

Weg (weg) M / MW 0,37 % 110 (deel), 16t (deel), 28a (deel), 28b (deel), 28z 

(deel), 122 (deel) 

* Waardering: Z: biologisch zeer waardevol; W: biologisch waardevol; M: biologisch minder waardevol; MW: complex van 

minder waardevolle en waardevolle elementen; MZ: complex van minder waardevolle en zeer waardevolle elementen; WZ: 

complex van waardevolle en zeer waardevolle elementen; MWZ: complex van minder waardevolle, waardevolle en zeer 

waardevolle elementen 
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1.2. Bespreking van de drie functies van het terrein 
 

1.2.1. Ecologische functie 
 

1.2.1.1. Huidige toestand 
 

De ecologische waarde van de verschillende percelen die zijn opgenomen in het beheerplan varieert 

van beperkt (bemeste akkers, soortenarme graslanden, jonge aanplanten op landbouwgrond) tot zeer 

waardevol (oude bossen met kenmerkende bosflora en –fauna). 

 

Delen van het beheerplangebied zijn publiek toegankelijk en/of specifiek gericht op recreatie. Voor het 

natuurbehoud zijn deze percelen minder van belang. Door de ontoegankelijkheid van een groot deel 

van het beheerplangebied (private bestanden en Veldbos) kan in die percelen wel de rust geboden 

worden aan soorten die hiervoor gevoelig zijn, zeker in grotere complexen. De verschillende bossen 

worden wel van elkaar gescheiden door grote oppervlaktes landbouwgebied die meestal ongeschikt 

zijn als leef- of migratiegebied voor de bossoorten.  

 

De hoge bemestingsdruk in het gebied heeft verder een negatieve impact op de vegetatie in het 

beheerplangebied, met veel verruigingsverschijnselen zoals massaal aanwezige grote brandnetel en 

bramen. In sommige bestanden komt wel nog een typische oud-bosflora met voorjaarsbloeiers voor. 

 

Een groot deel van de opgenomen bosbestanden zijn opgebouwd uit inheemse soorten, maar ook 

bestanden met buitenlandse soorten (Corsicaanse den, Canadapopulier, fijnspar, tamme kastanje, 

Amerikaanse eik) komen voor. Hoewel meestal slechts beperkt in absoluut aantal, zijn er in de meeste 

bestanden ook invasieve exotische soorten aanwezig zoals Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers 

en Pontische rododendron. Ook verwilderde (of aangeplante) tuinplanten worden geregeld 

aangetroffen. De structurele opbouw van de bosbestanden is meestal beperkt qua verscheidenheid 

(weinig verschillende soorten in boomlaag, homogene leeftijdsopbouw, weinig open plekken). 

 

1.2.1.2. Beschermingsstatuten 
 

Een groot deel van het beheerplangebied is volgens het Gewestplan ingekleurd als natuurgebied (1a 

(deel), 2a, 3a (deel), 4a, 5a (deel), 5b, 6a, 6b, 6c, 7a (deel), 7b, 7c, 8a, 9a, 10a, 10x, 11a, 12a, 13a, 14a, 

15a, 15b, 15w, 15x (deel), 16t, 16x, 17a, 17b, 17c, 17w, 17x (deel), 18 (deel), 18b (deel), 18w (deel), 

19x (deel), 28a (deel), 29a (deel), 108 (deel), 110 (deel), 117 (deel), 120, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 

140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 50, 205, 206, 51a, 51b, 52, 53b, 53a, 212 (deel), 300). 

De groengebieden zijn bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk 

milieu. In deze gebieden mogen jagers- en vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen 

gebruikt worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk. 

 

Een deel van bestanden 19x en 212 is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De 

landschappelijke waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het 

doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen 

alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de agrarische bestemming, 

voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen. 
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1.2.1.3. Potentie van het terrein 
 

In het algemeen kan door aanleg van bosranden het bos ecologisch waardevoller worden: het wordt 

weerbaarder gemaakt tegen atmosferische depositie en verzuring van de bodem. Dit komt het 

bodemleven en de bodemvegetatie ten goede. Bosranden geven verder kansen aan verschillende 

plantensoorten en vormen het leefgebied van of een migratiezone voor verschillende diersoorten.  

 

Door het veelal versnipperde karakter van het bos ligt het creëren van (grote) open plekken in het bos 

niet voor de hand. 

 

Door inmenging van boomsoorten met zacht strooisel kan de bosbodem verbeterd worden, wat 

eveneens het bodemleven en de –vegetatie ten goede komt. Inmenging van andere soorten 

doorbreekt tevens de homogeniteit van de bossen en zorgt dus voor meer variatie, wat positief is voor 

verschillende soorten. 

 

Omvorming van naaldhoutbestanden naar gemengd bos en exotenbestanden naar inheems loofhout 

verhoogt de ecologische waarde van het gebied. Hetzelfde geldt voor de bestrijding van invasieve 

exoten (Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Pontische rododendron). 

 

1.2.1.4. Visie eigenaar / beheerder 
 

Bij de private eigendommen kan de ecologische waarde behouden of vergroot worden door een 

beheer in functie van kwaliteitshout met standplaatsgeschikte inheemse boomsoorten. Waar 

houtproductie en –exploitatie niet wenselijk of mogelijk is vanwege te natte bodems of vanwege hoge 

natuurwaarden, kan maximaal gekozen worden voor een verbetering van de ecologische toestand. 

Voorwaarde is dat de eignaar via het vernieuwd subsidiestelsel van het ANB een vergoeding voor dat 

gevoerde beheer kan ontvangen. 

 

In het Veldbos wordt gestreefd naar de verdere ontwikkeling van het Europees habitattype 9120 

(subtype Zomereik-Beukenbos) of qs (zuur eikenbos) / fs (zuur beukenbos) volgens de BWK. 

 

In het provinciedomein (Domein De Maere) wordt in het parkbosgedeelte gestreefd naar de 

ontwikkeling van het Europees habitattype 9120 (subtype Zomereik-Beukenbos) of qs (zuur eikenbos) 

volgens de BWK. Het bosbeheer wordt tot een minumum beperkt (vb. ringen zware Amerikaanse 

eiken, vrijstellen veteraanbomen en creëren brede en zuidgerichte bosranden). Op die manier wordt 

een rustzone gecreëerd voor de fauna (roofvogels, vleermuizen en spechten), kunnen de inheemse 

bomen oud worden en worden de onverharde paden niet kapot gereden bij de boswerkzaamheden. 

Voor de verpachte akkers binnen het provinciedomein zal nagegaan woren of een pachtruil mogelijk 

is. Daartoe dienen gronden buiten het provinciedomein aangekocht te kunnen worden. In de zone van 

het kasteelpark kan de natuurkwaliteit verhoogd worden door de vijvers te saneren. Ook de lozingen 

vanuit de aanwezige horeca dienen dan aangepakt te worden. De graslanden en delen van de gazons 

kunnen een ecologisch maai- en/of graasbeheer krijgen. Binnen de zone gemengd naaldhout worden 

bermen met heischrale vegetatie op gepaste wijze gehooid. Het gemengd naaldbos krijgt een regulier 

bosbeheer. 

 

Specifiek voor het kasteelpark kadert de beheervisie in het harmonisch parkbeheer. De natuurgerichte 

maatregelen streven naar het in stand houden en waar het kan verhogen van de biodiversiteit. 
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Belangrijk is dat natuurgerichte maatregelen zich niet beperken tot afgeschermde zones. Wel moet er 

gestreefd worden naar een natuurgericht beheer binnen het volledige groenonderhoud en 

groenbeheer. Een belangrijk principe is het stimuleren van natuurlijke processen waarbij de spontane 

ontwikkeling van flora en fauna voorop staat. Belangrijk is om te weten dat de biodiversiteit positief 

wordt beïnvloed door structuurvariatie. We denken aan variaties in milieuomstandigheden, 

begroeiingtypes en structuur binnen een begroeiing. 

 

 

1.2.2. Sociale functie 
 

1.2.2.1. Huidige toestand 
 

Torhout behoort tot het landelijke toeristisch-recreatieve netwerk van de Brugse streek, onder andere 

gekenmerkt door de vele bossen, kastelen en historische sites. In dit netwerk is plattelandstoerisme 

mogelijk met het oog op recreatief medegebruik van de open ruimte en van het bouwkundig en 

historisch erfgoed.  

 

Verschillende fiets- en wandelpaden ondersteunen het toeristisch-recreatief medegebruik van de 

open ruimte in Torhout. 

 

Tabel 1.10: Wandelroutes in en in de buurt van het beheerplangebied 

 
wandelroute lengte  

Wijnendalewandeling 14,6 km passeert door het Domein De Maere 

 

Ook zijn er uitgestippelde fietsroutes in de buurt van het beheerplangebied, onder andere gebruik 

makend van het fietsknooppuntennetwerk waarvan enkele trajecten langs de bestanden passeren: 

 

Tabel 1.11: Fietsroutes in en in de buurt van het beheerplangebied 

 
fietsroute lengte  

Kastelenroute 48 km passeert in de buurt van het Veldbos 

Wijnendaleroute 60 km passeert langs Wijnendale (ten westen van Domein De 
Maere) 

Zilleghemroute 49,5 km passeert ten westen van bestanden 202 en 203 

Boschvogelroute 45 km passeert door het Domein De Maere en langs bestanden 
126a, 126b, 127 

Groene 62 22 km voormalige spoorweg tussen Torhout en Oostende 

traject fietsknooppunten 63-70 4,2 km passeert door het Domein De Maere en langs bestanden 
126a, 126b, 127 

traject fietsknooppunten 70-81 3,4 km loopt ten westen van Verloren Kost (bestanden 137-149) 
en langs bestand 302 (Warande) 

traject fietsknooppunten 63-88 3,5 km loopt ten zuidwesten van het Veldbos (bestanden 50-53a) 

traject fietsknooppunten 63-53 4,4 km loopt ten noordwesten van het Veldbos (bestanden 50-
53a) 

 

Daarnaast zijn er mountainbikeroutes uitgestippeld in Torhout. 
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Tabel 1.12: Mountainbikeroutes in en in de buurt van het beheerplangebied 

 
mountainbikeroute lengte  

Mountainbikeroute De Vlaamsche 
Leeuwen groen-blauwe lus 

56,8 km passeert door het Domein De Maere 

MTB Ichtegem-Torhout groene lus 26 km onderdeel van vorige route 

 

Er is ook een ruiterpad uitgestippeld op het grondgebied van Torhout, maar die passeert niet langs het 

beheerplangebied. 

 

Domein De Maere is geselecteerd als openluchtrecreatief groen domein in provinciaal beheer. Het 

domein voorziet in mogelijkheden voor zachte recreatie (wandelen, fietsen), maar er worden ook 

evenementen georganiseerd en er is een hotel, restaurant en cafetaria. Dit zorgt voor een recreatieve 

druk op de omgeving. 

 

De in het beheerplan opgenomen private bossen zijn ontoegankelijk. Ook de bestanden in beheer van 

de stad Torhout / Decanaat (de Warande, bestand 302) en De Broeders van Liefde (OC Cirkant, bestand 

200) zijn niet zonder meer toegankelijk voor het grote publiek. Ze vervullen een recreatieve functie 

voor specifieke groepen (kinderen / inwonenden). De Warande is een openbaar speelplein, waar 

ouders en hun kinderen tijdens de openingsuren welkom zijn. Orthoagogisch Centrum Cirkant voorziet 

in een zorgaanbod voor een 135-tal personen met een handicap. Bestand 201 sluit aan op bestand 200 

en bevat een Finse piste die wel vrij toegankelijk is voor het grote publiek. 

 

1.2.2.2. Beschermingsstatuten 
 

Een groot deel van de in dit beheerplan opgenomen bestanden is gelegen in de relictzone “Vallei van 

de Mouwbeek”. Wenselijkheid vanuit het beleid is dat het landschap in de vallei behouden blijft, alsook 

de natuurlijke loop van de Moubeek. 

 

Bestand 2 is gelegen in de relictzone “Plateau van Wijnendale en Aartrijke”. Wenselijk vanuit het beleid 

zijn (en voor zover mogelijk van toepassing op het bestand in kwestie) het behoud en herstel van de 

lineaire perceelsrandbegroeiing en de verbetering van de connectiviteit van het lineair groen. 

 

1.2.2.3. Potentie van het terrein 
 

Het Veldbos kan nog opengesteld worden voor het publiek, mits bescherming van de gevoelige 

vegetaties (voorjaarsflora). Openstelling en aanleg van de nodige paden kan overwogen worden 

wanneer er (wandel)verbindingen met omgevende natuurgebieden worden aangelegd. 

 

1.2.2.4. Visie eigenaar / beheerder 
 

Er wordt geen bijkomende openstelling voor publiek voorzien bij de private eigenaars. Een tijdelijke 

openstelling voor een geleide wandeling op aanvraag behoort wel tot de mogelijheden. 

 

In het provinciedomein blijft de sociale functie behouden. De sociale functies worden bij voorkeur 

geconcentreerd in het kasteelparkgedeelte, zeker wat betreft evenementen. Het parkbos en de 

naaldhoutbestanden blijven toegankelijk voor zachte recreatie op de paden.  
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Ook de bestanden in beheer van de stad Torhout / Decanaat (de Warande) en de gemeente Zedelgem 

/ De Broeders van Liefde (OC Cirkant) behouden de sociale functies die ze bezitten. 

 

 

1.2.3. Economische functie 
 

1.2.3.1. Huidige toestand 
 

Vandaag bestaat slechts een deel van het bos uit productiebestanden, gericht op de houtopbrengst.  

 

Een deel (Veldbos) is in gebruik als jachtgebied. 

 

1.2.3.2. Beschermingsstatuten 
 

Niet van toepassing. 

 

1.2.3.3. Potentie van het terrein 
 

Door aanleg van bosranden kan het bos weerbaarder worden gemaakt tegen atmosferische depositie, 

wat de houtopbrengst ten goede kan komen. Ook door inmenging van soorten met zacht strooisel kan 

de bosbodem verbeterd worden, en kan de houtopbrengst in de toekomst toenemen. 

Bestrijding van Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Pontische rododendron komt de 

natuurlijke verjonging van andere soorten ten goede. 

 

Omvorming naar bos met hogere structuurvariatie en een groter aandeel van inheems loofhout komt 

ook jaagbare soorten ten goede.  

 

1.2.3.4. Visie eigenaar / beheerder 
 

De private bestanden zullen worden beheerd in functie van kwaliteitshout van standplaatsgeschikte 

soorten. Een uitgangspunt daarbij is de duurzaamheid van het gevoerde beheer. 

 

 

1.3. SWOT-analyse 
 

De SWOT-analyse is een managementterm die vaak toegepast wordt in het bedrijfsleven. Het doel 

ervan bestaat erin om de sterken (Strenghts), de zwakten (Weaknesses), de kansen (Opportunities) en 

de bedreigingen (Threaths) te bestuderen en te analyseren om ze in een latere fase te versterken of 

op te lossen. 

 

De sterke en zwakke punten zijn steeds van toepassing op de interne omgeving. Kansen en 

bedreigingen zijn van toepassing op de externe omgeving, kansen dienen zo goed mogelijk te worden 

benut terwijl bedreigingen afgewend moeten worden. 

 

In de onderstaande tabel wordt ingegaan op de interne sterktes en zwaktes, en op de externe kansen 

en bedreigingen per perceel dat deel uitmaakt van het bosbeheerplan. De sterktes en kansen 
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beschrijven het belang en de potentie van het gebied, de zwakten en bedreigingen de moeilijkheden 

om dit belang en de potenties te behouden en/of (verder) te ontwikkelen. 

 

Tabel 1.13: Samenvattende SWOT-analyses voor de percelen die deel uitmaken van het bosbeheerplan 

 
Provinciedomein 

(bestanden 1a-

29a, 108, 110, 

117) 

positief negatief 

Intern STERKTES: ZWAKTES 

 

Ecologische functie 

Kasteelpark uit eind 19de eeuw in Engelse 
landschapsstijl met waardevolle parkbomen en 
verschillende vijvers 

Gedeelten gazon rond kasteelvijvers met 
heischrale vegetatie worden ecologisch beheerd 

Interessant biotoop voor vleermuizen en 
potentie voor herstel ijskelder nabij kasteel 

Zware en oude hoogstammige bomen, veelal 
goed ontwikkelde struik- en kruidlaag 

Hoog aandeel inheems loofhout 

Water: natte bossen + kasteelvijvers en twee 
poelen 

Ligging binnen natuurgebied 

Ondiepe kasteelvijvers met veel slib. Slechte 

waterkwaliteit en zwakke ecologie door lozingen 

van aanwezige horeca 

 

Graslanden hebben weinig ecologische waarde 

door landbouwgebruik 

 

Veel horeca (restaurant en feestzaal in kasteel, 

bistro én hotel) met serieuze impact op het 

kasteelpark (plaatsen tenten, geluid en 

lichtvervuiling, parkeren, watervervuiling) 

 

Geen zonering in bosbeheer ( geen zonering in  

park- , productie of natuurgericht bosbeheer) 

Sociale functie 

Kasteelpark uit eind 19de eeuw in Engelse 
landschapsstijl met waardevolle gebouwen en 
constructies, parkbomen, slingerende paden  en 
verschillende vijvers; opengesteld voor publiek, 
mooie vista’s, gevarieerd groen 

Diverse wandelpaden rondom het kasteel in het 
landschapspark (kronkelend, avontuurlijk)  

Het provinciedomein is vlot bereikbaar met de 
fiets vanuit centrum Torhout en Ichtegem via 
fietsnetwerk en groene 62 

Het provinciedomein is via Kasteelroute  en 
fietsnetwerk verbonden met de zuidelijk 
boszone van Brugge. 

In het gemengd naaldbos is er een onverhard 
circuit voor mountainbikers 

Zowel hotel, bistro als restaurant zijn aanwezig 
in het provinciedomein 

 

 

Achterstallig onderhoud elementen (bruggetjes, 

paviljoenen) 

 

Parking hotel is niet overeenkomstig bpa en 

bestemming  en stoort binnen de parkomgeving 

 

Paden zijn vaak modderig door bosexploitatie 

tijdens natte periodes   

 

Geen fietsverbinding met Wijnendalestraat 

wegens privé-karakter van dreef 

Fietsverbinding tussen Groene 62 en 

provinciedomein verloopt nu via de drukke 

Conciencestraat 

Economische functie 

Bossen in de zone gemengd naaldbos zijn 
historisch gezien aangelegd in functie van 
houtproductie (via ontginningsdreven) 

Achterstallig onderhoud van wegen en grachten, 

ook van het bos zelf 

 

Kasteelpark en parkbos zijn  vanwege de 

recreatieve en landschappelijke functie niet 
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Provinciedomein 

(bestanden 1a-

29a, 108, 110, 

117) 

positief negatief 

relevant om aan commerciële bosuitbating te 

gaan doen 

Extern KANSEN: BEDREIGINGEN:  

 

Ecologische functie 

Plannen voor herstel ijskelder, waterzuivering 
horeca en baggeren kasteelvijvers 

Provinciedomein wordt opgedeeld in drie zones 
met een verschillende aanpak op vlak van beheer 
en recreatie: kasteelpark (19 ha), parkbos (24 ha) 
en gemengd naaldbos (13 ha) 

Voor het kasteelpark word door de provincie een 
parkbeheerplan opgesteld waarin aandacht gaat 
naar het herstel van parkconstructies, paden en 
de vijvers. De gezondheid van de parkbomen 
wordt onderzocht. Te vervangen of aan te vullen 
parkbomen en andere aanplantingen worden in 
kaart gebracht.  De rododendrons worden 
behouden. Voor de graslanden en bosbestanden  
wordt een beheertabel uitgewerkt. 
 
De ingrepen in het parkbos zijn vooral  
natuurgericht en  worden in de toekomst 
beperkt. De Rododendron en Amerikaanse 
vogelkers worden verwijderd om bosflora en 
voorjaarsflora meer kan te geven.  De vellingen 
in het bos worden beperkt tot gevaarlijke bomen 
in de buurt van de paden. Enkel het centrale pad 
wordt halfverhard. 
 
Het gemengd naaldbos krijgt een regulier 
bosbeheer met dunningen om de 12 jaar. 

Toename recreatie en horeca in het 

Provinciedomein met licht- en geluidoverlast en 

vervuiling van de vijvers als gevolg 

 

Atmosferische depositie 

Sociale functie 

Door de actieve houtkap te beperken tot het 
gemengd naaldbos  kan de schade aan de paden 
en  hinder voor de recreanten beperkt worden. 
In de zone kasteelpark worden de paden goed 
aangelegd en worden de kappingen beperkt. In 
het kasteelbos worden het halfverharde fietspad 
en het centrale wandelpad goed verzorgd. De 
andere paden blijven onverhard. 

Privaat gebruik van provinciedomein van 

aanwezige horeca met degradatie van paden en 

gazons als gevolg 

Economische functie 

Geïntegreerde visie met ecologie en recreatie 
mogelijk door opdeling van domein in drie zones 

Bosdegradatie door verdere vernatting 
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Private 

bestanden (120, 

122 – 149, 202, 

203, 212, 300, 

301) 

positief negatief 

Intern STERKTES: ZWAKTES 

 

Ecologische functie 

Lokaal is er oud bos met waardevolle flora en 
(avi)fauna 

De meeste bestanden liggen binnen 
natuurgebied 

 

Mouwbeek heeft slechte waterkwaliteit en 
weinig structuur 

Tot op heden weinig echt natuurgericht beheer  

Voorkomen van uitheemse soorten  

Sociale functie 

Fietsroutenetwerk langs rustige openbare wegen 
doorheen het studiegebied 

Weinig geluidsoverlast van verkeersaders  

recreatieve druk is beperkt 

Geen recreatieve doorsteken in zone ‘Verloren 
kost’ (bossen en dreven ten zuiden van het 
kasteelpark) 

Economische functie 

Goede groei van diverse boomsoorten ondanks 
natte bodems 

Gevarieerd bos 

Dunningsachterstand in diverse eigendommen 

Natte gronden bemoeilijken exploitatie en groei 
van bepaalde soorten 

Oppervlakte van elke eigendom is erg beperkt om 
in te zetten op commerciële bosexploitatie 

Extern KANSEN: BEDREIGINGEN:  

 

Ecologische functie 

Kwaliteit van de beek verhogen  

 

Veel potentie voor interessante natte bostypen 

 

Verhoging ecologische en landschappelijke 

kwaliteit graslanden 

 

Synergie tussen erfgoed, bosbouw, landbouw en 

natuur vergroten 

 

Beheerplan is aanleiding voor eigenaars om het 

beheer concreet te gaan starten 

Bosbeheer te veel richting houtproductie door 

private eigenaars 

 

Aanvoer van vuil en nutriënten via Mouwbeek 

 

Atmosferische depositie 

Sociale functie 

VLM Landinrichting Brugse Veldzone heeft 

specifiek project rond Mouwbeek waarin 

bijkomende wandel- en fietsverbindingen in het 

studiegebied onderzocht worden 

Degradatie drevenlandschap 

Economische functie 

Hernieuwde bosexploitatie via gezamenlijke 

verkopen en ondersteuning Bosgroep 

 

Duidelijke planning en uitvoering 

Bosdegradatie door verdere vernatting 

 

Vervuiling via Mouwbeek 
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Bebossing van landbouwgrond (bestand 212) 

 

Veldbos 

(bestanden 50 -

53a) 

positief negatief 

Intern STERKTES: ZWAKTES 

 

Ecologische functie 

Oud bos met waardevolle flora en (avi)fauna 

Ligging binnen natuurgebied 

Mouwbeek heeft slechte waterkwaliteit en 
weinig structuur 

Voorkomen van uitheemse soorten  

Sociale functie 

recreatieve druk is beperkt 
Door de kwetsbare voorjaarsflora en beperkte 
padenstelsel eigenlijk niet geschikt voor publieke 
toegankelijkheid 

Economische functie 

Goede groei van diverse boomsoorten ondanks 
natte bodems 

Natte gronden bemoeilijken exploitatie en groei 
van bepaalde soorten 

Extern KANSEN: BEDREIGINGEN:  

 

Ecologische functie 

Kwaliteit van de beek verhogen  

 

Veel potentie voor interessante bostypen 

Aanvoer van vuil en nutriënten via Mouwbeek 

 

Atmosferische depositie 

Sociale functie 

-  

Economische functie 

Duidelijke planning en uitvoering 

Bosdegradatie door verdere vernatting 

 

Vervuiling via Mouwbeek 

 

Bestanden 200, 

201 
positief negatief 

Intern STERKTES: ZWAKTES 

 

Ecologische functie 

Vijver (bestand 201) Voorkomen van uitheemse soorten  

Sociale functie 

Finse piste voor wandelaars en joggers (bestand 
201) 

Parkomgeving voor inwonende mindervaliden 
(bestand 200) 

 

Economische functie 
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Extern KANSEN: BEDREIGINGEN:  

 

Ecologische functie 

Kwaliteit van de open vegetaties verhogen  Atmosferische depositie 

Sociale functie 

Bijkomende inrichting (zitbanken, picknickbank) 

(bestand 201) 
 

Economische functie 

Duidelijke planning en uitvoering 

Bosdegradatie door verdere vernatting 

 

Vervuiling via Mouwbeek 

 

Bestand 302 positief negatief 

Intern STERKTES: ZWAKTES 

 

Ecologische functie 

Oud bos  

Voorkomen van uitheemse soorten  

 
Sterke erosie door gebruik als speelbos 

 

Bestand omgeven door hekwerk 

Sociale functie 

Speelpleinwerking  

Economische functie 

  

Extern KANSEN: BEDREIGINGEN:  

 

Ecologische functie 

 Atmosferische depositie 

Sociale functie 

  

Economische functie 

Duidelijke planning en uitvoering Bosdegradatie door verdere erosie 

 

 

1.4. Globaal kader 
 

1.4.1. Globale doelstellingen  
 

De verschillende gebiedsfuncties en de beheervisie voor het plangebied zijn gebaseerd op een aantal 

basisprincipes en criteria. Hoe deze concreet zullen worden ingevuld, hangt o.a. af van waargenomen 

knelpunten of potenties en de geldende (juridische) randvoorwaarden (zie hoger). 
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1.4.1.1. Criteria geïntegreerd natuurbeheer 
 

In het vernieuwde Natuurdecreet gelden de Criteria voor Geïntegreerd Natuurbeheer als leidraad voor 

de opmaak van het beheerplan. Deze criteria moeten een garantie vormen voor de duurzaamheid en 

duurzame invulling van de verschillende functies op maat van het lokale gebied.  

 

De criteria voor geïntegreerd natuurbeheer zijn ingedeeld in drie groepen:   

 

 Criteria met betrekking tot de ecologische functie. Hierin zijn criteria opgenomen die 
betrekking hebben op heel het in het beheerplan opgenomen natuurterrein (“horizontale 
maatregelen”), en criteria met betrekking tot de realisatie van specifieke natuurstreefbeelden. 

 Criteria met betrekking tot de sociale functie. Deze groep omvat criteria met betrekking tot 
toegankelijkheid en gepast beheer met een belangrijke rol voor landschapszorg, traditionele 
beheervormen of met een belangrijke wetenschappelijke of educatieve betekenis. 

 Criteria met betrekking tot de economische functie. Deze criteria zien erop toe dat het terrein 
als hernieuwbare hulpbron wordt beheerd, met een duurzame levering van goederen en 
diensten. 

 

In tabel 1.14 worden de belangrijkste algemene elementen uit de visie rond geïntegreerd 

natuurbeheer (versie 7/12/2013) opgesomd in relatie tot het beheerplangebied. Waar van toepassing 

worden ook de Criteria voor Duurzaam Bosbeheer gevolgd. Deze criteria werden ontwikkeld in 2003 

om een inhoudelijk kwaliteitsniveau  voor verantwoord bosbeheer vast te stellen. 



 
 Natuurbeheerplan Domein d’Aertrycke en omgeving  

 

 

79 

 

Tabel 1.14: Belangrijke elementen uit de beheervisie rond geïntegreerd natuurbeheer. Tevens worden de Criteria voor Duurzaam Bosbeheer opgenomen.  

 
Doelstelling – criteria  Actuele toestand in plangebied  Mogelijke maatregelen 

Criteria met betrekking tot de ecologische functie – criteria met betrekking tot 
heel het natuurterrein 

  

De aanwezige natuurkwaliteit dient te worden behouden (type 1), verhoogd (type 
2) of de hoogst mogelijke natuurkwaliteit wordt nagestreefd (type 3, 4). 

  

Er wordt gestreefd naar een natuurlijke waterhuishouding. 
 

Nieuwe drainage of andere ontwatering- en afwateringsvoorzieningen 
worden nergens voorzien. 

Bodembewerking wordt tot een minimum beperkt. 
 

Nieuwe bodembewerkingen worden nergens voorzien. 

Aanrijking met nutriënten is niet toegestaan.  Aanrijking met nutriënten wordt nergens voorzien. 

Er wordt een gepast beheer uitgevoerd van de bijzondere natuurwaarden (bronnen, 
poelen, monumentale bomen, horsten,…) over heel het terrein. 

Er zijn enkele bijzondere 
natuurwaarden aanwezig: poelen, 
beken, oud-bosflora, heiderelicten. 

De natuurwaarden krijgen een gepast beheer.  

Alle elementen die bijdragen aan de structuurdiversiteit worden behouden.  Elementen die bijdragen aan de structuurdiversiteit worden behouden en 
zelfs uitgebreid (omvorming homogeen naaldhout naar gemengd bos, sterk 
dunnen van bepaalde bestanden, creatie van staand dood hout, gefaseerd 
beheer). 

Met betrekking tot exploitatie van het bos wordt omgevingsschade beperkt, 
worden vaste ruimingspistes gebruikt, wordt niet geëxploiteerd in kwetsbare 
boszones, geldt een aangepaste schoontijd, wordt gewerkt met erkende 
bosexploitanten, een lastenboek, met milieuvriendelijke oliën en brandstoffen, … 

 Vaste ruimingspistes worden voorzien indien machinaal geëxploiteerd wordt. 
 
De schoontijd houdt rekening met o.a. amfibieën, vogels, vleermuizen en 
bodemgesteldheid. 

Bosvreemde stoffen en producten worden zo veel mogelijk uit het bos geweerd.  Olieverversingen van machines zijn in het bos niet toegestaan. 
Bij het aanwenden van motorzagen wordt alleen biologisch afbreekbare 
kettingolie gebruikt. 

Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan, tenzij het gebruik 
van glyfosaat voor het bestrijden van niet-inheemse agressieve soorten (onder 
meer de Amerikaanse vogelkers) in een planmatige en gecombineerde mechanisch-
chemische bestrijdingsmethode. 

Amerikaanse vogelkers is soms 
aanwezig. Andere aanwezige exoten 
omvatten Amerikaanse eik, Pontische 
rododendron, Laurierkers, … 

Bij voorkeur vindt bestrijding mechanisch plaats. 

Criteria met betrekking tot de ecologische functie – criteria met betrekking tot de 
realisatie van natuurstreefbeelden 

  

Natuurstreefbeelden dienen gerealiseerd te worden op minstens 25 (type 2) of 90 
% (type 3, 4) van de oppervlakte.  

 Er worden natuurstreefbeelden geformuleerd voor ongeveer 42 % van de 
oppervlakte (type 2). 

Voor  Europees beschermde natuur wordt gestreefd naar een goede lokale staat 
van instandhouding. 

 Vele natuurstreefbeelden betreffen Europese habitattypes. Waar mogelijk 
wordt een goede lokale staat van instandhouding nagestreefd. 

Voor niet door de EU beschermde natuur wordt een beheer voorzien in functie van 
sleutelsoorten, structuurkenmerken en de kwaliteit van het natuurlijk milieu. 
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Doelstelling – criteria  Actuele toestand in plangebied  Mogelijke maatregelen 

In het algemeen wordt gestreefd naar de instandhouding van habitats en populaties 
van wilde dier- en plantensoorten (zeker zeldzame, bedreigde en wettelijk 
beschermde plant- en diersoorten, alsook indicatorsoorten van oud bos) 

Enkele dier- en plantensoorten uit de 
Rode lijsten of uit de bijlagen van de 
Vogel- of Habitatrichtlijn zijn aanwezig 
in het beheerplangebied. De open 
zones en poelen/vijvers bevatten 
potentie tot ecologische opwaardering. 

Concreet wordt onder meer rekening gehouden met: oud-bosplanten; oude 
bomen met holten voor vogels en zoogdieren; nestbomen van roofvogels; 
zeldzame en bedreigde boom-, struik- en plantensoorten, alsook andere 
bedreigde organismen en kensoorten. Tevens wordt rekening gehouden met 
specifieke natuurelementen zoals beken, poelen, vennen en bronnen, open 
plekken en natuurlijke rand- en overgangssituaties (mantel- en 
zoomvegetaties) en de aan deze habitats gebonden soorten. 
Bij planning en uitvoering van exploitatie wordt speciale aandacht besteed 
aan de broedperiode van vroege of late broedvogels. Hiertoe worden in het 
lastenboek passende exploitatievoorwaarden vastgelegd. Er worden 
schoontijden voorzien voor voorjaarsflora, vogels, amfibieën en vleermuizen. 

Aanplanten van invasieve exoten is uitgesloten.  Aanplanten van invasieve exoten worden niet voorzien. 

Op minstens 5 % van de bosoppervlakte worden maatregelen genomen in functie 
van oude bomen (verouderingseilanden). 

 Een deel van de bomen zal aangeduid worden om te behouden, om zo het 
aandeel oude bomen te verhogen. 

Ten minste 20% van de totale bosoppervlakte moet bestaan uit of in omvorming 
zijn naar gemengde bestanden o.b.v. inheemse en standplaatsgeschikte 
boomsoorten. Homogene exotenbestanden worden omgevormd tot gemengde 
bestanden met min. 30% van bedekkingsgraad of grondvlak met inheemse 
loofboomsoorten. 

Een deel van het bos bestaat uit 
homogene bestanden, maar meestal is 
er sprake van minstens enige 
bijmenging van andere soorten. Een 
groot deel van de bomen betreft 
inheemse boomsoorten (zomereik, 
beuk), maar ook exoten zijn aanwezig 
(fijnspar, Amerikaanse eik, Corsicaanse 
den, tamme kastanje, paardenkastanje) 

Waar mogelijk/opportuun, wordt uitgekeken naar de omvorming van 
uitheemse bosbestanden en het verhogen van de structuurvariatie en 
boomsoortensamenstelling. 

Minimaal 5 % van de totale bosoppervlakte (individuele opp. max. 3 ha) wordt 
beoogd om te realiseren als open plekken in bosverband of gevarieerde bosrand. 

Er zijn open zones opgenomen in het 
beheerplangebied, maar het aandeel 
open plekken in de bossfeer is eerder 
gering. 

Creëren van mantel-zoomvegetaties is een belangrijke doelstelling. Waar 
mogelijk worden open plekken gevormd en de poelen opengesteld. 

Het totale volume dood hout (staand + liggend) moet voldoende hoog zijn 
(richtcijfer min. 4%). 

De hoeveelheid dood hout, en zeker 
dik dood hout, is in de meeste 
bestanden beperkt. 

Een deel van de bomen zal niet gekapt worden en kan oud worden en 
afsterven ter verhoging van het aandeel (staand) dood hout. 
Actief verhogen van het aandeel liggend dood hout kan door het ter plaatse 
stapelen van het takhout van een deel van de gekapte bomen, alsook van 
enkele stammen of omgewaaide bomen. 

Bij verjonging wordt gezorgd voor een gevarieerde structuur en leeftijdsopbouw. De structuurvariatie hangt af van het 
bestand. Een deel van de bestanden is 
gelijkjarig, met beperkte variatie in de 
onderetage. 

Door selectieve dunningen en wegwerken van de dunningsachterstand wordt 
gestreefd naar natuurlijke verjonging en/of opgroeien van de struiklaag, zodat 
een gevarieerde verticale structuur ontstaat. 

Natuurlijke verjonging wordt maximaal gestimuleerd. In de meeste bestanden zijn zaailingen 
aanwezig. 

Door het lichtrijker maken van de bosbestanden kan spontane bosverjonging 
gestimuleerd worden. 



 
 Natuurbeheerplan Domein d’Aertrycke en omgeving  

 

 

81 

 

Doelstelling – criteria  Actuele toestand in plangebied  Mogelijke maatregelen 

Aanplantingen gebeuren met plantsoen van lokale autochtone herkomst. 
Voor meer algemene bossoorten worden erkende zaadbestanden gebruikt. 

 Bij kunstmatige verjonging van inheems loofhout zal gebruik gemaakt worden 
van plantgoed van autochtone herkomst en met aanbevolen herkomsten voor 
de hoofdboomsoorten, voor zover ze beschikbaar zijn. 

Er dient aandacht  te zijn voor bosdifferentiërende elementen (dreven, poelen, 
open plekken, rand- en overgangssituaties), alsook zeldzame en/of bedreigde 
soorten. 

 De bosdifferentiërende elementen krijgen een gepast beheer, en er wordt 
gestreefd naar een vergroting van de oppervlakte ervan. Waar nodig wordt 
gestreefd naar habitatherstel en aangepast biotoopbeheer t.v.v. bijzondere 
soorten. 

Sociale en culturele functies   

Het beheer houdt rekening met sociale en culturele belangen van bevolking en 
omgeving. Er wordt gestreefd naar een minimale toegankelijkheid en 
betrokkenheid van doelgroepen. 

Momentel is enkel het Domein de 
Maere toegankelijk voor het grote 
publiek. Bestand 37 (OC Cirkant) is in 
gebruik als recreatiezone voor de 
inwonenden. Bestand 3 (De Warande) 
is in gebruik als speelplein. 

Een toegankelijkheidsregeling wordt uitgewerkt met respect voor de 
draagkracht van het gebied en – waar mogelijk en verzoenbaar – rekening 
houdende met de wenselijkheden van de verschillende gebruikers 

Er vindt een gepast beheer van de terreinen of delen ervan plaats in functie van 
landschapszorg, traditionele beheervormen of een belangrijke wetenschappelijke of 
educatieve betekenis.  

 Het parkgedeelte van Domein De Maere en de dreven in het 
beheerplangebied worden beheerd met respect voor de landschappelijke 
waarde. 

Economische functies   

Het terrein wordt beheerd als hernieuwbare hulpbron. Er wordt gestreefd naar een 
veelzijdige functievervulling en de duurzame levering van goederen en diensten. 

 Het bos zal duurzaam worden beheerd, met het oog op voldoende verjonging 
en een verbetering van de bosbodem. 

Zones met productiedoelen worden afgebakend.   

Voor zones met productiedoelen worden duidelijke doelstellingen geformuleerd 
met betrekking tot de rechtstreeks vermarktbare goederen en diensten. 

  

Bosproducten en –diensten worden efficiënt gebruikt, waarbij een breed scala aan 
ecologische en maatschappelijke functies wordt gewaarborgd. 

Opbrengsten zijn beperkt tot 
houtverkoop en jacht. 

Opbrengsten blijven beperkt tot houtverkoop en jacht. 

Er dient aandacht te zijn voor een structuurrijk en gevarieerd bos, met kleinschalige 
kappingen (< 1ha) en voorrang voor inheemse, autochtone en standplaatsgeschikte 
boomsoorten. 

 
In de meeste bestanden kan gekozen worden voor dunningen waarbij 
inheems loofhout wordt bevoordeeld. 

De natuurlijke productiecapaciteit van de bosbodem dient behouden te worden 
door een aangepast bosbeheer (vb. door de boomsoortenkeuze, het nastreven van 
voldoende mengingsgraad). Bodembewerking wordt tot een minimum beperkt. Bij 
gedegradeerde bosbodems zijn herstelmaatregelen mogelijk na voorafgaand 
bodemonderzoek. 

 Door inbrengen van soorten met goed verteerbaar strooisel  kan worden 
gestreefd naar een verbetering van de bosbodem. 

De mineralenkringloop in het bos dient zo veel mogelijk gesloten te worden door 
zowel verliezen als importen te beperken. Bemesting is niet toegestaan wegens het 
risico van eutrofiëring, grondwatervervuiling en wijzigingen in de kruidlaag. 
Startbemesting met stalmest in de plantput bij verjonging met veeleisende 
boomsoorten is wel toegestaan. 
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Doelstelling – criteria  Actuele toestand in plangebied  Mogelijke maatregelen 

Bij exploitatie en beheerwerken wordt schade aan de productiecapaciteit van de 
standplaats, de bodem, het overblijvend bestand (inclusief verjonging) en verstoring 
van fauna en flora tot een minimum beperkt.  

 In overeenkomsten met aannemers zijn werkbare procedures opgenomen om 
de schade in eerste instantie te voorkomen of – indien schade onvermijdelijk 
is – die te beperken of indien dit niet mogelijk is, te herstellen. Er zijn 
procedures van kracht om aan de hand van terreincontroles toezicht te 
houden op het verloop van de terreinwerkzaamheden en hierbij passend op 
te treden, bijvoorbeeld door de werkzaamheden stil te leggen of bijzondere 
voorwaarden op te leggen. 

De bosbeheerder streeft met zijn bosbedrijf naar economische levensvatbaarheid 
zonder afbreuk te doen aan het behoud van de ecologische of sociale 
functievervulling door het bos. 

 In bossen of delen van bossen waarvoor geen specifieke doelstellingen gelden 
rond het behoud en bevorderen van biologische diversiteit of sociaal-
recreatieve argumenten moet een zeker voorraadpeil gehandhaafd worden 
door een evenwicht te bewaren tussen houtoogst en aanwas. 
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1.4.1.2. Instandhoudingsdoelstellingen  
 

Er zijn geen bestanden die opgenomen zijn in het beheerplan, die gelegen zijn in SBZ-gebied. Wel zijn 

deelgebieden van het habitatrichtlijngebied BE2500004: Bossen, heiden en valleigebieden van zandig 

Vlaanderen: westelijk deel gelegen in de buurt van het beheerplangebied. De 

instandhoudingsdoelstellingen voor deze speciale beschermingszones kunnen inspirerend of 

richtinggevend zijn voor het beheer in de in dit beheerplan opgenomen bestanden. In het 

onderstaande wordt een overzicht gegeven van deze instandhoudingsdoelstellingen.  

 

1.4.1.3. Europees beschermde habitats en soorten 
 

Hoewel deze SBZ de bosrijkste streek van West-Vlaanderen omvat en er een aantal belangrijke 

boskernen in gelegen zijn, komen volwaardige boshabitats slechts over beperkte oppervlakte en 

relatief versnipperd voor. Boshabitatvlekken worden onderbroken door niet-habitatwaardige 

bospercelen (vb. naaldhoutaanplanten) of grenzen aan intensieve landbouw, wat resulteert in veel 

negatieve randinvloeden (verbraming). Vooral tussen de deelgebieden is de versnippering een 

probleem. Hierdoor is de uitwisseling van weinig mobiele soorten tussen sommige deelgebieden 

problematisch. Ook binnen de deelgebieden kan er een dispersieprobleem zijn voor weinig mobiele 

soorten. In deze context is het aangewezen dat er voldoende rekening gehouden wordt met Europese 

natuurwaarden net buiten de SBZ. Behoud daarvan zal een wezenlijk effect hebben op de 

duurzaamheid van het habitatrichtlijngebied. 

 

De meeste historisch aanwezige heideterreinen werden in de loop van de tijd bebost met intensief 

beheerd naaldhout, terwijl een groot deel van het oorspronkelijke loofbos in landbouwcultuur werd 

gebracht. In de bestaande bossen werden minder productieve hakhoutbossen systematisch vervangen 

door naaldhout. Het gevolg is dat slechts een klein aandeel van het bosareaal uit oude 

loofhoutbestanden bestaat. Oude bomen situeren zich vaak in de dreven. 

 

In de SBZ komt nog een bijzonder type heide voor, met enkele zeer zeldzame soorten en 

soortencombinaties die op Vlaams niveau uniek zijn. De oppervlaktes van deze habitatfragmenten zijn 

echter nog vele malen kleiner en ze zijn nog sterker van elkaar geïsoleerd dan al het geval is bij 

boshabitats. De heidevegetaties zijn gevoelig voor verzuring en eutrofiëring, en door de versnippering 

zijn de gevolgen van deze verstoringsvormen sterk. In het gebied worden bovendien waarden van 

vermestende en verzurende depositie gemeten die tot de hoogste in Vlaanderen behoren. Een direct 

gevolg is dat deze vegetaties een intens en volgehouden beheer vereisen, zoniet dreigen ze zeer snel 

te verruigen. Verder zijn vochtige heidehabitats en vennen grondwaterafhankelijk en kwetsbaar bij 

verdroging.  

 

Verschillende deelgebieden staan onder hoge recreatieve druk. Dit heeft gevolgen voor 

verstoringsgevoelige fauna, vb. broedvogels zoals nachtzwaluw, wespendief, zwarte specht en havik. 

 

De voorkomende habitattypes werden in het IHD-rapport opgesplitst in 3 grote landschapstypes: het 

boslandschap, het heidelandschap en het landschap  van beekvalleien en graslanden. Voor deze types 

werden de volgende algemene doelstellingen geformuleerd: 
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Tabel 1.15: IHD: algemene doelstellingen 

 
landschapstype doelstellingen 

Boslandschap Kwaliteitsverbetering op vlak van structuur: voldoende dikke (levende en 
dode) bomen, een goed ontwikkelde struik- en kruidlaag, bosranden en 
open plekken. 

De realisatie van kwalitatief degelijke grote boshabitatkernen (o.a. door 
omvorming van naaldhout- en loofhoutaanplanten + bosuitbreiding) 

Het degelijk bufferen van kleinere boskernen en/of verbinden van kleinere 
boskernen 

Plaatselijk de hydrologie herstellen 

Heidelandschap Extra oppervlakte creëren (omzetting van naaldhoutaanplanten) 

De realisatie van robuuste kernen van 20-30 ha grootte 

Kernen omgeven door kleinere stapstenen 

Kwaliteitsverbetering  

Landschap van beekvalleien en graslanden Kwaliteitsverbetering (tegengaan waterverontreiniging, herstel 
beekstructuur, meer ruimte voor beekbegeleidende habitattypes) 

Uitbreiding 

Meer natuurlijke hydrologie herstellen 

 

Samengevat in tabel 1.16 staan de instandhoudingsdoelstellingen die geformuleerd werden voor de 

aangemelde habitats. Tevens staat aangegeven of het beheerplangebied hierin een rol kan spelen. 
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Tabel 1.16: Instandhoudingsdoelstellingen voor BE2500004 

 
habitat oppervlaktedoelstelling kwaliteitsdoelstelling relevantie beheerplangebied 

2330 uitbreiding (2-5 ha) door omvorming, op de 
droge zandkoppen in de SBZ 

voldoende tot goede staat van instandhouding, waarbij vergrassing tot 
maximum 30% beperkt wordt. 
 

nvt. 

3130 uitbreiding (1 ha) door omvorming, als kleine 
stapstenen onder de vorm van kleinere 
vennetjes/poelen en natte laagtes verspreid 
over de meest kansrijke zones binnen de SBZ 

voldoende tot goede staat van instandhouding, met een goede staat wat 
betreft verstoring en habitatstructuur 
 

nvt. 

3150 uitbreiding (2 ha) in deelgebied 9 (Vallei van de 
Zuidleie), voornamelijk door herstel van oude 
meanders, inclusief hydrologische isolatie 

verbetering kwaliteit van de bestaande locaties met potentiële ontwikkeling 
/ herstel van het habitattype door het verzkeren van een goede 
waterkwaliteit en aangepaste inrichting en beheer 

Mogelijk doelhabitat voor vijvers en poelen in 
bestanden 19b, 127 en 201 

3260 totale tot doel gestelde lengte binnen SBZ: 12 
km 

voldoende tot goede staat van instandhouding, met een voldoende staat 
wat betreft verstoring en een goede staat wat betreft habitatstructuur 

Mogelijk doelhabitat voor beken in bestanden 51a, 
51b, 300 

4010 uitbreiding (5-6 ha) door omvorming - voldoende tot goede staat van instandhouding, waarbij vergrassing met 
pijpenstrootje tot maximum 50% beperkt wordt. 

- bijzondere aandacht gaat naar de problematiek van eutrofiëring en 
verdroging (herstel hydrologie) 

nvt. 

4030 uitbreiding (10-15 ha) door omvorming, in 
functie van versterking van bestaande kernen 
van droge heide en/of kernen van andere 
habitats in de heidesfeer 

- voldoende tot goede staat van instandhouding, waarbij vergrassing / 
verruiging (pijpenstrootje, struisgras, adelaarsvaren) tot maximum 50% 
beperkt wordt. 

- verbossing tot maximum 30% beperkt 

nvt. 

6230 vergroting van het areaal door omvorming (10-
20 ha) en uitbreiding (5-10 ha) in functie van 
versterking van bestaande kernen van 
heischrale graslanden en/of kernen van andere 
habitats in de heidesfeer 

- voldoende tot goede staat van instandhouding, waarbij vergrassing / 
verruiging / verstruweling tot maximum 10% beperkt wordt. 

- bijzondere aandacht gaat naar verdroging en andere hydrologische 
randvoorwaarden 

 

nvt. 

6410 
(heidelandschap) 

uitbreiding met 3-4 ha door omvorming voldoende tot goede staat van instandhouding van subtype 
Veldrusassociatie, waarbij storingsindicatoren minstens in voldoende staat 
verkeren. 

nvt. 

6410 (landschap 
van beekvalleien 
en graslanden) 

uitbreiding met 3 ha door omvorming voldoende tot goede staat van instandhouding, waarbij storingsindicatoren 
minstens in voldoende staat verkeren. 

nvt. 

6430 
(boslandschap) 

1/3 van bosranden ontwikkelen als goed 
ontwikkelde boszomen, voornamelijk van de 
vochtige bossen (9160, 91E0) 

voldoende tot goede staat van instandhouding met mantel-zoomvegetaties 
van meer dan 5 m breedte. 

Plaatselijk zijn er potenties voor de vorming van 
bosranden (mantel- en zoomvegetaties). 
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habitat oppervlaktedoelstelling kwaliteitsdoelstelling relevantie beheerplangebied 

6430 (landschap 
van beekvalleien 
en graslanden) 

- vergroting van het areaal door omvorming (2 
ha) en uitbreiding (3 ha) in deelgebied 9 

- herstel van samenhangende hooiland- en 
moerascomplexen met hoge faunawaarde 

voldoende tot goede staat van instandhouding, waarbij storingsindicatoren 
minstens in voldoende staat verkeren. 

Ruigtes worden niet expliciet als doelstelling 
weerhouden, maar er zijn wel 
ontwikkelingsmogelijkheden langs bosranden, en 
lokaal in open plekken. 

6510 behoud van de actuele oppervlakte voldoende tot goede staat van instandhouding, waarbij storingsindicatoren 
minstens in voldoende staat verkeren. 

Lokaal zijn er potenties voor botanisch waardevol 
grasland. 

7140 uitbreiding met 5 ha door omvorming van het 
subtype mesotroof overgansveen, in 
deelgebied 9, door herstel van moerasecotopen 
en natyurlijke hydrologie 

voldoende tot goede staat van instandhouding, waarbij storingsindicatoren 
minstens in voldoende staat verkeren. 

nvt. 

9120 vergroting van het areaal met 650-740 ha door 
omvorming (370-420 ha) en bosuitbreiding 
(280-320 ha) 

- goede staat van instandhouding in grote boskernen 
- voldoende tot goede staat van instandhouding in kleinere boskernen, met 
een goede staat wat betreft habitatstructuur en verstoring 
- streven naar een mozaïekstructuur  

Verbetering van de habitatkwaliteit is mogelijk. 
Uitbreiding ligt minder voor de hand, maar 
bijvoorbeeld bijmengen van inheems loofhout in 
homogene bestanden en bijkomende maatregelen, 
kunnen in de betreffende bestanden een evolutie in de 
richting van 9120 mogelijk maken. 

9160 vergroting van het areaal met 60-80 ha door 
omvorming (30-40 ha) en bosuitbreiding (30-40 
ha) 

- goede staat van instandhouding in grote boskernen 
- voldoende tot goede staat van instandhouding in kleinere boskernen, met 
een goede staat wat betreft habitatstructuur en verstoring 
- streven naar een mozaïekstructuur 

Verbetering van de habitatkwaliteit is mogelijk. 
Uitbreiding ligt minder voor de hand, maar 
bijvoorbeeld bijmengen van inheems loofhout in 
homogene bestanden en bijkomende maatregelen, 
kunnen in de betreffende bestanden een evolutie in de 
richting van 9160 mogelijk maken. 

91E0 vergroting van het areaal met 90-130 ha door 
omvorming (50-70 ha) en bosuitbreiding (40-60 
ha) 

- goede staat van instandhouding in grote boskernen 
- voldoende tot goede staat van instandhouding in kleinere boskernen, met 
een goede staat wat betreft habitatstructuur en verstoring 
- streven naar een mozaïekstructuur 

Slechts heel lokaal kan gedacht worden aan uitbreiding 
van dit bostype. 
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Wat soorten betreft wordt in de onderstaande tabel een overzicht gegeven van de 

instandhoudingsdoelstellingen.  

 

De vleermuissoorten worden in drie categoriën ingedeeld, op basis van de habitatvereisten: 

- categorie 1: vleermuizen die hun zomerverblijfplaats in bossen hebben en als jachtgebied bij 
voorkeur moerassen en open water. Het gaat om watervleermuis, ruige dwergvleermuis en 
rosse vleermuis. 

- categorie 2: vleermuizen die als jachtgebied bij voorkeur bossen en landschappen met een 
belangrijk aandeel houtige vegetatie hebben. Franjestaart, gewone grootoorvleermuis en 
baard/Brandts vleermuis. 

- categorie 3: vleermuizen met een breed spectrum wat betreft jachtgebieden. Gewone 
dwergvleermuis en laatvlieger. 

 

Er worden in het IHD-rapport ook een reeks voorkomende Europees te beschermen vogelsoorten   

opgesomd. Op basis van de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen worden ook een aantal 

ecologische doelen geformuleerd.



 
 Natuurbeheerplan Domein d’Aertrycke en omgeving  

 

 

88 

 

Tabel 1.17: Instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde soorten in BE2500004. 

 
soort populatiedoelstelling kwaliteitseisen leefgebied relevantie beheerplangebied 

Zwarte specht  - foerageergebied: gemengde naaldbossen, begrensd met dreven van 
zware loofbomen 

- 200-400 ha loofbos/gemengd bos of 100-200 ha geschikt naaldbos per 
broedpaar 

- dikke bomen nodig om te broeden (bij voorkeur beuk met kale stam) 

In deelgebied 2 (Vloethemveld) broeden 2-3 
paartjes; in deelgebied 4 (Wijnendalebos) 2 
broedparen. 

Middelste bonte specht  - soort van oude, structuurrijke, vochtige loofbossen met loofbomen met 
ruwe stam 

Waargenomen in deelgebied 4 (Wijnendalebos). 

Wespendief  - soort van grote boscomplexen 
- voorkeur voor vochtige, open loof- en gemengde bossen met 

gevarieerde structuur 
- zeer gevoelig voor verstoring door recreatie 

In deelgebied 2 (Vloethemveld) broeden 2 
paartjes; in deelgebied 4 (Wijnendalebos) 
eveneens 2 broedparen. 

IJsvogel  - strikt gebonden aan vrij zuiver, visrijk, ijsvrij, traag stromend water 
- overhangende takken essentieel in foerageren 
- steile, zandige natuurlijke oeverwanden of wortelgestellen van 

omgevallen bomen langs beken, rivieren en vijvers vormen het favoriete 
broedhabitat 

Waargenomen in Domein de Maere. Het creëren 
van broedmogelijkheden is moeilijk in het 
beheerplangebied, maar verbetering van de 
kwaliteit van de aanwezige wateren zal deze 
soort ten goede komen. 

Boomleeuwerik  - bodemactieve soort in open, schaars begroeide terreinen met verspreide 
boom- en struikopslag en kale, zonbeschenen plekken 

Potenties in deelgebied 2 (Vloethemveld) 

Nachtzwaluw  - voorkeur voor overgangszones tussen verschillende habitats of 
mozaïeklandschappen zoals open bosgebieden en bosranden, 
kapvlakten, structuurrijke heideterreinen en zandverstuivingen met 
gediversifieerde overgangen naar open bos. Ook plekken met kale 
zandbodem zijn belangrijk. 

Potenties in deelgebied 2 (Vloethemveld) 

Porseleinhoen  - voldoende grote oppervlaktes moerassen, natte graslanden en 
verlandende waterplassen.  

- een op de soort afgestemd maairegime is nodig in het beheer 
- verbossing leefgebied dient te worden tegengegaan. 

nvt. 

Woudaap   - soort van uitgestrekte rietmoerassen nvt. 

Blauwborst  - Komt voor in structuurrijk rietmoeras met opslag van wilgen of elzen nvt. 

Bittervoorn Realisatie van een goede populatie in de 
Bornebeek en de vallei van de Zuidleie 

- behoud of herstel van de kwaliteit van de leefgebieden (waterplantrijke, 
traag stromende of stilstaande wateren met zoetwatermossels en 
voldoende zuurstof) 

- voorzien van een zeer goede waterkwaliteit van de Bornebeek 
- ruimingen en maaien van bodemvegetatie zoveel mogelijk beperken en 

tenminste gefaseerd uitvoeren 

nvt. 
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soort populatiedoelstelling kwaliteitseisen leefgebied relevantie beheerplangebied 

- bescherming paaiplaaten waar zoetwatermosselen voorkomen 
- bodemruimingen vermijden 
- verbeteren van de laterale connectiviteit i.f.v. paaiplaatsen: 

verbindingen tussen trajecten, zijbeken en vijvers 

Poelkikker Verdere uitbreiding van de actuele 
populaties in Bulskampveld en Vloethemveld 
tot populaties van minstens 200 roepende 
mannetjes en uitbreiding van de populatie in 
Heideveld-Bornebeek tot minstens 50 
roepende mannetjes 

Behoud van de kwaliteit van water- en landhabitat:  
- oligotrofe tot mesotrofe plassen, zonbeschenen, voldoende 

waterhoudend (minstens tot eind augustus) 
- behoud van landhabitat: vochtige heide of heischrale graslanden en 

voedselarme moerassen 

Aanwezig in deelgebied 2: Vloethemveld 

Ruige dwergvleermuis,  
Kleine dwergvleermuis, 
Watervleermuis, Rosse 
vleermuis 

Behoud van de actuele populaties met een 
eventuele uitbreiding 

- Beheer van bossen (en eventueel oudere bomen buiten bosverband 
zoals dreven, parken) met bijzondere aandacht voor het behoud van 
bomen (ook exoten) met holten en scheuren die als kolonieverblijfplaats 
of overwinteringsplaats van vleermuizen kunnen dienen. 

- Verbeteren van connectiviteit tussen de bestaande bosgebieden en 
waterrijke jachtzones.  

- Actief biologisch beheer van de grotere waterpartijen met het oog op de 
toename van waterinsecten (vb. haften).  

Het te voeren bos- en drevenbeheer met meer 
oude bomen met holten en meer staand dood 
hout en goed ontwikkelde bosranden is 
voordelig voor een heleboel soorten 
vleermuizen. 

Franjestaart, Gewone 
baardvleermuis, Brandts 
vleermuis, Gewone 
grootoorvleermuis, Grijze 
grootoorvleermuis, 
Mopsvleermuis, Ingekorven 
vleermuis 

Behoud van de actuele populaties met een 
eventuele uitbreiding 

- Verbetering en uitbreiding van potentieel leefgebied (structuurrijke 
bossen en parklandschappen). 

- Verzekeren van het vleermuisvriendelijk voortbestaan van de huidige 
overwinteringsobjecten, zowel binnen als buiten de SBZ. 

- Verbeteren van de connectiviteit tussen de bestaande bosgebieden. 

Het te voeren bos- en drevenbeheer met meer 
oude bomen met holten en meer staand dood 
hout en goed ontwikkelde bosranden is 
voordelig voor een heleboel soorten 
vleermuizen. 
Franjestaart, Gewone baardvleermuis, Brandts 
vleermuis zijn aanwezig in deelgebied 4: 
Wijnendalebos; ook in bossen en kasteelparken 
in de omgeving (ijskelders, kunstgrotten, 
bunkers, …) 

Gewone dwergvleermuis,   
Laatvlieger 

Behoud van de actuele populaties met een 
eventuele uitbreiding 

- Behoud van de bestaande kwaliteit van de leefgebieden 
- Behoud en verbetering van de connectiviteit tussen de gebieden 

Het te voeren bos- en drevenbeheer met meer 
oude bomen met holten en meer staand dood 
hout en goed ontwikkelde bosranden is 
voordelig voor een heleboel soorten 
vleermuizen. 
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1.4.1.4. Regionaal belangrijke biotopen en soorten 
 

Regionaal belangrijke biotopen zijn vegetaties of habitats die weliswaar niet Europees beschermd zijn, 

maar die van belang zijn voor het Vlaamse natuurbehoud. Deze vegetaties worden beschermd door 

de Vlaamse natuurbehoudswetgeving in brede zin. 

 

Regionaal belangrijke soorten zijn soorten die niet Europees beschermd zijn, maar wel van belang zijn 

voor het Vlaamse natuurbehoud. Ze worden beschermd door de Vlaamse natuurbehoudswetgeving in 

brede zin. 

 

Voor deze habitats en soorten worden geen expliciete doelen geformuleerd, maar het is wel belangrijk 

voor het Vlaamse natuurbeleid om te weten of ze aanwezig zijn in een gebied, en om er rekening mee 

te houden bij het formuleren van doelstellingen. Bovendien maken Europees beschermde habitats 

vaak deel uit van het leefgebied van een regionaal belangrijke soort. Regionaal belangrijke biotopen 

vormen vaak een leefgebied van een Europees beschermde soort, en zijn ze belangrijk tot cruciaal voor 

de lokale goede staat van instandhouding van die soort. 

  

Kamgrasland en dottergrasland zijn regionaal belangrijke biotopen voor de SBZ. Meer specifieke 

informatie is niet te vinden in het IHD-rapport. Wel worden een aantal regionaal belangrijke soorten 

besproken (zie onderstaande tabel). 

 

Tabel 1.18: Regionaal belangrijke soorten in BE2500004. 

 
soort kwaliteitseisen leefgebied relevantie 

beheerplangebied 

Levendbarende 
hagedis 

- Soort van vochtige heide- en veenvelden, drogere 
struikheidevelden, open plekken in bossen en heischrale 
graslanden. Daarnaast in lijnvormige landschapselementen 
zoals bosranden, wegen en brandgangen in bossen, hagen en 
houtwallen 

- Mozaïek van schrale vegetaties en open plekken 
- Grootschalig uniform beheer vermijden 

Komt voor in verschillende 
deelgebieden van de SBZ 

Vinpootsalamander - Soort van lichte zandbodems of heuvelachtige streken met veel 
bos 

Komt voor in het 
beheerplangebied 

Hazelworm - Komt voor in loof- of gemengde bossen, dikwijls op hellingen 
en overgangszones tussen bos en meer open vegetaties, langs 
bospaden, en in kapvlaktes en lijnvormige 
landschapselementen 

Komt voor in verschillende 
deelgebieden van de SBZ 

Boompieper - Voorkeur voor open, weinig begroeide gebieden met 
verspreide bosjes en bomen 

- Onder andere in heidegebieden, licht verboste graslanden, 
jonge bosaanplanten, kaalkapterreinen, open bossen, duinen 
en extensieve landbouwgebieden 

Sinds kort terug aanwezig 
in deelgebied 2 
(Vloethemveld) 

Wielewaal - Soort van vochtige en alluviale bossen, oude eiken-
essenbossen in riviervalleien, broekbossen, 
populieraanplantingen, parken, boomgaarden, eiken-
haagbeuken- en eiken-berkenbossen. 

- Voorkeur voor bossen met groot bladvolume en een gesloten 
bladerdek 

Recente broedgevallen in 
deelgebieden 2 
(Vloethemveld) en 4 
(Wijnendalebos) 

Goudvink - Voorkeur voor bossen met weelderige ondergroei 
- In Vlaanderen vooral in vochtig loof- of gemengd bos met een 

goede structuur 

Recente broedgevallen in 
deelgebied 2 
(Vloethemveld)  

Geelgors - Voorkeur voor overgangssituaties in een droog tot vochtig 
structuurrijk landschap (overgangen tussen bos en/of struweel 

Laatste gekende 
broedgevallen in de SBZ in 
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soort kwaliteitseisen leefgebied relevantie 
beheerplangebied 

en open landschap, met inbegrip van jonge aanplantingen en 
kaalkappen in het bos, cultuurlandschappen met kleine 
landschapselementen of boomgaarden, structuurrijk 
struikgewas, heide en ruig grasland, en uiteenlopende types 
van parkachtige landschappen 

deelgebied 2 
(Vloethemveld) 

Zomertortel  - Soort van gefragmenteerde landschappen met tal van 
verspreide bosjes, houtkanten, boomgaarden en losse 
bomenrijen. 

- Hoogste dichtheden in verboste duingebieden, verruigde 
moerassen, extensieve landbouwgebieden met een afwisseling 
van hooilanden en graanakkers langs randen van grotere 
bosgebieden. 

 

Matkop  - Soort van vochtige bossen met een weelderige ondergroei en 
dood hout 

 

Gekraagde roodstaart - Voorkeur voor open tot halfopen bossen, bosranden en 
kapvlakten. 

- Ondergroei liefst niet al te weelderig 

Broedde nog in 2010 in 
deelgebied 2 
(Vloethemveld)  

Nachtegaal - Soort van bos, duinen en struweel 
-   Voorkeur voor struikgewas (doornstruiken zoals duindoorn of   
    bramen) en brandnetels 

Verdwenen als broedvogel; 
recente waarneming in 
deelgebied 2 
(Vloethemveld) 

Schavertje -   Habitat bestaat uit lage vegetatie van grassen en heide in  
    heidegraslanden en andere grazige terreinen 

Vermeld in deelgebied 2 
(Vloethemveld) 

Moerassprinkhaan - Soort van natte hooilanden, open zeggenmoeras en licht 
begraasde, natte graslanden (vaak met pitrusruigte) 

- Uitzonderlijk in natte heiden en rietveen 

 

Keizersmantel - Soort van zonnige open plekken in bos, kapvlakten, bloemrijke 
mantel-zoomvegetaties, brede bospaden 

- Zeer mobiele soort 

Recente waarnemingen in 
deelgebied 4 
(Wijnendalebos) 

Aardbeivlinder - Soort van schrale vegetaties nvt. 

Groentje - Soort van droge en vochtige heide Waarnemingen in 
deelgebied 2 
(Vloethemveld) 

Kleine ijsvogelvlinder - Soort van lichtrijke loofbossen met goed ontwikkelde zomen Sinds 2008 waarnemingen 
in deelgebied 4 
(Wijnendalebos) 

Bruin blauwtje - Schrale vegetatie voor het afzetten van eitjes 
- Hogere begroeiing met rijk aanbod aan nectarplanten 

Komt voor in deelgebieden 
2 (Vloethemveld) en 4 
(Wijnendalebos) 

Bruine eikenpage - Soort van heideterreinen nvt. 

Metaalglanslibel  - Voorkeur voor beschaduwde, langzaam stromende beken en 
gedeeltelijk beschaduwde vennen en vijvers met smalle 
rietgordel en voldoende open water 

- Ook in laagveenmoerassen 
- Natuurlijke vijveroevers met plaatselijk overhangende wilgen, 

elzen en oevervegetatie 

 

 

1.4.1.5. Habitatkaart & Lokale staat van instandhouding 
 

De Europese Commissie (EC) wil opvolgen in hoeverre de kwaliteit en de duurzame overlevingskansen 

- de zogenaamde ‘staat van instandhouding’ - van de gebieden, habitattypen en soorten gegarandeerd 

zijn. Dit gebeurt onafhankelijk van hun ligging of aanwezigheid binnen of buiten de speciale 

beschermingszones. Art. 11 van de Habitatrichtlijn stipuleert dat de lidstaten een ‘surveillance’ moeten 

uitvoeren van de staat van instandhouding van de beschermde habitattypen en soorten. Meer bepaald 
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moet iedere lidstaat voor elk habitattype uit Bijlage I van de Habitatrichtlijn op zijn grondgebied en dit 

per biogeografische regio zesjaarlijks rapporteren over de staat van instandhouding. 

 

De habitatkaart geeft de best beschikbare informatie weer over de verspreiding van de Natura2000-

habitats en regionaal belangrijke biotopen in Vlaanderen. Volgens deze habitatkaart (kaart 16) zijn in 

het beheerplangebied de volgende Europese habitats en regionaal belangrijke biotopen aanwezig (zie 

tabel 1.19): 

 

Tabel 1.19: Aanwezige Europese habitats in het beheerplangebied 

 

HAB1 HAB2 bestand 

9120 9160 1a (deel), 7a, 7b, 7c, 8a, 9a (deel), 10a (deel), 10x (deel), 11a, 12a (deel), 13a, 14a, 15a 
(deel), 15b (deel), 15w (deel), 17a, 17b (deel), 17c, 17w, 17x (deel), 18a (deel), 18b 
(deel), 18w (deel), 51a (deel), 51b, 52 (deel) 

9120 gh 9a (deel), 10a (deel), 12a (deel), 126b, 127, 129 (deel), 130, 136 (deel), 137, 138, 139 

9120  19a, 135, 136 (deel), 144, 149, 50, 51a (deel), 52 (deel), 53b, 53a 

9120, gh  134 

gh_ae  19b (deel), 201c (deel) 
9120: Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of 

Ilici-Fagenion) 

9120, gh: Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae 

of Ilici-Fagenion) of geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 

9160: Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorend tot het Carpinion-betuli 

gh: geen habitattype uit de Habitatrichtlijn en geen regionaal biotoop 

gh_ae: geen habitattype uit de Habitatrichtlijn (eutrofe plas, potentieel habitat) 

 

Van de betreffende habitats wordt vervolgens de lokale staat van instandhouding bepaald. Het begrip 

“lokale staat van instandhouding” (LSVI) wordt gedefinieerd als de staat van instandhouding op het 

niveau van de habitatlocatie. 

 

Met een "staat van instandhouding" van een lokale habitat wordt verwezen naar een toestand 

waarvan kan verwacht worden dat de habitat langdurig kan blijven bestaan zonder of met regulier (dus 

niet remediërend) beheer; hierbij inbegrepen zijn de ecologische processen en structuren, nodig voor 

het ongewijzigd functioneren van de habitat en haar typische soorten. 

 

De LSVI wordt gebruikt als een maatstaf voor het vaststellen van de mate van verstoring en 

kwaliteitsverslechtering van een habitat of een gebied, en het wordt steeds beoordeeld in het licht van 

de bijdrage die deze locatie / dit gebied levert tot de ecologische samenhang van het Natura2000-

netwerk en voor het bereiken van de gunstige staat op een grootschaliger, biogeografisch niveau. 

 

Om de instandhoudingsdoelen van de Europees beschermde habitats en soorten te bepalen, wordt 

gebruikt gemaakt van speciaal ontwikkelde LSVI-tabellen. In de onderstaande tabel worden de 

resultaten van deze inschatting samengevat. Geen enkel van de opgenomen percelen vertoont een 

goede instandhouding van het betreffende habitat. Meestal is dit te wijten aan een te beperkte 

aanwezigheid van sleutelsoorten in de kruidlaag en/of een grote mate van verruiging. 
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Tabel 1.20: Lokale staat van instandhouding van in het beheerplangebied aanwezige Europese habitats 

 
bestand habitattype lokale staat van 

instandhouding 
opmerkingen 

7a, 7b, 7c, 8a, 9a, 10a, 
10x, 11a, 12a, 13a, 14a, 
15a, 15b, 15w, 17a, 17b, 
17c, 17w, 17x, 18a, 18b, 
18w 

9120, 9160 gedegradeerd te beperkt aantal sleutelsoorten in kruidlaag 
te lage bedekking door sleutelsoorten in kruidlaag 
sterke verruiging 

9a, 10a, 12a (deel) 9120, 9160 gedegradeerd te beperkt aantal sleutelsoorten in kruidlaag 
te lage bedekking door sleutelsoorten in kruidlaag 
gelijkjarig bestand (jonge aanplant) 
sterke verruiging 

19a 9120 gedegradeerd idem 

1a 9120 gedegradeerd idem 

126b 9120 gedegradeerd idem (jonge aanplant) 

127 9120 gedegradeerd te beperkt aantal sleutelsoorten in kruidlaag 
te lage bedekking door sleutelsoorten in kruidlaag 
te lage bedekking door sleutelsoorten in boom- en 
struiklaag 
sterke verruiging 

129 9120 gedegradeerd te beperkt aantal sleutelsoorten in kruidlaag 
te lage bedekking door sleutelsoorten in kruidlaag 
sterke verruiging 

130 9120 gedegradeerd te beperkt aantal sleutelsoorten in kruidlaag 
te lage bedekking door sleutelsoorten in kruidlaag 
te lage bedekking door sleutelsoorten in boom- en 
struiklaag 
sterke verruiging 

134 9120 gedegradeerd te beperkt aantal sleutelsoorten in kruidlaag 
te lage bedekking door sleutelsoorten in kruidlaag 
te lage bedekking door sleutelsoorten in boom- en 
struiklaag 

135 9120 gedegradeerd te beperkt aantal sleutelsoorten in kruidlaag 
te lage bedekking door sleutelsoorten in kruidlaag 

136 9120 gedegradeerd te beperkt aantal sleutelsoorten in kruidlaag 
te lage bedekking door sleutelsoorten in kruidlaag 
te lage bedekking door sleutelsoorten in boom- en 
struiklaag 

137 9120 gedegradeerd te beperkt aantal sleutelsoorten in kruidlaag 
te lage bedekking door sleutelsoorten in kruidlaag 
te lage bedekking door sleutelsoorten in boom- en 
struiklaag gelijkjarige leeftijdsopbouw 
sterke verruiging 

138 9120 gedegradeerd te beperkt aantal sleutelsoorten in kruidlaag 
te lage bedekking door sleutelsoorten in kruidlaag 
sterke verruiging 

139 9120 gedegradeerd idem 

144 9120 gedegradeerd te beperkt aantal sleutelsoorten in kruidlaag 
te lage bedekking door sleutelsoorten in kruidlaag 
te lage bedekking door sleutelsoorten in boom- en 
struiklaag gelijkjarige leeftijdsopbouw 
sterke verruiging 

149 9120 gedegradeerd te beperkt aantal sleutelsoorten in kruidlaag 
te lage bedekking door sleutelsoorten in kruidlaag 
sterke verruiging 

50 9120 gedegradeerd te beperkt aantal sleutelsoorten in kruidlaag 
te lage bedekking door sleutelsoorten in kruidlaag 
gelijkjarige leeftijdsopbouw 
sterke verruiging 
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bestand habitattype lokale staat van 
instandhouding 

opmerkingen 

205 9120 gedegradeerd te beperkt aantal sleutelsoorten in kruidlaag 
te lage bedekking door sleutelsoorten in kruidlaag 

51a 9120, 9160 gedegradeerd te beperkt aantal sleutelsoorten in kruidlaag 
te lage bedekking door sleutelsoorten in kruidlaag 
gelijkjarige leeftijdsopbouw 
sterke verruiging 

51b 9120, 9160 gedegradeerd te beperkt aantal sleutelsoorten in kruidlaag 
te lage bedekking door sleutelsoorten in kruidlaag 
sterke verruiging 

52 9120, 9160 gedegradeerd te beperkt aantal sleutelsoorten in kruidlaag 
te lage bedekking door sleutelsoorten in kruidlaag 
sterke verruiging 

53b 9120 gedegradeerd te beperkt aantal sleutelsoorten in kruidlaag 
te lage bedekking door sleutelsoorten in kruidlaag 
gelijkjarige leeftijdsopbouw 

53a 9120 gedegradeerd te beperkt aantal sleutelsoorten in kruidlaag 
te lage bedekking door sleutelsoorten in kruidlaag 
gelijkjarige leeftijdsopbouw 
sterke verruiging 

9120: Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of 

Ilici-Fagenion) 

9160: Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorend tot het Carpinion-betuli 

 

1.4.1.6. Natuurstreefbeelden 
 

Natuurstreefbeelden kunnen bestaan uit: 

 

 Goed ontwikkelde vegetaties (habitat, regionaal belangrijke biotopen of andere soortenrijke 
vegetaties) 

 Leefgebied van beschermde soorten (Europees te beschermen soorten, habitattypische 
soorten of andere beschermde soorten) 

 Procesgerichte natuur  
 

Op kaart 17 worden de natuurstreefbeelden afgebeeld. 

 

In de onderstaande tabel wordt per bestand weergegeven welke natuurstreefbeelden er kunnen 

ingesteld worden, en welke oppervlakte ze innemen. In totaal worden voor een oppervlakte van 48,41 

ha natuurstreefbeelden geformuleerd. Dit is zo’n 42 % van de totale in het beheerplan opgenomen 

oppervlakte. 

 

Tabel 1.21: Natuurstreefbeelden per bestand 

 
Bestand Oppervlakte bestand (ha) Natuurstreefbeeld (BWK-eenheid)   Oppervlakte (ha) 

6a 1,31 ppmb 1,31 

7a 1,23 qs 1,23 

7b 2,10 qs 2,10 

7c 0,68 qs 0,68 

8a 1,03 qs 1,03 

9a 2,94 qs 2,94 
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Bestand Oppervlakte bestand (ha) Natuurstreefbeeld (BWK-eenheid)   Oppervlakte (ha) 

10a 1,11 qs 1,11 

10x 0,76 hu 0,76 

11a 1,44 qs 1,44 

12a 4,27 qs 4,27 

13a 0,93 qs 0,93 

18x 0,82 hu 0,82 

19a 0,37 qs 0,37 

19b 0,06 ae 0,02 

hc 0,04 

19y 1,05 hu 1,05 

124 0,89 hu 0,38 

126a 0,29 hu 0,29 

126b 5,17 qs 5,17 

127 0,67 qs 0,67 

128 0,55 hu 0,55 

133 1,40 hu 1,40 

135 1,21 fs 1,21 

136 1,29 ppms 1,29 

138 0,89 qs 0,89 

139 3,05 fs 3,05 

149 4,44 qs 4,44 

201c 0,38 ae 0,38 

201d 0,08 hr 0,08 

202 0,91 qs 0,91 

50 2,87 fs 2,87 

205 0,11 fs 0,11 

51a 1,18 fs 1,18 

51b 1,92 qs 1,92 

52 1,51 qs 1,51 

53b 0,44 fs 0,44 

53a 2,13 fs 2,13 

ae: eutroof water (3150) 

hc: dotterbloemgrasland (rbbhc) 

hu: mesofiel hooiland (6510) 

hr: verruigd grasland (6430) 

qs: zuur eikenbos (9120) 

fs: zuur beukenbos (9120) 

ppmb: aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen (rbbppm) 

ppms: aanplant van Grove den met lage ondergroei (bramen, brem, heide, varens) (rbbppm) 

 

1.4.1.7. Ambitieniveau voor de realisatie van de beheerdoelstellingen van de 

ecologische functie 
 

Er gelden 4 mogelijke ambitieniveaus op ecologisch vlak: 
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 Bij een type 1-terrein is het streefdoel het behouden van de aanwezige natuurkwaliteit. 
  

 Bij een type 2-terrein is het streefdoel het bereiken van een hogere natuurkwaliteit. De 
beheerder moet op minstens 25% van de oppervlakte, minstens één natuurstreefbeeld willen 
realiseren. Hij kan voor bepaalde delen van het terrein de klemtoon leggen op het realiseren 
van één bepaalde functie (meestal een economische), op voorwaarde dat de andere functies 
voldoende aan bod komen op de andere delen van het terrein.  

 

 Een type 3-terrein heeft tot doel het bereiken van de hoogste natuurkwaliteit. De beheerder 
moet op minstens 90 % van de oppervlakte van het terrein minstens één natuurstreefbeeld 
willen realiseren. De beheerder mag streven naar de realisatie van de sociale en economische 
functie, op voorwaarde dat die functies de realisatie van de ecologische functie en van de 
natuurstreefbeelden niet bemoeilijkt of verhindert.  

 

 Onder type 4 vallen de erkende natuurreservaten. Eigenlijk is dit een type 3-terrein met een 
bijkomende erkenning als natuurreservaat. 

 

Het onderhavige beheerplangebied in zijn geheel kan als type 2 worden beschouwd.  

 

 

1.5. Werkplan inventarisatie 
 

De indeling in bestanden volgt grosso modo de bestaande verschillen in bos- en/of vegetatietype, die 

samenhangen met de in het verleden gevolgde beheermaatregelen. 

 

Elk bestand wordt beschreven aan de hand van abiotische en biotische kenmerken. 

 

De vegetatie van elk bestand werd ingeschat door een wandeling doorheen het bestand en registratie 

van de vegetatie door middel van de Tansley-vegetatieschaal. Deze gegevens werden tot op 

verbondsniveau of bostype geanalyseerd. De vegetatie werd zowel in het voorjaar (mei-juni) als in de 

late zomer (augustus) geïnventariseerd. Voorjaarsflora werd in april-mei gescreend. Tijdens het 

veldwerk waargenomen diersoorten werden genoteerd. 

 

Specifieke elementen met een hogere natuurwaarde (poelen, vegetaties) worden, indien nodig, meer 

in detail geïnventariseerd en beschreven. 

 

Om een inschatting te bekomen van de houtvoorraad worden per bestand ook grondvlak, stamtal en 

gemiddelde stamomtrek geschat. Daarbij wordt een snelle methodologie gebruikt (methode van 

Bitterlich; tellen van aantal bomen op een vlak van 10*10 m²; gemiddelde stamomtrek van 5 gemeten 

bomen). 
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2.    Inventaris 
 

In de volgende tekst wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de uitgevoerde 

inventarisaties. De inventarisatiefiches per bestand zijn te vinden in 2.2. 

 

 

2.1. Bestandenkaart 
 

De ligging van de verschillende bestanden wordt weergegeven op kaarten 2 en 3. Een bestand is de 

kleinste eenheid van beheer.  

 

In totaal worden 73 bestanden onderscheiden. Het onderscheid tussen de bestanden is niet zozeer 

gemaakt volgens de perceelsgrenzen dan wel op basis van de gelijkvormigheid in de boomlaag, de 

wijze van menging of het type vegetatie. Daarbij is gestreefd naar voldoende grote beheerseenheden.  

 

Nabijgelegen bestanden worden samengenomen in bosplaatsen (zie kaarten 3a-i). Er worden in totaal 

9 bosplaatsen onderscheiden. 

 

 

2.2. Fiches per bestand 
 

In wat volgt wordt van elk bestand een beschrijving gegeven op basis van de standaardfiches die voor 

de inventarisatie op het terrein werden gebruikt. In de verdere paragrafen worden deze gegevens 

verwerkt en samengevat besproken. 

 

De inventarisaties van de bestands- en bosbouwkenmerken werden uitgevoerd volgens de methode 

zoals aangegeven op de standaard inventarisatieformulieren van het ANB voor natuurbeheerplannen. 

Ze vonden plaats in maart-augustus 2016. 

 

Voor de beschrijving van het (bos)bestandstype wordt volgens het grondvlak een onderscheid 

gemaakt tussen: 

 

- loofhout: < 20 % bijmenging van naaldhout 
- gemengd loofhout: bijmenging naaldhout tussen 20 en 50 % 
- gemengd naaldhout: bijmenging loofhout tussen 20 en 50 % 
- naaldhout: < 20 % bijmenging loofhout 
- andere (permanent open plekken, vijvers, open gebieden, te bebossen bestanden, etc.; deze 

bestanden worden bij de hiernavolgende bestandskenmerken verder buiten beschouwing 
gelaten) 

 

De bespreking van de leeftijdsverdeling is gebaseerd op de leeftijd van de bomen in de bovenetage. 

Voor een deel van de bosbestanden is het plantjaar gekend, voor de andere bestanden werd de leeftijd 

geschat. De leeftijd van de bestanden zonder gekend plantjaar werd geschat op basis van de 

stamomtrekken en boomhoogtes. Er werd gebruik gemaakt van leeftijdsklassen waarbij elke klasse 

een periode van 20 jaar omspant. 
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Wat betreft de bedrijfsvorm wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

- hooghout: bedrijfsvorm waarin de bomen als hoogstammen opgroeien, 

- hakhout: bedrijfsvorm waarin de bomen door het regelmatig kappen (om de 5 tot 20 jaar) als struiken 

opschieten. Hakhout dat sinds meer dan 20 jaar niet meer is gekapt, wordt beschouwd als hooghout. 

- middelhout: bestaat uit de combinatie van hooghout en hakhout. 

 

Onder mengingsvorm wordt de ruimtelijke positie van de bomen en/of boomgroepen van 

verschillende soorten binnen een bestand verstaan. Het kan gaan om zowel stamsgewijs of 

groepsgewijs gemengde bestanden als homogene bestanden met één enkele boomsoort. 

 

Voor de vegetatiebeschrijving van open zones buiten het eigenlijke bos werd gebruik gemaakt van de 

Tansley-methode. Bij deze methode wordt geen proefvlak uitgezet, maar wordt de vegetatie in zijn 

geheel omschreven. De verwerking gebeurde met het programma SynBioSys Nederland 2.6.2 (open 

vegetaties) en het programma Bostypologie (Versie 1.0.0) (bosvegetaties). 

 

In de opmaak van het natuurbeheerplan en het parkbeheerplan voor het kasteelpark van Domein de 

Maere werd een verschillende nummering gebruikt voor de bestanden (zie verder 2.4.1). Een 

omzettingstabel wordt hieronder gegeven. 

 

Tabel 2.1: Omzettingstabel bestandsnummers – nummers kasteelpark (HPG) 

 

Bestandsnummer Omschrijving Nr(s) in het HPG 

14a bos Vl1/1 

15a bos Vl1/2 - Vl1/5 – Vl5/2 

15b bos Vl1/3 - Vl 1/3a 

15w vijver Vl4/1 

15x gazon Vl3/2 - Vl2/3 

16x gazon Vl3/1 

16t parking Vl10/1 

17a bos Vl1/6 

17x hooiland Vl3/3 

17b bos Vl1/7 - Vl1/7a 

17w water Vl4/5 

17c bos Vl1/8 

18a bos Vl1/9 

18b bos Vl1/10a - Vl1/10b  

18t remises - hotel Vl5/3 - Vl6/1 

18w water Vl4/4 

18x tuin Vl3/11 

19a bos Vl1/11 

19b clump Vl8/1 

19y boomgaard Vl2/4 

20x boomgaard Vl2/4 - Vl7/1 

20t parking Vl7/1 

21t boerderij/huurhuis Vl5/6, Vl5/7, Vl8/1, Vl5/5 
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Bestandsnummer Omschrijving Nr(s) in het HPG 

22a bos Vl1/16 

22t orangerie/cafetaria Vl5/4, Vl9/1, Vl9/2 

22w vijver Vl4/3 

22x gazon Vl3/8 

22y gazon Vl3/10 

24a bos Vl1/13 

24x weide Vl2/2 

25x gazon Vl3/4 - Vl3/5 

26t kasteel Vl5/1 

27x gazon Vl3/6 - Vl3/7 

28a bos Vl1/15 - Vl1/15a 

28b bos Vl1/14 

28w vijver Vl4/2 

28x oever Vl3/7 

28y gazon/hooiland Vl3/9 

28z weide Vl2/1 

29a bos Vl1/12 

 

Bestanden 7a, 7b, 7c, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a 

 

De genoemde bestanden vormen het grootste gedeelte van het parkbos van Domein De Maere. Er 

wordt een hooghoutbeheer gevoerd. De dominante boomsoort is beuk. Zomereik is abundant en 

tamme kastanje is lokaal dominant. Ruwe berk komt occasioneel ook voor in de boomlaag, net als 

zomerlinde. De leeftijd van de bovenetage wordt geschat op 100-120 jaar. In de nevenetage komt 

haagbeuk hier en daar voor. In de struiklaag zijn soorten aanwezig als lijsterbes, hulst, tamme kastanje, 

ruwe berk, beuk, hazelaar, spork, gewone esdoorn, zoete kers, zomerlinde en Amerikaanse eik. Lokaal 

domineert Pontische rododendron. In de kruidlaag is braam lokaal dominant. Frequent voorkomende 

soorten zijn brede stekelvaren, ijle zegge, geel nagelkruid, pitrus, salomonszegel, wilde kamperfoelie 

en zaailingen van lijsterbes, tamme kastanje en gewone esdoorn. Verder komen soorten voor als 

struikhei, wilgenroosje, kruipende boterbloem, dubbelloof, hangende zegge (ontsnapte tuinplant?), 

groot heksenkruid, robertskruid, witte klaverzuring, klimop, bosanemoon, paardenbloem, bleke 

basterdwederik en zaailingen van zomereik, Amerikaanse eik, hulst, beuk en Noordse esdoorn. Lokaal 

groeit bonte gele dovenetel. In meer open zones en langs paden komen soorten voor als veldzuring, 

kruipende boterbloem, grote brandnetel, ijle zegge, beemdgras spec., pitrus, madeliefje, waterpeper 

en gewoon sterrenkroos (in plassen). ’s Zomers werd behalve de vorige soorten ook nog valse salie, 

bosgierstgras en beekpunge waargenomen. 

 

Lokaal bevindt zich in bestanden 9a en 10a een jonge aanplant van zomereik, met aanwezigheid van 

ruwe berk en hier en daar Amerikaanse eik (leeftijd 1-20 jaar). De kruidlaag bevat bramen (die 

dominant zijn), brede stekelvaren, gewone salomonszegel, dubbelloof en zaailingen van lijsterbes, 

Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, hazelaar en ruwe berk. 
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Bestand 18x 

 

Dit is een grasland dat grotendeels wordt opgeven door een bakstenen muur, betonnen platen en een 

houtkant. Het terrein is vlak, met een micro-reliëf van bulten. Het is ook tamelijk vochtig. Het grasland 

bevindt zich in fase 1 (grassen-mix), met locale dominantie van Engels raaigras en gestreepte witbol, 

en verder kropaar, ruw beemdgras en struisgrassen. Ridderzuring, grote brandnetel, kruipende 

boterbloem en kleefkruid zijn ook aanwezig. In de zomer werden verder paardenbloem, geknikte 

vossenstaart, akkerdistel, smalle weegbree, zilverschoon, klein streepzaad, heermoes, pitrus en 

zevenblad waargenomen. 

 

Bestand 10x 

 

Dit is een graslandje op vlak en tamelijk vochtig terrein, met verschillende slenken die het resultaat 

zijn van bodembeschadiging. Het betreft een raaigrasweide die behalve het dominante Engels raaigras 

enkel ridderzuring, kruipende boterbloem en aan de randen grote brandnetel en gestreepte witbol 

bevat. 

 

Bestand 19b 

 

In de noordoosthoek van bestand 19y bevindt zich een poel waarvan de oevers botanisch rijker zijn, 

weliswaar met dominantie van gestreepte witbol, maar verder soorten als ridderzuring, grote 

brandnetel, kruipende boterbloem, liggend walstro, gewone rolklaver, moerasvergeet-mij-nietje, 

geknikte vossenstaart, pitrus en akkerdistel. In de poel kunnen klein kroos, moerasvergeet-mij-nietje, 

pitrus, waterzuring, biezenknoppen, gele lis en egelboterbloem worden aangetroffen. Enkele 

knotwilgen omgeven de poel. In de zomer werden op de oevers behalve de genoemde soorten ook 

nog waterpeper, berenklauw, geklierde basterdwederik, wolfspoot en veldzuring waargenomen. 

 

Bestand 19y 

 

Bestand 19y is een weide op vlak en grotendeels egaal terrein dat tamelijk vochtig is. Ook dit grasland 

bevindt zich in fase 1 (grassen-mix), met grotendeels dezelfde soorten als bestand 51 (Engels raaigras, 

veldbeemdgras, ruw beemdgras, gestreepte witbol, grote brandnetel, ridderzuring, witte klaver en 

kruipende boterbloem).  

 

Bestand 19a 

 

Dit is een smal bestand op vlak, tamelijk droog terrein, waar een hooghoutbeheer wordt gevoerd van 

stamsgewijs gemengde zomereik en tamme kastanje, met hier en daar een beuk. De geschatte leeftijd 

van de bovenetage bedraagt 80-100 jaar. Hulst is abundant in de struiklaag, waarin ook gewone 

esdoorn, tamme kastanje en lijsterbes frequent voorkomen. Sporadisch komt hier ook Amerikaanse 

vogelkers voor. Bramen domineren de kruidlaag, maar ook klimop is abundant aanwezig. Gewone 

salomonszegel komt frequent voor. Occasioneel zijn aalbes en zaailingen van Amerikaanse vogelkers 

en gewone esdoorn aanwezig. 

 

Bestand 19x – akker 

 

Dit is een akker, die in het voorjaar van 2016 was begroeid met tarwe. 
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Bestand 108 

 

Dit bestand bestaat uit een dreef van zomereiken met geschatte leeftijd van 81-100 jaar. 

 

Bestand 7x 

 

Dit is een akker die aan de oostkant wordt begrensd door een haagbeukhaag. In het voorjaar van 2016 

was de akker begroeid met tarwe. 

 

Bestand 110 

 

Dit bestand bestaat uit een onvolledige dreef van grotendeels grauwe abeel, maar ook ruwe berk, 

robinia, zomereik en zoete kers. De gemiddelde geschatte leeftijd is 61-80 jaar. 

 

Bestand 1a 

 

Bestand 1a is gelegen op vlak en min of meer droog terrein. Het is opgebouwd uit hooghout van 

stamsgewijs gemengde tamme kastanje (die domineert), zomereik en ruwe berk. De geschatte leeftijd 

van de bovenetage bedraagt 60-80 jaar. Ook in de struiklaag domineert tamme kastanje, maar ook 

lijsterbes, vlier en hazelaar zijn aanwezig. De kruidlaag wordt gedomineerd door bramen. Zaailingen 

van tamme kastanje komen frequent voor, en hier en daar ook ijle zegge, grote brandnetel, brede 

stekelvaren en pitrus. 

 

Bestand 2a 

 

Dit bestand is gelegen op vlak, tamelijk droog terrein en omvat homogeen hooghout van grove den 

(geschatte leeftijd 20-40 jaar). Occasioneel zijn zomereik en ruwe berk ook aanwezig in de bovenetage. 

In de struiklaag zijn tamme kastanje en lijsterbes frequent aanwezig, naast hulst, hazelaar en ruwe 

berk. Bramen domineren de kruidlaag. Verder groeien hier brede stekelvaren en zaailingen van tamme 

kastanje en ruwe berk. 

 

Bestand 5a 

 

Bestand 5a is een vlak, min of meer droog bestand, waarop een homogeen hooghout van lork staat 

(geschatte leeftijd 40-60 jaar), maar waarin ook ruwe berk en zomereik erin geslaagd zijn door te 

groeien tot in de boomlaag. In de struiklaag zijn douglasspar, tamme kastanje en lijsterbes frequent 

aanwezig. Verder kunnen er vlier, ruwe berk, hazelaar, fijnspar, gewone esdoorn en laurierkers worden 

aangetroffen. De kruidlaag bestaat volledig uit bramen, met grote brandnetel en (occasioneel) brede 

stekelvaren. Het bestand wordt doorsneden door een enigszins verwilderde dreef van zomereik. 

 

Aan de westkant van bestand 5a is een klein, vlak en droog terrein met stamsgewijs gemengd 

hooghout van zomereik, ruwe berk en tamme kastanje (geschatte leeftijd 20-40 jaar). In de struiklaag 

domineert tamme kastanje, maar komen ook lijsterbes en Amerikaanse vogelkers frequent voor. 

Verder zijn ruwe berk, beuk, hulst en Amerikaanse eik er aanwezig. De kruidlaag wordt volledig 

gedomineerd door bramen. 
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Bestanden 3a, 4a 

 

Dit zijn vlakke en tamelijk droge bestanden die bestaan uit homogeen hooghout van grove den 

(geschatte leeftijd 40-60 jaar) en lork (geschatte leeftijd 40-60 jaar). Beperkt komen ook zomereik, 

ruwe berk en tamme kastanje voor in de boomlaag. Ruwe berk en lijsterbes zijn frequent in de 

struiklaag. Sporadisch komen ook hulst, tamme kastanje, Amerikaanse eik, vlier en geoorde wilg voor. 

De kruidlaag wordt volkomen gedomineerd door bramen, met frequent voorkomende brede 

stekelvaren. Grote brandnetel en kamperfoelie zijn ook aanwezig. 

 

Aan de oostkant van bestand 3a bevindt zich een vlak en tamelijk droog terrein waar een 

hooghoutbeheer wordt gevoerd van ruwe berk, met frequente bijmenging (stamsgewijs) van tamme 

kastanje. Occasioneel komt fijnspar voor in de onderetage. Het betreft een jong bestand (1-20 jaar), 

maar met enkele oudere overstaanders van ruwe berk (geschatte leeftijd 40-60 jaar). In de struiklaag 

zijn ruwe berk en lijsterbes frequent aanwezig, naast hier en daar hulst, hazelaar en vlier. Bramen 

domineren de kruidlaag, waarin enkel brede stekelvaren frequent aanwezig is. 

 

Bestand 117 

 

Dit  bestand bestaat uit een pad, geflankeerd door twee bomenrijen, te onregelmatig echter om van 

een dreef te spreken. Dominant is zomereik met een geschatte leeftijd van 41-60 jaar. In de 

nevenetage en struiklaag groeien ratelpopulier, vlier en lijsterbes. In de kruidlaag bevinden zich grote 

brandnetel (dominant) en brede stekelvaren, kruipende boterbloem, salomonszegel en braam. 

 

Bestand 6a 

 

Dit bestand is gelegen op vlak en droog terrein. Het bestaat uit homogeen hooghout van grove den 

(geschatte leeftijd 41-60 jaar), met in de nevenetage zomereik, tamme kastanje, ruwe berk en wilde 

lijsterbes. Het is een weinig dicht bestand, met weinig dood hout. De struiklaag is opgebouwd uit 

zomereik, hazelaar, vlier, ruwe berk, zwarte els en wilde lijsterbes. De kruidlaag wordt volledig door 

bramen gedomineerd, maar er groeien ook soorten als grote brandnetel, ridderzuring, brede 

stekelvaren, gewone salomonszegel, gestreepte witbol, smalle wikke, pitrus en wilde lijsterbes. 

 

Bestanden 6a, 6b 

 

Bestanden 6a en 6b zijn gelegen op vlak, tamelijk vochtig terrein en omvat een jonge aanplant (1-20 

jaar) van stamsgewijs gemengde zomereik, zwarte els, zoete kers, eenstijlige meidoorn, hazelaar, wilde 

lijsterbes, sleedoorn, ruwe berk, gewone esdoorn en hondsroos. Het is een weinig dicht bestand met 

weinig dood hout. In de kruidlaag en langs de randen van het pad worden soorten aangetroffen als 

glanshaver, grote brandnetel, gestreepte witbol, kruipende boterbloem, akkermelkdistel, smalle 

wikke, kleefkruid, vingerhoedskruid, brede stekelvaren, veldzuring, zachte ooievaarsbek, vogelmuur, 

gewone rolklaver en duizendblad. In de zomer werden bijkomend nog volgende soorten 

waargenomen: groot streepzaad, klein streepzaad, engels raaigras, witte klaver, biggenkruid, 

koninginnenkruid, bijvoet, smalle weegbree, paardenbloem en haagwinde. 
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Bestand 120 

 

Bestand 120 bestaat uit homogeen hooghout van fijnspar (geschatte leeftijd 61-80 jaar), met hoog 

opgeschoten ruwe berk, zomereik en gewone esdoorn in de onderetage. De struiklaag omvat verder 

vlier, en de kruidlaag wordt gedomineerd door bramen, met daarnaast soorten zoals glanshaver, grote 

brandnetel en vingerhoedskruid. 

 

Bestand 17x 

 

Bestand 17x is een hooilandje, aangrenzend aan het kasteelpark van Domein De Maere. Het terrein is 

vlak en egaal en tamelijk vochtig. Grassoorten als gestreepte witbol, geknikte vossenstaart, ruw 

beemdgras, Engels raaigras, veldbeemdgras en glanshaver overheersen de vegetatie. Talrijk zijn ook 

kruipende boterbloem, witte klaver en madeliefje. Lokaal zijn soorten aanwezig als veldzuring, zachte 

dravik, zilverschoon, moeraswalstro, grote ratelaar, paardenbloem, zandhoornbloem en pitrus. 

Gewone rolklaver, viltige basterdwederik en zaailingen van zomereik zijn sporadisch aanwezig. In de 

zomer werden daarnaast nog ridderzuring, brunel, vogelmuur, grote brandnetel en smalle weegbree 

waargenomen. 

 

Bestand 122 

 

Dit bestand bestaat uit een dreef van zomereik, met hier en daar een enkele es, zwarte els, populier, 

ruwe berk en moseik. De gemiddelde geschatte leeftijd bedraagt 61-80 jaar. 

 

Bestand 123 

 

Bestand 123 is gelegen op een vlak, enigszins vochtig terrein en bestaat uit groepsgewijs gemengd 

hooghout van zomereik (hoofdboomsoort), beuk, es, tamme kastanje, esdoorn en zwarte els 

(geschatte leeftijd 1-20 jaar). Het is een weinig dicht bestand met weinig dood hout. In de onderetage 

zijn hazelaar, vlier, gewone vogelkers, kardinaalsmuts en Amerikaans krentenboompje aanwezig. In de 

kruidlaag groeien zaailingen van gewone esdoorn, noordse esdoorn, wilde lijsterbes, vlier en 

Amerikaanse vogelkers, naast stinkende gouwe, bosandoorn (aangeplant?), groot heksenkruid 

(aangeplant?), witte klaverzuring (aangeplant), bosanemoon (aangeplant), bleeksporig en 

donkersporig bosviooltje (aangeplant), wilde hyacint (aangeplant), gele dovenetel (aangeplant), 

meiklokje (aangeplant), tongvaren (aangeplant), bolletjesvaren (aangeplant), robertskruid en 

hondsdraf. 

 

Bestand 124 

 

Bestand 124 omvat een hooilandje met dominantie van gestreepte witbol, en verder kruipende 

boterbloem, veldzuring, glanshaver, pitrus en kruldistel. Hier en daar staan fruitbomen en knotwilgen 

op het terrein. Het bestand wordt gefaseerd begraasd dor schapen. In de zomer werden behalve de 

vorige soorten ook nog grote kaardenbol, grote vossenstaart en reuzenbalsemien waargenomen. De 

eenstijlige meidoorn in de houtkanten die het terrein omgeven is mogelijk van autochtone herkomst. 
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Bestand 126a 

 

Bestand 126a bestaat uit een smalle weide. De grazige vegetatie wordt gedomineerd door Engels 

raaigras. In de zomer werden in de randen van het bestand verder melganzevoet, hanepoot, grote 

brandnetel, akkermelkdistel en geelrode naaldaar aangetroffen. 

 

Bestand 126b 

 

Bestand 126b is gelegen op vlak, droog terrein, dat centraal wordt doorsneden door een 

watervoerende gracht. Bosbouwkundig bestaat het bestand uit stamsgewijs gemengd hooghout van 

zomereik (geschatte leeftijd 41-60 jaar), met ruwe berk, beuk en tamme kastanje. Het is een weinig 

dicht bestand, met slechts weinig dood hout. In de struiklaag groeien frequent wilde lijsterbes en hier 

en daar beuk, spork, hulst, tamme kastanje, Pontische rododendron en Amerikaanse vogelkers. De 

kruidlaag is voornamelijk opgebouwd uit bramen, met nu en dan brede stekelvaren, klimop, 

bosandoorn en zaailingen van beuk, wilde lijsterbes en hulst. Lokaal groeit bonte gele dovenetel. In de 

zomer werden verder valse salie, brede wespenorchis en dubbelloof aangetroffen. 

 

Bestand 127 

 

Bestand 127 bestaat uit een jonge aanplant van ruwe berk, zwarte els, hazelaar, wilde lijsterbes, 

zomereik, tamme kastanje en hulst. Bramen komen veelvuldig voor, naast hondsroos, brede 

stekelvaren en gestreepte witbol. In de zomer werden ook struikhei, pitrus, pijpenstrootje, 

ridderzuring, gewone rolklaver en veldzuring waargenomen. Er bevindt zich een kleine poel in het 

bestand, omgeven door vooral pitrus en gestreepte witbol. In de zomer werden verder kruipende 

boterbloem, dubbelloof, gele lis, waternavel en gewone veldbies aangetroffen. 

 

Bestand 128 

 

Bestand 128 omvat een hooiland met soorten als gestreepte witbol, Engels raaigras, kruipende 

boterbloem, paardenbloem, ridderzuring, rietgras en grote brandnetel. In de zomer werden verder 

perzikkruid, vogelmuur, geknikte vossenstaart, beklierde basterdwederik, timoteegras en pitrus 

waargenomen. 

 

Bestand 129 

 

Bestand 129 is gelegen op vlak, droog terrein en omvat homogeen hooghout van ruwe berk. Lokaal 

komt een groep Corsicaanse den voor. De leeftijd van de bovenetage wordt geschat op 21-40 jaar. Het 

bestand is weinig dicht en bevat weinig dood hout. In de struiklaag bevinden zich Pontische 

rododendron, wilde lijsterbes, ruwe berk en Amerikaanse vogelkers. In de kruidlaag groeien bramen, 

grote brandnetel, hulst, wilde lijsterbes en brede stekelvaren. 

 

Bestand 130 

 

Dit bestand is gelegen op vlak, droog terrein en omvat homogeen hooghout van tamme kastanje, met 

hier en daar een zomereik die tot in de bovenetage is geraakt. De leeftijd van de bovenetage wordt 

geschat op 61-80 jaar. In de struiklaag domineert tamme kastanje, maar komt ook veel Amerikaanse 
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vogelkers voor, naast wilde lijsterbes en hulst. De kruidlaag is vooral opgebouwd uit bramen, 

Amerikaanse vogelkers en brede stekelvaren. Het is een weinig dicht bestand. 

 

Bestand 131a 

 

Dit bestand bestaat uit twee loodrecht met elkaar kruisende dreven, vooral opgebouwd uit beuk van 

geschat 61-80 jaar. Hier en daar staan ook exemplaren van zomereik, tamme kastanje, ruwe berk en 

schietwilg als dreefboom tussen de beuken. 

 

Bestand 131b 

 

Deze gedegradeerde dreef bestaat uit een deel met zomereiken van zo’n 41-60 jaar oud, gevolgd door 

een enkele rij van 17 knotwilgen (Salix alba). 

 

Bestand 132 

 

Deze dreef is opgebouwd uit zomereiken met een  geschatte leeftijd van 61-80 jaar. 

 

Bestand 133 

 

Bestand 133 bestaat uit grasland in de raaigrasfase, geflankeerd door enkele knotwilgen en Italiaanse 

populieren. 

 

Bestand 134 

 

Dit is een vlak, droog bestand met een greppelsysteem dat droog staat (voorjaar 2016). Het is 

opgebouwd uit gelijkjarig hooghout dat stamsgewijs gemengd is, met een geschatte leeftijd van 21-40 

jaar. Hoofdboomsoort is tamme kastanje, begeleid door ruwe en zachte berk en Amerikaanse eik. Het 

is een gemiddeld dicht bestand met een beperkt aandeel dood hout. In de struiklaag groeien tamme 

kastanje, Amerikaanse eik, ruwe berk, hazelaar en wilde lijsterbes. In de kruidlaag kunnen zaailingen 

van tamme kastanje, hulst, Amerikaanse eik en wilde lijsterbes worden gevonden, naast 

plantensoorten zoals brede stekelvaren en gewone salomonszegel. 

 

Bestand 135 

 

Dit is een hooghoutbestand met beuk, zomereik en Amerikaanse eik in de bovenetage (stamsgewijs 

gemengd). Het terrein is droog en licht golvend. De leeftijd van de bovenetage wordt geschat op 61-

80 jaar. In de struiklaag kunnen zomereik, Amerikaanse eik, Zwarte els en wilde lijsterbes worden 

gevonden. Het is een gemiddeld dicht bestand met weinig dood hout. In de kruidlaag bevinden zich 

zaailingen van Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, tamme kastanje, zomereik, wilde lijsterbes en 

hulst. Verder groeien hier bramen en brede stekelvaren. 

 

Bestand 136 

 

Dit is een vlak, droog, groepsgewijs gemengd hooghoutbestand van grove den, met hier en daar 

zomereik, ruwe berk, beuk en fijnspar in de boomlaag. De leeftijd van de bovenetage wordt geschat 

op 21-40 jaar. Het is een gemiddeld dicht bestand, met slechts weinig dood hout. De struiklaag is 
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opgebouwd uit spork, wilde lijsterbes, hazelaar, zomereik, beuk, Amerikaanse eik en tamme kastanje. 

Zaailingen van wilde lijsterbes, spork, hulst, beuk, zomereik, tamme kastanje, Amerikaanse eik en 

Amerikaanse vogelkers zijn aanwezig in de kruidlaag, naast bramen, brede stekelvaren, bosandoorn, 

wilde kamperfoelie, gewone salomonszegel, wilgenroosje, mannetjesereprijs en hangende zegge (een 

ontsnapte tuinplant ?). 

 

Bestand 137 

 

Dit vlak, droog bestand is opgebouwd uit groepsgewijs gemengd hooghout van tamme kastanje en 

Amerikaanse eik. De leeftijd van de bovenetage wordt geschat op 41-60 jaar. Het is een dicht bestand, 

met slechts weinig dood hout. In de struiklaag domineert tamme kastanje, met ruwe berk als 

begeleidende soort. Zaailingen van zomereik en tamme kastanje zijn frequent aanwezig in de 

kruidlaag, en nu en dan ook zaailingen van Amerikaanse vogelkers. Bramen domineren de kruidlaag. 

Verder kunnen er brede stekelvaren, gewone salomonszegel en wilde kamperfoelie worden 

aangetroffen. Aan de zuidrand van het bestand ligt veel afvalmateriaal opgestapeld (betonpuin, 

takken, metalen structuren, rubberband, …). Enkele meters het bos in is een prikkeldraad aangebracht. 

 

Bestand 138 

 

Bestand 138 is gelegen op een droog, vlak terrein en bestaat uit groepsgewijs gemengd hooghout van 

ruwe berk en fijnspar, met hier en daar zomereik en beuk. De leeftijd van de bovenetage bedraagt zo’n 

21-40 jaar. Het bestand is dicht, en bevat weinig dood hout. In de struiklaag groeien wilde lijsterbes, 

tamme kastanje, ruwe berk en zomereik. Bramen domineren de kruidlaag, waarin verder zaailingen 

van wilde lijsterbes, tamme kastanje, zomereik en Amerikaanse vogelkers aanwezig zijn, alsook brede 

stekelvaren en wilde kamperfoelie. 

 

Bestand 139 

 

Ook bestand 139 is gelegen op vlak, droog terrein. Het bestand is opgebouwd uit hooghout van 

stamsgewijs gemengde beuk, zomereik en ruwe berk, met hier en daar Japanse lork, tamme kastanje 

en Amerikaanse eik. De leeftijd van de bovenetage wordt geschat op 41-60 jaar. Het is een gemiddeld 

dicht bestand met weinig dood hout. In de struiklaag zijn hazelaar, beuk, hulst, wilde lijsterbes en 

Amerikaanse eik aanwezig. In de kruidlaag groeien bramen, brede stekelvaren en zaailingen van hulst, 

zomereik, beuk en tamme kastanje. 

 

Bestand 140 

 

Bestand 140 is gelegen op een droog, vlak terrein en vormt een homogeen naaldhoutbestand, 

bestaande uit fijnspar van geschat 21-40 jaar oud. Hier en daar is ook een ruwe berk erin geslaagd tot 

de boomlaag uit te groeien. Het is een dicht bestand, met slechts weinig dood hout. In de struiklaag 

groeit hulst. Bramen domineren de kruidlaag, waar ook brede stekelvaren aanwezig is, naast zaailingen 

van hulst en zomereik. 

 

Bestand 141 

 

Bestand 141 is een vlak, grotendeels droog bestand, bestaand uit homogeen naaldhout van 

Corsicaanse den (geschatte leeftijd 41-60 jaar), met hier een daar een ruwe berk of tamme kastanje 
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die tot in de boomlaag zijn doorgedrongen. Het is een dicht bestand, zonder veel dood hout. In de 

struiklaag zijn tamme kastanje, ruwe berk en Amerikaans krentenboompje aanwezig. De kruidlaag 

wordt gedomineerd door bramen, maar verder groeien daarin brede stekelvaren, wilde kamperfoelie 

en zaailingen van tamme kastanje en Amerikaanse vogelkers. Lokaal is riet aanwezig. 

 

Bestand 142 

 

Dit bestand ligt op droog, vlak terrein en bestaat uit homogeen hooghout van tamme kastanje, met zo 

nu en dan een zomereik of ruwe berk die tot in de boomlaag zijn uitgegroeid. Het is een zeer dicht 

bestand met weinig dood hout. De leefgtijd van de bovenetage wordt geschat op 21-40 jaar. Tamme 

kastanje domineert de struiklaag. Zaailingen van tamme kastanje zijn ook massaal aanwezig in de 

kruidlaag, naast sporadische zaailingen van ruwe berk en hulst. Verder zijn bramen lokaal dominant 

aanwezig in de kruidlaag, en nu en dan wilde kamperfoelie. 

 

Bestand 143 

 

Ook bestand 143 is gelegen op droog, vlak terrein. Het is een homogeen hooghoutbestand van 

Corsicaanse den (geschatte leeftijd 21-40 jaar). Tamme kastanjes zijn frequent tot de nevenetage 

uitgegroeid, naast enkele ruwe berken. Het bestand is tamelijk open, en bevat weinig dood hout. In de 

struiklaag is veel tamme kastanje aanwezig, naast ruwe berk en wilde lijsterbes. De kruidlaag is 

opgebouwd uit bramen, met veel brede stekelvaren en zaailingen van tamme kastanje en wilde 

kamperfoelie. Aan de noordkant van het bestand is een put gegraven, waarin maaiafval is 

gedeponeerd. 

 

Bestand 144 

 

Bestand 144 is langsheen de Moubeek gelegen op redelijk vlak, maar vochtig terrein. Het is een 

bestand van Canadapopulier met een geschatte leeftijd van 61-80 jaar. Het is een redelijk open 

bestand, met nu en dan zomereik in de nevenetage. Vlier is abundant aanwezig in de struiklaag.  In de 

kruidlaag domineren ruigte-indicatoren zoals grote brandnetel, kleefkruid en bramen. Ook riet en 

klimop zijn hier aanwezig. Er is weinig dood hout aanwezig. 

 

Bestand 147 

 

Dit bestand is gelegen op vlak en droog terrein. Het bestaat uit homogeen hooghout van fijnspar, met 

een geschatte leeftijd van 41-60 jaar. Nu en dan is een zomereik uitgegroeid tot in de boomlaag. Het 

is een gemiddeld dicht bestand met weinig dood hout. In de struiklaag zijn beperkt hulst en tamme 

kastanje aanwezig. De kruidlaag is beperkt, met zaailingen van gewone esdoorn, zomereik, hulst, 

eenstijlige meidoorn, wilde lijsterbes en Amerikaanse vogelkers, en verder soorten als bramen, 

gewone salomonszegel, brede stekelvaren en vogelmuur. 

 

Bestand 148 

 

Bestand 148 ligt op vlak, droog terrein en is opgebouwd uit homogeen hooghout van tamme kastanje, 

met een geschatte leeftijd van 41-60 jaar. Hier en daar staat ook ruwe berk in de boomlaag. Het is een 

zeer dicht bestand, met een beperkte struiklaag, vooral opgebouwd uit tamme kastanje, hulst, wilde 

lijsterbes en Amerikaanse vogelkers. Dood hout is slechts beperkt aanwezig. De kruidlaag wordt 
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gedomineerd door bramen, met verder zaailingen van tamme kastanje en hulst, en soorten als brede 

stekelvaren en wilde kamperfoelie. Ook werd hengel aangetroffen op de oostrand van het bestand. 

 

Bestand 149 

 

Bestand 149 is een gemiddeld dicht bestand, gelegen op vlak en droog terrein. Het bestaat uit 

stamsgewijs gemengd hooghout van zomereik, beuk en hier en daar ruwe berk. De leeftijd van de 

bovenetage wordt geschat op 61-80 jaar. In de struiklaag bevinden zich hazelaar, beuk, wilde lijsterbes 

en winterlinde. De kruidlaag wordt gedomineerd door bramen, met hier en daar brede stekelvaren. 

Dood hout is slechts weinig aanwezig. 

 

Bestand 200 

 

Dit bestand is gelegen op een vlak, droog terrein. Het is opgebouwd uit groepsgewijs gemengd 

hooghout van zomereik, beuk, tamme kastanje, winterlinde, moeraseik, gewone esdoorn, plataan en 

paardenkastanje. Het terrein heeft een eerder artificiële opdeling die samenhangt met de recreatieve 

functie, met open zones, verharde of halfverharde paden en constructies. De leeftijd van de oudste 

bomen wordt op 21-40 jaar geschat. In de struiklaag worden soorten zoals wilde lijsterbes, hazelaar, 

vlier, rode kornoelje en sneeuwbes teruggevonden. In de bosgedeeltes is de kruidlaag opgebouwd uit 

brede stekelvaren, robertskruid, grote brandnetel, bramen en zaailingen van zomereik, 

paardenkastanje, gewone esdoorn, wilde lijsterbes, tamme kastanje, es, Spaanse aak, vlier en 

Amerikaanse vogelkers. In de open zones groeien plantensoorten als gestreepte witbol, ruw 

beemdgras, glanshaver, kleefkruid, stinkende gouwe, kropaar, grote brandnetel, kruipende 

boterbloem, ridderzuring, beklierde basterdwederik, gekroesde melkdistel en lijsterbesspirea. In de 

zomer werden verder speerdistel, jacobskruiskruid, harig wilgenroosje, klein streepzaad, zevenblad en 

wilgenroosje waargenomen. 

 

Bestand 201 

 

Ook dit bestand is gesitueerd op een vlak, min of meer droog terrein. Er worden 4 deelbestanden 

onderscheiden: 201a bestaan uit hooghout van moeraseik (geschatte leeftijd 21-40 jaar). In de 

struiklaag komen frequent vlier en lijsterbes voor, en nu en dan hazelaar en Amerikaans 

krentenboompje. In de kruidlaag kunnen occasioneel plantensoorten worden aangetroffen als grote 

brandnetel, bramen, Oosterse karmozijnbes, gestreepte witbol en knopig helmkruid, naast zaailingen 

van tamme kastanje en hulst. Meer frequent komen zaailingen van Amerikaanse eik, vlier en lijsterbes 

voor.  

 

Deelbestand 201b omvat groepsgewijs gemengd hooghout van gewone esdoorn, zomereik, 

winterlinde, Spaanse aak, beuk, boskers, zwarte notelaar, plataan, es en zomerlinde (geschatte leeftijd 

21-40 jaar). In de struiklaag zijn hazelaar, vlier, haagbeuk, brem, zomereik, kardinaalsmuts, sneeuwbes 

en vogelkers aanwezig. De kruidlaag omvat soorten als grote brandnetel, gestreepte witbol, witte 

dovenetel, kruipende boterbloem, glanshaver, zachte ooievaarsbek, haagwinde, kleefkruid, stinkende 

gouwe, akkerkool, ridderzuring, bramen, zevenblad, akkermelkdistel, gewone melkdistel, gekroesde 

melkdistel en vogelmuur. Zaailingen van gewone esdoorn, zomereik, Amerikaanse vogelkers, tamme 

kastanje, Spaanse aak, vlier en lijsterbes zijn ook aanwezig, vaak lokaal abundant.  
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Het derde deelbestand 201c omvat een vijver met oeverzone. De vijver wordt gebruikt als blusvijver 

door de brandweer. Het water is momenteel (zomer 2016) zeer troebel. Op de oever staan frequent 

schietwilgen, en nu en dan boswilg en zomereik. Verder is sleedoorn locaal abundant. Rimpelroos is 

ook frequent aanwezig. In de kruidige vegetatie zijn soorten aanwezig als gewone melkdistel, grote 

brandnetel, braam, gestreepte witbol, kleefkruid, akkerdistel, kruipende boterbloem, zachte 

ooievaarsbek, valse kamille, schijfkamille, en aan de waterkant gele lis, riet, grote kattenstaart, grote 

wederik, zevenblad, moerasvergeet-mij-nietje, glanshaver, pitrus, mattenbies en harig wilgenroosje. 

In de vijver is een cultivar van waterlelie aanwezig. In de zomer werden verder in de oeverzone 

wolfspoot, oeverzegge, kruipganzerik, fioringras, ridderzuring, akkermelkdistel en klein streepzaad, 

waargenomen. 

 

Naast de vijver is er een ruige grazige zone die deelbestand 201d vormt. Soorten als grote brandnetel, 

akkerdistel, gestreepte witbol, kleine klaproos, kleine klaver, witte klaver, herik, valse kamille, 

ridderzuring, Engels raaigras, akkerkool, smalle wikke, gewone rolklaver, bijvoet, smalle weegbree, 

bramen, smeerwortel, scherpe boterbloem en gekroesde melkdistel. In de zomer werden verder nog 

varkensgeras, hanepoot, gewone ereprijs, perzikkruid, beklierde basterwederik, speerdistel, klein 

streepzaad, Canadese fijnstraal, uitstaande melde, haagwinde, zwarte nachtschade, geelrode 

naaldaar, peen, duizendblad, wolfspoot, kruipende boterbloem en gele lis aangetroffen. 

 

Bestand 202 

 

Dit bestand is gelegen op droog, vlak terrein. Het bestaat uit stamsgewijs gemengd hooghout van 

gewone es, zwarte els, ruwe berk, zomereik, Amerikaanse eik, Noordse esdoorn en tamme kastanje. 

De geschatte leeftijd van de bovenetage bedraagt 21-40 jaar. In de struiklaag domineert hazelaar, met 

daarnaast vrij veel vlier en voor de rest gewone esdoorn, beuk, hulst, Amerikaanse eik en 

peterselievlier. In de kruidlaag groeien klimop, brede stekelvaren en zaailingen van Spaanse aak, hulst, 

Noordse esdoorn, tamme kastanje, zoete kers en gewone esdoorn. 

 

Bestand 203 

 

Bestand 203 is gelegen op een vlak, tamelijk droog terrein, dat wel door een brede watervoerende 

gracht wordt doorsneden. Het is opgebouwd uit stamsgewijs gemengd hooghout van beuk, tamme 

kastanje, witte paardenkastanje, zomereik, gewone esdoorn en Amerikaanse eik. De leeftijd van de 

bovenetage wordt geschat op 41-60 jaar. Het is een gemiddeld dicht bestand, met vrij veel dood hout. 

In de struiklaag groeien beuk, vlier, hazelaar, tamme kastanje en gewone esdoorn. De kruidlaag bestaat 

uit klimop, bramen en zaailingen van vlier, tamme kastanje, zomereik, eenstijlige meidoorn en Spaanse 

aak. Lokaal wordt tuinafval gedeponeerd. 

 

Bestand 50 

 

Dit bestand bestaat uit homogeen hooghout van beuk met een geschatte leeftijd van 61-80 jaar. Het 

is gelegen op een droog en vlak terrein. Er is wel een (droogstaand) grachtensysteem aanwezig. Het is 

een gemiddeld dicht bestand. Dood hout is niet veel aanwezig. De struiklaag is opgebouwd uit 

Amerikaanse vogelkers, wilde lijsterbes, beuk, zomereik, hulst, ruwe berk en ratelpopulier. Bramen 

domineren de kruidlaag. Daarnaast groeien er brede stekelvaren, wilde kamperfoelie, pijpenstrootje 

en pitrus. 
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Bestand 205 

 

Op het pad dat bestanden 50 en 51a scheidt wordt een rijke flora aangetroffen met soorten als groot 

heksenkruid, bosgierstgras, fioringras, bramen, adelaarsvaren, robertskruid, bleeksporig bosviooltje, 

grote brandnetel, bosanemoon, kleefkruid, kruipende boterbloem, knopig helmkruid, bosandoorn, 

look-zonder-look, bleke basterdwederik en ridderzuring. 

 

Bestand 206 

 

Dit pad wordt omgeven door een rij Canadapopulier aan de zuidkant (geschatte leeftijd 41-60 jaar) en 

een rij gewone es (met één zomereik) (leeftijd 1-20 jaar) aan de noordkant. Tussen de essen staat vlier. 

Op het pad en in de bermen groeien soorten zoals Engels raaigras, ruw beemdgras, fioringras, 

kruipende boterbloem, grote brandnetel, ridderzuring, look-zonder-look, kropaar, kleefkruid, 

fluitenkruid, akkerkool, glanshaver en gestreepte witbol. In de zomer werd ook nog waterpeper 

waargenomen. 

 

Bestand 51a 

 

Dit bestand is gelegen op een vlak, tamelijk droog terrein, met een stelsel rabatten. Het bestaat uit 

homogeen hooghout van beuk (geschatte leeftijd 81-100 jaar). Het is een gemiddeld dicht bestand, 

met weinig dood hout. In de struiklaag bevinden zich Amerikaanse vogelkers, hulst, zwarte els, 

hazelaar, vlier en wilde lijsterbes. Bramen en adelaarsvaren wisselen elkaar af als dominerende 

soorten van de kruidlaag. Verder groeien hier wilde kamperfoelie, klimop, brede stekelvaren, 

bosgierstgras, bosanemoon, gewone salomonszegel en witte klaverzuring. De voorjaarsbloeiers zoals 

bosanemoon zijn vooral te vinden langs de Moubeek. 

 

Bestand 51b 

 

Bestand 51b ligt op een licht hellend vochtig terrein, waar rabatten aanwezig zijn. Het is opgebouwd 

uit stamsgewijs gemengd hooghout van zomereik en beuk (geschatte leeftijd 61-80 jaar). Het is een 

weinig dicht bestand, met weinig dood hout. In de struiklaag domineert hazelaar, met voor de rest 

soorten als hulst, Amerikaanse eik en Amerikaans krentenboompje. Bramen domineren de kruidlaag, 

maar er komen ook zaailingen voor van zomereik, en langs de Moubeek bosanemoon. 

 

Bestand 52 

 

Bestand 52 is gelegen op een vlak, droog terrein, waar een rabattenstelsel aanwezig is. Het bestaat uit 

stamsgewijs gemengd hooghout van zomereik, Japanse lork en Amerikaanse eik. De leeftijd van de 

bovenetage wordt geschat op 61-80 jaar. Het is een gemiddeld dicht bestand met weinig dood hout. 

In de nevenetage zijn haagbeuk en gewone esdoorn aanwezig. In de struiklaag groeien hazelaar, 

gewone esdoorn, Amerikaanse eik, wilde lijsterbes, hulst en haagbeuk. De kruidlaag wordt volledig 

gedomineerd door bramen, waarin zich ook brede stekelvaren, klimop en zaailingen van zomereik 

bevinden. 
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Bestand 53b 

 

Bestand 53b is gelegen op vlak, droog terrein, waar een greppelsysteem aanwezig is. Het bestaat uit 

stamsgewijs gemengd hooghout van beuk en zomereik, met een geschatte leeftijd van 61-80 jaar. Het 

is een weinig dicht bestand met weinig dood hout. In de struiklaag groeien wilde lijsterbes, hazelaar, 

hulst, beuk en Amerikaanse vogelkers. De kruidlaag bevat bramen, wilde kamperfoelie, pitrus en 

zaailingen van Amerikaanse vogelkers, zomereik en wilde lijsterbes. 

 

Bestand 53a 

 

Dit bestand is gelegen op een tamelijk droog vlak terrein, met een greppelsysteem. Het omvat 

homogeen hooghout van beuk (geschatte leeftijd 61-80 jaar), met af en toe een zomereik die ook tot 

de boomlaag is uitgegroeid. Het is een gemiddeld dicht bestand, met weinig dood hout. De struiklaag 

is opgebouwd uit hazelaar, beuk, ruwe berk, wilde lijsterbes en hulst. Lokaal domineren bramen de 

kruidlaag, maar ook soorten zoals wilde kamperfoelie, pijpenstrootje, struikhei, bosanemoon, 

gestreepte witbol, pitrus en zaailingen van wilde lijsterbes en zomereik komen voor. De kruidlaag 

wordt afgewisseld met plekken gedomineerd door mossen. In de zomer werd daar grijs kronkelsteeltje 

aangetroffen. 

 

Bestand 212 

 

Dit betreft enkele akkerpercelen op vlak en tamelijk droog terrein. In het voorjaar van 2016 was dit 

terrein ingezaaid met mais. 

 

Bestand 300 

 

Dit is een smal, langgerekt bestand met centraal gelegen de Vliegende Paardbeek. Het bestand helt 

licht af in de richting van deze beek. In de bovenetage staat Canadapopulier, waarvan de leeftijd 

geschat wordt op 41-60 jaar. In de nevenetage staan zwarte els, tamme kastanje, ruwe en zachte berk, 

zomereik, tamme kastanje, Amerikaanse eik, schietwilg en boswilg. Het is een weinig dicht bestand, 

met weinig dood hout. In de struiklaag bevinden zich hulst, vlier, wilde lijsterbes, Gelderse roos, tamme 

kastanje, Pontische rododendron, schietwilg en boswilg. In de kruidlaag domineren grote brandnetel 

en kleefkruid in de vochtige centrale zone en bramen in de aanliggende, meer droge zones. In deze 

laatste zone groeien ook vingerhoedskruid, wilde kamperfoelie en brede stekelvaren. Stinkende 

gouwe, zevenblad, kruipende boterbloem, ridderzuring, hondsdraf en vogelmuur komen verpreid over 

het bestand voor. Langs de beek komt ook speenkruid voor, terwijl gewone salomonszegel in de meer 

droge zones aanwezig is. Reuzenbalsemien is ook aanwezig. 

 

Bestand 301 

 

Bestand 301 bevindt zich op een vlak en droog terrein, en bestaat uit gelijkjarig hooghout van 

verschillende loofhoutsoorten (zomereik, winterlinde, zoete kers, zwarte els) die groepsgewijs 

gemengd zijn en in 1998 werden aangeplant. Hier en daar bevinden zich ruwe berk en gewone esdoorn 

in de boomlaag. Op de zuidrand van het bestand staat een rij Italiaanse populier. In de struiklaag zijn 

eenstijlige meidoorn, hazelaar, vlier, winterlinde, gewone esdoorn en laurierkers aanwezig. Zaailingen 

van winterlinde, zomereik en gewone esdoorn zijn beperkt aanwezig. Het bestand is dicht en bevat 

weinig dood hout. Soorten van de kruidlaag wijzen op een grote mate van verruiging: grote brandnetel 
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en bramen domineren lokaal. Daarnaast komen soorten als kleefkruid, scherpe boterbloem, geel 

nagelkruid, gestreepte witbol en paardenbloem voor. Twee waargenomen exoten zijn 

rotsooievaarsbek en schijnaardbei. Deze laatste vormt lokaal een uitgebreid tapijt waar niets anders 

groeit. De Maagdeveldbeek stroomt centraal door het bestand. Over heel het terrein verspreid bevindt 

zich veel plastic afval. Ook werd een verwaarloosde tractor achtergelaten. 

 

Bestand 302 

 

Dit bestand wordt gebruikt als speelzone, met daarop gerichte uitrusting (speeltuigen, 

picknickplekken, toiletten, inkom). Het is opgebouwd uit gelijkjarig hooghout van beuk, zomereik, en 

in beperkte mate ruwe berk en zoete kers. De leeftijd van de bovenetage wordt geschat op 61-80 jaar. 

In de nevenetage bevinden zich wilde lijsterbes en haagbeuk. Het is een gemiddeld dicht bestand, met 

een zekere hoeveelheid dood hout (0,2-1 m²/ha). In de struiklaag kunnen hazelaar, schietwilg, zoete 

kers, vlier, gewone esdoorn, beuk, Spaanse aak, hulst, brem en sneeuwbes worden aangetroffen. In 

de kruidlaag staan soorten zoals grote brandnetel, bramen, kruipende boterbloem, geel nagelkruid, 

robertskruid, wilde kamperfoelie, stinkende gouwe en brede stekelvaren. Het bestand is sterk 

geaccidenteerd, met veel erosieverschijnselen ten gevolge van het gebruik als speelzone 

(mountainbikeroute). Centraal stroomt de Koebeek doorheen het bestand. Een naamloze beek mondt 

er in uit. 

 

 

2.3. Overzicht bestandsbeschrijving  
 

2.3.1. Bestandskenmerken 
 

In bijlage 3 wordt een overzichtstabel gegeven van de bestanden met aanduiding van hun oppervlakte, 

de hoofdboomsoort(en), de leeftijdsklasse van de bovenetage, het bestandstype en de bedrijfsvorm. 

Zie ook kaart 18: hoofdboomsoort. 

 

 

2.3.2. Bestandstypen 
 

Voor de beschrijving van het bestandstype wordt volgens het grondvlak een onderscheid gemaakt 
tussen: 
 

 loofhout: < 20 % bijmenging van naaldhout 

 gemengd loofhout: bijmenging naaldhout tussen 20 en 50 % 

 gemengd naaldhout: bijmenging loofhout tussen 20 en 50 % 

 naaldhout: < 20 % bijmenging loofhout 
 

Het overgrote deel van het opgenomen bos bestaat uit loofhout (81 %). Daarnaast is er nog een deel 

naaldhout (17 %), en hier en daar gemengd loofhout (2 %). 
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Tabel 2.2 en grafiek 2.1: Oppervlakteverdeling van de verschillende bosbestandtypen 

 
bestandstype oppervlakte (ha) oppervlakte (%) 

LH 63,40 80,99 % 

NH 13,15 16,80 % 

gemengd LH 1,73 2,21 % 

gemengd NH - - 

totaal 78,28 100 % 

 

 
 

 

2.3.3. Inheems versus uitheems 
 

Voor de bepaling van het inheems of uitheems zijn van een bestand wordt gekeken naar de 

bovenetage. Als inheems worden bestanden beschouwd waarvan de bovenetage voor minstens 90 % 

is opgebouwd uit inheemse boomsoorten. Grove den wordt als inheems beschouwd. Bij uitheemse 

bestanden is de bovenetage voor minstens 90 % opgebouwd uit uitheemse boomsoorten. Hierbij 

wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten die van uitheemse komaf zijn maar reeds lang zijn 

ingeburgerd in Vlaanderen (in casu tamme kastanje), de zogenaamde archaeofyten, en soorten die 

niet als ingeburgerd beschouwd worden (neofyten). Bestanden waarin inheemse of uitheemse soorten 

niet dermate domineren worden als “gemengd” aangegeven. 

 

In het beheerplangebied is drie kwart van de bestanden te beschouwen als inheems. 

 

Tabel 2.3 en grafiek 2.2: Oppervlakteverdeling van de verschillende bosbestandtypen 

 
bestandstype oppervlakte (ha) oppervlakte (%) 

inheems 59,78 75,72 % 

gemengd 4,78 6,06 % 

uitheems –archaeofyten 7,58 9,61 % 

uitheems - neofyten 6,80 8,61 % 

totaal 78,94 100 % 

 

Bestandstype

LH NH gemengd LH
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2.3.4. Leeftijd  
 

De bespreking van de leeftijdsverdeling is gebaseerd op de leeftijd van de bomen in de bovenetage. 

Voor een deel van de bosbestanden is het plantjaar gekend, voor de andere bestanden werd de leeftijd 

geschat. Er werd gebruik gemaakt van leeftijdsklassen waarbij elke klasse een periode van 20 jaar 

omspant. 

 

De leeftijdsverdeling is tamelijk evenredig verdeeld, met telkens bijna 30 % van het bos met een 

geschatte leeftijd van 41-60 en 61-80 jaar. Ongeveer 20 % van het bos is ouder dan 80 jaar, en 23 % is 

jonger dan 40 jaar. 

 

Tabel 2.4 en grafiek 2.3: Leeftijdsverdeling 

 
leeftijdsklasse oppervlakte (ha) oppervlakte (%) 

1-20 6,34 8,29 % 

21-40 11,84 15,49 % 

41-60 21,63 28,29 % 

61-80 20,76 27,16 % 

81-100 1,55 2,03 % 

101-120 14,33 18,74 % 

totaal 76,45 100 % 

 

inheems - uitheems

inheems gemengd uitheems –archaeofyten uitheems - neofyten
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2.3.5. Bestandsgrondvlak 
 

Het grondvlak werd opgemeten volgens de methode van Bitterlich. Daarbij werden volgende 
grenswaarden gehanteerd om de dichtheid van de bestanden te typeren: 
 

- Grondvlak < 20 m²/ha: weinig dicht bestand 

- 20 m²/ha < Grondvlak < 30 m²/ha: gemiddeld dicht bestand 

- 30 m²/ha < Grondvlak < 40 m²/ha 

- Grondvlak > 40 m²/ha 

 
Volgens onderstaande taartdiagram is bijna de helft van de bestandsoppervlakte weinig dicht, met een 

grondvlak < 20. Nog eens bijna zoveel betreft gemiddeld dichte bestanden met een grondvlak tussen 

20 en 30. Slechts weinig bestanden zijn dicht of zeer dicht.  

 

Tabel 2.5 en grafiek 2.4: Graad van kroonsluiting  

 
Grondvlak (m²/ha) oppervlakte (ha) oppervlakte (%) 

G<20  34,72 46,34 % 

20<G<30 33,07 44,13 % 

30<G<40 6,07 8,10 % 

G>40 1,07 1,43 % 

totaal 74,93 100 % 

 

Leeftijdsverdeling

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120
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2.3.6. Bedrijfsvorm 
 

Wat betreft de bedrijfsvorm wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

 hooghout: bedrijfsvorm waarin de bomen als hoogstammen opgroeien 

 hakhout: bedrijfsvorm waarin de bomen door het regelmatig kappen (om de 5 tot 20 jaar) 
als struiken opschieten. Hakhout dat sinds meer dan 20 jaar niet meer is gekapt, wordt 
beschouwd als hooghout. 

 middelhout: bestaat uit de combinatie van hooghout en hakhout.  
 

Hooghout, waarbij de bomen als hoogstammen groeien, is de enige bedrijfsvorm die wordt toegepast 

in de bosbestanden.  

 

Tabel 2.6: Bedrijfsvorm 

 
bedrijfsvorm oppervlakte (ha) oppervlakte (%) 

hooghout 97,35 100 % 

middelhout - - 

hakhout - - 

totaal 97,35 100 % 

 

 

2.3.7. Mengingsvorm 
 

De mengingsvorm volgt uit de ruimtelijke positie van de bomen en/of boomgroepen die t.o.v. elkaar 

verschillen in boomsoort. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

 

 stamsgewijs: verschillende boomsoorten over oppervlaktes ≤ 0,5 are, 
 groepsgewijs: verschillende boomsoorten over oppervlaktes > 0,5 are en ≤ 50 are, 
 homogeen: het bestand bestaat uit één enkele boomsoort. 

 

Ongeveer een kwart van de bestanden is homogeen opgebouwd, waarbij er slechts één boomsoort in 

de bovenetage aanwezig is. Gemengde bestanden zijn in de meerderheid, waarbij in een 62 % van de 

Grondvlak

G<20 20<G<30 30<G<40 G>40
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bestanden de boomsoorten stamsgewijs gemengd zijn, en in 14 % van de bestanden de verschillende 

boomsoorten in groepjes staan. 

 

Tabel 2.7 en grafiek 2.5: Aandeel van de verschillende mengingsvormen 

 
mengingsvorm oppervlakte (ha) oppervlakte (%) 

homogeen 19,43 24,82 % 

stamsgewijs 48,16 61,53 % 

groepsgewijs 10,68 13,65 % 

totaal 78,27 100 % 

 

 
 

 

2.3.8. Hoofdboomsoorten 
 

In  de onderstaande tabel en grafiek worden de verhoudingen van de verschillende hoofdboomsoorten 

weergegeven. Beuk en zomereik nemen samen bijna 2/3 van de oppervlakte in, gevolgd door tamme 

kastanje (11 %) en grove den (9 %). 

 

Tabel 2.8 en grafiek 2.6: Aandeel van de hoofdboomsoorten in de boomlaag.  

 
hoofdboomsoort oppervlakte (ha) oppervlakte (%) 

beuk 27,85 35,58% 

zomereik 23,55 30,09% 

tamme kastanje 8,78 11,21% 

Grove den 7,06 9,02% 

ruwe berk 2,87 3,67% 

lork 2,75 3,51% 

fijnspar 1,84 2,35% 

Corsicaanse den 1,5 1,92% 

Canadapopulier 1,16 1,48% 

es 0,91 1,16% 

totaal 78,27 100 % 

 

Mengingsvorm

homogeen stamsgewijs groepsgewijs
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De uitheemse en andere gebiedsvreemde soorten zijn in cursief aangeduid 

 

 
 

 

2.4. Kasteelpark 
 

2.4.1. Vlak-, lijn- en puntvormige eenheden 
 

In het provinciedomein worden de volgende vlak-, lijn-, en puntvormige eenheden onderscheiden: 

 

Tabel  2.9: Vlakvormige elementen 
 

Hoofdboomsoorten

beuk zomereik tamme kastanje Grove den

ruwe berk lork fijnspar Corsicaanse den

Canadapopulier es

Code Naam Zones 

1. Bos 
Vl1/1  Vl1/2  Vl1/3  Vl1/3a  Vl1/4  Vl1/5  Vl1/6  Vl1/7  Vl1/7a  Vl1/8  
Vl1/9  Vl1/10  Vl1/11  Vl1/12  Vl1/13  Vl1/14  Vl1/15 Vl1/15a  
Vl1/16 

2. Weilanden Vl2/1  Vl2/2  Vl2/3  Vl2/4 

3. Gazon 
Vl3/1  Vl3/2  Vl3/3  Vl3/4  Vl3/5  Vl3/6  Vl3/7  Vl3/8  Vl3/9  Vl3/10  
Vl3/11 

4. Vijver Vl4/1  Vl4/2  Vl4/3  Vl4/4  Vl4/5  Vl4/6  Vl4/7  Vl4/8 

5. Gebouwen Vl5/1  Vl5/2  Vl5/3  Vl5/4  Vl5/5  Vl5/6  Vl5/7  Vl5/8 

6. Koetshuis Vl6/1 

7. Boomgaard Vl7/1 

8. Boerderij Vl8/1 

9. Orangerie Vl9/1  Vl9/2 

10. Parking Vl10/1 
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Figuur 2.1: Vlakvormige elementen 
 
Tabel  2.10: Lijnvormige elementen 
 

Code Naam Zones 

11. Verharde weg (KWS) L11/1  L11/2  L11/3  L11/4  L11/5  L11/6  L11/7  L11/8 

12. Halfverhard pad (dolomiet) oud L12/1  L12/2  L12/3  L12/4  L12/5  L12/6  L12/7 

13. Halfverhard pad (dolomiet) nieuw L13/1 

14. Onverhard pad L14/1  L14/2  L14/3  L14/4 

15. Geschoren hagen 

L15/1  L15/2  L15/3  L15/4  L15/5  L15/6  L15/7  L15/8  

L15/9  L15/10  L15/11  L15/12  L15/13  L15/14  L15/15  

L15/16  L15/17  L15/18 

16. Oever waterpartijen L16/1  L16/2  L16/3  L16/4  L16/5  L16/6  L16/7  L16/8 

17. Grachten L17/1  L17/2 

18. Muur L18/1  L18/2 

19. Dreef L19/1 

20. Afsluiting L20/1  L20/2  L20/3  L20/4  L20/5  L20/6  L20/7 
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Figuur 2.2: Lijnvormige elementen Kasteeldomein de Maere 
 
Tabel  2.11: Puntvormige elementen 

Code Naam Zones 

21. Plantvakken P21/1  P21/2  P21/3  P21/4  P21/5  P21/6 

22. Constructies 
P22/1  P22/2  P22/3  P22/4  P22/5  P22/6  P22/7  P22/8  P22/9  P22/10  

P22/11  P22/12 

23. Clumps 
P23/1  P23/2  P23/3  P23/4  P23/5  P23/6  P23/7  P23/8  P23/9  P23/10  

P23/11 

24. Solitaire bomen P24/1  P24/2  P24/3  P24/4  P24/5  P24/6  P24/7 

25. Ijskelder P25/1 

26. Eiland P26/1 
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Figuur 2.3: Puntvormige elementen Kasteeldomein de Maere 
 

Er werd ook een inventaris gemaakt van de bomen in het kasteelpark (zie bijlage 7). 

 

 

2.4.2. Waardebepaling kasteelpark Domein de Maere 
 

Wat is waardevol wat vormt een knelpunt en wat is potentieel te ontwikkelen? 

De waardebepaling gebeurt aan de hand van de volgende zones (kaart vlakvormige elementen): 

 

Zone nr. Beschrijving van de zone Overeenkomend 
bestand 

Vl10/1 Parkeerplaats langs de Zeeweg 16t 
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Zone nr. Beschrijving van de zone Overeenkomend 
bestand 

 
WAARDEVOL: 

- Goede parkeergelegenheid 

- Groene parkeerplaats 

KNELPUNTEN: 

- Soms plaats tekort bij piekmomenten 

- Abrupt ingeplant in het kasteeldomein (berm) 

- Nieuwe toegangsweg loopt via deze parkeerplaats 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- Betere integratie in het park 

Vl7/1 Parkeerplaats in het park 

 
WAARDEVOL: 

- Groene parkeerplaats 

KNELPUNTEN: 

- Werd ontwikkeld voor de functie hotel in de remises. 

- Kent geen functie meer, nu gebruikt als stockageruimte 

- soms oneigenlijk gebruik van de parkeerplaats 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- Zone parkeerplaats te schrappen en om te zetten naar een boomgaard  

met speeltuin 

20t 
 

Vl3/1 Gazon/weide achter domeinparkeerplaats 16x 
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Zone nr. Beschrijving van de zone Overeenkomend 
bestand 

 
WAARDEVOL: 

- Open ruimte 

KNELPUNTEN: 

- nat 

- gewoon gazon, wordt niet echt gebruikt 

- Slechte integratie tussen deze zone en de parkeerplaats 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- Zone verbeteren, betere afstemming tussen parkeerplaats en deze zone 

- Het gazon kan hier en daar omgezet worden naar hooiland 

Vl1/3a Parkbos 

 
WAARDEVOL: 

- Rododendronmassieven 

- Oude bomen 

- Zicht op het eilandje en boothuis 

KNELPUNTEN: 

- Zichten groeien dicht 

- Rododendrons spreiden zich over het gehele stuk uit 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- Zichten opnieuw openmaken rododendrons binnen de perken houden. 

- Nieuwe hoogstambomen aanplanten. 

15b (deel) 

Vl1/1 

Vl1/3 

Bos 14a 
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Zone nr. Beschrijving van de zone Overeenkomend 
bestand 

 

 
WAARDEVOL: 

- bos 

KNELPUNTEN: 

- veel opslag van esdoorn 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- Zone voor bos, verder zo te ontwikkelen, streven naar oude bomen 

-              Zone aanplanten met Ilex aquifolium om zicht Zeeweg te verbeteren. 

Vl1/2 

Vl1/5 

Vl5/2 

Bos + boothuis 

 
WAARDEVOL: 

- hoger gelegen uitzichtpunt op vijver en kasteel 

- Oude bomen 

- boothuis 

KNELPUNTEN: 

- bodemverdichting rond uitzichtpunt 

- Verwaarloosde omgeving van het boothuis 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- nieuwe aanleg rond het boothuis 

- Uitzichtspunt herinrichten zodanig dat bodemverdichting geen kans krijgt 

15a 

Vl4/1 

 

Centrale vijver 15w 
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Zone nr. Beschrijving van de zone Overeenkomend 
bestand 

 
WAARDEVOL: 

- Grote vijver 

- Open ruimte 

- Waterbiotoop 

- Eilandje 

KNELPUNTEN: 

- vijver is aan het verlanden – grote slibophoping 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- Ontslibben van de vijver 

Vl1/6 Bos 

 
WAARDEVOL: 

- bos 

KNELPUNTEN: 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- visie rond de rododendrons 

17a 

Vl1/10 Herte park - grasland 18b 
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Zone nr. Beschrijving van de zone Overeenkomend 
bestand 

 
WAARDEVOL: 

-  grasland met clump 

- Relatief vochtig 

KNELPUNTEN: 

- Niet echt soortenrijk 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- Een bloemrijk hooiland + versterken clump 

Vl1/7 

Vl1/7a 

Vl1/8 

Vl1/9 

Bos 

 
WAARDEVOL: 

- Vl1/7 schuif voor het regelen van het waterniveau. 

KNELPUNTEN: 

- exoten (prachtframboos) te verwijderen, verbraming 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- Bos 

17b, 17c, 18a 

Vl4/5 

Vl4/4 

Waterloop – toevoer vijver 17w, 18w 
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Zone nr. Beschrijving van de zone Overeenkomend 
bestand 

 
WAARDEVOL: 

- Water als ecosysteem in het bos 

KNELPUNTEN: 

- Waterloop vol met slib 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- Waterloop in het bos 

Vl 3/2 

 

Gazon met clumps 

 
WAARDEVOL: 

- Gazon  

- Clumps met oude bomen 

KNELPUNTEN: 

- betreding onder de clumps = verdichting bodem 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- / 

15x (deel) 

Vl2/3 Moerassige zone 15x (deel) 
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Zone nr. Beschrijving van de zone Overeenkomend 
bestand 

 
WAARDEVOL: 

- Waardevolle moerasvegetatie 

KNELPUNTEN: 

- Niet goed geïntegreerd 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- Betere integratie in het park 

Vl3/4 

Vl3/5 

Vl3/6 

Vl3/7 

Gazon 

 
WAARDEVOL: 

- Groene ruimte rond het kasteel 

KNELPUNTEN: 

- haagjes + aanhorigheden gebouwen zorgen soms voor een slordige indruk 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- Opkuisen alle aanhorigheden oplossing vinden voor haagjes. 

25x, 26t, 27x, 28x 

Vl1/15 

Vl1/15a 

Vl1/14 

Bos 

 
WAARDEVOL: 

- Vleermuiskelder 

- Oude bomen 

KNELPUNTEN: 

28a, 28b 
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Zone nr. Beschrijving van de zone Overeenkomend 
bestand 

- Bruine beuken sterven af door schorsbrand 

- Vleermuiskelder ingestort. 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- Vernieuwen groep bruine beuken 

- Restauratie van vleermuiskelder 

Vl2/1 Weide 

 
WAARDEVOL: 

- Groene ruimte 

KNELPUNTEN: 

- niet soortenrijk 

- verschillende soorten afsluiting 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- soortenrijke weide 

- eenvormige afsluiting voorzien  

28z 

Vl4/2 

Vl4/3 

Vijver voor het kasteel + overloop naar de Moebeek 

 
WAARDEVOL: 

- Vijver als biotoop 

KNELPUNTEN: 

- de vijver is toegeslibd, er staat weinig water in de vijvers 

- Oevers kalven af 

- vervuild met afvalwater van de horeca-zaken, daardoor zuurstoftekort in 

 warmere periodes 

- Overloopmechanisme dient bekeken te worden (zijstroompjes) 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- Ecologisch waardevolle vijver 

- herstellen van de oevers 

22w, 28w 
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Zone nr. Beschrijving van de zone Overeenkomend 
bestand 

Vl3/8 Gazon 

 
WAARDEVOL: 

- groene ruimte (tapis vert) voor het kasteel 

KNELPUNTEN: 

- soms te nat 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- Speelzone? 

- vroeger pad terug aanleggen in steenslaggazon? 

22x 

Vl3/9 Graspad richting inrijpoort 

 
WAARDEVOL: 

- Waardevol graslandbiotoop 

KNELPUNTEN: 

- pad is volledig verdwenen 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- dolomietpad herstellen cfr oorspronkelijk 8-vormig padenpatroon 

28y 

Vl2/2 Weide 

 

24x 
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Zone nr. Beschrijving van de zone Overeenkomend 
bestand 

WAARDEVOL: 

- groen tapijt met zicht op het kasteel. 

KNELPUNTEN: 

- nat 

- weide met louter landbouwkundig gebruik 

- afsluitingen zijn niet eenvormig 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- inzetten op meer soortenrijkdom 

- water kanaliseren in een wadi 

- afsluiting herbekijken 

Vl 1/1 

Vl 5/8 

Parkbos 

 
WAARDEVOL: 

- oude beuken 

- badhuisje 

- Oude platanen 

- rododendron massieven 

KNELPUNTEN: 

- badhuisje raakt overgroeid door struiken en opslag 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- goede oplossing en evenwicht tussen groen en zichtbaarheid badhuisje 

14a 

Vl1/13 

Vl1/12 

Bos 24a, 29a 
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Zone nr. Beschrijving van de zone Overeenkomend 
bestand 

 
WAARDEVOL: 

- parkbos met voorjaarsflora (witte klaverzuring en bosanemoon) 

KNELPUNTEN: 

- opslag esdoorn 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- / 

Vl3/10 Gazon 

 
WAARDEVOL: 

- solitaire bomen waaronder Liriodendron en Seqoiadendron 

KNELPUNTEN: 

- haag op grens met huis is niet orgineel en sluit het oorspronkelijk zicht af. 

- betreding van de wortelzone Liriodendron 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- gazon met solitaire bomen 

- haag iets verlagen zou beter zijn. 

22y 

Vl9/1 

Vl5/4 

Vl9/2 

Omgeving van de orangerie 22t 
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Zone nr. Beschrijving van de zone Overeenkomend 
bestand 

 
WAARDEVOL: 

- orangerie thans ingericht als cafetaria 

- oude beuken 

KNELPUNTEN: 

- speelterrein wordt als te klein ervaren 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- speelzone verwijderen en op een andere locatie iets beters neerplanten. 

- betreding van de wortelzone beuken verhinderen 

Vl3/11 

Vl6/1 

Vl5/3 

 

Moestuin + remises 

 
WAARDEVOL: 

- Oude moestuin 

- oude remise gebouwen 

KNELPUNTEN: 

- staat leeg 

- Moestuin niet in gebruik 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- tot 2037 zijn gebouwen en omgeving in gebruik gegeven 

18t, 18x 

V1/11 Bos 19a 
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Zone nr. Beschrijving van de zone Overeenkomend 
bestand 

 
WAARDEVOL: 

- bos 

KNELPUNTEN: 

- / 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- / 

Vl2/4 

Vl7/1 

Weide en boomgaard 

 
WAARDEVOL: 

- boomgaard 

KNELPUNTEN: 

- niet historisch wandelpad 

- verdwenen historische boomgaard 

- niet gebruikte parking 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- terug om te zetten naar hoogstamboomgaard 

- parking verwijderen 

- bestaand wandelpad verwijderen 

- Nieuwe fiets verbinding (knooppuntnetwerk) met Moebeekvallei (VLM) 

19y (deel), 20t, 
20x 

Vl4/6 

Vl4/7 

Grachtjes in boomgaard 19y (deel) 
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Zone nr. Beschrijving van de zone Overeenkomend 
bestand 

 
WAARDEVOL: 

- waterbiotoop voor diverse dieren en planten 

- niet historisch (dit grachtje verschijnt vanaf 1951 op de kaarten) 

vermoedelijk  om de boomgaard beter te ontwateren 

KNELPUNTEN: 

- niet diep genoeg om voldoende water te houden 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- uitdiepen van het grachtje 

Vl8/1 

Vl5/5 

Vl5/6 

Vl5/7 

Oude hoeve site 

 
WAARDEVOL: 

- historische hoeve gebouwen/poortgebouw 

- Duiventoren 

KNELPUNTEN: 

- rare inplanting fietsenstalling 

- niet historische garage 

POTENTIEEL TE ONTWIKKELEN: 

- saneren van de hoevegebouwen (wegnemen van de niet gebruikte 

gebouwen) 

- verplaatsen fietsstalling 

21t 

 

 



 
 Natuurbeheerplan Domein d’Aertrycke en omgeving  

 

 

136 

 

2.5. Flora 
 

2.5.1. Dataverzameling en –analyse 
 

In totaal werden 78 opnamen gemaakt in kruidvegetaties. Dit gebeurde aan de hand van 

abundantieschattingen van de per bestand aanwezige hogere planten (Tansley-schaal). De 

vegetatiegegevens van deze opnamen werden ingevoerd in het vegetatie-analysepakket Bostypologie 

(Versie 1.0.0) voor bosvegetaties en SynBioSys 2 voor andere dan bosvegetaties. 

 

Voor de bosvegetaties worden in het volgende de resultaten volgens de typologie van Cornelis et al. 

(2009) gegeven. Voor de typering van de graslandvegetatie werd Schaminée et al. (1996) gebruikt. 

 

Kaart 19 geeft de resultaten van de vegetatieanalyses weer. 

 

In tabel 2.12 worden de soorten opgesomd die in het beheerplangebied en de omgeving voorkomen. 

De soorten die in het beheerplangebied zelf werden gevonden tijdens de inventarisaties zijn aangeduid 

met een “x”. 

 

Tabel 2.12: In of in de buurt van het beheerplangebied waargenomen plantensoorten 

 
Nederlandse naam Wetenschappelijk naam Rode Lijst – status bescherming  

Spaanse aak Acer campestre momenteel niet bedreigd  x 

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus criteria niet van toepassing 
 

x 

Noorse esdoorn Acer platanoides criteria niet van toepassing  x 

Duizendblad Achillea millefolium momenteel niet bedreigd 
 

x 

Witte paardenkastanje Aesculus hippocastanum criteria niet van toepassing  x 

Zevenblad Aegopodium podagraria momenteel niet bedreigd  x 

Fioringras Agrostis stolonifera momenteel niet bedreigd  x 

Kruipend zenegroen Ajuga reptans momenteel niet bedreigd 
 

 

Grote waterweegbree Alisma plantago-aquatica momenteel niet bedreigd   

Look-zonder-look Alliaria petiolata momenteel niet bedreigd  x 

Daslook Allium ursinum momenteel niet bedreigd  x 

Kraailook Allium vineale momenteel niet bedreigd   

Zwarte els Alnus glutinosa momenteel niet bedreigd  x 

Geknikte vossenstaart Alopecurus geniculatus momenteel niet bedreigd  x 

Grote vossenstaart Alopecurus pratensis momenteel niet bedreigd  x 

Amerikaans krentenboompje Amelanchier lamarckii criteria niet van toepassing  x 

Bosanemoon Anemone nemorosa momenteel niet bedreigd 
 

x 

Gewone engelwortel Angelica sylvestris momenteel niet bedreigd   

Valse kamille Anthemis arvensis momenteel niet bedreigd  x 

Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum momenteel niet bedreigd 
 

x 

Fijne kervel Anthriscus caucalis momenteel niet bedreigd   

Fluitenkruid Anthriscus sylvestris momenteel niet bedreigd 
 

x 

Grote windhalm Apera spica-venti momenteel niet bedreigd   
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Nederlandse naam Wetenschappelijk naam Rode Lijst – status bescherming  

Gewone glanshaver Arrhenatherum elatius subsp. 
Elatius 

momenteel niet bedreigd 
 

x 

Bijvoet Artemisia vulgaris momenteel niet bedreigd  x 

Italiaanse aronskelk Arum italicum criteria niet van toepassing   

Tongvaren Asplenium scolopendrium momenteel niet bedreigd  x 

Uitstaande melde Atriplex patula momenteel niet bedreigd  x 

Spiesmelde Atriplex prostrata momenteel niet bedreigd   

Madeliefje Bellis perennis momenteel niet bedreigd  x 

Ruwe berk Betula pendula momenteel niet bedreigd 
 

x 

Zachte berk Betula pubescens momenteel niet bedreigd  x 

Dubbelloof Blechnum spicant momenteel niet bedreigd  x 

Zachte dravik Bromus hordeaceus momenteel niet bedreigd  x 

Gewoon sterrenkroos Callitriche platycarpa momenteel niet bedreigd  x 

Struikhei Calluna vulgaris achteruitgaand 
 

x 

Grijs kronkelsteeltje Campylopus introflexus   x 

Herderstasje Capsella bursa-pastoris momenteel niet bedreigd   

Bosveldkers Cardamine flexuosa momenteel niet bedreigd   

Kleine veldkers Cardamine hirsuta momenteel niet bedreigd 
 

 

Pinksterbloem Cardamine pratensis momenteel niet bedreigd 
 

x 

Moeraszegge Carex acutiformis momenteel niet bedreigd  x 

Trilgraszegge Carex brizoides criteria niet van toepassing   

Ruige zegge Carex hirta momenteel niet bedreigd   

Zwarte zegge Carex nigra momenteel niet bedreigd  x 

Hangende zegge Carex pendula momenteel niet bedreigd  x 

Pilzegge Carex pilulifera momenteel niet bedreigd 
 

x 

IJle zegge Carex remota momenteel niet bedreigd  x 

Oeverzegge Carex riparia momenteel niet bedreigd  x 

Haagbeuk Carpinus betulus momenteel niet bedreigd  x 

Tamme kastanje Castanea sativa criteria niet van toepassing  x 

Knoopkruid Centaurea jacea momenteel niet bedreigd   

Gewone hoornbloem Cerastium fontanum subsp. 
Vulgare 

momenteel niet bedreigd  x 

Kluwenhoornbloem Cerastium glomeratum momenteel niet bedreigd   

Zandhoornbloem Cerastium semidecandrum momenteel niet bedreigd  x 

Stinkende gouwe Chelidonium majus momenteel niet bedreigd 
 

x 

Melganzenvoet Chenopodium album momenteel niet bedreigd  x 

Stippelganzenvoet Chenopodium ficifolium momenteel niet bedreigd   

Korrelganzenvoet Chenopodium polyspermum momenteel niet bedreigd   

Groot heksenkruid Circaea lutetiana momenteel niet bedreigd  x 

Akkerdistel Cirsium arvense momenteel niet bedreigd  x 

Speerdistel Cirsium vulgare momenteel niet bedreigd 
 

x 

Akkerwinde Convolvulus arvensis momenteel niet bedreigd   

Haagwinde Convolvulus sepium momenteel niet bedreigd  x 
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Nederlandse naam Wetenschappelijk naam Rode Lijst – status bescherming  

Canadese fijnstraal Conyza canadensis criteria niet van toepassing  x 

Rode kornoelje Cornus sanguinea momenteel niet bedreigd  x 

Hazelaar Corylus avellana momenteel niet bedreigd  x 

Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna momenteel niet bedreigd  x 

Groot streepzaad Crepis biennis achteruitgaand  x 

Klein streepzaad Crepis capillaris momenteel niet bedreigd 
 

x 

Kamgras Cynosurus cristatus achteruitgaand   

Brem Cytisus scoparius momenteel niet bedreigd 
 

x 

Gewone kropaar Dactylis glomerata momenteel niet bedreigd  x 

Wilde peen Daucus carota momenteel niet bedreigd  x 

Ruwe smele Deschampsia cespitosa momenteel niet bedreigd   

Vingerhoedskruid Digitalis purpurea momenteel niet bedreigd  x 

Grote kaardenbol Dipsacus fullonum momenteel niet bedreigd  x 

Brede stekelvaren Dryopteris dilatata momenteel niet bedreigd 
 

x 

Europese hanenpoot Echinochloa crus-galli criteria niet van toepassing  x 

Gewone waterbies Eleocharis palustris momenteel niet bedreigd  
 

Wilgenroosje Epilobium angustifolium momenteel niet bedreigd  x 

Beklierde basterdwederik Epilobium ciliatum criteria niet van toepassing  x 

Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum momenteel niet bedreigd  x 

Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum momenteel niet bedreigd  x 

Bleke basterdwederik Epilobium roseum momenteel niet bedreigd  x 

Kantige basterdwederik Epilobium tetragonum momenteel niet bedreigd  
 

Brede wespenorchis Epipactis helleborine momenteel niet bedreigd  x 

Heermoes Equisetum arvense momenteel niet bedreigd  x 

Lidrus Equisetum palustre momenteel niet bedreigd   

Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus momenteel niet bedreigd  x 

Koninginnenkruid Eupatorium cannabinum momenteel niet bedreigd  x 

Kroontjeskruid Euphorbia helioscopia momenteel niet bedreigd   

Tuinwolfsmelk Euphorbia peplus momenteel niet bedreigd   

Rood zwenkgras Festuca rubra momenteel niet bedreigd  x 

Beuk Fagus sylvatica momenteel niet bedreigd  x 

Zwaluwtong Fallopia convolvulus momenteel niet bedreigd  
 

Rietzwenkgras Festuca arundinacea momenteel niet bedreigd   

Speenkruid Ficaria verna momenteel niet bedreigd 
 

x 

Gewone es Fraxinus excelsior momenteel niet bedreigd  x 

Rankende duivenkervel Fumaria capreolata zeldzaam   

Gewone duivenkervel Fumaria officinalis momenteel niet bedreigd   

Gewoon sneeuwklokje Galanthus nivalis criteria niet van toepassing  x 

Kleefkruid Galium aparine momenteel niet bedreigd  x 

Moeraswalstro Galium palustre momenteel niet bedreigd  x 

Slipbladige ooievaarsbek Geranium dissectum momenteel niet bedreigd   

Rotsooievaarsbek Geranium macrorrhizum criteria niet van toepassing  x 
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Nederlandse naam Wetenschappelijk naam Rode Lijst – status bescherming  

Zachte ooievaarsbek Geranium molle momenteel niet bedreigd 
 

x 

Robertskruid Geranium robertianum momenteel niet bedreigd  x 

Geel nagelkruid Geum urbanum momenteel niet bedreigd  x 

Hondsdraf Glechoma hederacea momenteel niet bedreigd  x 

Getand vlotgras Glyceria declinata momenteel niet bedreigd   

Moerasdroogbloem Gnaphalium uliginosum momenteel niet bedreigd  
 

Klimop Hedera helix momenteel niet bedreigd  x 

Gewone berenklauw Heracleum sphondylium momenteel niet bedreigd  x 

Gestreepte witbol Holcus lanatus momenteel niet bedreigd 
 

x 

Gladde witbol Holcus mollis momenteel niet bedreigd  
 

Kruipertje Hordeum murinum momenteel niet bedreigd   

Veldgerst Hordeum secalinum momenteel niet bedreigd   

Wilde hyacint Hyacinthoides non-scripta momenteel niet bedreigd  x 

Gewone waternavel Hydrocotyle vulgaris momenteel niet bedreigd  x 

Liggend hertshooi Hypericum humifusum momenteel niet bedreigd   

Sint-Janskruid Hypericum perforatum momenteel niet bedreigd   

Fraai hertshooi Hypericum pulchrum momenteel niet bedreigd  x 

Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata momenteel niet bedreigd 
 

x 

Hulst Ilex aquifolium momenteel niet bedreigd  x 

Reuzenbalsemien Impatiens glandulifera criteria niet van toepassing  x 

Gele lis Iris pseudacorus momenteel niet bedreigd  x 

Borstelbies Isolepis setacea momenteel niet bedreigd   

Jakobskruiskruid Jacobaea vulgaris momenteel niet bedreigd 
 

x 

Zandblauwtje Jasione montana momenteel niet bedreigd   

Zwarte walnoot Juglans nigra criteria niet van toepassing  x 

Walnoot Juglans regia criteria niet van toepassing  x 

Veldrus Juncus acutiflorus momenteel niet bedreigd   

Zomprus Juncus articulatus momenteel niet bedreigd   

Greppelrus Juncus bufonius momenteel niet bedreigd   

Biezenknoppen Juncus conglomeratus momenteel niet bedreigd  x 

Pitrus Juncus effusus momenteel niet bedreigd 
 

x 

Zeegroene rus Juncus inflexus momenteel niet bedreigd   

Kompassla Lactuca serriola momenteel niet bedreigd   

Witte dovenetel Lamium album momenteel niet bedreigd  x 

Hoenderbeet Lamium amplexicaule momenteel niet bedreigd   

Bonte gele dovenetel Lamium galeobdolon  subsp. 
argentatum 

criteria niet van toepassing  x 

Ingesneden dovenetel Lamium hybridum momenteel niet bedreigd   

Akkerkool Lapsana communis momenteel niet bedreigd 
 

x 

Japanse lork Larix kaempferi criteria niet van toepassing  x 

Veldlathyrus Lathyrus pratensis momenteel niet bedreigd  x 

Klein kroos Lemna minor momenteel niet bedreigd  x 

Vertakte leeuwentand Leontodon autumnalis momenteel niet bedreigd   
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Gewone margriet Leucanthemum vulgare momenteel niet bedreigd 
  

Zomerklokje Leucojum aestivum bedreigd wettelijk 
beschermd 

x 

Vlasbekje Linaria vulgaris momenteel niet bedreigd   

Engels raaigras Lolium perenne momenteel niet bedreigd  x 

Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum momenteel niet bedreigd 
 

x 

Gewone rolklaver Lotus corniculatus momenteel niet bedreigd  x 

Moerasrolklaver Lotus pedunculatus momenteel niet bedreigd 
 

 

Gewone veldbies Luzula campestris momenteel niet bedreigd 
 

x 

Ruige veldbies Luzula pilosa momenteel niet bedreigd  x 

Wolfspoot Lycopus europaeus momenteel niet bedreigd 
 

x 

Penningkruid Lysimachia nummularia momenteel niet bedreigd  x 

Grote wederik Lysimachia vulgaris momenteel niet bedreigd 
 

x 

Waterpostelein Lythrum portula momenteel niet bedreigd 
 

 

Grote kattenstaart Lythrum salicaria momenteel niet bedreigd   

Dalkruid Maianthemum bifolium momenteel niet bedreigd 
 

x 

Groot kaasjeskruid Malva sylvestris momenteel niet bedreigd   

Schijfkamille Matricaria discoidea criteria niet van toepassing  x 

Echte kamille Matricaria chamomilla criteria niet van toepassing   

Hopklaver Medicago lupulina momenteel niet bedreigd   

Hengel Melampyrum pratense achteruitgaand  x 

Watermunt Mentha aquatica momenteel niet bedreigd 
 

 

Tuinbingelkruid Mercurialis annua momenteel niet bedreigd   

Bosgierstgras Milium effusum momenteel niet bedreigd  x 

Drienerfmuur Moehringia trinervia momenteel niet bedreigd   

Pijpenstrootje Molinia caerulea momenteel niet bedreigd 
 

x 

Muursla Mycelis muralis momenteel niet bedreigd   

Akkervergeet-mij-nietje Myosotis arvensis momenteel niet bedreigd  x 

Moerasvergeet-mij-nietje Myosotis scorpioides subsp. 
scorpioides 

momenteel niet bedreigd  x 

Bosvergeet-mij-nietje Myosotis sylvatica momenteel niet bedreigd   

Bolletjesvaren Onoclea sensibilis criteria niet van toepassing  x 

Witte klaverzuring Oxalis acetosella momenteel niet bedreigd  x 

Bleke klaproos Papaver dubium momenteel niet bedreigd  x 

Grote klaproos Papaver rhoeas momenteel niet bedreigd   

Waterpeper Persicaria hydropiper momenteel niet bedreigd  x 

Perzikkruid Persicaria maculosa momenteel niet bedreigd  x 

Rietgras Phalaris arundinacea momenteel niet bedreigd   

Timoteegras Phleum 
pratense subsp. pratense 

momenteel niet bedreigd  x 

Riet Phragmites australis momenteel niet bedreigd  x 

Oosterse karmozijnbes Phytolacca esculenta criteria niet van toepassing  x 

Fijnspar Picea abies criteria niet van toepassing  x 

Echt bitterkruid Picris hieracioides momenteel niet bedreigd   
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Corsicaanse den Pinus nigra subsp. laricio criteria niet van toepassing  x 

Grove den Pinus sylvestris momenteel niet bedreigd 
 

x 

Smalle weegbree Plantago lanceolata momenteel niet bedreigd  x 

Grote weegbree Plantago major subsp. major momenteel niet bedreigd  x 

Gewone plataan Platanus × hispanica criteria niet van toepassing  x 

Straatgras Poa annua momenteel niet bedreigd  x 

Veldbeemdgras Poa pratensis momenteel niet bedreigd  x 

Ruw beemdgras Poa trivialis momenteel niet bedreigd  x 

Gewoon varkensgras Polygonum aviculare momenteel niet bedreigd  x 

Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum momenteel niet bedreigd  x 

Grauwe abeel Populus canescens -  x 

Ratelpopulier Populus tremula momenteel niet bedreigd  x 

Zilverschoon Potentilla anserina momenteel niet bedreigd  x 

Kruipganzerik Potentilla anglica momenteel niet bedreigd  x 

Schijnaardbei Potentilla indica criteria niet van toepassing  x 

Vijfvingerkruid Potentilla reptans momenteel niet bedreigd   

Zilverschoon Potentilla anserina momenteel niet bedreigd 
 

x 

Tormentil Potentilla erecta achteruitgaand 
  

Gewone brunel Prunella vulgaris momenteel niet bedreigd  x 

Zoete kers Prunus avium momenteel niet bedreigd  x 

Laurierkers Prunus laurocerasus criteria niet van toepassing  x 

Gewone vogelkers Prunus padus momenteel niet bedreigd  x 

Amerikaanse vogelkers Prunus serotina criteria niet van toepassing  x 

Sleedoorn Prunus spinosa momenteel niet bedreigd 
 

x 

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum momenteel niet bedreigd 
 

x 

Heelblaadjes Pulicaria dysenterica momenteel niet bedreigd   

Moseik Quercus cerris criteria niet van toepassing  x 

Moeraseik Quercus palustris criteria niet van toepassing  x 

Zomereik Quercus robur momenteel niet bedreigd 
 

x 

Amerikaanse eik Quercus rubra criteria niet van toepassing  x 

Scherpe boterbloem Ranunculus acris momenteel niet bedreigd  x 

Speenkruid Ranunculus ficaria subsp. 
bulbilifer 

momenteel niet bedreigd  x 

Egelboterbloem Ranunculus flammula momenteel niet bedreigd   

Kruipende boterbloem Ranunculus repens momenteel niet bedreigd 
 

x 

Behaarde boterbloem Ranunculus sardous momenteel niet bedreigd   

Blaartrekkende boterbloem Ranunculus sceleratus momenteel niet bedreigd  x 

Sporkehout Rhamnus frangula momenteel niet bedreigd  x 

Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius kwetsbaar  x 

Pontische rododendron Rhododendron ponticum criteria niet van toepassing  x 

Aalbes Ribes rubrum momenteel niet bedreigd  x 

Kruisbes Ribes uva-crispa momenteel niet bedreigd   

Moeraskers Rorippa palustris momenteel niet bedreigd  
 



 
 Natuurbeheerplan Domein d’Aertrycke en omgeving  

 

 

142 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijk naam Rode Lijst – status bescherming  

Hondsroos Rosa canina momenteel niet bedreigd  x 

Rimpelroos Rosa rugosa criteria niet van toepassing  x 

Bottelroos Rosa villosa criteria niet van toepassing   

Gewone braam Rubus fruticosus momenteel niet bedreigd  x 

Prachtframboos Rubus spectabilis criteria niet van toepassing  x 

Veldzuring Rumex acetosa momenteel niet bedreigd 
 

x 

Schapenzuring Rumex acetosella momenteel niet bedreigd  x 

Krulzuring Rumex crispus momenteel niet bedreigd   

Waterzuring Rumex hydrolapathum momenteel niet bedreigd  x 

Ridderzuring Rumex obtusifolius momenteel niet bedreigd 
 

x 

Donkere vetmuur Sagina apetala momenteel niet bedreigd   

Zeevetmuur Sagina maritima momenteel niet bedreigd   

Liggende vetmuur Sagina procumbens momenteel niet bedreigd   

Schietwilg Salix alba momenteel niet bedreigd  x 

Geoorde wilg Salix aurita momenteel niet bedreigd  x 

Boswilg Salix caprea momenteel niet bedreigd  x 

Gewone vlier Sambucus nigra  momenteel niet bedreigd  x 

Peterselievlier Sambucus nigra var. laciniata momenteel niet bedreigd  x 

Mattenbies Schoenoplectus lacustris momenteel niet bedreigd  x 

Knopig helmkruid Scrophularia nodosa momenteel niet bedreigd  x 

Klein kruiskruid Senecio vulgaris momenteel niet bedreigd  
 

Geelrode naaldaar Setaria pumila momenteel niet bedreigd  x 

Dagkoekoeksbloem Silene dioica momenteel niet bedreigd  
 

Echte koekoeksbloem Silene flos-cuculi momenteel niet bedreigd  x 

Herik Sinapis arvensis momenteel niet bedreigd  x 

Gewone raket Sisymbrium officinale momenteel niet bedreigd   

Bitterzoet Solanum dulcamara momenteel niet bedreigd 
 

 

Zwarte nachtschade Solanum nigrum momenteel niet bedreigd  x 

Akkermelkdistel Sonchus arvensis momenteel niet bedreigd  x 

Gekroesde melkdistel Sonchus asper momenteel niet bedreigd  x 

Gewone melkdistel Sonchus oleraceus momenteel niet bedreigd  x 

Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia momenteel niet bedreigd 
 

x 

Grote egelskop Sparganium erectum momenteel niet bedreigd   

Bosandoorn Stachys sylvatica momenteel niet bedreigd  x 

Grote muur Stellaria holostea momenteel niet bedreigd 
 

x 

Vogelmuur Stellaria media momenteel niet bedreigd  x 

Moerasmuur Stellaria uliginosa momenteel niet bedreigd   

Sneeuwbes Symphoricarpos albus criteria niet van toepassing  x 

Smeerwortel Symphytum officinale momenteel niet bedreigd  x 

Boerenwormkruid Tanacetum vulgare momenteel niet bedreigd 
 

x 

Paardenbloem Taraxacum officinale momenteel niet bedreigd  x 

Valse salie Teucrium scorodonia momenteel niet bedreigd  x 
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Winterlinde Tilia cordata momenteel niet bedreigd  x 

Zomerlinde Tilia platyphyllos momenteel niet bedreigd  x 

Gele morgenster Tragopogon pratensis subsp. 
pratensis 

momenteel niet bedreigd   

Liggende klaver Trifolium campestre momenteel niet bedreigd   

Kleine klaver Trifolium dubium momenteel niet bedreigd  x 

Rode klaver Trifolium pratense momenteel niet bedreigd  x 

Witte klaver Trifolium repens momenteel niet bedreigd  x 

Klein hoefblad Tussilago farfara momenteel niet bedreigd   

Grote lisdodde Typha latifolia momenteel niet bedreigd   

Grote brandnetel Urtica dioica momenteel niet bedreigd  x 

Kleine brandnetel Urtica urens momenteel niet bedreigd   

Veldsla Valerianella locusta momenteel niet bedreigd   

Veldereprijs Veronica arvensis momenteel niet bedreigd   

Beekpunge Veronica beccabunga momenteel niet bedreigd  x 

Gewone ereprijs Veronica chamaedrys momenteel niet bedreigd  x 

Mannetjesereprijs Veronica officinalis momenteel niet bedreigd  x 

Grote ereprijs Veronica persica criteria niet van toepassing  x 

Tijmereprijs Veronica serpyllifolia momenteel niet bedreigd   

Gelderse roos Viburnum opulus momenteel niet bedreigd  x 

Vogelwikke Vicia cracca momenteel niet bedreigd   

Vergeten wikke Vicia sativa subsp. segetalis momenteel niet bedreigd  
 

Smalle wikke Vicia sativa subsp. nigra momenteel niet bedreigd  x 

Voederwikke Vicia sativa subsp. sativa momenteel niet bedreigd   

Ringelwikke Vicia hirsuta momenteel niet bedreigd   

Akkerviooltje Viola arvensis momenteel niet bedreigd 
  

Donkersporig bosviooltje Viola reichenbachiana momenteel niet bedreigd  x 

Bleeksporig bosviooltje Viola riviniana momenteel niet bedreigd  x 

 

 

2.5.2. Zeldzame, bedreigde en beschermde soorten 
 

Er werden tijdens de inventarisatie 205 hogere plantensoorten aangetroffen.  

 

2.5.2.1. Rode-Lijstsoorten 
 

Rode Lijsten zijn een belangrijk instrument in het hedendaagse soortgerichte beleid van het Vlaamse 

natuurbehoud. Deze lijsten geven voor elke soort van een groep organismen een indicatie over haar 

status in Vlaanderen, gaande van niet bedreigd tot uitgestorven in Vlaanderen. De recentste Rode Lijst 

van de hogere planten in Vlaanderen werd opgesteld door Van Landuyt et al. (2006). 

 

De Rode Lijst in strikte zin omvat de planten van de categorieën uitgestorven, met verdwijning 

bedreigd, bedreigd en kwetsbaar. Daarvan werden in het beheerplangebied twee soorten 

waargenomen (tabel 2.12). 
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De categorie ‘achteruitgaand’ duidt op soorten die momenteel nog niet bedreigd zijn, maar het risico 

lopen om op korte termijn in de rode lijstcategorie ‘kwetsbaar’ terecht te komen. In het 

beheerplangebied werden twee soorten aangetroffen die als achteruitgaand zijn aangeduid (tabel 

2.13). 

 

Tabel 2.13: Rode Lijstsoorten in het beheerplangebied 

 

Soort Statuut Bestand 

Zomerklokje (Leucojum aestivum) bedreigd 123 

Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius) kwetsbaar 17x 

Hengel (Melampyrum pratense) achteruitgaand 148 

Struikhei (Calluna vulgaris) achteruitgaand 9a, 10a, 53a 

Groot streepzaad (Crepis biennis) achteruitgaand 6b 

 

Het zomerklokje komt van nature voor in moerassige weilanden, natte bossen en langs de rivieren 
tussen het riet. In België komt de plant van nature voor in de valleien van de Grote en Kleine Nete 
boven Lier en in de streek van Doornik. Verder is de plant hier en daar verwilderd. De waargenomen 
planten in het beheerplangebied betreffen tuinplanten. 
 
Grote ratelaar groeit op zonnige plaatsen op vochtige tot natte, soms vrij droge, matig voedselarme 
tot matig voedselrijke, weinig of niet bemeste, zwak zure grond. Grote ratelaar is een halfparasiet en 
parasiteert op grassen. 
 
Ook hengel is een halfparasiet die zelf fotosynthetiseert, maar water en nutriënten met zijn wortels 

aftapt uit de wortels van andere planten, zoals eik, berk, blauwe bosbes en rode bosbes. Hengel komt 

voor in open bossen, bosranden, houtwallen en wegbermen met bomen. Bij dichtgroei met bomen 

neemt de hengel in aantal af. 

 

Struikhei is nog algemeen in de Kempen en Zandig Vlaanderen, maar gaat in zijn geheel achteruit in 

Vlaanderen. Het is een soort van droge tot vochtige, voedselarme, zure, kalkarme bodems. Ze groeit 

onder andere op heide, schraal grasland, bermen, hellingen, in open bossen, langs spoorwegen 

(spoorbermen en spoorwegterreinen). Bij te ver gaande verbossing verdwijnt de soort; bij te hoge 

stikstofaanvoer verliest ze de concurrentie met grassen als Bochtige smele en Pijpenstrootje. 

 

Groot streepzaad is vrij algemeen in Vlaanderen, maar zeldzaam in de Kempen, de duinstreek, polders 

en de Zand- en Zandleemstreek. Het is een plant van zonnige plaatsen op vochtige, matig voedselrijke, 

kalkrijke, humeuze grond (vooral op zandige klei). De soort is te vinden in grasland (hooiland en matig 

bemest grasland), op dijken, bermen, langs holle wegen, bosranden, zeeduinen, op omgewerkte grond 

en licht ruderale plaatsen. 

 

2.5.2.2. Oud-bosplanten 
 

Oud-bosplanten zijn soorten die in hoofdzaak gevonden worden op oude bossites (onafgebroken 

bebost sedert tenminste 1775 (Ferrariskaart)) en die zich slechts traag vestigen in jonge bossen. 

Soorten kunnen echter, afhankelijk van de regio en haar specifieke (abiotische) kenmerken meer of 

minder aan oud bos gebonden zijn.  
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In het plangebied werden bij de vegetatieopnames de in tabel 2.13 opgesomde oud-bosplanten 

aangetroffen (zie ook kaart 20: Voorjaarsflora). In het kasteelparkgedeelte Domein de Maere is de 

aanwezigheid van voorjaarsflora zoals aangegeven in onderstaande figuur. 

 

 
Figuur 2.4: Oud-bosplanten in kasteelpark Domein de Maere  

 

Tabel 2.14: Oud-bosplanten 

 
Latijnse naam Nederlandse naam bestand 

Anemone nemorosa Bosanemoon 9a, 10a, 12a, 24x, 29a, 123, 205, 51a, 51b, 53a 

Carex pendula Hangende zegge 7a, 135 

Carex remota IJle zegge 1a, 9a, 10a, 12a 

Circaea lutetiana Groot heksenkruid 12a, 13a, 14a, 17a, 123, 205, 51a, 51b 

Convallaria majalis Lelietje-van-dalen 123 

Corylus avellana Hazelaar 1a, 2a, 3a, 5a, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 9a, 10a, 12a, 13a, 123, 127, 

134, 136, 149, 200, 202, 203, 51a, 51b, 52, 53a, 300, 302 

Hyacinthoides non-scripta Wilde hyacint 12a, 123, 134, 200 

Hypericum pulchrum Fraai hertshooi 9a 

Ilex aquifolium Hulst 2a,3a, 4a, 5a, 7a, 9a, 10a, 12a, 19a, 126b, 127, 129, 130, 134, 

135, 136, 139, 140, 142, 147, 148, 202, 50, 51a, 51b, 52, 53b, 

53a, 300, 302 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 3a, 4a, 7a, 7b, 9a, 10a, 12a, 115, 136, 137, 138, 141, 142, 

143, 148, 50, 51a, 53b, 53a, 300, 302 

Maianthemum bifolium Dalkruid 9a, 12a 
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Latijnse naam Nederlandse naam bestand 

Milium effusum Bosgierstgras   7a, 10a, 51a 

Oxalis acetosella Witte klaverzuring 1a, 7c, 9a, 10a, 12a, 14a, 17a, 22y, 29a, 110, 123, 143, 51a 

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel 1a, 3a, 6a, 7c, 9a, 10a, 10x, 12a, 13a, 15b, 19a, 117, 134, 

135, 136, 137, 141, 142, 147, 149, 51a, 300, 302 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 205, 51a 

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid 205 

Stachys sylvatica Bosandoorn 7a, 17a, 29a, 123, 126b, 135, 136, 139, 141, 142, 143, 145, 

148, 205, 51a, 302 

Viburnum opulus Gelderse roos 300 

Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje 1a, 7c, 9a, 10a, 13a, 24x, 29a, 110, 111, 121, 123, 143, 148, 

205, 51a 

 

Oud-bosplanten hebben in het algemeen een langdurige onverstoorde situatie nodig met een rijpe 

bosbodem, en ze hebben een beperkt dispersievermogen. Aandacht voor en vrijwaring van deze 

soorten bij de bosexploitatie is dus aangewezen. 

 

In enkele gevallen (wilde hyacint) gaat het hier over aangeplante of vanuit tuinen verwilderde planten. 

 

2.5.2.3. Wettelijk beschermde soorten 
 

Het Koninklijk Besluit van 16 februari 1976 (B.S. 24/03/1976)  - gewijzigd door het decreet van 6 

december 2001, en opgenomen in het Soortenbesluit van 2009 – regelt de bescherming van een 124 

wilde plantensoorten in België waaronder veel orchideeën en soorten met opvallende bloemen.  

Dit K.B. vermeldt drie bijlagen: 

• bijlage A : verbod van plukken, verplanten, beschadigen of vernielen van planten of 

plantedelen. 

• bijlage B : als A voor ondergrondse plantedelen. 

• bijlage C : uittrekken of oogsten voor handels- of industriële doeleinden is verboden. 

 

Binnen het beheerplangebied werd een soort aangetroffen die onder de toepassing van dit K.B. valt 

(volgens de voorwaarden van bijlage B): zomerklokje (Leucojum aestivum), maar het betreft hier 

aangeplante tuinplanten. 

 

2.5.2.4. Niet-inheemse soorten 
 

Een probleemsoort is een soort die nadelig kan zijn of is voor de toekomstige bos- en 

natuurontwikkeling. Het kan zowel gaan om uitheemse als inheemse soorten en vaak is het storend 

karakter vooral afhankelijk van de populatiegrootte van die soort. In veel gevallen gaat het om soorten 

die door hun dominant en/of invasief karakter andere soorten geen groei- of vestigingskans gunnen, 

natuurlijke bosverjonging verhinderen, de groei verstoren, enz. De belangrijkste waargenomen 

soorten worden hierna opgesomd. De probleemsoorten daaronder zijn ook terug te vinden op Kaart 

21: Invasieve exoten. In de meeste bestanden is de aanwezigheid van de betreffende exoten beperkt, 

maar soms zijn de exoten wel abundant aanwezig (Amerikaanse vogelkers: bestanden 113b, 130; 

Amerikaanse eik: bestanden 101, 200, 201a; Pontische rododendron: bestanden 100, 129).  

 

 Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) is een uit oostelijk Noord-Amerika afkomstige 
boomsoort die tot 20 m hoog kan worden. Ze werd in Europa massaal aangeplant in bossen 
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op zandgrond voor het hout en omdat de snelverterende bladeren de arme zandgronden 
vruchtbaarder konden maken. De soort komt hier echter vrijwel uitsluitend in struikvorm voor, 
zodat het hout onbruikbaar is. Bovendien blijkt de soort sterk te woekeren en een probleem 
te vormen voor inheemse flora, vooral op zandgronden maar ook op andere bodemtypes, wat 
haar de bijnaam “bospest” heeft opgeleverd. De soort is aanwezig in op zijn minst bestanden 
5a, 9a, 10a, 19a, 123, 126b, 129, 130, 135, 136, 137, 138, 141, 147, 200, 201b, 50, 53b en 302. 

 Amerikaanse eik (Quercus rubra) is een boomsoort, eveneens afkomstig uit Noord-Amerika, 
die in het verleden massaal werd aangeplant voor de houtproductie. Ze vermenigvuldigt zich 
zeer agressief in de Europese bossen en haar verjonging domineert de kruid- en struiklaag. 
Ook belemmeren de stugge, leerachtige bladeren in belangrijke mate de overige plantengroei. 
Amerikaanse eik is aanwezig in bestanden 3a, 4a, 5a, 7a, 7b, 7c, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, 134, 
135, 136, 137, 139, 200, 201a, 202, 203, 51a, 51b, 52, 300, 302. 

 Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) is een snelgroeiende boom die van nature 
voorkomt in de Balkan. De soort wordt in andere gematigde streken van de wereld veel 
aangeplant vanwege de sierwaarde. De soort heeft geen invasief karakter. Ze is aanwezig in 
bestanden 200, 203. 

 Gewone plataan (Platanus × hispanica) is een snelgroeiende hybride van de oosterse plataan 
(Plantanus orientalis) en de westerse plataan (Platanus occidentalis). De boom wordt veel 
aangeplant voor schaduw en om de sierwaarde in stadsstraten en op pleinen. Invasief is de 
soort niet. Ze is aangeplant in bestanden 200 en 201b. 

 Amerikaans krentenboompje (Amelanchier lamarckii) komt oorspronkelijk uit Noord-
Amerika. Het is een kleine maar compacte boom, van 5 tot 12 meter hoog. Deze soort komt 
verwilderd in België voor op zandige gronden. Ze koloniseert bossen, bosranden, soms 
heidevelden en rivieroevers. Het krentenboompje kan de ontwikkeling van de bodemvegetatie 
verhinderen maar vormt weinig dichte, monospecifieke populaties. Verdringing van de 
inheemse soorten wordt daarom zeer onwaarschijnlijk beschouwd. In het beheerplangebied 
komt de soort voor in bestanden 123, 141, 201a, 51a. 

 Pontische rododendron (Rhododendron ponticum): is veel aangeplant vanwege de mooie 
bloemen, waardoor de soort verwilderd voorkomt op buitenplaatsen en in bossen, vooral op 
zandgrond. De struik plant zich voort door zaden en vegetatief door beworteling van de grond 
rakende takken. Ze kan grote monospecifieke struikmassieven ontwikkelen. De soort is 
aanwezig in bestanden 7a, 7b, 7c, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, 126b, 129, 300. 

 Laurierkers (Prunus laurocerasus) neemt genoegen met vrijwel elke grondsoort en 
standplaats, zowel in zon als in de schaduw. Een enigszins vochthoudende bodem verdient wel 
de voorkeur. De zwarte bessen worden graag gegeten door vogels. De struik heeft een 
permanent en dicht bladerdek dat inheemse soorten wegconcurreert en natuurlijke 
verjonging verhindert. Een sterk invasief karakter is niet gekend in West-Europa, maar wel in 
Zuid- en Centraal-Europa, dank zij worteluitlopers, afleggers en opnieuw uitschieten van 
afgezette stammen. De soort komt voor in bestanden 5a en 301. 

 Sneeuwbes (Symphoricarpos albus) is een struik, van nature voorkomend in Noord-Amerika. 
De plant komt bij ons verwilderd voor op vochtige, voedselrijke grond in parken, 
struweelranden en loofbossen. In parken, parkbossen, landgoederen waar de soort is 
aangeplant kan ze de hele ondergroei gaan vormen en verdringt daarbij de inheemse soorten. 
De soort is aanwezig in bestanden 200, 201b, 302. 

 Rimpelroos (Rosa rugosa) is een lage struikachtige rozensoort met grote witte tot roze 
bloemen. De soort komt van nature voor langs de Pacifische kusten van China, Korea en Japan. 
Door haar vermogen tot vegetatieve vermeerdering via worteluitlopers kan ze snel grote 
oppervlaktes los zand innemen en indrukwekkende massieven vormen. De soort is aanwezig 
in bestand 201c. 



 
 Natuurbeheerplan Domein d’Aertrycke en omgeving  

 

 

148 

 

 Lijsterbesspirea (Sorbaria sorbifolia): aanwezig in bestand 200. De soort breidt zich uit door 
middel van worteluitlopers, maar heeft geen invasief karakter. 

 Reuzenbalsemien  (Impatiens glandulifera) is een eenjarige plant die tot 2,5 m hoog wordt, 
afkomstig uit het gebied van de Himalaya en India. Rond 1850 werd de soort vanuit Noord-
India geïntroduceerd in Europa. Vanaf 1915 is de plant in Europa als invasieve soort gaan 
verwilderen en men treft hem nu door geheel West-Europa aan. De plant groeit graag langs of 
in de buurt van water, waarlangs de zaden zich gemakkelijk verspreiden. Reuzenbalsemien is 
aanwezig in bestanden 124 en 300. 

 Prachtframboos (Rubus spectabilis) komt van nature voor in de bossen en langs de rivieren 
van de kuststreken van Alaska tot Noord-Californië. De soort vormt dichte struwelen, waarbij 
de verjonging van inheemse soorten wordt afgeremd. Een hardnekkig exemplaar is aanwezig 
in bestanden 17b en 17c. 

 Schijnaardbei (Potentilla indica) komt oorspronkelijk voor in Zuidoost-Azië. De plant komt voor 
op voedselrijke, vochtige, beschaduwde plaatsen in loofbossen en plantsoenen en kan daarbij 
door uitlopers op korte tijd relatief grote oppervlakten koloniseren. Het is voorlopig 
onduidelijk in welke mate ze hierbij inheemse soorten kan verdringen. De soort kan verder 
aangetroffen worden in gazons, tussen straatstenen, als spontane ondergroei in stadsparkjes 
enz. De soort is aanwezig in bestanden 301 en 302.  

 Bonte gele dovenetel (Lamium galeobdolon subsp. argentatum) is een lang groenblijvende 
kruidachtige plant met lange kruipende stengels. Deze cultivar komt voor op beschaduwde 
plaatsen in bossen (meestal in de bosrand), struweel, onder heggen, houtkanten en holle 
wegen, meestal aanpalend aan tuinen. De soort kan snel grote oppervlaktes bedekken en 
andere soorten wegconcurreren. Ze is waargenomen in bestanden 9a, 10a, 12a, 13a, 123 en 
126. 

 Grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus) is pas sinds de jaren ‘60 in onze regio te vinden. 
Deze van het zuidelijk halfrond afkomstige soort heeft zich sindsdien razendsnel verspreid. 
Momenteel is grijs kronkelsteeltje zeer algemeen, vooral op open zandgronden in de duinen 
en op de heide. Daar kan de soort op min of meer zure bodems massaal voorkomen. 
Stikstofdepositie heeft het voorkomen wellicht bevorderd. Een invasie van grijs kronkelsteeltje 
kan leiden tot achteruitgang van soortenrijke korstmossenvegetaties. Lokaal is dit mos 
aanwezig in bestand 53a. 

 

 

2.5.3. Actuele natuurtypes 
 

Uit de vegetatieanalyses komen 20 vegetatietypes tevoorschijn. Soms is een vegetatie moeilijk toe te 

wijzen tot één discreet type, en is de uitkomst een type met elementen van een ander type, of 

meerdere andere types. Met name kan de aanwezigheid van bramen de uitkomst van de analyse in de 

richting van bijvoorbeeld een rompgemeenschap van Dennen-Eikenbos met Gewone braam duwen, 

waarbij andere aspecten van de vegetatie niet tot uitdrukking komen. Jonge aanplanten op 

landbouwgrond bevatten weinig bosplanten in de kruidlaag, zodat ook de uitkomsten van deze 

analyses soms een misleidend beeld opleveren. Daarom werden de uitkomsten van de analyse 

vergeleken met het bosbeeld, en eventueel werd één type van de uitkomst voorrang gegeven boven 

een ander type met hogere score, of er werd geopterd voor een combinatie van meerdere types. In de 

onderstaande tabel worden de uitkomsten per bestand weergegeven; de gekozen typering per 

bestand wordt in vet weergegeven. Verder worden de vegetatietypes kort beschreven. De 

zomeropnames bevestigden grotendeels de uitkomsten van de analyses van de voorjaarsopnames 

(tenzij anders aangegeven).  
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De onderstaande tabel maakt duidelijk dat een zeer groot deel van de bosbestanden op basis van de 

kruidige vegetatie wordt getypeerd als rompgemeenschap (RG) van het Dennen-Eikenbos met Gewone 

braam, ook al betreft het vaak loofhoutbestanden. Ook de derivaatgemeenschappen (DG) van 

Dennen-Eikenbos met Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers zijn relatief goed vertegenwoordigd.  

Zie ook kaart 19: Actuele vegetatie. 

 

Tabel 2.15: Actuele vegetatietypes in het beheerplangebied 

 

vegetatietype oppervlakte 
(ha) 

oppervlakte 
(%) 

Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje 2,13 2,33 % 

RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 55,15 60,29 % 

DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse eik 6,90 7,54 % 

DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 4,58 5,01 % 

DG Dennen-Eikenbos met Pontische rododendron 0,84 0,92 % 

Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie 2,04 2,23 % 

RG Essen-Elzenbos met Gewone braam 2,22 2,43 % 

RG Essen-Elzenbos met Gewone braam / RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,71 0,78 % 

RG Essen-Elzenbos met Grote brandnetel 1,02 1,11 % 

Zomereik-verbond 0,67 0,73 % 

Haagbeuken-verbond / Verbond van Els en Vogelkers 0,11 0,12 % 

Dotterbloem-verbond 0,06 0,07 % 

Kamgras-verbond / Zilverschoon-verbond 0,82 0,90 % 

Zilverschoon-verbond 2,36 2,58 % 

Verbond van Look-zonder-look / Dotterbloem-verbond 0,38 0,42 % 

Verbond van Look-zonder-look  0,10 0,11 % 

Verbond der wilgenvloedbossen en –struwelen / Verbond van Look-zonder-look 0,38 0,42 % 

Windhalm-verbond / Verbond van Vingergras en Naaldaar 0,08 0,09 % 

Verbond van Vingergras en Naaldaar 0,29 0,32 % 

akker 9,24 10,10 % 

raaigrasland 1,40 1,53 % 

totaal 91,48 100 % 

 

Tabel 2.16: Actueel vegetatietype per bestand 

 
Bestand Vegetatie  Score  

1a RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,248 

DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 0,129 

2a RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,332 

DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 0,188 

3a RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,244 

RG Essen-Elzenbos met Gewone braam 0,123 

4a RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,317 

DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 0,157 

5a, 5b RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,244 

RG Essen-Elzenbos met Gewone braam 0,123 

6a RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,291 

RG Essen-Elzenbos met Gewone braam 0,188 
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Bestand Vegetatie  Score  

6b, 6c 

(voorjaar) 

RG Essen-Elzenbos met Gewone braam 0,140 

RG Essen-Elzenbos met Grote brandnetel 0,132 

6b, 6c 

(zomer) 

RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,158 

RG Essen-Elzenbos met Gewone braam 0,125 

7a, 7b, 7c, 

8a, 9a, 

10a, 11a, 

12a, 13a 

RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,465 

DG Dennen-Eikenbos met Pontische rododendron 0,349 

Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie 0,283 

7x akker - 

10x Verbond van Look-zonder-look - 

Zilverschoon-verbond - 

17x  Zilverschoon-verbond - 

Dotterbloem-verbond - 

18x  

(voorjaar) 

Kamgras-verbond - 

Verbond van Look-zonder-look - 

18x 

(zomer) 

Zilverschoon-verbond - 

19a DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 0,309 

RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,298 

19b Verbond der wilgenvloedbossen en –struwelen - 

Dotterbloem-verbond - 

19x akker - 

19y Zilverschoon-verbond - 

Verbond van Look-zonder-look - 

117 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,160 

Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie 0,132 

120 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,091 

RG Essen-Elzenbos met Gewone braam 0,077 

123 DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 0,279 

RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,169 

124 Verbond van Look-zonder-look - 

126a Verbond van Vingergras en Naaldaar - 

126b RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,358 

DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 0,332 

127 Zomereik-verbond - 

128 Zilverschoon-verbond - 

129 DG Dennen-Eikenbos met Pontische rododendron 0,522 

RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,232 

130 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,303 

DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 0,265 

133 Raaigrasland  - 

134 DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse eik 0,284 

RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0.251 

135 DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse eik 0,374 
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Bestand Vegetatie  Score  

DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 0,296 

136 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,406 

DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 0,377 

137 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,235 

Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie 0,177 

138 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,336 

DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 0,219 

139 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,383 

DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 0,248 

140 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,238 

DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 0,142 

141 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,332 

DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 0,247 

142 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,200 

DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 0,111 

143 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,289 

DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 0,152 

144 RG Essen-Elzenbos met Grote brandnetel 0,098 

RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,093 

147 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,310 

DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 0,277 

148 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,270 

DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 0,102 

149 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,244 

DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 0,142 

200 DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse eik 0,176 

Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid 0,136 

Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie 0,133 

200 (open 

zone) 

Verbond van Look-zonder-look - 

201a DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse eik 0,303 

RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,165 

201b DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 0,274 

RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0.217 

RG Essen-Elzenbos met Gewone braam 0,189 

201c Verbond der wilgenvloedbossen en –struwelen - 

Verbond van Look-zonder-look - 

201d 

(voorjaar) 

Windhalm-verbond - 

Verbond van Look-zonder-look - 

201d 

(zomer) 

Verbond van Vingergras en Naaldaar - 

Verbond van Duivenkervel en Kroontjeskruid - 

202 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,290 

DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse eik 0,241 



 
 Natuurbeheerplan Domein d’Aertrycke en omgeving  

 

 

152 

 

Bestand Vegetatie  Score  

203 DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse eik 0,176 

Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid 0,136 

50 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,355 

DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 0,324 

205 Haagbeuken-verbond - 

Verbond van Els en Vogelkers - 

206 Verbond van Look-zonder-look - 

51a RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,352 

Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie 0,318 

Essen-Eikenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring 0,317 

51b RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,182 

DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 0,151 

52 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,365 

DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 0,248 

53b DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 0,271 

RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,223 

53a Berken-Elzenbos met Zomereik 0,316 

RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,228 

Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje 0,214 

300 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,329 

Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie 0,267 

301 Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid 0,134 

RG Essen-Elzenbos met Gewone braam 0,133 

302 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam 0,251 

DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 0,146 

 

De Dennen-Eikenbossen zijn typisch voor voedselarme, droge tot matig natte en zure zand- tot 

leemgronden. De meeste bossen van dit type worden gedomineerd door aanplanten van grove of 

Corsicaanse den. Ze zijn meestal ontstaan als bebossingen van heidegebied.  

 

Dennen-eikenbossen met Bochtige smele en Pijpenstrootje vormen het meest voorkomende bostype 

in Vlaanderen. Het is typisch voor voedselarme, droge en zure zandgronden. Het betreft veelal 

aanplanten van grove of Corsicaanse den. Dit zijn vaak structuur- en soortenarme bossen van vrij 

recente oorsprong. Soms bestaat de boomlaag uit de van nature voorkomende soorten zomereik en 

ruwe berk. In de struiklaag zijn vooral spork en wilde lijsterbes aanwezig. De kruidlaag omvat vooral 

bochtige smele, pijpenstrootje, gewone braam, brede en smalle stekelvaren en blauwe bosbes. De 

moslaag is doorgaans goed ontwikkeld, met een aantal kenmerkende, zuurminnende soorten. De 

bosbouwkundige waarde van deze bossen ligt in hun uitgestrektheid en de geschiktheid voor 

exploitatie. 

 

De rompgemeenschap van Dennen-Eikenbos met Gewone braam is een vaak aangetroffen bostype 

op voedselarme grond, en bevat weinig karakteristieke soorten. De aanwezigheid van braam kan 

duiden op externe toevoer van stikstof door atmosferische depositie of inwaaien van meststoffen 

vanop nabijgelegen landbouwgronden, op veranderende lichtomstandigheden door vermindering van 
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de vitaliteit van de boomlaag of door selectieve kap, maar kan ook het gevolg zijn van natuurlijke 

humus- en bodemontwikkeling. Verder komen vooral smalle en brede stekelvaren voor in de kruidlaag. 

Door de meestal soorten- en structuurarme aard van dit type is de natuurwaarde beperkt. De 

bosbouwkundige waarde van deze bossen ligt in hun uitgestrektheid en de geschiktheid voor 

exploitatie. 

 

De derivaatgemeenschap van Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers wordt gedomineerd 

door Amerikaanse vogelkers, vooral in de kruidlaag, maar er is ook veel verjonging in de kruidlaag. 

Wilde lijsterbes doet het meestal ook goed in de struiklaag. In de kruidlaag zijn verder vooral Gewone 

braam, Brede en Smalle stekelvaren te vinden. Dit type komt voor op droge tot matig natte 

podzolbodems. Vooral op iets voedselrijkere bodems kan Amerikaanse vogelkers dominant worden. 

Zulke bossen zijn in het algemeen zeer structuur- en soortenarm en vrij recent van oorsprong. De 

beschaduwing door de dichte struiklaag van Amerikaanse vogelkers laat nauwelijks andere planten 

overleven. Ook bosbouwkundig vormt de aanwezigheid van een dichte onderetage van Amerikaanse 

vogelkers een belangrijke hinderpaal bij schalmen, exploitatie, verjonging en bosomvorming. 

 

De derivaatgemeenschap van Dennen-Eikenbos met Amerikaanse eik is een door aanplanting van 

Amerikaanse eik (en soms Tamme kastanje) verarmde vorm van het Dennen-Eikenbos. De grote, 

vlakke bladeren van beide soorten vormen een dikke, slecht verterende strooisellaag waardoor de 

kieming van andere soorten wordt bemoeilijkt. Naast enkele juveniele boom- en struiksoorten komen 

in de kruidlaag enkel gewone braam en brede stekelvaren nog vrij frequent voor. Vooral Amerikaanse 

eik zal andere inheemse soorten (zomereik, winterteik, ruwe berk, beuk) wegconcurreren. De 

natuurwaarde van deze donkere bosbestanden is in het algemeen zeer laag. Oude monumentale 

bomen kunnen wel een nestplaats vormen voor holenbroedende vogels en vleermuizen. Op de arme 

zand- tot zandleembodems kunnen deze bossen toch nog een economisch interessante opbrengst 

opleveren. De belevingswaarde is vrij hoog, en door de beperkte aanwezigheid van een kruidlaag is dit 

type geschikt als speelbos.  

 

De derivaatgemeenschap van Dennen-Eikenbos met Pontische rododendron is een andere verarmde 

vorm van de zuurminnende bostypes. Door het massale voorkomen van Pontische rododendron is de 

soortenrijkdom van struik- en kruidlaag sterk gereduceerd. Dit type is frequent te vinden in 

privébossen aansluitend op kasteel- of woonparken. 

 

Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie komt vooral voor op matig zure 

leem met zandige bijmenging. De boomlaag wordt gedomineerd door zomereik. gewone es, beuk, 

gewone esdoorn en cultuurpopulier komen in mindere mate voor. Hazelaar domineert de struiklaag, 

en de kruidlaag bevat weinig karakteristieke soorten (gewone salomonszegel, wilde kamperfoelie, 

klimop, kleine maagdenpalm, aalbes, gele dovenetel, grote muur, bosanemoon). Het is een vrij 

zeldzaam en ecologisch zeer waardevol type, dat structuurrijk is en een rijke kruidvegetatie heeft met 

oud-bosplanten. Het maakt deel uit van het Europese habitattype 9160 uit de Habitatrichtlijn. De 

standplaats is zeer geschikt voor de productie van kwaliteitshout (Eik, Es). 

 

Het Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid is het natuurlijke bostype van alluviale gronden 

en valleiranden van de grote rivieren, buiten de getijdezone. Deze bostypes kunnen wel nog onder 

water staan door winterse overstromingen, maar kunnen op zware grond ook buiten de invloed van 

stromend water ontstaan. ’s Zomers zakt de watertafel wel weg. De belangrijkste boomsoorten zijn 

zomereik, gewone esdoorn en gewone es, aangevuld met beuk en iepen. De iepen bereiken meestal 
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geen grote omvang ten gevolge van de iepenziekte. Soms zijn populieren ingeplant. Er komt een rijke 

struiklaag voor met ruwe en gladde iep, gewone vlier, hazelaar en eenstijlige meidoorn. In de kruidlaag 

zijn robertskruid, aalbes, geel nagelkruid, groot heksenkruid en dauwbraam het meest typerend. 

Daarnaast komen heel wat stikstofminnende soorten als grote brandnetel, hondsdraf, kleefkruid en 

zevenblad voor. Vaak is klimop aspectbepalend. 

 

Het Zomereik-verbond omvat gemengde loofbossen van overwegend zure, voedselarme, droge tot 

vochtige zandgronden. Deze bossen zijn zeer algemeen en komen voor op dekzanden van eolische 

oorsprong, op zanden van glaciale oorsprong, op verdroogde veenbodems en aan de rand van 

lössplateaus. Het zomereik-verbond kent in de Lage Landen een eenvoudige structuur met een dichte, 

soortenarme boomlaag met dominantie van loofbomen, een weinig ontwikkelde struik- en kruidlaag, 

en een goed ontwikkelde moslaag met overwegend bladmossen en soms ook korstmossen. Het 

verbond heeft weinig echte kensoorten (tamme kastanje, wilde lijsterbes, gewoon knopjesmos, 

geelsteeltje). Andere kensoorten differentiëren niet goed van andere bostypes of komen ook veel 

buiten het bos voor, in struweel- en zoomgemeenschappen (ratelpopulier, adelaarsvaren, wilde 

kamperfoelie, valse salie, rankende helmbloem, Amerikaanse vogelkers, Amerikaans krentenboompje, 

pijpenstrootje).  

 

Het Verbond van Els en Gewone vogelkers is een verbond van de klasse van de eiken- en 

beukenbossen op voedselrijke grond. Het omvat hoog opgaande, zeer goed gestructureerde 

gemengde zomergroene loofbossen op jonge, voedselrijke bodems met een goede vochtvoorziening 

en een permanent hoge basenbezetting. De bodem kan periodisch overstromen of kent een zeer 

variabele grondwaterspiegel en wordt daardoor continu verrijkt. Organisch materiaal (humus) wordt 

snel afgebroken. Europese vogelkers, reuzenzwenkgras, bloedzuring, dagkoekoeksbloem, 

hondstarwegras, schaafstro en bosgeelster zijn kensoorten. 

 

Het Haagbeuken-verbond is een verbond van de klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke 

grond, een groep van bosplantengemeenschappen die voorkomt op betrekkelijk voedselrijke, niet te 

natte bodems, en die gekenmerkt wordt door een zeer rijke structuur en biodiversiteit. Haagbeuk, 

winterlinde, zoete kers, aardbeiganzerik, boszegge, mannetjesvaren, donkersporig bosviooltje, 

heelkruid, christoffelkruid, bosbingelkruid, lievevrouwebedstro, eenbloemig parelgras, kleine 

maagdenpalm, ruig klokje, mannetjesorchis, vingerzegge, rood peperboompje en boswalstro zijn 

kensoorten van het verbond.  

 

Het Berken-Elzenbos met Zomereik wordt getypeerd door een combinatie van zuurminnende soorten 

typisch voor bossen op voedselarme grond en vochtminnende soorten uit de Elzenbroekbossen. Het 

kan gaan over overgangssituaties (vochtig – droog), voormalige Elzenbroekbossen die door 

ontwatering verdroogd zijn, of bossen op rabatten, waarbij samen voorkomen van vochtminnende 

Elzenbroeksoorten in de greppels en drogere, zuurminnende soorten op de rabatten deze botanische 

combinatie opleveren. De boomlaag bestaat meestal uit zomereik, ruwe en zachte berk en zwarte els. 

In de struiklaag worden deze soorten aangevuld met sporkehout, wilde lijsterbes en boswilg. In de 

kruidlaag kunnen pitrus, grote wederik, gewone braam, pijpenstrootje, bochtige smele, blauwe bosbes 

en valse salie worden aangetroffen.  

 

In de rompgemeenschap van Essen-Elzenbos met Gewone braam wordt de kruidlaag gedomineerd 

door gewone braam en is grote brandnetel een aspectbepalende soort. Het vormt de voedselrijkere 

tegenhanger van de rompgemeenschap van het Dennen-Eikenbos met Gewone braam. De oorzaken 
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van verbraming zijn gelijkaardig (veranderingen in lichtbeschikbaarheid, verdroging, atmosferische 

depositie). De botanische waarde van dit bostype is beperkt. De combinatie van goede 

bodemvruchtbaarheid en goede drainage biedt goede perspectieven op de productie van 

kwaliteitshout. 

 

De rompgemeenschap van Essen-Elzenbos met Grote brandnetel omvat voornamelijk recente 

populierenaanplantingen. Soms zijn ook gewone es, zomereik, gewone esdoorn of zwarte els 

aanwezig. In de struiklaag is Gewone vlier het meest voorkomend. In de kruidlaag worden slechts 

weinig bossoorten aangetroffen. Het bostype wordt gedomineerd door zeer algemene 

stikstofminnende en ruderale soorten: grote brandnetel, hondsdraf, kleefkruid, gewone berenklauw, 

gewone smeerwortel, gewone hennepnetel, … . Het is het minst soortenrijke type van de Essen-

Elzenbossen. 

 

De Klasse van de nitrofiele zomen 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, maar ook zeldzaamheden als kleine 

kaardenbol en groot glaskruid behoren tot de kensoorten. Van oudsher hebben de nitrofiele zomen 

weinig in de belangstelling gestaan, maar de laatste tijd wordt aan deze kleurrijke en uit 

landschappelijk oogpunt attractieve gemeenschappen in het natuur- en bosbeheer meer aandacht 

besteed. Aangezien het Verbond van Look-zonder-look het enige verbond is binnen de Klasse der 

nitrofiele zomen vallen de kenmerkende soorten van de klasse, de orde en het verbond der nitrofiele 

zomen samen. Grote brandnetel, kleefkruid, hondsdraf, look-zonder-look en zevenblad zijn de 

belangrijkste kensoorten. Een groot aantal soorten zijn gemeenschappelijk aan andere 

plantengemeenschappen. 

 

Fioringras, valse voszegge, behaarde boterbloem, krulzuring, aardbeiklaver en geknikte vossenstaart 

zijn kensoorten van het Zilverschoon-verbond. Zeegroene rus wordt in de literatuur ook tot de 

kensoorten gerekend. Platte bies, weidekervel-torkruid, moerasgamander en kustzegge vertonen ook 

een zekere affiniteit met het Zilverschoon-verbond, maar zijn geen kensoorten. Ruw beemdgras is 

evenmin een kensoort, maar een constante begeleider van de vegetatie (komt in meer dan 60% van 

de vegetatie-opnamen voor). De soorten van de tot dit verbond behorende gemeenschappen hebben 

lange boven- of ondergrondse uitlopers. Hiermee kunnen zij zich zeer snel vegetatief uitbreiden en zo 

tijdelijk in het vegetatiedek ontstane gaten dichten. Het Zilverschoonverbond komt voor in beemden, 

langs oude rivierlopen, laagten met stagnerend water, langs drinkpoelen voor het vee, langs sloten en 

in greppels, op hoger gelegen schorren en langs oude kreken. 

 

Dotterbloemgraslanden (Dotterbloem-verbond) zijn natte graslandvegetaties met soorten uit 

graslanden, broekbossen en moerassen. Ze worden in de regel één tot twee keer gemaaid. Ook 

nabegrazing komt voor, hoewel onder hooibeheer de zuiverste vormen worden aangetroffen. Deze 

graslanden zijn in de winter vaak overstroomd, maar in de zomer is een zekere doorluchting van de 

bodem nodig. Kwel kan al dan niet aanwezig zijn. Al naargelang bodem, watervoorziening en beheer 

zijn er nog vrij uiteenlopende vegetaties, maar een meer specifieke determinering tot op het 

associatieniveau was hier niet mogelijk. Echte koekoeksbloem, grote ratelaar, dotterbloem, tweerijige 

zegge, moerasrolklaver, moerasstreepzaad, bosbies, brede orchis en gevleugeld hertshooi zijn kentaxa 

op verbondsniveau.  
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De Klasse van de matig voedselrijke graslanden omvat beweide en/of gehooide graslanden op 

voedselrijke tot relatief schrale standplaatsen, die niet extreem nat of extreem droog zijn. Ze omvat 

soortenrijke en in het algemeen bloemrijke gemeenschappen, die tot voor enkele decennia in 

Vlaanderen wijd verbreid voorkwamen en grote oppervlakten in beslag namen. Soorten als veldzuring, 

scherpe boterbloem pinksterbloem behoren tot de kensoorten van de klasse. Met name door 

ontwatering en bemesting zijn de gemeenschappen echter op veel plaatsen verarmd en omgevormd 

in soortenarm produktiegrasland. Kamgras, madeliefje en timoteegras zijn kensoorten van het 

Kamgras-verbond. Daarnaast wordt het verbond gekenmerkt door tred- en vraatbestendige soorten 

zoals grote weegbree, straatgras en kruipende boterbloem. 

 

Het Windhalm-verbond komt voor op graanakkers op basenarme zand- en leemgrond in relatief 

neerslagrijke gebieden. Grote windhalm, korenbloem, smalle wikke en ringelwikke zijn kensoorten. 

Diagnostisch van belang zijn ook grote en kleine leeuwenklauw. Dit verbond behoort tot de klasse der 

akkergemeenschappen, die gemeenschappen omvat van recent omgewerkte grond. Deze komen 

optimaal voor op akkers. Daar voeren eenjarigen de boventoon. Naast algemene soorten, waaronder 

vogelmuur, paarse dovenetel, zwarte nachtschade en melganzevoet, behoren nogal wat 

zeldzaamheden tot de kenmerkende soorten, waaronder bolderik, akkerboterbloem, groot en klein 

spiegelklokje en korensla. Ook in omgewoelde wegbermen en op bouwterreinen zijn gemeenschappen 

van deze klasse aan te treffen, maar deze zijn vaak moeilijk te classificeren of behoren tot soortenarme 

dominantiegemeenschappen. Door de moderne landbouwmethoden zijn de gemeenschappen van 

deze klasse sterk verarmd. 

 

Gewone reigersbek, kaal knopkruid, groene en geelrode naaldaar zijn kentaxa van het Verbond van 

Vingergras en Naaldaar. Dit verbond omvat hakvrucht- en zomergraanassociaties op basenarme, min 

of meer zure, snel opwarmende leem- en zandgronden. Zwarte nachtschade is een 

gemeenschappelijke soort van het Verbond van Vingergras en Naaldaar en het Verbond van 

Duivenkervel en Kroontjeskruid 

 

Het Verbond van wilgenvloedbossen en –struwelen komt in principe enkel voor langs rivieren met 

weinig verval. De wilgensoorten schietwilg, katwilg, kraakwilg, bittere wilg en amandelwilg zijn 

kensoort van het verbond. De laatstgenoemde drie wilgen hebben de hoogste diagnostische waarde, 

omdat zij zelden worden aangeplant. De kruidlaag wordt ten opzichte van de overige bos- en 

struweelklassen vooral negatief gekenmerkt; specifieke bosplanten ontbreken. Wel heeft de klasse 

een aantal soorten gemeenschappelijk met begroeiingen van natte ruigten, nitrofiele zomen en 

moerassen (grote brandnetel, kleefkruid, smeerwortel, haagwinde, riet, rietgras, gele lis, 

moerasvergeet-mij-nietje en wolfspoot).  

 

 

2.5.4. Vergelijking Actuele vegetatie met de PNV en BWK 
 

In tabel 2.16 zijn de verschillen weergegeven tussen de PNV, BWK en de actuele vegetatie. In deze 

vergelijking wordt enkel het hoofdtype van de huidige vegetatie vergeleken met de potentiële 

natuurlijke vegetatie.  

 

Meestal komen de actuele vegetatie en de kartering van de BWK goed overeen, behalve indien 

ondertussen een verandering in beheer heeft plaatsgevonden. Verschillen tussen de actuele vegetatie 
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en de PNV zijn grotendeels te wijten aan aanplanten, de dominante aanwezigheid van exoten of een 

specifiek beheer (maaibeheer). 
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Tabel 2.17: Vergelijking tussen de actuele vegetatie, de Potentieel Natuurlijke Vegetatie en de Biologische Waarderingskaart 

 
Bosbestand Actueel bostype/vegetatietype PNV BWK Commentaar  

1a RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam Typisch Eiken-Beukenbos, natte & droge 

variant / Elzen-Vogelkersbos / Elzenbroekbos 

qs Actuele vegetatie, PNV en BWK komen ongeveer overeen, 

hoewel tamme kastanje, en niet zomereik, de 

hoofdboomsoort is. 

2a RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam Typisch Eiken-Beukenbos, natte & droge 

variant / Elzen-Vogelkersbos 

ppms Actuele vegetatie, PNV en BWK komen ongeveer overeen. 

3a RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam Typisch Eiken-Beukenbos, natte & droge 

variant / Elzen-Vogelkersbos 

ppms Actuele vegetatie, PNV en BWK komen ongeveer overeen. 

Naast grove den bevat de boomlaag ook lork. 

4a RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam Typisch Eiken-Beukenbos, natte & droge 

variant / Elzen-Vogelkersbos 

ppms / ppmb Actuele vegetatie, PNV en BWK komen ongeveer overeen. 

Naast grove den bevat de boomlaag ook lork. 

5a RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam Typisch Eiken-Beukenbos, natte & droge 

variant / Elzen-Vogelkersbos 

pms Actuele vegetatie, PNV en BWK komen ongeveer overeen. 

6a RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam Typisch Eiken-Beukenbos, natte & droge 

variant 

ppms Actuele vegetatie en BWK komen goed overeen. 

6b, 6c RG Essen-Elzenbos met Grote brandnetel 

/ RG Dennen-Eikenbos met Gewone 

braam 

Typisch Eiken-Beukenbos, droge variant bs Jonge aanplant op voormalige akker 

7a, 7b, 7c, 

8a, 9a, 10a, 

11a, 12a, 

13a 

RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam Typisch Eiken-Beukenbos, natte variant / Elzen-

Vogelkersbos / Arm Eiken-Beukenbos en 

Eikenbos, droge variant 

qs / se / kbf Actuele vegetatie, PNV en BWK komen ongeveer overeen.  

10x Zilverschoon-verbond Elzen-Vogelkersbos hp Het betreft een soortenarm, tamelijk vochtig grasland, wat 

in de lijn ligt van BWK en PNV. 

18x Kamgras-verbond / Zilverschoon-verbond Elzen-Vogelkersbos hp Het betreft een soortenarm, tamelijk vochtig grasland, wat 

in de lijn ligt van BWK en PNV. 

19a DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse 

vogelkers 

Typisch Eiken-Beukenbos, natte & droge 

variant / Elzen-Vogelkersbos 

qs Actuele vegetatie, PNV en BWK komen ongeveer overeen. 

19b Dotterbloem-verbond onbepaald kn Het betreft een voormalige veedrinkpoel, waarvan de 

omgeving bestaat uit vochtig tot nat grasland (Dotterbloem-

verbond) 

19y Zilverschoon-verbond Typisch Eiken-Beukenbos, natte & droge 

variant / Elzen-Vogelkersbos 

hpr Het betreft een soortenarme, tamelijk vochtige weide, wat 

in de lijn ligt van BWK en PNV. 
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Bosbestand Actueel bostype/vegetatietype PNV BWK Commentaar  

117 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam Typisch Eiken-Beukenbos, natte & droge 

variant / Elzen-Vogelkersbos 

se Dit is geen kapvlakte, en de bomen zijn ouder dan het 

tijdstip van de opname voor de BWK. Mogelijk zijn dit 

overstaanders aan de rand van de toenmalige kapvlakte in 

een deel van bestand 3a. 

120 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam Typisch Eiken-Beukenbos, droge variant hp Aanplant van fijnspar 

123 DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse 

vogelkers 

Typisch Eiken-Beukenbos, natte variant / Elzen-

Vogelkersbos 

n Actuele vegetatie, PNV en BWK komen ongeveer overeen. 

124 Verbond van Look-zonder-look  Typisch Eiken-Beukenbos, natte variant hp Actuele vegetatie en BWK komen ongeveer overeen. 

126a Verbond van Vingergras en Naaldaar Typisch Eiken-Beukenbos, natte & droge 

variant / Elzen-Vogelkersbos 

ua Dit perceel is niet bebouwd (wel het perceel ten westen 

ervan); beide percelen werden op de BWK als ua 

samengenomen. 

126b RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam Typisch Eiken-Beukenbos, natte & droge 

variant / Elzen-Vogelkersbos  

qs Actuele vegetatie, PNV en BWK komen ongeveer overeen. 

127 Zomereik-verbond Typisch Eiken-Beukenbos, natte variant / Elzen-

Vogelkersbos 

qs Actuele vegetatie, PNV en BWK komen ongeveer overeen. 

De BWK was wel gebaseerd op een vorige bosgeneratie. 

128 Zilverschoon-verbond  Typisch Eiken-Beukenbos, natte variant / Elzen-

Vogelkersbos 

hr Actuele vegetatie en BWK komen ongeveer overeen. 

129 DG Dennen-Eikenbos met Pontische 

rododendron 

Typisch Eiken-Beukenbos, natte & droge 

variant / Elzen-Vogelkersbos  

qs Actuele vegetatie, PNV en BWK komen ongeveer overeen. 

130 DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse 

vogelkers 

Typisch Eiken-Beukenbos, natte & droge 

variant / Elzen-Vogelkersbos  

qs Actuele vegetatie, PNV en BWK komen ongeveer overeen. 

133 Raaigrasland Typisch Eiken-Beukenbos, natte & droge 

variant / Elzen-Vogelkersbos  

hp / kbf Actuele vegetatie en BWK komen goed overeen. 

134 DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse 

eik 

Elzen-Vogelkersbos n / kbq Actuele vegetatie en BWK komen ongeveer overeen. PNV 

wijst in de richting van een meer vochtig bostype.  

135 DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse 

eik 

Typisch Eiken-Beukenbos, natte variant / Elzen-

Vogelkersbos 

fs / kbf Het betreft een beukenbestand. De uitkomst van de 

vegatatie-analyse is te wijten aan de aanwezigheid van 

Amerikaanse eik. 

136 DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse 

vogelkers 

Elzen-Vogelkersbos qs / kbq / kb Momenteel een naaldhoutbestand. 

137 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam Elzen-Vogelkersbos qs Actuele vegetatie en BWK komen ongeveer overeen. PNV 

wijst in de richting van een meer vochtig bostype. 
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Bosbestand Actueel bostype/vegetatietype PNV BWK Commentaar  

138 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam Elzen-Vogelkersbos qs Actuele vegetatie en BWK komen ongeveer overeen. PNV 

wijst in de richting van een meer vochtig bostype. 

139 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam Elzen-Vogelkersbos qs Actuele vegetatie en BWK komen ongeveer overeen. PNV 

wijst in de richting van een meer vochtig bostype. 

140 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam Typisch Eiken-Beukenbos, natte variant / Elzen-

Vogelkersbos 

pmb / pms Momenteel een naaldhoutbestand (fijnspar). 

141 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam Elzen-Vogelkersbos pmb / pms Momenteel een naaldhoutbestand (Corsicaanse den). 

142 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam Elzen-Vogelkersbos n Actuele vegetatie en BWK komen ongeveer overeen. PNV 

wijst in de richting van een meer vochtig bostype. 

143 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam Typisch Eiken-Beukenbos, natte variant / Elzen-

Vogelkersbos 

pms Momenteel een naaldhoutbestand (Corsicaanse den). 

144 RG Essen-Elzenbos met Grote brandnetel Elzen-Vogelkersbos qs Momenteel een populierenbestand. 

147 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam Elzen-Vogelkersbos pa Actuele vegetatie en BWK komen ongeveer overeen. PNV 

wijst in de richting van een meer vochtig bostype. 

148 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam Elzen-Vogelkersbos n / pa Actuele vegetatie en BWK komen ongeveer overeen. PNV 

wijst in de richting van een meer vochtig bostype. 

149 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam Typisch Eiken-Beukenbos, natte variant / Elzen-

Vogelkersbos 

qs Actuele vegetatie, PNV en BWK komen ongeveer overeen.  

200 DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse 

eik 

Typisch Eiken-Beukenbos, natte & droge 

variant 

n Actuele vegetatie, PNV en BWK komen ongeveer overeen. 

De situatie is wel zeer kunstmatig. 

201a DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse 

eik 

Typisch Eiken-Beukenbos, natte variant n Dit is een aanplant van Amerikaanse. De kruidige vegetatie 

weerspiegelt vooral de voorgeschiedenis als 

landbouwgrond. 

201b RG Essen-Elzenbos met Gewone braam Typisch Eiken-Beukenbos, natte & droge 

variant 

n Dit is een aanplant van verschillende loofhoutsoorten. De 

kruidige vegetatie weerspiegelt vooral de voorgeschiedenis 

als landbouwgrond. 

201c Verbond der wilgenvloedbossen en –

struwelen / 

Verbond van Look-zonder-look 

Typisch Eiken-Beukenbos, natte variant ae Dit is een vijver met op de oevers ruigte en wilgenstruweel. 

201d Windhalm-verbond / Verbond van 

Vingergras en Naaldaar 

Typisch Eiken-Beukenbos, natte variant n Dit is momenteel (2016) geen bos of aanplant. 

202 DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse 

eik 

Typisch Eiken-Beukenbos, natte & droge 

variant / Elzen-Vogelkersbos 

n Actuele vegetatie, PNV en BWK komen ongeveer overeen. 
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Bosbestand Actueel bostype/vegetatietype PNV BWK Commentaar  

203 DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse 

eik 

Typisch Eiken-Beukenbos, natte variant / arm 

Eiken-Beuken en Eikenbos, droge variant 

n Actuele vegetatie, PNV en BWK komen ongeveer overeen. 

50 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam Typisch Eiken-Beukenbos, natte variant / Elzen-

Vogelkersbos 

fs Het betreft een beukenbos. De dominantie van bramen in de 

kruidlaag verklaart de uitkomst van de vegetatie-analyse. 

205 Haagbeuken-verbond – Verbond van Els 

en Vogelkers 

Typisch Eiken-Beukenbos, natte variant / Elzen-

Vogelkersbos 

fs Actuele vegetatie, PNV en BWK komen ongeveer overeen. 

206 Verbond van Look-zonder-look Typisch Eiken-Beukenbos, natte variant / Elzen-

Vogelkersbos 

hp / bs De actuele vegetatie is ontstaan door aanplant van twee 

bomenrijen op landbouwgrond. De ondergroei is sterk 

verruigd. 

51a Essen-Eikenbos met Gewone 

salomonszegel en Wilde kamperfoelie 

Typisch Eiken-Beukenbos, natte variant / Elzen-

Vogelkersbos / Elzenbroekbos 

fs Actuele vegetatie, PNV en BWK komen ongeveer overeen. 

De dominantie van beuk wordt echter niet weerspiegeld in 

de uitkomst van de vegetatie-analyse. 

51b RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam Elzen-Vogelkersbos / Elzenbroekbos qs Actuele vegetatie en BWK komen ongeveer overeen. PNV 

wijst in de richting van een meer vochtig bostype. 

52 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam Elzen-Vogelkersbos qs Actuele vegetatie en BWK komen ongeveer overeen. PNV 

wijst in de richting van een meer vochtig bostype. 

53b DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse 

vogelkers 

Elzen-Vogelkersbos fs Actuele vegetatie en BWK komen ongeveer overeen. PNV 

wijst in de richting van een meer vochtig bostype. De 

dominantie van beuk wordt echter niet weerspiegeld in de 

uitkomst van de vegetatie-analyse. 

53a Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en 

Pijpenstrootje 

Elzen-Vogelkersbos fs Actuele vegetatie en BWK komen ongeveer overeen. PNV 

wijst in de richting van een meer vochtig bostype. De 

dominantie van beuk wordt echter niet weerspiegeld in de 

uitkomst van de vegetatie-analyse. 

300 Essen-Eikenbos met Gewone 

salomonszegel en Wilde kamperfoelie 

- n Wel degelijk een populierenaanplant, weliswaar met rijke 

onderetage 

301 RG Essen-Elzenbos met Gewone braam Typisch Eiken-Beukenbos, natte variant / Elzen-

Vogelkersbos 

bs / hp Aanplant op voormalige landbouwgrond 

302 RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam Typisch Eiken-Beukenbos, natte & droge 

variant / Elzen-Vogelkersbos  

kp / ks Het betreft een eiken-beukenbos. De dominantie van 

bramen in de kruidlaag verklaart de uitkomst van de 

vegetatie-analyse. Volgens de BWK betreft het hier een 

voormalig kasteelpark. 
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2.6. Fauna 
 

De gegevens met betrekking tot fauna zijn grotendeels gebaseerd op bestaande literatuurgegevens, 

aangevuld met gegevens van plaatselijke actieve natuurverenigingen (o.a. Natuurpunt) en eigen 

waarnemingen (voorjaar-zomer 2016). Soms is slechts bij benadering de locatie aan te duiden waar een soort 

voorkomt en/of broedt. Wanneer dat de omgeving van een boscomplex betreft dat is opgenomen in dit 

beheerplan, wordt de soort in kwestie vermeld. Soms is de aanwezigheid van een soort zeer waarschijnlijk, 

maar niet door harde gegevens gestaafd (door een verborgen leefwijze). Sommige gegevens zijn al ettelijke 

jaren oud, en geven mogelijk een vertekend beeld van de huidige situatie. 

 

Na een overzicht van een in of in de omgeving van het beheerplangebied voorkomende diergroep, worden 

aandachtssoorten (o.a. Rode lijstsoorten) relevant voor het beheerplangebied zelf kort besproken. Omdat 

het beheerplangebied vooral bos omvat, worden met name bossoorten besproken. Andere soorten worden 

eveneens besproken als bij het juiste beheer kansen gecreëerd kunnen worden in het beheerplangebied 

(bijvoorbeeld door creatie en beheer van bosranden, open plekken,…). 

 

 

2.6.1. Vogels 
 

Als vogelsoorten worden de soorten opgesomd die in de gemeente zijn waargenomen, in de omgeving van 

of in de in dit beheerplan opgenomen bestanden. In onderstaande tabel worden 84 soorten opgesomd die 

in of in de nabijheid van de bestanden in dit beheerplan voorkomen of waargenomen zijn. Een deel hiervan 

werd effectief waargenomen tijdens terreinbezoeken.  

 

Tabel 2.18: In en in de buurt van het beheerplangebied voorkomende vogelsoorten 

 
Nederlandse naam Wetenschappelijk naam Rode Lijst – status Waargenomen in het 

beheerplangebied 

Blauwe reiger Ardea cinerea momenteel niet bedreigd X 

Grote zilverreiger Ardea alba momenteel niet bedreigd  

Aalscholver Phalacrocorax carbo momenteel niet bedreigd X 

Kwartel Coturnix coturnix onvoldoende gekend  

Patrijs Perdix perdix kwetsbaar  

Krakeend Anas strepera momenteel niet bedreigd  

Wilde eend Anas platyrhynchos momenteel niet bedreigd X 

Pijlstaart Anas acuta zeldzaam  

Grauwe gans Anser anser momenteel niet bedreigd  

Brandgans Branta leucopsis niet-inheemse broedvogel  

Knobbelzwaan Cygnus olor momenteel niet bedreigd  

Wilde zwaan Cygnus cygnus niet-inheemse broedvogel  

Wespendief Pernis apivorus momenteel niet bedreigd  

Rode wouw Milvus milvus zeldzaam  

Sperwer Accipiter nisus momenteel niet bedreigd X 

Buizerd Buteo buteo momenteel niet bedreigd X 

Torenvalk Falco tinnunculus momenteel niet bedreigd X 

Boomvalk Falco subbuteo momenteel niet bedreigd  
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Nederlandse naam Wetenschappelijk naam Rode Lijst – status Waargenomen in het 
beheerplangebied 

Waterhoen Gallinula chloropus momenteel niet bedreigd X 

Meerkoet Fulica atra momenteel niet bedreigd  

Kievit Vanellus vanellus momenteel niet bedreigd X 

Houtsnip Scolopax rusticola momenteel niet bedreigd  

Regenwulp Numenius phaeopus momenteel niet bedreigd  

Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus momenteel niet bedreigd X 

Zilvermeeuw Larus argentatus momenteel niet bedreigd X 

Kleine mantelmeeuw Larus fuscus kwetsbaar X 

Houtduif Columba palumbus momenteel niet bedreigd X 

Turkse tortel Streptopelia decaocto momenteel niet bedreigd X 

Koekoek Cuculus canorus achteruitgaand  

Kerkuil Tyto alba momenteel niet bedreigd  

Bosuil Strix aluco momenteel niet bedreigd  

Steenuil Athene noctua momenteel niet bedreigd  

Ransuil Asio otus momenteel niet bedreigd  

Gierzwaluw Apus apus momenteel niet bedreigd X 

IJsvogel Alcedo atthis momenteel niet bedreigd X 

Kleine bonte specht Dendrocopos minor momenteel niet bedreigd  

Middelste bonte specht Dendrocopos medius onregelmatige broedvogel  

Grote bonte specht Dendrocopos major momenteel niet bedreigd X 

Groene specht Picus viridis momenteel niet bedreigd X 

Wielewaal Oriolus oriolus bedreigd  

Vlaamse gaai Garrulus glandarius momenteel niet bedreigd X 

Zwarte kraai Corvus corone momenteel niet bedreigd X 

Roek Corvus frugilegus momenteel niet bedreigd  

Kauw Coloeus monedula momenteel niet bedreigd X 

Ekster Pica pica momenteel niet bedreigd X 

Kuifmees Lophophanes cristatus momenteel niet bedreigd  

Koolmees Parus major momenteel niet bedreigd X 

Pimpelmees Cyanistes caeruleus momenteel niet bedreigd X 

Veldleeuwerik Alauda arvensis kwetsbaar X 

Boerenzwaluw Hirundo rustica achteruitgaand X 

Oeverzwaluw Riparia riparia achteruitgaand  

Huiszwaluw Delichon urbicum kwetsbaar  

Staartmees Aegithalos caudatus momenteel niet bedreigd X 

Tjiftjaf Phylloscopus collybita momenteel niet bedreigd X 

Bosrietzanger Acrocephalus palustris momenteel niet bedreigd  

Spotvogel Hippolais icterina momenteel niet bedreigd  

Zwartkop Sylvia atricapilla momenteel niet bedreigd X 

Tuinfluiter Sylvia borin momenteel niet bedreigd  

Grasmus Sylvia communis momenteel niet bedreigd  

Vuurgoudhaan Regulus ignicapilla momenteel niet bedreigd  
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Nederlandse naam Wetenschappelijk naam Rode Lijst – status Waargenomen in het 
beheerplangebied 

Goudhaan Regulus regulus momenteel niet bedreigd  

Winterkoning Troglodytes troglodytes momenteel niet bedreigd X 

Boomklever Sitta europaea momenteel niet bedreigd  

Boomkruiper Certhia brachydactyla momenteel niet bedreigd X 

Spreeuw Sturnus vulgaris momenteel niet bedreigd X 

Merel Turdus merula momenteel niet bedreigd X 

Kramsvogel Turdus pilaris bedreigd  

Koperwiek Turdus iliacus -  

Zanglijster Turdus philomelos momenteel niet bedreigd X 

Grote lijster Turdus viscivorus momenteel niet bedreigd  

Roodborst Erithacus rubecula momenteel niet bedreigd X 

Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros momenteel niet bedreigd  

Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata momenteel niet bedreigd  

Huismus Passer domesticus achteruitgaand X 

Heggenmus Prunella modularis momenteel niet bedreigd X 

Witte kwikstaart Motacilla alba momenteel niet bedreigd X 

Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea momenteel niet bedreigd  

Graspieper Anthus pratensis bedreigd  

Vink Fringilla coelebs momenteel niet bedreigd X 

Keep Fringilla montifringilla onregelmatige broedvogel  

Groenling Chloris chloris momenteel niet bedreigd X 

Sijs Spinus spinus zeldzaam  

Kneu Linaria cannabina achteruitgaand  

Kruisbek Loxia curvirostra onvoldoende gekend  

Devos et al. 2004. Een nieuwe Rode Lijst van de broedvogels in Vlaanderen. 

 

Patrijzen zijn standvogels van open maar kleinschalig agrarisch gebied, heidevelden en hoogvenen. De 

aantallen patrijzen nemen, door schaalvergroting in de landbouw, dramatisch af. Het verdwijnen van 

akkeronkruiden, overhoekjes en ruige bermen betekent, naast het verlies van dekking en nestgelegenheid, 

vooral een gebrek aan dierlijk voedsel voor de jongen. 

 

De grote zilverreiger (bijlage 1 Vogelrichtlijn) is een doortrekker en wintergast in klein aantal. De soort leeft 

in rietmoerassen, meren en plassen, ruigten en weilanden, bossen langs rivieren (ooibossen) en aan kusten 

bij de mondingen van rivieren. 

 

De krakeend is een typische soort van laaggelegen, open zoetwatergebieden met een ruige, soortenrijke 

oevervegetatie. Soms wordt ook in brakwatergebieden gebroed. 

 

In België is de pijlstaart vooral te gast gedurende milde winters. Het is een soort die leeft langs beken en 

meren, moeras, oevers en plassen. 

 

De wespendief (bijlage 1 Vogelrichtlijn) is een roofvogel van grote, vaak oudere bosgebieden met open 

stukken, bij voorkeur met veel gevarieerd loofhout. Sparrenaanplanten worden vermeden, maar de soort 

komt plaatselijk wel voor in dennenbossen met heideondergroei. Verstoring of vernietiging van de 
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nestplaats, een hoge recreatiedruk en onaangepast bosbeheer zijn de voornaamste bedreigingen voor de 

soort.  

 

Het favoriete broedgebied van de rode wouw (bijlage 1 Vogelrichtlijn) bestaat uit licht golvende 

cultuurlandschappen met een afwisseling van graslanden, akkers en bosjes. In Vlaanderen is het een 

sporadische broedvogel. Vooral het moedwillig uitleggen van vergiftigd aas en illegaal afschot kunnen een 

bedreiging vormen voor de soort. 

 

Houtsnippen broeden in bossen en bosrijke gebieden met een flinke hoeveelheid struikgewas.  

 

Kokmeeuwen broeden in kolonies op zandplaten langs de kust, op eilanden en op vergelijkbare plaatsen 

langs vennen of plassen. Foeragerend kunnen kokmeeuwen vrijwel overal worden aangetroffen, behalve 

bossen Plekken met veel menselijke activiteit – en de grote hoeveelheden afval die daarmee gepaard gaan – 

zijn erg populair.  

 

Zilvermeeuwen zijn algemene vogels van de kust en het binnenland. Het zijn alleseters die vaak te vinden 

zijn op vuilstortplaatsen. Zilvermeeuwen zijn koloniebroeders. Broedende vogels worden vooral bedreigd 

door landpredatoren. Omdat de belangrijkste broedkolonies in Vlaanderen gelegen zijn op (tijdelijk) 

braakliggende haventerreinen, vormt habitatverlies een reële bedreiging. 

 

De kleine mantelmeeuw is vooral een kustvogel die broedt in duinvalleien en op kustvlakten. Broedende 

vogels worden vooral bedreigd door landpredatoren. Omdat de belangrijkste broedkolonies in Vlaanderen 

gelegen zijn op (tijdelijk) braakliggende haventerreinen, vormt habitatverlies een reële bedreiging. 

 

De koekoek is vooral bekend vanwege het feit dat het een broedparasiet is. Het vrouwtje legt haar eieren in 

nesten van andere vogelsoorten en laat de jongen door die andere soort verzorgen. De Koekoek heeft een 

voorkeur voor overzichtelijke, gevarieerde en open landschappen met veel zitplaatsen. Komt de waardvogel 

in een gebied niet voor dan zal de Koekoek er alleen maar verschijnen op doortrek of om er voedsel te zoeken. 

 

De ijsvogel (bijlage 1 Vogelrichtlijn) is gebonden aan zuiver, ijsvrij, visrijk, traag stromend water. Steile, 

zandige natuurlijke oeverwanden of wortelgestellen van omgevallen bomen langs beken, rivieren, en in 

mindere mate, vijvers vormen de favoriete broedhabitat. Overhangende takken zijn essentieel als 

uitvalsbasis bij het foerageren. De voornaamste bedreigingen voor de soort zijn verstoring of vernietiging van 

de nestplaats door waterrecreatie, oeververstevigingen of inrichtingswerken en waterverontreiniging.  

 

De middelste bonte specht (bijlage 1 Vogelrichtlijn) is een soort die gebonden is aan oude, structuurrijke 

loofbossen met loofhout met een ruwe stam (zoals eik, iep, els) en dood hout. Loofbossen op rijke bodem in 

het laagland hebben de voorkeur, maar hierbuiten komt de soort ook voor in bossen met voldoende dikke 

bomen (35 cm diameter op borsthoogte) en veel dode zijtakken begroeid met mossen en korstmossen.  

 

De wielewaal is een schaarse broedvogel die leeft in parken, hoogstamboomgaarden en loofbossen zoals 

populieren- en eikenbos. Hij vertoeft graag in eerder vochtig gebied. Wielewaal werd in het voorjaar van 

2015 gehoord in bestand 104, en in de zomer in bestand 110. 

 

Het biotoop van de veldleeuwerik wordt gevormd door boomloze open gebieden met een korte vegetatie, 

zoals graanakkers, weidegebieden, duinen en vooral heidevelden. De oorzaken voor de enorme 

achteruitgang van de Veldleeuwerik zijn per type leefgebied verschillend. Door intensief gebruik van 
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herbiciden en pesticiden in de akkerbouw is de beschikbaarheid van insecten in landbouwgebieden zeer sterk 

afgenomen. Door veranderingen in het gebruik van graslanden (vroeger en vaker maaien door meer te 

bemesten) worden nesten in deze gebieden veel vaker uitgemaaid. Grote open gebieden worden steeds 

meer aangetast door (project)ontwikkeling. 

 

Boerenzwaluwen broeden graag in de nabijheid van mensen maar maken hun nest vooral in schuren, stallen 

en loodsen, met een sterke voorkeur voor koeienstallen.  

 

Oeverzwaluwen zijn weinig kieskeurige vogels van open terreinen. Het broedgebied moet aan twee 

belangrijke voorwaarden voldoen: Er moet een kale, zandige of lemige steilwand zijn, waarin de nestholen 

uitgegraven kunnen worden, en er moeten flink wat muggen of andere insecten rondvliegen. 

 

De huiszwaluw bouwt een komvormig nest tegen rotswanden: kliffen en berghellingen vormden de 

natuurlijke leefomgeving. Huizen van baksteen en beton voldoen de huiszwaluw echter ook. In de omgeving 

van gebouwen zoekt de huiszwaluw vooral op waterrijke plekken naar voedsel. 

 

De kramsvogel is in België vooral in de winter te zien. Hoewel de soort wel broedt in het zuiden en oosten 

van het land zijn de aantallen in het voorjaar erg laag. De Kramsvogel broedt in bosranden, in bossen bij open 

plekken en moerassen, in meer open parkbossen en struweel, in tuinen, boomgaarden en andere 

gecultiveerde gebieden met bomen.  

 

De huismus gaat in West-Europa sterk achteruit. Huismussen stellen prijs op een rommelige menselijke 

omgeving, met struikgewas, schuren, weilanden met vee, gemorst graan en zo verder. Het nest wordt 

gemaakt in holten van bomen, in nestkasten, onder dakpannen en in gaten en kieren van gebouwen.  

 

De graspieper leeft in open gebieden met een tamelijk korte vegetatie, met daarin liefst ook overjarige gras- 

of heidepollen. De soort heeft het tegenwoordig in het landelijk gebied zeer moeilijk. Dit komt niet alleen 

door afname van de oppervlakte agrarisch gebied, maar vooral ook door de toenemende ongeschiktheid 

ervan. Vogels in heide- en hoogveengebieden zijn gevoelig voor terreinbeheer. Een afname is te zien bij 

verdroging, verbossing en intensieve begrazing en een toename bij vernatting, verwijderen van opslag en 

lichte begrazing. 

 

De sijs leeft tijdens de broedtijd in gemengde bossen of naaldbossen, ’s winters vooral in Berken en Elzen. 

Hij zwerft ’s winters rond in bossen, parken en tuinen.  

 

De kneu leeft in open gebieden met veel ruige begroeiing, struikgewas en allerlei planten. Ze nemen 

genoegen met enkele struiken om in te broeden. Agrarische gebieden met veel variatie in het landschap, in 

gewassen en in bedrijfsvoering zijn ideaal voor de Kneu. 

 

Kruisbekken zijn vinkachtige vogels, die vooral in de trektijd en in de winter in onze streken verblijven, maar 

het is ook een schaarse broedvogel. Het habitat bestaat uit naaldbossen en gemengde bossen met forse 

naaldbomen.  
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2.6.2. Zoogdieren 
 

De soorten opgesomd in de onderstaande tabel zijn soorten waarvoor waarnemingsgegevens bestaan voor 

de omgeving van of voor de in dit beheerplan opgenomen bestanden. Ongetwijfeld zij er nog andere soorten 

die in dit gebied voorkomen. Een deel van de opgesomde soorten werd waargenomen tijdens 

terreinbezoeken.  

 

Tabel 2.19: In en in de buurt van het beheerplangebied voorkomende soorten zoogdieren 

 
Nederlandse naam Wetenschappelijk naam Rode Lijst – status Waargenomen in het 

beheerplangebied 

Egel Erinaceus europaeus momenteel niet in gevaar  

Mol Talpa europaea momenteel niet in gevaar X 

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii momenteel niet in gevaar  

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus momenteel niet in gevaar  

Rosse vleermuis Nyctalus noctula kwetsbaar  

Laatvlieger Eptesicus serotinus kwetsbaar  

Grootoorvleermuis Plecotus auritus bijna in gevaar  

Brandts vleermuis Myotis brandtii onvoldoende data  

Baardvleermuis Myotis mystacinus momenteel niet in gevaar  

Franjestaart Myotis nattereri momenteel niet in gevaar  

Watervleermuis Myotis daubentonii momenteel niet in gevaar  

Steenmarter Martes foina momenteel niet in gevaar  

Bunzing Mustela putorius kwetsbaar  

Wezel Mustela nivalis bijna in gevaar  

Haas Lepus europaeus bijna in gevaar X 

Rode eekhoorn Sciurus vulgaris momenteel niet in gevaar X 

Woelrat Arvicola amphibius bijna in gevaar  

Bosmuis Apodemus sylvaticus momenteel niet in gevaar  

Rosse woelmuis Myodes glareolus momenteel niet in gevaar  

Ree Capreolus capreolus momenteel niet in gevaar X 

Maes et al. 2014.  De IUCN Rode Lijst van de zoogdieren in Vlaanderen. 

 

In het provinciaal domein foerageren ’s avonds al vrij snel na zonsondergang ruime aantallen 

watervleermuizen boven de grote vijver, wat wijst op een kolonie in het omliggende parkbos. Van de 

laatvlieger is een kolonie bekend op het kerkje van Edewalle. Op het torenzoldertje van het kasteel De Maere 

is een verblijfplaats van een klein aantal grootoorvleermuizen. Van de gewone dwergvleermuis zijn zonder 

twijfel een hele reeks verblijfplaatsen in de nabije omgeving. Andere gebouwbewonende soorten die 

mogelijk of waarschijnlijk –zij het sporadisch- in de regio voorkomen, zijn de grijze grootoorvleermuis en de 

meervleermuis. Het ontbreken van een uitgebreid netwerk van brede waterlopen en plassen, maakt het 

weinig relevant om met die laatste soort veel rekening te houden. Het meest relevant zijn de uitgesproken 

boombewonende soorten die daarenboven een (groot) deel van de tijd in beboste of niet al te open 

omgeving jagen, namelijk de ruige dwergvleermuis, de rosse vleermuis, de gewone grootoor, de 

baardvleermuis, de watervleermuis en de franjestaart.  
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De rosse vleermuis is in West-Europa een uitgesproken boombewonende soort. Zowel solitaire mannetjes, 

groepen vrouwtjes met jongen, als dieren in winterslaap gebruiken boomholten als onderkomen. De afstand 

tussen dagrustplaats en jachtgebied wordt in de regel in een snelle rechte vlucht afgelegd, op een hoogte 

van honderd meter of meer. Jachtplaatsen liggen meestal in open terrein, waar met snelle duiken op insecten 

gejaagd wordt. De rosse vleermuis jaagt vooral boven water en moerassige gebieden en jaagt ook wel bij 

straatverlichting. De prooien bestaan vaak uit grote kevers en nachtvlinders, maar ook wel uit kleine, in 

zwermen vliegende dansmuggen. Jachtperioden liggen vooral in de avond- en ochtendschemering, en duren 

ongeveer een uur. Tussentijds keren de dieren terug naar hun verblijfplaatsen. 

 

De laatvlieger jaagt boven open tot halfopen landschap, vooral in de beschutting van opgaande elementen 

zoals bosranden, heggen en lanen. Hij vliegt vaak op 5 - 10 m. hoogte, maar soms ook wel hoger tussen de 

boomtoppen. De laatvlieger vliegt meestal op enige afstand van de vegetatie boven (vochtige) graslanden en 

weilanden, langs kanalen en vaarten, in tuinen en in parken met vijvers. Bij windstil weer wordt het open 

gebied belangrijker. In dorpen en aan de rand van steden kan men in de schemering laatvliegers rond 

lantaarnpalen, in tuinen en in parken zien jagen. Soms jagen ze in groepjes. Laatvliegers vangen insecten 

hoofdzakelijk uit de lucht, maar pakken soms ook prooien van bladeren of van de grond. Ze vangen 

voornamelijk grotere soorten nachtvlinders, kevers en muggen. Kraamkolonies komen voorzover bekend 

alleen in gebouwen voor. Ze wonen in de spouwmuur, achter de betimmering, onder daklijsten en 

dakpannen of onder het lood rondom de schoorsteen. Soms worden ze ook op zolders aangetroffen. In 

vleermuiskasten worden laatvliegers zelden aangetroffen. In de winter zoeken laatvliegers nauwe en relatief 

droge plaatsen op zoals spouwmuren, spleten en scheuren in zolders, oude kelders en soms ook kieren dicht 

bij de ingang van grotten. 

 

De grootoorvleermuis jaagt met een langzame, zeer wendbare vlucht dicht op of door de vegetatie, waar 

insecten van bladeren of uit de lucht worden gegrepen. Vaak vliegen ze in een langzame, stijgende vlucht 

verticaal van onderen naar boven langs vegetatie of wanden. Soms blijven ze stil hangen (bidden) in de lucht. 

De prooien worden dan direct van de vegetatie afgepikt. Gewone grootoorvleermuizen jagen op beschutte 

plekken in bos en kleinschalig parkachtig landschap, boven bospaden, in lanen en open plekken, langs 

bosranden en laag boven (bloeiende) kruidenvegetaties of langs en door de kroon van (bloeiende) bomen. 

Als wendbare vlieger jagen ze ook veel in gebouwen, bijvoorbeeld op zolders, in schuren en in stallen met 

vee. Gewone grootoorvleermuizen jagen in de directe omgeving van de verblijfplaats tot op een afstand van 

maximaal 3 km. Ze volgen hagen en houtwallen, maar vooral in bos of kleinschalig landschap vliegen ze 

gewoon tussen de bomen door. Iin de zomer kan de soort worden aangetroffen op zolders, achter 

betimmeringen, daklijsten en vensterluiken, in spouwmuren en onder dakpannen, in holten en spleten in 

bomen en in nest- en vleermuiskasten. Als winterverblijf worden vooral ondergrondse ruimten gebruikt, 

zoals grotten, kalksteengroeven, oude steenfabrieken, bunkers, forten, vestingwerken, ijskelders en 

(kasteel)kelders. 

 

De bunzing komt voor in allerlei verschillende landschapstypen, maar zijn voorkeur gaat uit naar een 

kleinschalig landschap met voldoende schuilmogelijkheden en water in de buurt. De grootste bedreiging is 

het verkeer, dat jaarlijks veel slachtoffers eist, vooral in de periode dat de jongen op zoek gaan naar een 

eigen leefgebied. Daarnaast zijn er vermoedens dat bunzingen slachtoffer worden van (illegale!) vervolging. 

Ook zwemmen of lopen ze nogal eens in muskusrattenvallen. Maar ook schaalvergroting en ‘opruimwoede’ 

vormen een bedreiging omdat er minder schuilplaatsen meer zijn. 

 

Wezels leven bij voorkeur in open, droge natuur- en cultuurlandschap maar verder in veel verschillende 

biotopen (zoals bossen, duinen, wei- en akkerland). Waar woelmuizen ontbreken, ontbreekt ook de wezel. 
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Goede schuilmogelijkheden èn de aanwezigheid van voldoende geschikt voedsel zijn de enige eisen die de 

wezel aan zijn omgeving stelt. Grote bedreigingen voor wezels zijn aantasting van het leefgebied, het 

toenemende verkeer, intensivering van de landbouw en het gebrek aan schuilmogelijkheden. Ze hebben 

vooral te lijden onder de ‘opruimwoede’ van mensen, maar ook van het dichten van kieren en scheuren in 

schuurtjes en andere gebouwen. 

 

De haas heeft een voorkeur voor kleinschalig gras- en bouwland, open veld als akkers en weilanden maar 

komt ook wel voor in open bos en heide. Belangrijke doodsoorzaken van Hazen zijn ziekten (zoals 

myxomatose, VHS en EBHS – European Brown Hare Syndrome), het verkeer, de landbouw en de jacht. De 

hazenstand is sinds de jaren 1970 sterk achteruit gegaan, vanwege de intensivering en schaalvergroting van 

de landbouw. Belangrijke oorzaken van de grote sterfte onder jongen zijn de geïntensiveerde grond- en 

gewasbewerking (vaker maaien) en perceelvergroting, waardoor verlies aan perceelranden optreedt. 

 

De woelrat komt voornamelijk voor langs schoon, stilstaand water. De soort heeft een voorkeur voor 

gebieden met een gelijkmatige waterstand met steile oevers die begroeid zijn en die meerdere 

vegetatielagen hebben. De woelrat heeft veel natuurlijke vijanden. Daarnaast vormt de mens een bedreiging 

voor de woelrat. In waterrijke streken in land- en tuinbouwgebieden wordt hij gezien als een pestsoort en 

daarom bestreden. 

 

 

2.6.3. Amfibieën en reptielen 
 

De soorten opgesomd in de onderstaande tabel zijn soorten waarvoor waarnemingsgegevens bestaan voor 

de omgeving van of voor de in dit beheerplan opgenomen bestanden. Een deel van deze soorten werd 

waargenomen tijdens terreinbezoeken.  

 

Tabel 2.20: In en in de buurt van het beheerplangebied voorkomende soorten amfibieën en reptielen 

 
Nederlandse naam Wetenschappelijk naam Rode Lijst – status Waargenomen in het 

beheerplangebied 

Alpenwatersalamander Ichthyosaura alpestris momenteel niet in gevaar X 

Vinpootsalamander Lissotriton helveticus momenteel niet in gevaar  

Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris momenteel niet in gevaar X 

Bruine kikker Rana temporaria momenteel niet in gevaar X 

Groene kikker Pelophylax spec. momenteel niet in gevaar* X 

Gewone pad Bufo bufo momenteel niet in gevaar  

Jooris et al. 2012. De IUCN Rode Lijst van de amfibieën en reptielen in Vlaanderen 

*Poelkikker (Pelophylax lessonae) is bijna in gevaar 

 
 

2.6.4. Libellen 
 

De soorten opgesomd in de onderstaande tabel zijn soorten waarvoor waarnemingsgegevens bestaan voor 

de omgeving van of voor de in dit beheerplan opgenomen bestanden. In natuurgebieden in de ruimere 

omgeving zijn ook (algemene) soorten als Azuurwaterjuffer, Platbuik, Grote keizerlibel en Paardenbijter 

waargenomen (naast minder algemene soorten). Mogelijk zijn meerdere soorten hiervan ook aanwezig in 

het beheerplangebied. 
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Tabel 2.21: In en in de buurt van het beheerplangebied voorkomende libellensoorten 

 
Nederlandse naam Wetenschappelijk naam Rode Lijst - status Waargenomen in het 

beheerplangebied 

Lantaarntje Ischnura elegans momenteel niet bedreigd X 

Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula momenteel niet bedreigd  

Platbuik Libellula depressa momenteel niet bedreigd X 

De Knijf 2005. De Rode Lijst van de libellen in Vlaanderen 

 

 

2.6.5. Sprinkhanen 
 

Waarnemingsgegevens van sprinkhanen zijn niet gekend voor het beheerplangebied. In bos- en 

natuurgebieden komen algemene soorten voor als ratelaar, bruine sprinkhaan, krasser en grote groene 

sabelsprinkhaan. Mogelijk zijn die soorten ook in het beheerplangebied aanwezig. 

 

 

2.6.6. Dagvlinders 
 

De soorten opgesomd in de onderstaande tabel zijn soorten waarvoor waarnemingsgegevens bestaan voor 

de omgeving van of voor de in dit beheerplan opgenomen bestanden. Een deel van de opgesomde soorten 

werd waargenomen tijdens terreinbezoeken.  

 

Tabel 2.22: In en in de buurt van het beheerplangebied voorkomende dagvlindersoorten  

 
Nederlandse naam Wetenschappelijk naam Rode Lijst - status Waargenomen in het 

beheerplangebied 

Groot dikkopje Ochlodes sylvanus momenteel niet in gevaar  

Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola kwetsbaar  

Koninginnenpage Papilio machaon momenteel niet in gevaar  

Oranjetipje Anthocharis cardamines momenteel niet in gevaar X 

Groot koolwitje Pieris brassicae momenteel niet in gevaar X 

Klein koolwitje Pieris rapae momenteel niet in gevaar X 

Klein geaderd witje Pieris napi momenteel niet in gevaar  

Oranje luzernevlinder Colias crocea momenteel niet in gevaar  

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni bijna in gevaar X 

Eikenpage Favonius quercus momenteel niet in gevaar  

Boomblauwtje Celastrina argiolus momenteel niet in gevaar  

Icarusblauwtje Polyommatus icarus momenteel niet in gevaar  

Atalanta Vanessa atalanta momenteel niet in gevaar X 

Distelvlinder Vanessa cardui momenteel niet in gevaar X 

Dagpauwoog Aglais io momenteel niet in gevaar X 

Kleine vos Aglais urticae bijna in gevaar  

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album momenteel niet in gevaar X 

Kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla bijna in gevaar  

Landkaartje Araschnia levana momenteel niet in gevaar X 
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Nederlandse naam Wetenschappelijk naam Rode Lijst - status Waargenomen in het 
beheerplangebied 

Koevinkje Aphantopus hyperantus momenteel niet in gevaar  

Bont zandoogje Pararge aegeria momenteel niet in gevaar X 

Oranje zandoogje Pyronia tithonus momenteel niet in gevaar X 

Bruin zandoogje Maniola jurtina momenteel niet in gevaar X 

Maes et al. 2011. Een nieuwe Rode Lijst dagvlinders. De IUCN-criteria toegepast in Vlaanderen. 

 

Het zwartsprietdikkopje is een soort van graslanden en ruigten met overjarige grassen en nectarrijke 

kruiden, vaak in bosranden of langs bermen. Als waardplant worden breedbladige grassen gekozen van het 

geslacht Kweekgras, Struisriet, Kropaar, Witbol, Doddengras, Vossenstaart, Kortsteel, Zwenkgras, Raaigras 

en Beemdgras. 

 

De citroenvlinder is vooral te vinden langs bosranden en in open bossen en ruigten, maar ook in tuinen en 

parken. De waardplant van de rupsen is Sporkehout (of Wegedoorn). De eitjes worden vooral op jonge 

struiken in zonnige delen van een bosrand afgezet. Als overwinteringsplaatsen verkiezen ze Hulst, Klimop of 

Braam. Citroenvlinder werd in 2015 waargenomen in bestanden 109, 202, 51a, 51b.  

 

De kleine vos kan in allerlei biotopen waargenomen worden: ruigten, tuinen, bosranden, bermen…  

De eitjes worden afgezet op jonge, frisgroene planten van Grote brandnetel. Kleine planten aan de 

zuidoostelijke rand van een groepje Grote brandnetels in een vrij open situatie of opnieuw opschietende 

planten na een maaibeurt zijn rijker aan voedingsstoffen en genieten duidelijk de voorkeur.  

 

De kleine ijsvogelvlinder komt voor in gevarieerde, vochtige gemengde bossen of loofbossen, zoals 

elzenbroekbos. Waardplant is wilde kamperfoelie. De vlinders leven vooral hoog in de bomen, maar komen 

's morgens naar beneden om te drinken van mest, rottend fruit of vocht van de grond. De mannetjes 

verdedigen een territorium vanuit een hoge boom langs een bospad. 
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3. Beheerdoelstellingen 
 

3.1. Beheervisie 
 

3.1.1. Globale visie 
 

De algemene visie voor het beheerplangebied kan in een aantal basisprincipes worden samengevat. Deze 

leggen de link tussen de verschillende functies, de criteria voor geïntegreerd natuurbeheer en de invulling 

van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europese habitats en soorten. Rekening houdende met de lokale 

omstandigheden en potenties wordt als globale doelstelling getracht de ecologische waarde van het bos te 

behouden en waar mogelijk te versterken. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de aanwezige 

potenties op het terrein en van natuurlijke processen om het beoogde doel te bereiken. 

 

De globale visie gaat daarbij uit van de volgende basisprincipes: 

 

 Streven naar een duurzame houtoogst met aandacht voor inheemse boomsoorten. 

 Verhogen van de globale ecologische waarde van het gebied door: 
o verschraling van graslandvegetaties; 
o omvorming van uitheemse bosbestanden; 
o bestrijding en/of beheer van invasieve exoten; 
o aandacht voor dood hout en licht in het bos; 
o verhoging van de structuurvariatie; 
o zo veel mogelijk beperken van atmosferische depositie in de bosbestanden; 
o een gericht beheer rond open plaatsen en bosranden. 

 Instandhouding (en waar mogelijk uitbreiding) van de verschillende habitattypes en zeldzame 
soorten. Extra aandacht gaat daarbij naar de connectiviteit tussen de verschillende deelgebieden en 
met andere groengebieden in de directe omgeving. 

 

In het beheerplangebied worden de verschillende functies maximaal gecombineerd en wordt het 

multifunctionele karakter beklemtoond.  

 

In de private bestanden dient gestreefd naar een praktisch haalbaar beheer waarbij de ecologische functie, 

de economische functie en de landschappelijke functie  geïntegreerd en geoptimaliseerd worden. Er is op dit 

moment geen bijkomende openstelling voor publiek voorzien bij de private eigenaars. Een tijdelijke 

openstelling voor b.v. een geleide wandeling is op aanvraag wel mogelijk.  

 

Door het beheren van de bestanden in functie van kwaliteitshout en hakhout met standplaatsgeschikte 

boomsoorten blijft de waarde van de private eigendommen behouden voor de toekomstige generaties. Waar 

bosexploitatie niet relevant is vanwege te natte bodems of vanwege hoge natuurwaarden, kan maximaal de 

ecologische kaart getrokken worden met een oplossing waarbij de eigenaar via het vernieuwd subsidiestelsel 

van het ANB (uitvoeringsbesluit nog goed te keuren door regering) een vergoeding voor dit beheer kan 

verkrijgen. Het creëren van bijkomende grote, open plekken is gezien de beperkte oppervlakte van de 

eigendommen en gezien de beperkte en versnipperde hoeveelheid bos in het studiegebied niet gewenst. 

Kosten en opbrengsten worden in de private eigendommen zo veel mogelijk in evenwicht gehouden. 
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In de openbare bestanden speelt naast de ecologische en economische functies de sociale functie van het 

bos een wezenlijke rol in de totaliteit van diensten die het bos kan leveren. De betekenis van het gebied voor 

het ruime publiek staat in elk geval voorop in het Domein De Maere.  

 

 

3.1.2. Lokale gebiedsvisie 
 

Onder lokale gebiedsvisie wordt de visie op het niveau van een bosperceel (opgedeeld per eigenaar) 

verstaan. Vertrekkende van de actuele situatie op het terrein worden meer specifieke doelstellingen 

geformuleerd om de potenties en/of wenselijkheden ten aanzien van het gebied, verder te ontwikkelen. 

 

Bestanden 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 5b, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 7x, 8a, 9a, 10a, 10x, 11a, 12a, 13a, 14a, 15a, 15b, 

15w, 15x, 16t, 16x, 17a, 17b, 17c, 17w, 17x, 18a, 18b, 18t, 18w, 18x, 19a, 19b, 19x, 19y, 20t, 20y, 21t, 22t, 

22w, 22a, 22x, 22y, 23a, 24a, 24x, 25x, 26t, 27x, 28a, 28b, 28w, 28x, 28y, 28z, 29a (eigenaar: Provincie West-

Vlaanderen) 

 

Voor het provinciedomein wordt voor het parkbos (17  ha) het Europees habitattype 9120 (subtype  

Zomereiken-Beukenbos) of qs  (zuur eiken-beukenbos) volgens de BWK nagestreefd. Door de voorbije 

dunningen heeft het bos al hoofdzakelijk een inheemse samenstelling.  De vellingen in het parkbos worden 

beperkt tot gevaarlijke bomen in de buurt van de paden. De zware Amerikaanse eiken worden geringd zodat 

ze zwaar dood hout kunnen vormen. Veteraanbomen worden vrijgesteld via het ringen of vellen van bomen 

die deze hinderen. Reguliere dunningen worden enkel nog voorzien in het gedeelte gemengd naaldbos, 

waarbij inheemse en gebiedseigen boomsoorten worden bevoordeeld. Rododendron, Amerikaanse 

vogelkers, Amerikaanse eik, laurierkers, schijnaardbei en prachtframboos worden bestreden in het parkbos 

en gemengd naaldbos. Amerikaanse eiken langs de paden worden geveld, terwijl ze elders geringd zullen 

worden. Er worden verder enkele brede en zuidgerichte bosranden aangelegd. Als tamme kastanje lokaal 

nog meer gaat domineren, wordt deze soort ook bestreden (volgroeide bomen, struiklaag, zaailingen). 

 

Voor de  7 ha verpachte akkers binnen de zone parkbos wordt gekeken of een pachtruil te realiseren is.  

Hiervoor moeten er gronden buiten het provinciedomein kunnen aangekocht worden. Hetzelfde geldt voor 

de weilanden.  

 

De algemene doelstelling van het park is het vervullen van meerdere functies binnen de visie van de 

harmonisch parkbeheer. De uitstraling van het park moet een openbaar, landschappelijk park vormen met 

een hoge gebruikerswaarde voor de omgeving als groene pool. Binnen de zone van het kasteelpark wordt de 

natuurkwaliteit verhoogd door het saneren van de vijvers en de lozingen vanuit de horeca. De graslanden en 

gedeelten van het gazon krijgen een ecologisch maai- en graasbeheer. 

 

Binnen de zone gemengd naaldbos worden de bermen met heischrale vegetatie gehooid. Bij de dunningen 

wordt inheems loofhout bevoordeeld. Er worden enkele (interne) bosranden aangelegd. Het perceel 1a krijgt 

een middelhoutbeheer. Ook lokaal in de beekvallei in bestanden 9a en 12a kan een middelhoutbeheer 

gevoerd worden. 

 

Bestand 120 (eigenaar: Dupon M.-C.) 

 

Er vindt een eindkap plaats van fijnspar. Overstaanders van inheems loofhout kunnen blijven staan. Verder 

wordt inheems loofhout aangeplant. 
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Bestanden 122 – 124 (eigenaar: Govaert - De Bock) 

 

Het bosgedeelte (bestand 123) wordt in de loop van de beheerplanperiode een eerste maal gedund. 

Amerikaanse vogelkers wordt verwijderd. Aan de zuidwestkant wordt een bosrand gevormd. Het grasland 

(bestand 124) krijgt een beheer van maaien en nabegrazing. Er worden ook enkele fruitbomen extra 

aangeplant. 

 

Bestanden 126 – 133 (eigenaar: de Crombrugghe - de Liedekerke) 

 

Bestanden 126b, 129 en 130 ondergaan reguliere dunningen, waarbij inheems loofhout bevoordeeld wordt. 

Het groepje Corsicaanse den in bestand 129 wordt geveld, gevolgd door de aanplant van een 

halfschaduwboomsoort zoals winterlinde of gewone esdoorn. Het open plekje in dit bestand krijgt een 

gazonbeheer. In de loop van de beheerplanperiode worden Amerikaanse vogelkers en rododendron 

verwijderd. Bestand 128 krijgt een verschralend hooilandbeheer. De zone rond de poel in bestand 127 wordt 

voldoende open gehouden. Bestand 133 is momenteel nog verpacht. Indien mogelijk wordt met de pachter 

een meer ecologisch beheer overeengekomen, gericht op het vergroten van de botanische waarde (idem 

voor bestand 126a). Indien mogelijk wordt een poel gegraven. De rij knotwilgen wordt aangevuld met een 

houtkant. 

 

Bestanden 134 – 136 (eigenaar: Haesaert - Bonnarens) 

 

Er worden jaarlijkse brandhoutkappingen voorzien. Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers worden 

bestreden. Er worden verder enkele bosranden aangelegd. 

 

Bestanden 137 – 149 (eigenaar: De Roo - Vanhaecke) 

 

Er worden reguliere dunningen voorzien, waarbij inheems loofhout wordt bevoordeeld. Amerikaanse eik en 

Amerikaanse vogelkers worden bestreden. 

 

Bestand 200 (eigenaar: Broeders van Liefde) 

 

Er worden jaarlijkse brandhoutkappingen uitgevoerd. Inheems loofhout wordt daarbij bevoordeeld. De zone 

met Amerikaanse eik wordt omgevormd naar inheems loofhout. Indien nodig worden Amerikaanse eik en 

Amerikaanse vogelkers in de rest van het bestand bestreden. De grazige zones krijgen een verschralend 

beheer. 

 

Bestand 201 (eigenaar: Gemeente Zedelgem) 

 

Er worden reguliere dunningen uitgevoerd, waarbij inheems loofhout wordt bevoordeeld. De zone met 

Amerikaanse eik wordt omgevormd naar inheems loofhout. De ruigten krijgen een aangepast beheer. De 

vijver wordt gesaneerd. Rimpelroos wordt bestreden. 

 

Bestanden 202 – 203 (eigenaar: Pollet Gabriël - Desender Godelieve) 

 

Er worden reguliere dunningen uitgevoerd, waarbij inheems loofhout wordt bevoordeeld. Amerikaanse eik 

wordt bestreden. 
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Bestanden 50 – 53a (eigenaar: ANB) 

 

Er worden reguliere dunningen uitgevoerd en bosranden aangelegd. Bestand 53a wordt sterk gedund, zodat 

een ijl bosbestand ontstaat. Grijs kronkelsteeltje wordt er bestreden. Ook Amerikaanse vogelkers en 

Amerikaanse eik worden bestreden. 

 

Bestand 212 (eigenaar: ANB) 

 

De akkers kunnen in grasland worden omgezet en een verschralend beheer krijgen, of worden bebost. Indien 

gekozen wordt voor graslanden, dient er ook aandacht te zijn voor kleine landschapselementen (houtkanten, 

poelen). Indien bebossing wordt gekozen, wordt het bestand beplant met inheems loofhout (zwarte els, 

zachte berk, ruwe berk, zomereik). 

 

Bestand 300 (eigenaar: Vandaele - Devreker) 

 

De populieren worden geveld. Aan de randen van het bestand worden opnieuw populieren aangeplant. 

Elders kan zich een elzenbos ontwikkelen. Rododendron wordt bestreden. Reuzenbalsemien kan bestreden 

worden als dat ook stroomopwaarts langs de beek gebeurt. 

 

Bestand 301 (eigenaar: Vantyghem Gerard) 

 

Het bestand ondergaat jaarlijkse brandhoutkappingen. Laurierkers en schijnaardbei worden verwijderd. 

Bosranden worden aangelegd. 

 

Bestand 302 (eigenaar: Stad Torhout / Decanaat) 

 

De bovenetage wordt verder gedund. De bomen en struiken van de struiklaag krijgen een hakhoutbeheer, 

zodat het bestand evolueert naar middelhout. Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, laurierkers en 

schijnaardbei worden verwijderd. Bosranden worden aangelegd. De open plek wordt twee maal jaarlijks 

gemaaid, met afvoer van het maaisel.  

 

 

3.2. Doelstellingen kasteelpark Domein de Maere 
 

De algemene doelstelling van het park is het vervullen van meerdere functies binnen de visie van de 

harmonisch parkbeheer. De uitstraling van het park moet een openbaar, landschappelijk park vormen met 

een hoge gebruikerswaarde voor de omgeving als groene pool. 

 

De thematische doelstellingen kunnen als volgt worden omschreven: 
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3.2.1. Mensgerichte doelstellingen 
 

3.2.1.1. Cultuurhistoriek 
 

Een belangrijke doelstelling is de eigenheid en het karakter van dit landschapspark terug te brengen, te 

herstellen of te verbeteren. Door ingrepen in het park zijn hier en daar de oorspronkelijke bedoelingen 

verloren gegaan. (zichtassen, verschillende beplantingstypen, verhardingstypen, padenstructuur,…). 

 

3.2.1.2. Beleving 
 

Zowel het esthetische, landschappelijke en educatieve was in het verleden aanwezig en moet in de toekomst 

versterkt worden: 

- door de goede esthetische normen en principes hanteren 
- door de landschappelijke waarden te accentueren en te herstellen (microreliëf, vormgeving, 

bodemkundige zaken,…) 
- behoud en verjonging van de diverse merkwaardige bomen 

 

3.2.1.3. Gebruik 
 

De sociaalrecreatie functie kan in de toekomst versterkt worden door: 

- een verbeterde en doordachte doorgang doorheen het park voor wandelaars, fietsers. 
- als poort tot de recreatieve ontsluiting van het volledige het ruimere veldgebied 
- het uitwerken van een betere ontsluiting van de verschillende verkeerstromen 

 

 

3.2.2. Natuurgerichte doelstellingen 
 

Het gehele park, tenzij de directe omgeving rond het kasteel, leunt zich uitstekend voor natuurinrichting. Dit 

kan gebeuren door: 

- bepaalde exoten en woekerende planten te rooien 
- open en gesloten milieus te maken of te versterken 
- de vijver te ontslibben en het herstellen van de oevers 
- diverse bos/parkbos-typen toe te passen 
- behoud van dood hout in het bos 
- diverse maairegimes en frequenties 
- zorgen voor diversiteit en dynamiek in structuur en beheertypen 

 

 

3.2.3. Milieugerichte doelstellingen 
 

Het milieugericht karakter van het parkbeheer heeft te maken met de algemene zorgplicht voor het milieu, 

in het bijzonder voor de bodem, lucht, grond- en oppervlaktewater. De milieugerichte doelstellingen zijn: 

- het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen is niet wenselijk 
- de aanleg van verharde oppervlakten wordt zo veel mogelijk vermeden, bestaande 

verhardingen kunnen behouden worden waar het kan kunnen verhardingen verdwijnen. 
- composteren en afval sorteren ter plaatse 
- het beperken van zichthinder, geluidshinder en lichtpollutie door middel van (wintergroene) 

beplanting. 
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3.2.4. Statutaire doelstellingen 
 

Het park heeft een openbaar karakter en is toegankelijk voor niet-gemotoriseerd verkeer (tenzij voor de 

bediening van het kasteel). 

 

 

3.3. Visie beheerrichtlijnen 
 

3.3.1. Kenmerken van het vroegere beheer 
 

Het beheer (de opvolging) tot nu toe kende een sterke opvolging en is kwalitatief. Het gebrek aan een 

duidelijke toekomstvisie voor het park vormde echter de voornaamste aanleiding voor dit beheerplan; op 

het park worden er meer en meer functies toebedeeld die zonder een duidelijke visie een verrommeling van 

het park te weeg zal brengen. In eerste instantie willen we dan ook een duidelijk visie meedelen. 

 

 

3.3.2. Visie parkbeheer algemeen 
 

Op basis van de gegevens vervat in de vorige hoofdstukken worden hier een aantal inrichtings- en 

beheersvoorstellen geformuleerd teneinde de parkfuncties en de natuurwaarden van het gebied te 

herstellen en/of te ontwikkelen. 

 

Er wordt gestreefd naar een “duurzaam parkbeheer”. Het concept “duurzame ontwikkeling” wordt frequent 

omschreven als de ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de 

mogelijkheden in gevaar te brengen voor de toekomstige generaties om ook in hun behoeften te voorzien. 

Duurzaam parkbeheer is de instandhouding van parken zodat ze ook in de toekomst hun veelheid aan 

functies kunnen blijven vervullen. 

 

Die zorgplicht voor het park heeft zijn invloed op het beheer. Gestreefd wordt naar de aanwezigheid van 

mensgerichte, natuurgerichte en milieugerichte functies zonder dat, gezien over het geheel, één functie 

overheerst en andere functies worden onmogelijk. Om dat mogelijk te maken vormen duurzaamheid, 

dynamiek en diversiteit belangrijke afwegingen binnen de besluitvorming. 

Met menselijke maatregelen wordt de realisatie van een aantrekkelijk en gevarieerd park beoogd dat een 

reeks behoeften beantwoordt, die zich situeren rond beleving, cultuur en recreatie. De structuur van een 

park bepaalt in belangrijke mate het parkbeeld van de bezoeker. 

 

Het is belangrijk dat cultuurhistorische en landschappelijke elementen een aangepast beheer krijgen; er 

wordt gestreefd naar een maximaal behoud. 

 

Wat betreft de recreatie dient een evenwicht gezocht te worden tussen de eigenheid van het kasteelpark, 

de draagdracht en de vraag naar recreatie. 

 

De natuurgerichte maatregelen streven naar het instandhouden en waar het kan verhogen van de 

biodiversiteit. Belangrijk is dat de natuurgerichte maatregelen zich niet beperken tot afgeschermde zones. 

Wel moet gestreefd worden naar een natuurgericht beheer binnen het volledige groenonderhoud en 

groenbeheer. Een belangrijk principe is het stimuleren van natuurlijke processen waarbij de spontane 
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ontwikkeling van fauna en flora voorop staat. Belangrijk is om te weten dat de biodiversiteit positief wordt 

beïnvloed door structuurvariatie. We denken aan variatie in milieuomstandigheden, begroeiingtypes en 

verschillen in structuur binnen een begroeiing. 

 

Op lange termijn kan men slechts spreken over een succesvolle aanpak indien het gevoerde beheer 

maatschappelijk wordt geaccepteerd. Om dat te verwezenlijken moet de beheerder consequent handelen 

en moet er geïnvesteerd worden in informatie, educatie en communicatie. 

 
  

 

Figuur 3.1: Visie parkbeheer concept 

 

Teneinde de beheerrichtlijnen te kaderen werd er voor 

het domein een concept ontwikkeld dat huidige en 

toekomstige ontwikkelingen in de juiste banen moet 

leiden. Binnen een visie voor twintig jaar is het 

onmogelijk om elk aspect of elke huidige en 

toekomstige wens te voorzien en op te nemen. Om 

deze reden is het dan ook belangrijk om een concept te 

ontwikkelen die tegemoet kan komen aan 

toekomstige, en natuurlijk de huidige, voorzieningen, 

zonder het totaalbeeld van het park op te breken. 

In het concept wordt het volledig parkgebied en zijn 

aangrenzende bos- en 

natuurgebieden verdeeld in drie hoofzones: het 

Engelse Landschapspark, het Interactief Park en het 

Ontginningslandschap. 

 

Figuur 3.2: Het Engelse Landschapspark 

 

Binnen deze centrale zone van het park staat de 

cultuurhistorische waarde voorop. Hier beogen we 

langsheen alle zichtassen een authentiek beeld van 

het Engelse landschapspark; een park bestaande uit 

subtiele hoogteverschillen, uit bomenclumps en 

verrassende zichtassen. Binnen deze zone vermijden 

we vreemde elementen zoals (permanente) 

educatieve borden, kunstwerken, etc. Authenticiteit 

en rust staat voorop. 
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Figuur 3.3: Het Interactief Park 

 

De volgende schil is het Interactief park. Hierbinnen 

kunnen alle activiteiten vallen die belastend kunnen 

zijn voor het park, zijn rust, en kunnen bijdragen tot de 

verstoring van de fauna en flora. 

Hierbij zouden we kunnen denken aan grotere 

speelinfrastructuren, parkeren, stapelplaatsen, etc… 

 

Figuur 3.4: Het omringende landschap 

 

De laatste zone omvat het authentieke omringende 

landschap en maakt deels deel uit van het historisch 

park en van het vroegere ontginningslandschap. 

 

Deze is voorbehouden voor natuur, zachte recreatie 

zie hiervoor het bosbeheerplan. 

 

 

 
 

Figuur 3.5: Structuurindeling van het kasteelpark 

 

 

3.3.3. Visie verkeersstromen 
 

Het provinciaal domein kent diverse grotere en kleinere problemen op vlak van verkeerstromen en mobiliteit: 
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- Fietsverkeer dwars door het domein via het fietsknooppuntennetwerk. Geen duidelijke 
fietsstalling (behalve bij de parkeerplaats Zeeweg), fietsers zetten hun fiets overal rond 
vooral in de buurt van de cafetaria. 

- Er is geen hiërarchie van wegen, iedereen rijdt kriskras door het domein. Ook de 
materialisatie van de paden geeft geen duidelijkheid naar de verschillende verkeersstromen 

- Het af en aan rijden van autoverkeer dwars door het domein wordt als storend ervaren. 
 

Er wordt voorgesteld om te werken met volgende basisprincipes: 

- Duidelijke leesbaarheid van de verschillende paden aan de hand van het materiaal gebruik 

van de paden. 

- Een integrale toegankelijkheid voor kinderwagens en personen met een handicap wordt 

nagestreefd. 

- Verbinding en optimalisatie van het fietsnetwerk binnen het domein herbekijken. 

- Functionaliteit en bereikbaarheid van het kasteel en de cafetaria door leveranciers 

 

In het bijgevoegd kaartmateriaal wordt er verder detaillering aangegeven. 

 

 
 

Figuur 3.6 

 

3.3.3.1. Bestaande verkeersstromen 
 

Zwaktes: 

Alle verkeer loopt door het park. Er zijn verschillende bewegingen van gemotoriseerd verkeer door het park. 

Er is zelfs sprake van sluipverkeer tussen de Zeeweg en de Conciencestraat. Dit veroorzaakt een drukte in het 

park die niet gewenst is. Het stroomlijnen van de verkeersstromen dringt zich op. 
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Figuur 3.7 

 

Bestaande materialisatie: 

Zwaktes: er is geen éénduidigheid tussen de verschillende materialen van de paden en wegen. Er is geen 

integraal toegankelijk pad binnen het domein. 

 

 
 

Figuur 3.8 
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3.3.3.2. Toekomstige verkeersstromen 
 

Het belangrijkste principe bij de toekomstige verkeersafwikkeling zijn: 

- Er zal niet meer dwars door het domein gereden kunnen worden. 

- Parkeerplaats aan de boomgaard wordt gesupprimeerd 

- De oorspronkelijk 8-vormige wandellussen worden in ere hersteld, 2 later toegevoegde 

wandelwegen worden opgebroken. 

 

 
 

Figuur 3.9 

 

Visualisatie van de verkeersstromen: 

 

Binnen het park kan niemand meer doorrijden, alleen leveranciers, diensten en aangelanden zullen nog 

binnen het park kunnen rijden. Hiervoor zullen een aantal maatregelen genomen worden:  

- Automatiseren van de poorten (afstandsbediening/gsm bediening) 

- Bijkomende poort/automatische paal thv parking Zeeweg. 
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Figuur 3.10 

 

3.3.3.3. Toekomstige materialisatie 
 

De materialisatie binnen het park een stuk vereenvoudigd: 

- Alle wegen waar gemotoriseerd verkeer op zit wordt aangelegd in uitgewassen beton 

- De hoofdcirculatie voor wandelaars wordt gestabiliseerd dolomiet en is zo integraal 

toegankelijk 

- Secundaire paden worden uitgewerkt in gestabiliseerd gras 

- Nieuwe fietspaden zijn in halfverharding (steenslag) 

- Asfaltwegen buiten de parkzone blijven behouden waarbij de dreef richting Conciensestraat 

eventueel een andere inrichting kan krijgen om de snelheid te beperken 

 

Voorbeelden van gebruikte materialen: 
 

Uitgewassen beton 

 

Voor gemotoriseerd verkeer wordt 

gekozen voor een verharding in 

uitgewassen beton. De gebruikte 

kiezel heeft een bruin-beige kleur en 

sluit zo nauw aan bij het 

gestabiliseerde dolomiet van de 

verhardingen. 

 

Referentiebeeld: provinciedomein 

Wallemote-Wolvenhof 
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Gestabiliseerd dolomiet 

 

Voor het wandelverkeer worden 

paden aangelegd in gestabiliseerd 

dolomiet. De randen kunnen waar 

nodig voorzien worden van 

grasbetontegels of van een 

betonboordsteen. 

 

 

 

Referentiebeeld: provinciedomein 

Wallemote-Wolvenhof 

 

Halfverharde bospaden 
 
Voor het minder dens 
wandelverkeer worden waar nodig 
paden verbeterd volgens het 
principe van halfverharde bospaden. 
Wandelwegen in het bos blijven in 
principe onverhard maar kunnen 
hier en daar waar drassige zones zijn 
verbeterd worden met lava en/of 
recuperatiemateriaal (coprogekeurd 
mengpuin); de werken gebeuren 
met klein materieel en in 1 
beweging  volgens het principe van 
infrezen van het materiaal. 
 
Referentiebeeld: Verhoeven Roads 

 

3.3.3.4. Fietsknooppuntennetwerk 
 

Bestaande fietsverbinding (links) laat een fiets doorsteek dwars door het park toe. Waar de fietsers echter 

via de parking op de Zeeweg komen is er een mogelijks gevaarlijk punt. Daarnaast is er een traject lopende 

om een geheel nieuwe fietsdoorsteek te voorzien. Daarom het voorstel om de fietsers aan de rand te houden. 

Hierdoor kunnen fietsers wel nog door het domein fietsen en krijgen ze zelfs meer mogelijkheden maar zijn 

er minder conflicten met andere gebruikers. 
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Figuur 3.11: Huidige situatie 

 

 
 

Figuur 3.12: Toekomstige situatie 
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3.4. Beheerdoelstellingen 
 

3.4.1. Beheerdoelstellingen met betrekking tot de ecologische functie 
 

3.4.1.1. Ontwikkeling van meer structuurrijke bosbestanden 
 

Ongeveer een kwart van de bosbestanden is homogeen van soortensamenstelling in de bovenetage. Meestal 

betreft dit naaldhoutbestanden. 

 

Binnen deze bosbestanden wordt gestreefd naar structuurrijker bos, met een goed ontwikkelde boom-, 

struik- en kruidlaag, en met een grotere leeftijdsvariatie in de boomlaag. 

 

Wegwerken van de dunningsachterstand zal het bos meer open maken. 

 

3.4.1.2. Bosomvorming 
 

Tegelijk met een verbetering van de structuuropbouw van het bos wordt gestreefd naar een omvorming van 

een deel van de naaldbossen naar inheems loofhout of gemengd loof-/naaldhout. Het aandeel inheemse 

struik- en boomsoorten zal vergroten, met soorten als zomereik, beuk, gewone esdoorn, ruwe berk, spork, 

wilde lijsterbes, hulst, e.d. Tevens kan de soortendiversiteit in de kruidlaag verhogen. Er wordt met name 

ook gestreefd naar een verhoging van het aandeel boomsoorten met rijk, goed verterend strooisel (ruwe 

berk, winterlinde, lijsterbes, gewone esdoorn), wat de bosbodemkwaliteit en de biodiversiteit ten goede 

komt. 

 

3.4.1.3. Exoten 
 

Invasieve exoten (Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Pontische rododendron, rimpelroos, 

reuzenbalsemien) worden bestreden waar nodig en praktisch haalbaar in het beheerplangebied. Deze 

bestrijding wordt zodanig georganiseerd dat de kans op hervestiging van de bestreden soort geminimaliseerd 

wordt. Bij soorten als Amerikaanse vogelkers en reuzenbalsemien heeft een bestrijding slechts zin als deze 

ook plaats vindt in aanliggende of naburige bestanden, of in het gehele stroomopwaartse gebied. Er dient in 

zo’n geval dus te worden uitgekeken naar mogelijkheden voor gezamenlijke en overkoepelende 

bestrijdingscampagnes. Andere exoten als laurierkers, schijnaarbei en prachtframboos worden ook 

verwijderd. 

 

3.4.1.4. Open plekken en zones 
 

Open plekken en zones in het bos die reeds aanwezig zijn, zullen een beheer krijgen dat is toegespitst op de 

optimalisatie van deze biotopen, ten voordele van de (potentieel) aanwezige bijzondere soorten, met 

aandacht voor de connectiviteit met andere (deel)gebieden. 

  

Omdat de meeste bospercelen een relatief beperkte oppervlakte hebben, worden geen grote open plekken 

in bosverband gecreëerd. Potenties voor kleine open plekken (en een interessante vegetatie) zijn er wel in 

bestand 53a. Er kunnen ook tijdelijke open plekken gerealiseerd worden in hakhoutpercelen. De tijdeljike 

variatie van licht in het bos geeft een toename van biodiversiteit en de mogelijkheid aan de zaadbank om 

zich aan te vullen. 
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De bestaande open zones (bestanden 10x, 15x, 16x, 17x, 18x, 19a, 19y, 20x, 22x, 22y, 24x, 25x, 27x, 28y, 28z, 

128, 133, open zones in 200, 201d) krijgen een beheer gericht op de verhoging van de botanische waarde, 

voor zover dit niet het gebruik door de beheerder (pachter) doorkruist.  

 

Rondom poelen en vijvers wordt de vegetatie open gehouden en wordt de meeste struik- en boomopslag 

afgezet. Dit komt het waterpeil in de betreffende poel/vijver ten goede en zorgt ook voor minder bladval in 

het water. Het geeft ook kansen aan de ontwikkeling van riet- en oevervegetaties. Lokaal kunnen wel 

struweel (zoals wilgenstruweel) en één of meerdere overstaanders aanwezig blijven. Dit zorgt voor extra 

structuurvariatie. 

 

3.4.1.5. Ontwikkeling van bosranden 
 

Geleidelijke overgangen van het bos naar de open ruimte zijn momenteel nog maar amper aanwezig. 

 

Op verschillende plaatsen zullen bosranden gecreëerd worden met goed ontwikkelde mantel-

zoomvegetaties. Deze bosranden worden bij voorkeur breed aangelegd (10 – 20 m), met een golvend 

verloop, wat aanleiding geeft tot een grotere structuurvariatie en een hele reeks kleinschalige overgangen 

(open vegetatie – struweel – bos; schaduw – zon). Hier en daar kan een overstaander blijven staan in de 

bosrand. Sommige vogelsoorten kunnen zo’n boom als zangpost gebruiken. 

 

In het geval van externe bosranden, wordt een strook grenzend aan of in de rand van een bestaand bos, 

omgevormd tot een zone waarin zich, via aangepast beheer en lokale aanplanting, een structuurrijke 

vegetatie ontwikkelt met overgangen van een kruidige zoom over een struiklaag naar de bosrand toe. 

Geleidelijke bosovergangen naar aangrenzende open ruimtes zijn bijzonder aantrekkelijk voor zangvogels, 

vlinders, hagedissen, … en zeker als ze zuidgericht zijn, zijn het geschikte biotopen voor warmteminnende 

dieren (invertebraten, reptielen). 

 

Lokaal kunnen ook interne bosranden worden gevormd, bijvoorbeeld omheen een bosweg of ter vervanging 

van een dreef. Zo’n interne bosrand vormt dus niet de overgang naar open vegetatie, maar een min of meer 

open corridor doorheen het bos.  

 

Bosranden worden ook gevormd rondom open plekken en open zones met poelen/vijvers. 

 

3.4.1.6. Dood hout en dikke bomen 
 

Een deel van de bosbestanden is nog relatief jong (jonger dan 60 jaar) zodat er maar weinig oudere bomen 

aanwezig zijn die hun aftakelingsfase hebben kunnen bereiken. Ook elders is over het algemeen slechts 

weinig dood hout aanwezig. 

 

Om het aandeel oude en/of dode bomen te verhogen, zullen een aantal maatregelen genomen worden zoals 

het laten staan van oudere en dode bomen in de bosbestanden en het laten liggen van enkele gekapte 

bomen, om tegen het einde van de planperiode het streefcijfer van 4% dood hout te bereiken. 

 

3.4.1.7. Poelen en vijvers 
 

De bestaande poelen en vijvers worden, waar mogelijk,  omgevormd tot ecologisch interessantere gehelen, 

met minder boomgroei op de oevers (bosvijver in bestand 12a) en schuiner aflopende oevers (bestand 201c), 
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waarop zich dan een gradiëntrijke grazige-kruidige vegetatie kan ontwikkelen. Bovenmatige 

nutriëntenrijkdom kan een probleem zijn, met algenbloei tot gevolg (vb. poel in bestand 127, voorjaar 2016). 

In bestanden 7x, 19x, 24x, 133 en 212 kan een poel worden gegraven. 

 

3.4.1.8. Soortgerichte doelstellingen en doelsoorten 
 

Het beheerplangebied is voor een groot deel gesitueerd op vochtige tot natte zandgronden, of natte 

zandleembodems. Potentiële doelsoorten zijn dan ook soorten die gebonden zijn aan één van de 

verschillende successiestadia die op dergelijke bodems tot ontwikkeling kunnen komen. Voor de 

verschillende successiestadia worden hieronder typische soorten vermeld die nagestreefd kunnen worden. 

Waar mogelijk wordt de link gelegd met Europees beschermde habitats. Habitats en soorten waarvoor 

instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd (zie tabel 1.16 en 1.17), maar waarvoor in het 

beheerplangebied zelf geen kansen gecreëerd kunnen worden, worden hier niet opgenomen. 

 

Tabel 3.1: Soortgerichte doelstellingen + bijhorende beheermaatregelen 

 

Flora: 

 
Natuurtype Doelsoorten beheer 

Hogere planten 

Eutroof water (3150) Kikkerbeet, Krabbenscheer, Loos blaasjeskruid, Groot 
blaasjeskruid, fonteinkruiden, diverse soorten 
waterranonkel, Watergentiaan, Witte waterlelie, 
Waterviolier, Gele plomp 

Oevers afschuinen en deels bomen 
verwijderen Afvissen brasem en karper 

Waterhabitats van beken 
en rivieren (3260) 

fonteinkruiden, diverse soorten waterranonkel Instellen van goede waterkwaliteit 
Terugdringen toevoer nutriënten 
vanuit landbouw 
Natuurlijke beekverloop herstellen 

Voedselrijke 
zoomvormende ruigten 
(6430) 

Natte ruigte: Moersspirea, Poelruit, Moesdistel, 
Adderwortel, Harig wilgenroosje, Echte valeriaan, 
Bosbies, Smeerwortel, Haagwinde, Moerasandoorn, 
Groot hoefblad, Koninginnenkruid 
Nitrofiele boszomen en –ruigten: Grote brandnetel, 
Kleefkruid, Hondsdraf, Look-zonder-look, Witte 
dovenetel, Zevenblad, Dagkoekoeksbloem, Geel 
nagelkruid, Bosandoorn, Grote muur, Robertskruid 

Natte ruigte: instellen van natuurlijke 
(of gestuurde) overstromingsdynamiek 
met voldoende zuurstofrijk water + 
cyclisch maaien of extensieve 
begrazing 
Nitrofiele boszomen en –ruigten: 
cyclisch maaien of extensieve 
begrazing 

Graslanden op matig 
voedselrijke bodem (6510) 

Glanshavergrasland: Groot streepzaad, Grote 
bevernel, Glad walstro, Rapunzelklokje, 
Beemdooievaarsbek, Beemdkroon, 
Karwijvarkenskervel, Peen, Fluitenkruid, Pastinaak, 
Knoopkruid, Duizendblad, Margriet, Glanshaver, 
Gewoon reukgras, Rood zwenkgras 
Grote vossenstaart-verbond: Grote vossenstaart, 
Pinksterbloem, Paardenbloem, Scherpe en Kruipende 
boterbloem, Ruw beemdgras, Krulzuring, Italiaans 
raaigras, Weidekerveltorkruid 

Maaibeheer, eventueel + nabegrazing 
Grote vossenstaart-verbond: instellen 
van goede waterkwaliteit bij 
overstroming 

Eiken-beukenbos (9120) Beuk, Zomereik, Hulst, Dalkruid, Gladde witbol, 
Blauwe bosbes, Hengel, Valse salie, Lelietje-van-
dalen, Gewone salomonszegel, Wilde kamperfoelie, 
Adelaarsvaren, Bleeksporig bosviooltje 

Verwijderen exoten 
Zoom- en mantelbeheer, open-
plekken-beheer 
Ontwikkeling van rijke bosstructuur, 
kruidvegetatie 
Maximaal behoud van dikke bomen en 
dood hout 

Eiken-haagbeukenbos 
(9160) 

Zomereik, Haagbeuk, Winterlinde, Zoete kers, 
Gewone esdoorn, Bosanemoon, Gele dovenetel, 
Grote muur, Gewone salomonszegel, Witte 

Verwijderen exoten 
Zoom- en mantelbeheer, open-
plekken-beheer 



 
 Natuurbeheerplan Domein d’Aertrycke en omgeving  

 

 

189 

 

Natuurtype Doelsoorten beheer 

Hogere planten 

klaverzuring, Bleeksporig bosviooltje, 
Mannetjesvaren 

Ontwikkeling van rijke bosstructuur, 
kruidvegetatie 
Maximaal behoud van dikke bomen en 
dood hout 

 Alluviaal bos (91E0) Beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos: Es, Vogelkers, 
Grauwe abeel, Gladde iep, Zomereik, Zoete kers, 
Boswederik, Slanke sleutelbloem, Grote keverorchis, 
Bosanemoon, Speenkruid, Dotterbloem 
Elzenbroekbos (Ruigte-elzenbos): Zwarte els, 
Oeverzegge, Moeraszegge, Gele lis, Dotterbloem, 
Grote brandnetel, Gewone engelwortel, 
Moerasspirea, Koninginnenkruid, Moesdistel, 
Wolfspoot 

Instellen van goede waterkwaliteit 
Herstel natuurlijke hydrologie 
Ontwikkeling van rijke bosstructuur, 
kruidvegetatie 
Maximaal behoud van dikke bomen en 
dood hout 
Verwijderen exoten 

Paddenstoelen 

 Mycchorhizasoorten Voldoende grote bomen behouden en 
een deel van dreven vrijhouden van 
strooisel/bladval 

 

Fauna: 

 
Soort Biotoop beheer 

Dagvlinders 

Zwartsprietdikkopje Grasland, ruigte met overjarige grassen en nectarrijke 
kruiden. Vaak langs bosranden. 

Door ontwikkeling van bosranden 
uitbreiding van geschikt biotoop 

Kleine ijsvogelvlinder Gevarieerde, vochtige gemengde bossen of 
loofbossen. De waardplant is Kamperfoelie. 

Verhoging structuurvariatie bos en 
omvorming naar eiken-berkenbos 

Citroenvlinder  Open bossen, ruigten, bosranden, parken en tuinen. 
Sporkehout is waardplant. 

Door ontwikkeling van bosranden 
uitbreiding geschikt biotoop 

Kleine vos  Ruigten, tuinen, bermen, bosranden Door ontwikkeling van bosranden 
uitbreiding geschikt biotoop 

Keizersmantel Zonnige open plekken in bos, kapvlakten, bloemrijke 
mantel-zoomvegetaties, brede bospaden 

Door ontwikkeling van bosranden 
uitbreiding geschikt biotoop 

Koevinkje Ruige graslanden en kruidenvegetaties langs 
bosranden, bospaden, open plaatsen in het bos, 
zandpaden of houtwallen en hagen. 

Door ontwikkeling van bosranden 
uitbreiding geschikt biotoop 

Broedvogels 

Matkop Voorkeur voor vochtigere bossen met veel dood hout.  Door ouder worden van de bossen en 
toename dood hout verhogen de 
kansen voor deze sterk 
achteruitgaande soort. 

Zwarte specht Gemengd bos en naaldbos, maar nooit in zeer dichte 
bossen.  

Behoud oude bomen en meer open 
maken bos. 

Middelste bonte specht Heeft een voorkeur voor oude eikenbestanden. Gezien de uitbreiding van de soort is 
een meer permanente vestiging te 
verwachten. 

Wespendief  Grote, oudere (loof)bosgebieden met open stukken. 
Ook in naaldhout met ondergroei van heide. 

Door openmaken en omvorming van 
het bos ontstaan potenties voor de 
soort. 

Houtsnip  Bos met goed ontwikkelde struiklaag. Door omvorming en 
structuurverbetering van het bos 
ontstaan potenties voor de soort. 

Koekoek  Gevarieerde halfopen en open landschappen Door de aanleg van bosranden 
ontstaan meer potenties voor de soort 
(waardvogels, prooidieren). 

Nachtegaal  Bos, duinen, struweel. Door structuurverbetering van het bos 
en de aanleg van bosranden ontstaan 
potenties voor de soort. 
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Soort Biotoop beheer 

Bosuil  (Loof)bos, buitengebied, park en tuin. Door omvorming en 
structuurverbetering van het bos 
ontstaan potenties voor de soort. 

Gekraagde roodstaart Oude, parkachtige bossen op zandgronden. Open 
plekken, oude bomen, graslanden of heiden moeten 
elkaar afwisselen. 

Door omvorming en 
structuurverbetering van het bos 
ontstaan potenties voor de soort. 

Huismus Akkers, cultuurlandschappen, park en tuin, weilanden Creëren van slordige hoekjes met veel 
variatie aan struiken en kruiden. 
Nestkasten kunnen broedgelegenheid 
bieden. 

Wielewaal Eerder vochtige ijle loofbossen, 
hoogstamboomgaarden, parken. 

Door structuurverbetering van het bos 
kunnen potenties voor de soort 
ontstaan. 

Boomklever  Soortenrijke bossen met loofbomen, het liefst oude 
eiken, en enkele open plekken. 

Door omvorming en 
structuurverbetering van het bos 
ontstaan op termijn potenties voor de 
soort. 

Amfibieën en reptielen 

Hazelworm Gemengd bos of loofbos, met name op de overgang 
naar grasland of heide, langs bospaden en in 
kapvlakten. 

Door ontwikkeling van interne en 
externe bosranden en omvorming van 
naaldhout naar gemengd bos of 
loofhout ontstaan mogelijkheden tot 
uitbreiding. 

Vinpootsalamander Heide, bosranden. Door de aanleg van overgangszones 
tussen bos en open terrein komt er 
potentie tot uitbreiding. 

Zoogdieren 

Rosse vleermuis Heeft een uitgestrekt jachtgebied met vochtige zones. 
Verblijft jaarrond in holle bomen.  

Behoud van holle bomen en bij kap 
voorafgaande controle. 

Brandts- /Baardvleermuis Soorten gebonden aan bossen en halfopen gebieden. 
Ze hebben hun zomerkolonies in holle bomen en 
overwinteren hoofdzakelijk in grondgedekte objecten. 
Ze volgen lijnvormige KLE om zich te verplaatsen. 

Bij kap van bomen tijdens 
zomerperiode voorafgaande controle. 

Franjestaart Het jachtgebied wordt gevormd door bossen, parken 
en moerassen. ’s Zomers verblijven ze in boomholtes, 
vleermuiskasten en zolders, ’s winters in grotten, 
bunkers, forten, e.d. 

Bij kap van bomen tijdens 
zomerperiode voorafgaande controle. 

Laatvlieger  Het jachtgebied wordt gevormd door waterrijke 
gebieden en randen van bossen.  

Aanleg van bosranden en herstel + 
aanleg van bijkomende poelen/vennen 

Gewone / Ruige / Kleine 
dwergvleermuis 

Overwintering gebeurt in (oud) bos en in gebouwen. 
Ze volgen lijnvormige KLE om zich te verplaatsen. 

Aanleg van bosranden en behoud van 
dikke en oude bomen (bij kap 
voorafgaande controle). 

Watervleermuis  Het jachtgebied wordt gevormd door waterrijke 
gebieden. Zomerverblijfplaatsen zijn holle bomen of 
zolders. ’s Winters in grotten, bunkers, forten, e.d. 

Aanleg van bosranden en behoud van 
dikke en oude bomen + aanleg van 
bijkomende poelen/vijvers 

Wezel Open, droog natuur- en cultuurlandschap en verder in 
veel verschillende biotopen (zoals bossen, duinen, wei- 
en akkerland). 

Laten liggen van takkenbossen, 
steenhopen en het ongemoeid laten 
van houtwallen en dichte 
struikbegroeiingen langs akkers. Aanleg 
van bosranden. 

Haas Kleinschalig gras- en landbouwland, akkers en 
weilanden, ook wel in open bos, heide en schorren 

Aanleg gevarieerde overgang bos – 
open terrein. 

Bunzing  Kleinschalig landschap. Aanleg bosranden, behoud van holle 
bomen + stapelen van takhout in 
hopen bij exploitatie. 
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3.4.2. Beheerdoelstellingen met betrekking tot de economische functie 
 

Omvorming van homogeen, structuurarm naaldhout naar een gevarieerder bos met goed ontwikkelde 

kruidlaag en struiklaag en een groter aandeel inheems loofhout, en met goed ontwikkelde bosranden, komt 

de gezondheid van het bomenbestand ten goede. 

 

Mits inmenging gebeurt met loofboomsoorten met rijk, goed verterend strooisel (ruwe berk, winterlinde, 

lijsterbes, gewone esdoorn) zorgt dit voor een verbetering van de bodemkwaliteit en –vruchtbaarheid, en op 

termijn de groei van het bomenbestand en de mogelijke toekomstontwikkelingen van het bestand.  

 

Aanleg van (externe) bosranden houdt weliswaar een beperking van de oppervlakte in waarop bosbomen 

kunnen groeien, maar deze bosranden zorgen wel voor een betere afscherming van het inwendige bosmilieu 

voor storingsfactoren van buitenaf. Zo wordt de atmosferische depositie beperkt, wat de bodemkwaliteit ten 

goede zal komen, en verder zal het aantal mycorrhiza vormende fungisoorten toenemen, wat de gezondheid 

en groei van de bomen verbetert. 

 

In vele bestanden is er een dunningsachterstand, waardoor weinig licht tot op de bodem doordringt, en 

natuurlijke verjonging niet vanzelfsprekend is. Voor verjonging onder scherm dient het grondvlak 25 m²/ha 

of lager te zijn (S. Jansens, pers. mededeling). Om natuurlijke verjonging te stimuleren zal de 

dunningsachterstand grotendeels worden weggewerkt, maar dit hoeft niet overal even intensief te 

gebeuren. Waar gestreefd wordt naar de realisering van Europees habitat 9120 dient het grondvlak te dalen 

tot 19 m²/ha. 

  

De gemiddelde jaarlijkse aanwas voor bos in Vlaanderen is 7 m³/ha (V. Kint, pers. mededeling). Vanwege de 

dunningsachterstand zal in de meeste bestanden tijdens dunningen meer geoogst mogen worden dan aan 

de hand van de gemiddelde aanwas wordt ingeschat. 

 

Omvorming zal waar mogelijk geleidelijk gebeuren, waarbij te benadelen soorten systematisch en naar 

verhouding meer verwijderd zullen worden. Als natuurlijke verjonging van inheems loofhout op die manier 

geen bevredigende resultaten oplevert of in homogene bestanden kan gekozen worden voor een kaalkap of 

groepenkap, gevolgd door kunstmatige verjonging (aanplanten van de gewenste soort(en)). Ook in dat geval 

zal het kapkwantum hoger zijn dan de aanwas.  

 

(Gedeeltelijke) omvorming is een doelstelling in de volgende bestanden: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 5b, 6a, 120, 126b, 

129, 130, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 147, 148, 200, 201a, 202, 203, 206. 

 

In de bestanden waar open plekken of bosranden zullen worden aangelegd, zal nog een extra hoeveelheid 

hout geoogst mogen worden. Dit betreft de volgende bestanden: 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 28a, 28b, 123, 134, 135, 

136, 50, 51a, 51b, 52, 53b en 53a. 

 

 

3.4.3. Beheerdoelstellingen met betrekking tot de sociale functie 
 

Op publieke paden zijn de in dit beheerplangebied opgenomen bossen toegankelijk. In het huidig 

provinciedomein wordt geen speelbos aangeduid . Op de parking van het hotel kan wel een speeltuin 

gecreëerd worden. Deze locatie is dichtbij de bistro/cafetaria. Daarnaast worden spelaanleidingen in 

natuurlijke materialen voorzien in het kasteelpark. Het speelbos wordt ingericht palend aan de bebouwde 
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omgeving op een nieuw aan te leggen terrein. Private boswegen blijven ontoegankelijk. Mogelijk worden in 

de toekomst in het gebied wandelverbindingen aangelegd waarbij ook het Veldbos (bestanden 50-53a) 

ontsloten wordt voor het publiek. 

 

De voorgestelde ecologische doelstellingen (omvorming bos naar soortenrijker bos met een meer 

gevarieerde structuur, met meer geleidelijke overgangen naar open terrein en bloemenrijkere open zones 

en bosranden) verhoogt de visuele aantrekkelijkheid van het landschap. 
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4. Beheermaatregelen 
 

De uit te voeren beheermaatregelen en kappingen kunnen met hun respectievelijke spreiding in de 

tijd teruggevonden worden in Bijlage 4 (beheertabel). Er kan op basis van deze temporele spreiding 

het volgende onderscheid gemaakt worden tussen beheermaatregelen: 

 

 Eenmalige beheermaatregelen.  
 

Dit zijn omvormingsingrepen die natuurherstel of natuurontwikkeling tot doel hebben en slechts één 

keer dienen plaats te vinden. De beschrijving geeft aan hoe en wanneer de geplande maatregelen 

worden uitgevoerd (rekening houdend met lokale terreinomstandigheden, behoud en bescherming 

van specifieke vegetaties of soorten, enz.). Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van poelen, 

houtkanten, bosranden, bebossingen, e.d. 

 

 Terugkerende maatregelen 
o Beheermaatregelen op korte termijn.  
 

Deze omvatten in vele gevallen tijdelijke beheervormen in functie van omvorming (bv. frequenter 

maaien voor versnelde verschraling, bestrijding van exoten met nabehandeling, …). De lengte van de 

beheerperiode zal variabel zijn en afhangen van de omgevingsomstandigheden. In de meeste gevallen 

zal dit type beheer beperkt blijven tot de eerste jaren van het beheerplan. Het kan in een aantal 

gevallen ook totaal ontbreken, omdat direct op regulier of instandhoudingsbeheer kan overgestapt 

worden.  

   

o Beheermaatregelen op lange termijn.  
 

Hiermee wordt het beheer bedoeld dat gevoerd wordt na de omvorming, m.a.w. de methode om het 

bereikte natuurtype op langere termijn te behouden of eventueel nog te verbeteren (regulier of 

instandhoudingsbeheer). Voorbeelden hiervan zijn een (extensief) maaibeheer of nietsdoenbeheer. 

 

Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt tussen uitwendig en inwendig beheer. Uitwendig 

natuurbeheer is het geheel van maatregelen nodig om het natuurgebied van negatieve invloeden van 

buitenaf te vrijwaren. Voorbeelden van dergelijke invloeden zijn: inwaaien van meststoffen of 

instromen van voedselrijk water, grondwaterbemaling nabij het gebied, lawaai, visuele verstoring, 

recreatiedruk van buiten het gebied. Inwendig natuurbeheer omvat die maatregelen welke nodig zijn 

voor het in stand houden of herstellen van de intrinsieke natuurwaarden van het gebied. 

 

Dit onderscheid is echter niet absoluut. Zo is maaien een maatregel van inwendig natuurbeheer, als 

het de instandhouding van hooiland tot doel heeft. Maar maaien en afvoeren van het maaisel leidt ook 

tot verschraling: met het maaisel worden voedingsstoffen uit het ecosysteem weggenomen. Op die 

manier kan ongewenste aanvoer van voedingsstoffen, vb. door inwaaien van landbouwmest, geheel 

of gedeeltelijk geneutraliseerd worden. Dat aspect van het maaien behoort eigenlijk tot het uitwendige 

beheer. 
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4.1. Eenmalige maatregelen 
 

De volgende eenmalige maatregelen worden voorzien in het beheerplangebied: 

 

- Kappingen in functie van de aanleg van bosranden (zie 4.4.10: Gradiënten en 
bosrandontwikkeling) 

- Eindkappen (zie 4.4.2: Bosomvorming) 
- Aanplantingen gewenste boomsoorten (zie 4.4.1: Bosverjonging) 

 

 

4.2. Terugkerende maatregelen 
 

Periodiek terugkerende beheermaatregelen omvatten: 

 

- Maaien van open zones + afvoer van maaisel (zie 4.4.9.1: Maaibeheer) 
- Begrazing (zie 4.4.9.2: Begrazingsbeheer) 
- Poelenbeheer (zie 4.4.9.4: Beheer poelen) 
- Verplegingswerken (zie 4.4.5: Bosbehandelings- en verplegingswerken) 
- Dunningen (zie 4.4.5: Bosbehandelings- en verplegingswerken) 
- Drevenbeheer (zie 4.4.5: Bosbehandelings- en verplegingswerken) 
- Hakhoutbeheer (zie 4.4.10: Gradiënten en bosrandontwikkeling/ 4.4.11: Hakhoutbeheer) 
- Kapbeheer (zie 4.4.9.3: Kapbeheer – verwijderen van struikopslag) 
- Exotenbestrijding (zie 4.7: Beheer schadelijke soorten) 

 

 

4.3. Uitwendig beheer 
 

Er worden geen uitwendige beheermaatregelen voorzien. Maatregelen gericht op verschraling (gericht 

tegen de gevolgen van aanrijking vanuit de omgeving) zullen verder besproken worden bij het 

inwendig beheer. 

 

 

4.4. Inwendig beheer 
 

4.4.1. Bosverjonging 
 

4.4.1.1. Generatieve verjonging 
  

De bosverjonging wordt gedurende de beheerplanperiode in eerste instantie bewerkstelligd door 

dunnen, zodat voldoende zonlicht doorheen de kroonlaag dringt en natuurlijke verjonging van 

inheemse soorten kan ontkiemen en opgroeien. De beoogde boom- en struiksoorten zijn dan 

Zomereik, Beuk, Gewone esdoorn, Ruwe berk, Winterlinde, Haagbeuk, Sporkehout, Wilde lijsterbes, 

Hulst en Hazelaar. 

 

Op locaties waar met natuurlijke verjonging geen goede resultaten worden verkregen, of waar de 

gewenste boomsoorten niet door natuurlijke verjonging verkregen kunnen worden, kan geopteerd 

worden voor kunstmatige verjonging. Dit betreft dan aanplant van inheems loofhout. Er wordt drie 
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jaar gewacht alvorens tot aanplant over te gaan. Plantafstanden kunnen variëren in functie van de 

doelstellingen en de lokale situatie. In de meeste gevallen wordt een plantafstand van 2 * 2 meter 

aangehouden. 

 

Aanplantingen kunnen ook uitgevoerd worden in het kader van de aanleg van bosranden. Ook daar 

wordt in eerste instantie gekozen voor de spontane opkomst van geschikte boom- en struiksoorten. 

Bij het uitblijven van goede resultaten worden soorten als hazelaar, sleedoorn, hondsroos, eenstijlige 

meidoorn, rode kornoelje, wilde kardinaalsmuts, spork of wilde lijsterbes aangeplant. 

 

Bij aanplanten wordt autochtoon, standplaatsgeschikt plantgoed gebruikt. 

 

De onderstaande tabel geeft weer in welke bestanden een beheer gericht op generatieve verjonging 

zal worden uitgevoerd.  

 

Tabel 4.1: Types van verjonging die zullen worden toegepast 

 

bestand hoofdboomsoort verjonging soort 

1a tamme kastanje kunstmatige verjonging (bosrand) hazelaar, wilde lijsterbes, spork, hulst 

2a grove den natuurlijke verjonging zomereik, ruwe berk 

kunstmatige verjonging (bosrand) hazelaar, wilde lijsterbes, spork, hulst 

3a, 4a grove den, lork natuurlijke verjonging zomereik, ruwe berk 

kunstmatige verjonging (bosrand) hazelaar, wilde lijsterbes, spork, hulst 

5a, 5b lork natuurlijke verjonging zomereik, ruwe berk 

6a grove den natuurlijke verjonging zomereik, ruwe berk 

kunstmatige verjonging (bosrand) hazelaar, wilde lijsterbes, spork, hulst 

6b, 6c zomereik natuurlijke verjonging inheems loofhout 

7a, 7b, 7c, 8a, 9a, 

10a, 11a, 12a, 13a 

beuk natuurlijke verjonging inheems loofhout 

19a zomereik natuurlijke verjonging inheems loofhout 

117 zomereik natuurlijke verjonging inheems loofhout 

120 fijnspar kunstmatige verjonging tamme kastanje, haagbeuk, gewone 

esdoorn 

123 zomereik natuurlijke verjonging inheems loofhout 

kunstmatige verjonging (bosrand) sleedoorn, eenstijlige meidoorn, 

hazelaar, hondsroos, wilde 

kardinaalsmuts en/of rode kornoelje 

126b zomereik natuurlijke verjonging inheems loofhout 

129 ruwe berk natuurlijke verjonging inheems loofhout 

kunstmatige verjonging winterlinde, gewone esdoorn, grove 

den 

130 tamme kastanje natuurlijke verjonging zomereik 

134 tamme kastanje natuurlijke verjonging ruwe berk, zachte berk 

kunstmatige verjonging (bosrand) hazelaar, wilde lijsterbes, spork, hulst 

135 beuk natuurlijke verjonging inheems loofhout 

kunstmatige verjonging (bosrand) hazelaar, wilde lijsterbes, spork, hulst 

136 grove den natuurlijke verjonging grove den, zomereik, beuk, ruwe berk 

137 tamme kastanje natuurlijke verjonging inheems loofhout 



 
 Natuurbeheerplan Domein d’Aertrycke en omgeving  

 

 

196 

 

bestand hoofdboomsoort verjonging soort 

138 ruwe berk natuurlijke verjonging inheems loofhout 

139 beuk natuurlijke verjonging inheems loofhout 

140 fijnspar kunstmatige verjonging grove den 

142 tamme kastanje natuurlijke verjonging zomereik, ruwe berk 

143 Corsicaanse den kunstmatige verjonging ruwe berk, zwarte els 

144 Canadapopulier kunstmatige verjonging wilg, zwarte els 

147 fijnspar kunstmatige verjonging zomereik, winterlinde, ruwe berk 

148 tamme kastanje natuurlijke verjonging inheems loofhout 

149 zomereik natuurlijke verjonging inheems loofhout 

200 zomereik natuurlijke verjonging inheems loofhout 

201b zomereik natuurlijke verjonging inheems loofhout 

202 es natuurlijke verjonging inheems loofhout 

203 beuk natuurlijke verjonging inheems loofhout 

50 beuk natuurlijke verjonging inheems loofhout 

kunstmatige verjonging (bosrand) sleedoorn, eenstijlige meidoorn, 

hazelaar, hondsroos, wilde 

kardinaalsmuts en/of rode kornoelje 

206 Canadapopulier kunstmatige verjonging zomereik, es 

51a beuk natuurlijke verjonging inheems loofhout 

kunstmatige verjonging (bosrand) sleedoorn, eenstijlige meidoorn, 

hazelaar, hondsroos, wilde 

kardinaalsmuts en/of rode kornoelje 

51b zomereik natuurlijke verjonging inheems loofhout 

kunstmatige verjonging (bosrand) sleedoorn, eenstijlige meidoorn, 

hazelaar, hondsroos, wilde 

kardinaalsmuts en/of rode kornoelje 

52 zomereik natuurlijke verjonging inheems loofhout 

kunstmatige verjonging (bosrand) sleedoorn, eenstijlige meidoorn, 

hazelaar, hondsroos, wilde 

kardinaalsmuts en/of rode kornoelje 

53b beuk natuurlijke verjonging inheems loofhout 

kunstmatige verjonging (bosrand) hazelaar, eenstijlige meidoorn, spork, 

wilde lijsterbes 

53a beuk natuurlijke verjonging inheems loofhout 

kunstmatige verjonging (bosrand) hazelaar, eenstijlige meidoorn, spork, 

wilde lijsterbes 

300 Canadapopulier kunstmatige verjonging Canadapopulier 

301 zomereik natuurlijke verjonging inheems loofhout 

302 zomereik kunstmatige verjonging (houtkant) sleedoorn, eenstijlige meidoorn, 

hazelaar, hondsroos, wilde 

kardinaalsmuts en/of rode kornoelje 
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4.4.1.2. Vegetatieve verjonging 
 

Bosbestanden krijgen bijna alle een hooghoutbeheer. Middelhout wordt gevormd in bestanden 1a, 

300 en 302 door in hakhout zetten van de onderetage. Deze onderetage wordt verder als hakhout 

beheerd. Dezelfde procedure kan uitgevoerd worden in de beekvallei in bestanden 9a en 12a. Bestand 

120 wordt na de eindkap van fijnspar en aanplant van haagbeuk, gewone esdoorn en tamme kastanje 

beheerd als hakhout. 

 

Hakhoutbeheer zal verder worden toegepast in het beheer van de bosranden, en lokaal in het kader 

van de bestrijding van Amerikaanse eik. In het laatste geval is de doelstelling niet verjonging, maar – 

op termijn – uitputting van de stobbe. 

 

 

4.4.2. Bosomvorming 
 

De verjonging zoals aangegeven in bovenstaande tabel zal in meerdere gevallen samenhangen met 

een beoogde bosomvorming. Indien de gewenste boomsoorten door natuurlijke verjonging in 

voldoende aantallen ontkiemen en opgroeien, wordt deze methode verkozen. De voorkeur wordt 

daarbij gegeven aan een geleidelijke aanpak, waarbij de huidige boomlaag nog geoogst kan worden en 

de ongewenste soort bij de opeenvolgende dunningen steeds verder wordt teruggedrongen. 

 

Slechts indien de opbrengst op die manier ondermaats is, wordt kunstmatige verjonging (aanplanten) 

toegepast. Zeker bij het omvormen van de homogene naaldhoutbestanden naar inheems loofhout is 

een andere werkwijze aangewezen. Er zal een groepenkap worden uitgevoerd, gevolgd door 

aanplanten van inheemse soorten. Deze kunnen dan in de toekomst als zaadbron van natuurlijke 

verjonging in het resterende naaldbos fungeren. De strooisellaag wordt minstens deels verwijderd om 

een explosie van bramen te vermijden. 

 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht van de beoogde omvormingen gegeven. 

 

Tabel 4.2: Types van bosomvorming die zullen worden toegepast 

 

bestand te verwijderen / benadelen soort doelsoort methode 

1a tamme kastanje zomereik, ruwe berk selectieve dunningen + natuurlijke verjonging 

2a grove den zomereik, ruwe berk selectieve dunningen + natuurlijke verjonging 

5a, 5b lork zomereik, ruwe berk selectieve dunningen + natuurlijke verjonging 

3a, 4a grove den, lork zomereik, ruwe berk selectieve dunningen + natuurlijke verjonging 

6a grove den, tamme kastanje zomereik, ruwe berk selectieve dunningen + natuurlijke verjonging 

120 fijnspar tamme kastanje, 

haagbeuk, gewone 

esdoorn 

eindkap + kunstmatige verjonging 

126b tamme kastanje inheems loofhout selectieve dunningen + natuurlijke verjonging 

129 Corsicaanse den winterlinde, gewone 

esdoorn, grove den 

eindkap + kunstmatige verjonging 

130 tamme kastanje zomereik selectieve dunningen + natuurlijke verjonging 

137 tamme kastanje, Amerikaanse eik inheems loofhout selectieve dunningen + natuurlijke verjonging 

138 fijnspar ruwe berk eindkap + natuurlijke verjonging 
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bestand te verwijderen / benadelen soort doelsoort methode 

zomereik, beuk eindkap + (eventueel) kunstmatige verjonging 

140 fijnspar grove den eindkap + kunstmatige verjonging 

142 tamme kastanje zomereik, ruwe berk selectieve dunningen + natuurlijke verjonging 

143 Corsicaanse den, tamme kastanje ruwe berk, zwarte els eindkap + kunstmatige verjonging 

144 Canadapopulier zwarte els, wilg eindkap + kunstmatige verjonging 

147 fijnspar zomereik, winterlinde, 

ruwe berk 

eindkap + kunstmatige verjonging 

148 tamme kastanje inheems loofhout selectieve dunningen + natuurlijke verjonging 

202 Amerikaanse eik, Noordse esdoorn, 

tamme kastanje 

inheems loofhout selectieve dunningen + natuurlijke verjonging 

203 tamme kastanje, witte 

paardenkastanje, Amerikaanse eik 

inheems loofhout selectieve dunningen + natuurlijke verjonging 

206 Canadapopulier zomereik, es eindkap + kunstmatige verjonging 

 

 

4.4.3. Bebossingswerken 
 

Er is geen bebossing gepland in de loop van dit beheerplan. De momenteel verpachte akkers 

(bestanden 7x, 19x, 212) kunnen na pachtruil wel bebost worden. Omzetting naar botanisch waardevol 

grasland is echter ook een optie. 

 

 

4.4.4. Bosbehandelings- en verplegingswerken 
 

De nodige bosbehandeling- en verplegingswerken zijn moeilijk te voorspellen. Hieronder volgt een 

opsomming van de mogelijke werken en een korte beschrijving. Of ze uitgevoerd worden dient aan de 

hand van de terreinsituatie ingeschat te worden. Bestanden waarin verplegingswerken nodig kunnen 

zijn, zijn 120, 127, 129, 140, 141, 143, 147. 

 

Indien kunstmatige verjonging nodig is, wordt het toebrengen van schade aan de standplaats 

vermeden. Zo kan hoogstens een zeer oppervlakkige grondbewerking worden uitgevoerd. Bramen of 

al te sterke opslag van Amerikaanse eik kunnen verwijderd worden met een klepelmaaier. Indien 

Amerikaanse vogelkers een probleem vormt, wordt deze mechanisch bestreden, zo nodig aangevuld 

met chemische bestrijding. 

 

In de bestanden waar gewerkt wordt met natuurlijke verjonging worden eventueel aanwezige 

agressieve exoten bestreden vooraleer het scherm te openen. Hardnekkige kruidopslag of bramen 

worden zo nodig gemaaid.  

 

4.4.4.1. Wildbescherming  
 

Individuele wildbescherming is de goedkoopste en meest effectieve methode ter bescherming van 

vraat- en veegschade. Door individueel te beschermen is het plantsoen ook beter beschermd tegen 

ruigtekruiden. Individuele bescherming kan door netjes, spiralen of kokers. Kokers zijn de meest 

effectieve, maar ook de duurste oplossing. Een alternatief bij hoge wilddruk is aanplanten van groter 

plantsoen. Een afrastering tegen reewild wordt enkel aangebracht indien noodzakelijk. Toch wordt 
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verwacht dat dit doorgaans niet nodig zal zijn. Het gebruik van prikkeldraad voor de afrastering is niet 

toegestaan. 

 

4.4.4.2. Inboeten 
 

Bij een aanplant in functie van een herbebossing zijn er altijd boompjes die de eerste twee jaren niet 

overleven. Dit kan het gevolg zijn van droogte, slechte planttechniek, slecht plantsoen, wildschade of 

door menselijk toedoen. Indien de uitval beperkt is, hoeft er geen actie ondernomen te worden. Indien 

er echter meer dan 15% van de aangeplante bomen zijn gestorven is het noodzakelijk om in te boeten. 

Inboeten is dus het terug inplanten van bosplantsoen. Inboeten heeft enkel zin als de oorzaak van het 

afsterven weggenomen kan worden.  

 

De jonge aanplantingen worden indien nodig ingeboet om zo een degelijke bosverjonging toe te laten 

door behoud van een voldoende dense verjonging. Waar al te sterke opslag van kruiden voorkomt zal 

gedurende de eerste 5 jaar zo nodig 1 maal per jaar de kruidlaag gemaaid worden indien zij een sterke 

bedreiging vormt voor het jong plantsoen. Vooral in de nattere bostypes met ruigtekruiden dient hier 

de nodige aandacht aan besteed worden. 

 

4.4.4.3. Vrijstellen 
 

Op kapvlaktes kunnen bramen, distels, kleefkruid, adelaarsvaren, wilgen, … sterk woekeren. Om te 

vermijden dat ze de jonge aanplant wegconcurreren kan het noodzakelijk zijn om eerstgenoemde 

soorten te verwijderen in de buurt van de aangeplante en/of spontaan opgekomen boompjes. Dit kan 

met een tractor en klepelmaaier indien op rijen is geplant. Eenvoudiger is echter met bosmaaier of 

met sikkel te werken.  

 

4.4.4.4. Snoei 
 

Snoei wordt toegepast om kwaliteitshout te bekomen. Bij dreefbomen is vooral hoogtesnoei 

belangrijk. Deze wordt uitgevoerd als de stam ongeveer zo groot is als een bierviltje. Snoeien gebeurt 

het best met een trekzaag. De takken worden juist buiten de takkraag afgezaagd. Het handigste is om 

in 3 keer op te snoeien met enkele jaren ertussen.  

 

Er kan ook vormsnoei worden uitgevoerd. Hierbij worden dubbel toppen en zware zijtakken uit de 

jonge planten gesnoeid. 

 

4.4.4.5. Zuiveringen 
 

In de jonge aanplantingen worden zuiveringen uitgevoerd indien nodig. Bij zuiveringen worden de 

mooiste exemplaren vrijgesteld om te voorkomen dat ze te weinig diktegroei hebben in verhouding 

tot de hoogtegroei. Door te zuiveren wordt vermeden dat deze exemplaren krom gaan hangen. Bij de 

zuivering worden eveneens wolven (dominante, zeer takkige bomen) en ongewenste soorten 

(voornamelijk exoten) verwijderd. 
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4.4.4.6. Dunningen 
 

Er worden dunningen uitgevoerd volgens het principe van de toekomstbomenmethode. Inheems 

loofhout heeft hierbij de voorkeur op andere soorten. Verder zijn stamkwaliteit, vitaliteit en 

landschappelijke waarde bepalend bij de keuze van de toekomstbomen.  

 

In sommige bestanden is er een dunningsachterstand. De mate waarin die weggewerkt dient te 

worden hangt onder andere af van het nagestreefde bostype. Het streefdoel voor een groot deel van 

het opgenomen bos is Europees habitat 9120. Het gewenste grondvlak na de dunning kan in dit 

bostype 19 m²/ha bedragen. 

 

Tabel 4.3 geeft een samenvatting van de richting waarin de bestanden dienen te evolueren aan de 

hand van het huidige versus het gewenste grondvlak. 

 

Tabel 4.3: grondvlak en gewenste grondvlak (per ha) 

 
bestand totaal grondvlak 

(m²/ha) 
na te streven 
grondvlak (m²/ha) 

bron van houtopbrengst 

1a 12 19 dunningen / hakhoutbeheer bosrand 

2a 13 19 dunningen / hakhoutbeheer bosrand 

3a 14 19 dunningen / hakhoutbeheer Amerikaanse eik 

4a 17 19 dunningen / hakhoutbeheer bosranden + Amerikaanse eik 

5a, 5b 9 19 dunningen / hakhoutbeheer bosranden + Amerikaanse eik 

6a 18 19 dunningen / hakhoutbeheer bosrand 

6b, 6c 9  dunningen 

7a, 7b, 7c, 8a, 
9a, 10a, 11a, 
12a, 13a 

21 19 hakhoutbeheer bosranden (+ Amerikaanse eik) 

18x   hakhoutbeheer houtkant 

19a 12 19 dunningen 

19b   knotten knotwilgen 

19y   hakhoutbeheer houtkanten 

108   rooien dreefbomen 

110   rooien dreefboom 

117   dunningen 

120   eindkap fijnspar / hakhoutbeheer / hakhoutbeheer 
bosrand 

122   rooien dreefbomen 

123 12  dunningen / hakhoutbeheer bosranden 

126b 18 19 dunningen / hakhoutbeheer bosrand 

129 13 19 dunningen / eindkap Corsicaanse den 

130 16 19 dunningen 

131a   rooien + eindkap dreefbomen 

131b   rooien dreefboom 

133   hakhoutbeheer houtkant / knotten knotwilgen 

134 27 19 brandhoutkappingen / hakhoutbeheer bosranden + 
Amerikaanse eik 
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bestand totaal grondvlak 
(m²/ha) 

na te streven 
grondvlak (m²/ha) 

bron van houtopbrengst 

135 29 19 veiligheidskappingen / hakhoutbeheer bosranden + 
Amerikaanse eik 

136 21 19 brandhoutkappingen / hakhoutbeheer bosrand + 
Amerikaanse eik 

137 35 19 dunningen / hakhoutbeheer bosrand + Amerikaanse eik 

138 30 19 dunning / eindkap  

139 27 19 dunningen / hakhoutbeheer bosrand + Amerikaanse eik 

140 31 19 eindkap fijnspar + hakhoutbeheer bosrand 

141 35 19 dunningen  

142 41 19 dunningen / hakhoutbeheer bosrand 

143 16 19 eindkap Corsicaanse den / hakhoutbeheer bosrand 

144 18 19 velling populieren 

147 25 19 eindkap fijnspar 

148 35 19 dunningen 

149 20 19 dunningen 

200 18  brandhoutkappingen 

201a 18  dunningen  

201b 22  dunningen 

201c   kapbeheer houtige opslag 

202 28 19 dunningen / hakhoutbeheer Amerikaanse eik 

203 30 19 dunningen / hakhoutbeheer Amerikaanse eik 

50 25 19 dunningen / hakhoutbeheer bosranden 

206   velling populieren 

51a 25 19 dunningen / hakhoutbeheer bosrand + Amerikaanse eik 

51b 16 19 dunningen / hakhoutbeheer bosranden + Amerikaanse eik 

52 23 19 dunningen / hakhoutbeheer bosranden + Amerikaanse eik 

53b 17 19 dunningen / hakhoutbeheer bosrand 

53a 19 14 dunningen / hakhoutbeheer bosranden 

300 <10  velling populieren / hakhoutbeheer (o.a. Amerikaanse eik) 

301 18 19 brandhoutkappingen / eindkap Italiaanse populier 

302 17 15 dunningen / hakhoutbeheer onderetage + bosrand 

 

 

4.4.4.7. Dreefbomen 
 

De dreven krijgen een aangepast beheer, waarbij rekening wordt gehouden met dunningen in de 

aanliggende bestanden (zodanig uitgevoerd dat de dreefbomen voldoende licht krijgen).  

 

Waar de dreefbomen te dicht op elkaar staan, worden enkele exemplaren verwijderd. Zieke bomen 

worden verwijderd. Oude en/of holle exemplaren van Amerikaanse eik worden zo veel mogelijk 

behouden zolang ze geen gevaar inhouden voor de weggebruikers. Enkel waar het grootste deel van 

de dreefbomen begint af te takelen wordt de hele dreef gekapt en wordt een nieuwe dreef aangeplant 

van zomereik, beuk of winterlinde. Zaailingen afkomstig van Amerikaanse eiken worden geklepeld. 
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Het onderhoud van de dreefbomen zelf omvat, indien nodig, vormsnoei en de snoei van hinderlijke of 

gevaarlijke takken en een wondbehandeling van beschadigde bomen. Bomen of boomdelen die een 

gevaar kunnen betekenen worden verwijderd. Dit veronderstelt een regelmatige inspectie van de 

bomenrijen om mogelijke gebreken of beschadigingen te detecteren en te bepalen of ingrepen nodig 

zijn.  

 

Om de dreefbomen gezond oud te kunnen laten worden, is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk 

negatieve invloeden zijn. Daarom dienen bodemverdichting, vervuiling, beschadiging van de stam of 

wortels, … absoluut vermeden te worden. Hiervoor wordt een protocol opgesteld waarmee bij werken 

in de omgeving van dreven rekening moet worden gehouden. Dit houdt onder meer in: 

 

 Geen grondwerken tot op 4 m van een boom  

 Geen schade door maaiwerken  

 Gefaseerd verjongen: max. 250 m per keer  

 Voor kap controle op aanwezigheid vleermuizen  

 Kap enkel in september-oktober  

 Noodkapping enkel indien strikt noodzakelijk  

 Heraanplant met Zomereik of Winterlinde met stamomtrek van minimum 16/18. 
 

Gedetailleerde beheermaatregelen (per boom) voor de dreefbomen zijn te vinden in 

boombeheerplannen die per eigenaar zijn opgesteld (zie bijlagen 6.1 – 6.8). 

 

4.4.4.8. Beheer van bomen 
 

Aanplanten van solitaire, unieke, toekomstbomen in parkbos gebeurt bij voorkeur in het najaar voor 

loofboomsoorten en Larix sp. Wintergroene naaldbomen worden best in het voorjaar (na het 

ontdooien van de bodem en voor het begin van de wortelgroei/uitlopen van de planten (maart-april) 

aangeplant. 

 

Bij aanplant van beuken en/of linden (niet met bosgoed) moet een jutebescherming zijn tegen 

zonnebrand indien deze blootgesteld wordt aan rechtstreeks zonlicht. 

 

4.4.4.8.1. Beheer van solitaire bomen (aanplanten) 
 

Maat: minimaal 18/20 

 

Aanplanten: 

 gebruik van kniepalen (2 stuks), hoogte bovengronds: 1/3 van de totale stamlengte. 
 boompalen en aanbindmateriaal zijn allen van nature degradeerbaar: kniepalen in 

onbehandeld grenen en bindmateriaal in drie-strengs cocosbanden 

 boompalen verwijderen na drie jaar 
 aanleg, behoud en herstel van gietrand om de 2 jaar tot 10 jaar na aanleg. 
 de gitrand heeft een diameter van 1m en de oppervlakte wordt opgevuld met houthaksel 

10cm dik. 
 ondergroei wordt verwijderd en wordt om de drie jaar teruggekapt (beheerd als hakhout, 

maar met een hogere frequentie). 
 Inboeten tot 20 jaar na aanplant 
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Begeleidingsnoei: 

 Bij aanplanten dienen probleemtaaken direct gesnoeid worden. 
 Bij pas aangeplante exemplaren begint de begeleidingsnoei 2-3 jaar na aanplant, met een 

snoeifrequentie van 1 maal per 2-3 jaar. Snoei tijdens het groeiseizoen en snoei nooit meer 
dan 20% van de blad massa. Pas als je boomhoogte de grens tussen tijdelijke en blijvende 
kroon heeft overschreden mogen deze takken zich vrij ontwikkelen en is begeleidingssnoei 
normaal nietmeer nodig 

 Voorkom problemen in de toekomst door probleemtakken (zuigers, plakoksels, 
elleboogtakken, takkransen, zware takken, dubbele toppen) weg te nemen. 

 Opkronen tot een takvrije lengte van 7-9 meter 
 

Bij heraanplanten van een solitaire/unieke toekomstboom aan de rand van een bos: 

Dan dient het bos verschillende meter teruggezet te worden: 

 voor schaduwboomsoorten: 10 meter (o.a. beuk, haagbeuk, gewone esdoorn, fijnspar) 
 voor lichtboomsoorten: 15 meter (o.a. berk, populier, lork, den, els, zomereik, gewone es, 

boskers, douglasspar 
 

Indien deze strook in de daaropvolgende jaren nog te zware concurrentie geeft (solitaire boom heeft 

grote kans op scheefgroeien,…) wordt deze telkens opnieuw teruggezet als hakhout. Tot de 

solitaire/unieke toekomstboom geen (grote) last meer kan ondervinden van concurrentie. Daarna 

geldt het eindbeeld die van toepassing is op dit bestand. Aanplanten van toekomstbomen (op 

voldoende afstand van de eerste boom) kan dan ook aangewezen zijn. 

zie ook Vademecum Bomen 

 

4.4.4.8.2. Veteraanbeheer 
 

Als vuistregel geldt dat een veteraanbomen best zo weinig mogelijk gesnoeid worden. De doelstelling 

moet zijn om de levensduur van de boom te verhogen. Actief beheer om de levensverwachting te 

verhogen kan nodig zijn omdat hij topzwaar is en hij op het punt staat om te vallen of open te scheuren. 

Veteraanbomen beheren is een heel specifieke materie die best aan specialisten ter zake wordt 

overgelaten. Alles werken aan veteraanbomen worden uitgevoerd door een gediplomeerde 

boomverzorger (European Tree Worker). 

 

4.4.4.8.3. Onderhoudssnoei 
 

Snoei in de blijvende kroon moet tot een minimum beperkt blijven en is een uitzondering, geen regel. 

De meeste takken die in de tijdelijke kroon als ‘probleemtakken’ bestempeld worden, mogen in de 

blijvende kroon gerust blijven zitten. Ze maken deel uit van de habitus van een boom. Dubbele toppen, 

takkransen, elleboogtakken enz. vormen vaak geen probleem in de blijvende kroon. De 

probleemtakken die een bedreiging kunnen vormen voor het voortbestaan van de boom of de 

omgeving, kunnen wel weggehaald worden. Eenmaal de vereiste takvrije stamlengte bereikt is, 

vermindert het snoeiwerk. 

 

In de blijvende kroon mogen takken blijven zitten die in de tijdelijke kroon weggesnoeid zouden 

worden, ze maken deel uit van de habitus van de boom. 

 

Onderhoudssnoei gebeurt meestal omwille van de veiligheid en hangt dan nauw samen met de 

aanwezigheid van mensen en hun activiteiten. Het doel is schade te voorkomen. Breukgevoelige 
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takken worden verwijderd of door snoei veiliger gemaakt: dode, kwijnende, aangetaste of beschadigde 

takken, plakoksels, enz. Dit is het meest voorkomende type van snoei bij straatbomen. Ook een 

verzwakte stamstructuur (rot, scheuren, holtes, enz.) of wortelschade (door bouwwerken, enz.) kan 

een reden zijn om in te grijpen in de blijvende kroon. Om de mechanische belasting op stam en takken 

te verkleinen en de kroon transparanter en luchtiger te maken, kan op verschillende manieren te werk 

gegaan worden: uitlichten, uitdunnen of innemen. 

 

Elk van deze ingrepen heeft slechts een tijdelijk effect en moet regelmatig herhaald worden. Een boom 

heeft soms onvoldoende bovengrondse groeiruimte door een verkeerde soortkeuze of een 

veranderde omgeving, bijvoorbeeld nieuwbouw.  

 

snoeien in de definitieve kroon en omvat achtereenvolgens: 

 het verwijderen van dode en gebroken takken; 
 het verwijderen van de beschadigde takken; 
 het verwijderen van de waterloten op de stam; 
 het herstellen van de natuurlijke habitus en van het evenwicht van de kruin door het volledig 

verwijderen of door periferisch snoeien van de takken in functie van het evenwicht, de conditie 
en de dynamiek van de boom; 

 Levende takken worden enkel met een handsnoeizaag uitgenomen 

 Per snoeibeurt wordt ten hoogste 20 % van het kroonvolume verwijderd. 
 Bij het snoeien blijven de takkraag en de takschorsrichel integraal behouden, zonder deze te 

beschadigen zoals beschreven onder de snoei van levende takken. 
 Het afzagen van takken mag niet leiden tot uitscheuren of afscheuren van de tak. 
 Indien nodig wordt een losse kroonverankering geplaatst om uitscheuren van takken 

gecontroleerd te laten gebeuren; 
 Er worden maatregelen getroffen om de boom zo min mogelijk te beschadigen. Via een 

klimsysteem wordt de boom gesnoeid. Wrijfschade wordt vermeden door het gebruik van een 
cambiumsaver 

 

ALLE werkzaamheden gebeuren onder leiding van een gediplomeerde boomverzorger. Het diploma is 

afkomstig van een erkend opleidingscentrum.  

 

4.4.4.8.4. Ploffen = Pneumatisch injecteren van lucht en voedingstoffen. 
 

Bij sterke bodemverdichting kan ploffen worden toegepast. Voorwaarden voor het ploffen zijn: 

 

Bij het “ploffen” wordt een sonde (buis  2 cm) door hoge luchtdruk tot +/- 7 bar  in de grond gebracht 

tot op een diepte van +/- 80 cm (met een snel wisselende luchtstroom). De grond wordt weggeblazen 

door een pulserende luchtstroom waardoor harde lagen losgemaakt worden. Door de pulserende 

luchtstroom wordt geen schade toegebracht aan de boomwortels en leidingen. 

 

Het inbrengen van de  sonde gebeurt  in de volledige kroonprojectie van de boom op een afstand van 

+/- 1.5m over een oppervlakte van 700m² (35m x 20m). 

 

Tevens worden voedingstoffen of andere vloeibare en vaste preparaten toegevoegd. Deze producten 

worden na het ploffen met lucht in de volledige wortelzone verspreid. Vaste producten hebben een 

max. korrelgrote tot 2000 micron en worden door een computer gestuurdemanier gedoseerd. 
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De gemaakte luchtkokers worden opgevuld met filter lava om de kokers open te houden en voor een 

blijvende verluchting te zorgen in de wortelzone. 

 

Dit  gebeurt eveneens met een buis tot 80 cm diep waarop een trilfunctie gemonteerd is waardoor de 

koker tot boven toe gevuld wordt met filter lava. 

 

Materialen: 

 Vloeibare organische meststoffen NPK 5-6-7 + sporenelementen 200 cc/injectie 

 Vaste organische meststoffen NPK 7-6-12    200cc/injectie 

 Organische stoffen (schimmelgedomineerde humuscompost) verrijkt met microbiologische 
middelen (bodemschimmels, streptomyceten en bacteriën)  4gr/injectie 

  

Omschrijving vloeibare meststoffen: 

Suspensie van samengestelde meststof NPK 5-4-7 met ijzer en zink; met 3 % ureumstikstof, 2 % 

organisch gebonden stikstof en met 0,04 % ijzer (Fe gechelateerd door EDDHA), 0,002 % zink (Zn 

gechelateerd door EDTA). 

 

Omschrijving vaste organische meststoffen: 

Samengestelde organische meststof NPK 7-6-12 bevattende magnesium (4 MgO); met 1 % 

nitraatstikstof, 1 % ammoniumstikstof, 1 % ureumstikstof, 4 % organisch gebonden stikstof; met 30 % 

organische stof en in een microgranulaat met afmetingen begrepen tussen 800 en 2500 micron, 

waarvan ten minste 80 % tussen 1000 en 2000 micron. 

 

 

4.4.5. Beheermaatregelen kasteelpark 
 

Het parkbos in het provinciedomein wordt gekenmerkt door hooghout waarvan volwassen 

exemplaren minstens 70 % van het aandeel uitmaken om een constant parkbosbeeld te behouden en 

één of meerdere van onderstaande elementen bezit: 

 voorjaarsflora 

 unieke en/of niet bosbouw boomsoorten 

 visueel aantrekkelijke bomen die geaccentueerd moeten worden 

 ondergroei van unieke en/of niet inheemse heesters of sterk cultiveerde ondergroei zoals 
hagen 

 cultuurhistorische elementen zoals o.a. vleermuizenkelder 

 bestanden zijn natuurlijk: dood hout is toegelaten zolang het zich niet bij een pad bevind. 
 

We streven naar een parkbos met hooghout. Er worden geen reguliere dunningen meer uitgevoerd 

(wel facultatief). Vellingen gebeuren in functie van zichten en of toekomstbomen/randbomen vrij te 

stellen en/of het vervangen van afgestorven of zieke exemplaren. 

 

Vellingen gebeuren op volgende voorwaarden: 

 Er kan geveld worden om eventuele zichtassen te herstellen. 

 Er kunnen bomen gekapt worden die de ontwikkeling van eventuele toekomstbomen 
verhinderen. 

 Er kunnen bomen gekapt worden voor het herstellen/opnieuw aanplanten van de 
randbomen tot max. 15m van de rand. 

 Er kan geveld worden uit veiligheidsoverwegingen voor de bezoekers. 



 
 Natuurbeheerplan Domein d’Aertrycke en omgeving  

 

 

206 

 

 De veel voorkomende esdoorns worden stelselmatig als hakhout beheerd. 
 

Wanneer geveld wordt om bovenstaande redenen dan wordt opnieuw aangeplant volgens volgende 

voorwaarden: 

 

 verjoning kan in functie van het verwijderen van een ziek/dood exemplaar. 

 verjoning gebeurt in cirkels met een diameter van +/- 30 m met bosgoed om hieruit de latere 
toekomstbomen te kunnen selecteren. 

 Randbomen worden altijd vervangen door hoogstambomen maat 18-20. 

 Veteraanbomen worden zoveel als mogelijk gespaard zeker wanneer ze geen probleem 
vormen voor de veiligheid. Wanneer bomen sterven en of verwijderd worden in functie van 
veiligheid zal er opnieuw aangeplant worden in kleine groepen. 

 

Bij aanplant kunnen volgende soorten aangeplant worden (in bosverband): 

 

Aanplanten van bosgoed: 

 

Aanplant van bosgoed in driehoeksverband. Bij menging toekomstbomen (meestal vermeld in het 

eindbeeld) voornamelijk in het midden planten.  

 

Boomsoort leeftijd type bosgoed  

Inlandse eik 1-3 1+0; 2+0 1+2 

beuk 2-3 2+0*; 1+1*; 1+2 

boskers 1-3 1+0; 1+1*; 1+2 

linde 2-3 2+0; 1+1*; 1+2 

haagbeuk 2-3 2+0*; 1+1*; 1+2 

 

Rode beuken worden vervangen door rode beuken, randbomen worden vervangen door dezelfde 

soort als aangegeven in de inventarisatie. Amerikaanse eiken (Quercus rubra) worden vervangen door 

Scharlaken eiken (Quercus coccinea) of Quercus shumardii. 

 

Hakhoutbeheer 

Beheer & oogsten 

Gezien de hoofdfunctie van het hakhout niet van economische aard is, bedraagt de omlooptijd 15 jaar 

wat de ecologie ten goede komt. Houd aandacht voor volgende punten: 

 afzetten van hakhout gebeurt best in de winter 

 gebruik scherp en schoon gereedschap om zo weinig beschadiging aan plant te maken 

 Zorg voor een zo klein mogelijke wonde bij het afzetten 

 afzetten op vuisthoogte boven de grond (nieuwe telg kan dan zelfstandig wortelsysteem 
aanleggen) 

 afvoeren van oogst, klein restafval en takken 
 

Aanleg nieuw hakhout 

Houd bij aanleg van hakhout met volgende punten rekening mee: 

 plant aan met twee- of driejarig plantsoen. Bij terreinen met sterke verwildering van onkruid 
en braam of waar de klimaatomstandigheden extreem zijn (droogte, wind), kies je beter voor 
iets ouder plantsoen 
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 aanplanten kan zowel in het voorjaar als in het najaar maar plant bij voorkeur bij windstil en 
bewolkt weer (uitdroging) aan wanneer de bodem gemakkelijk te bewerken is en 
vochthoudend is 

 hoe langer de omlooptijd, hoe groter het plantverband. Neem als vuistregel 2m x2m. 
 

Bij heraanplanten van een solitaire/unieke toekomstboom aan de rand van een bos: 

Hiervoor wordt de strook/zone (zie beheerrubriek “Beheer van solitaire bomen”) beheerd als hakhout 

totdat de solitaire/unieke toekomstboom geen (grote) last meer kan ondervinden van 

concurrentie. De omlooptijd is variabele, afhankelijk van de concurrentiekracht van de soorten. 

 

Bij vellingen worden minimum volgende voorwaarden opgelegd: 

 respecteer de schoontijd van 1 april tot 30 juni. In deze periode kunnen geen vellingen noch 
ruimingen plaatsvinden 

 exploiteer bij voorkeur net na de bladval 

 rij niet door de voorjaarsflora 

 bij ecologisch waardevolle of moeilijk toegankelijke gebieden gebruik je best een lier 

 In grotere percelen worden uitsleeppistes en stapelplaatsen afgesproken met de 
houtexploitant 

 Probeer jaar na jaar zoveel mogelijk dezelfde uitsleeppistes en stapelplaatsen te gebruiken 

 Probeer zoveel mogelijk het gebruik van grote machines te beperken (max. laadgewicht van 
<10 ton) 

 Schaad zo weinig mogelijk de bomen in dreven 

 Indien gewerkt wordt met lier, probeer de uitsleeppiste schuin t.o.v transportweg te leggen 
(gemakkelijker draaien met grote stammen) 

 Bij zeer natte winters worden de vellingen en ruimingen een jaar uitgesteld 
 

 

4.4.5.1. Beheermaatregelen 
 

4.4.5.1.1. Vlakvormige elementen 
 

BOS   

Vl 1/1 Eindbeeld: Hooghout met beuk 70% , zomereik 20%, 
kastanje 10% 
 
Ook amerikaanse eik aanwezig 
Ondergroei: braam, rhododendron, hulst, hazelaar. 
 
Beheermaatregel en acties:  

- Beheer zie beheerrubriek ‘Beheer Bos’ 
- verwijderen van alle Rhododendrons uit het bestand 
- Onder controle houden van braamstruwelen t.b.v. 

beperkte voorjaarsflora 
- Aan de rand: aanplanten van Ilex aquifolium  
- Pad richting familiekapel De Maere open houden 
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Vl 1/2 Eindbeeld: Hooghout van zomereik 50%, beuk 25% en 
kastanje 25% 
 
Waardevolle Carpinus betulus! Ondergroei: opslag gewone 
esdoorn, braam. 
 
Beheermaatregel en acties:  

- Beheer zie beheerrubriek ‘Beheer Bos’ 
- verwijderen van alle Rhododendrons 
- Openmaken zicht op het torentje van het kasteel!!! = 

opslag esdoorn verwijderen met wortel en 
bovengrondse delen. 

- hakhout van esdoorns 
- Bestaande Quercus rubra bij aftakeling vervangen 

door Quercus robur. Behalve aan de rand te 
vervangen door Quercus coccinea (Scharlaken eik) 

 
Onder controle houden van braamstruwelen t.b.v. beperkte 
voorjaarsflora 
Verspreide aanplant van Ilex aquifolium en Carpinus betulus 
als aanvulling kan. 

 

Vl 1/3 Eindbeeld: hooghout van zomereik 50%, beuk 25% en 
kastanje 15 % 
 
Ook esdoorn en berk aanwezig. Ondergroei: vooral braam, 
rhododendron, hazelaar. 
 
Beheermaatregelen en acties: 

- Beheer zie beheerrubriek ‘Beheer Bos’ 
- Rhododendrons alleen aan de rand met de vijver en 

het gras 
- Esdoorn = hakhoutbeheer 

 
Onder controle houden van het braamstruweel waar het de 
voorjaarsflora dreigt te verdringen. 
In dit perceel is tevens het puntvormig element (p22/1 
gelegen (uitzichtspunt) zie bij dit punt voor specifieke 
beheermaatregelen en acties. 
 
Boom met nr. 112 Quercus robur staat dicht tegen het pad, 
controle en opvolging (VTA) is nodig. 

 

Vl 1/3 a Eindbeeld: Parkbos van rode beuk 60%, beuk 15%, eik 15% 
en Kastanje 10% met Rhododendron 
 
Ondergroei: lijsterbes, haagbeuk, hazelaar, rhododendron. 
 
Beheermaatregelen en acties: 

- Beheer zie beheerrubriek ‘Beheer Bos’ 
- Behoud van de rode beuken, bij aftakeling 

vervangen door nieuwe rode beuken. 
- Dode bomen aan de rand van de vijver wegnemen. 
- Rhododendrons behouden aan de rand. 
- Rhododendrons wegnemen om zicht op het Kasteel 

en het boothuisje te behouden.  
- Het centrum van deze zone is gras met hier en daar 

een hazelaar en/of lijsterbes. Het gras dient  
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gemaaid te worden om verbraming tegen te gaan. 
De maaifrequentie is 1x per jaar. 

Vl 1/4 Eindbeeld: eilandje met Rhododendron en beuk  zie 
eilandje P26/1 

 

Vl 1/5 Eindbeeld: Hooghout met beuk 70%, rode beuk 10%, 
zomereik 15% en kastanje 5% 
 
Er is ook zomerlinde, winterlinde, Douglasspar en 
Amerikaanse eik aanwezig.  
 
Ondergroei: rhododendron, opslag van esdoorn, natuurlijke 
verjonging van beuk, hazelaar. 
 
Beheermaatregelen en acties: 

- Beheer zie beheerrubriek ‘Beheer Bos’ 
- Naaldbomen behouden eventueel vervangen 
- Rode beuken maximaalbehouden en vervangen 

indien nodig 
- Kastanjes met nummers 187 (300cm omtrek) en 189 

(300cm omtrek) zijn merkwaardige bomen, dienen 
een veteraanbeheer te krijgen, door de standplaats 
dicht tegen het wandelpad is een VTA aangewezen. 

- Amerikaanse eiken worden hier en daar 
weggeconcurreerd door beuken. Een aantal 
Amerikaanse eiken aan de rand bewaren de rest kan 
verwijderd worden of kan wegkwijnen. 

- Treures (225) vrij te stellen en verder op te volgen 
wanneer afgestorven vervangen door: Sophora 
japonica ‘Pendula’ 

- Rhododendrons behouden aan de randen met 
paden, vijver en gras, intern mag alles verwijderd 
worden. 

- Opslag van esdoorn verwijderen. 

- Aan de zuidrand kan een soortenrijke struikenrand 

aangeplant worden: 

 Crateagus monogyna 

 Rhamnus frangula 

 Philadephus coronarius 

 Rhododendron ‘Catawbiense Grandiflorum’ 

 Ilex aquifolium 

 Syringa vulgaris 

 Clethra alnifolia 

 

Vl 1/6 Eindbeeld: Hooghout van beuk 70%, zomereik 20% en 
kastanje 10% 
 
Ook Winterlinde, Paardekastanje en Douglasspar. 
Ondergroei: braam, opslag van gewone esdoorn, 
rhododendron. 
 
Beheermaatregelen en acties: 

- Beheer zie beheerrubriek ‘Beheer Bos’ 
- Rhododendrons alleen behouden in de randen, 

zowel aan de paden als aan de open ruimte. 

- Opslag van esdoorn verwijderen. 
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- Paardenkastanje (239) vraag extra aandacht, op te 

volgen + VTA wanneer te verwijderen kan deze 

vervangen worden door een Aesculus indica. Daarna 

opvolging door bladeren verwijderen eventueel 

toepassen lijmband en afvangen van de mannelijke 

mineermotten. 

- Aan de zuidrand kan een soortenrijke struikenrand 

aangeplant worden: 

 Crateagus monogyna 

 Rhamnus frangula 

 Philadephus coronarius 

 Rhododendron ‘Catawbiense Grandiflorum’ 

 Ilex aquifolium 

 Syringa vulgaris 

 Clethra alnifolia 

 Mespilus germaninica 

 Corylus avellana 

Vl 1/7 Eindbeeld: Hooghout van beuk 80% en Zomereik 10% en 
Robinia 10% 
 
Ondergroei: braam, prachtframboos (Rubus  spectabilis) (!), 
natuurlijke verjonging van beuk en gewone esdoorn. 
 
Beheermaatregelen en acties: 

- Beheer zie beheerrubriek ‘Beheer Bos’ 
- Volledig verwijderen van Rhododendron 
- Natuurlijke verjoninging van beuk en esdoorn 
- Esdoorn als hakhoutbeheren  
- Verwijderen van prachtframboos, op deze locatie 

rhododendron aanplanten: Rhododendron 
‘Catawbiense Grandiflorum’ 

- Onder controle houden van braamstruwelen t.b.v. 
beperkte voorjaarsflora 

 

Vl 1/7/a Eindbeeld Parkbos van 90% Winterlinde, 5% Zomereik en 
5% Kastanje 
 
Rode beuk komt ook voor in dit perceel. 
Ondergroei: braam 
 
Beheermaatregelen en acties: 

- Beheer zie beheerrubriek ‘Beheer Bos’ 
- Beperkt terugdringen van braam 
- Aan de rand aanplant van Rhododendron ‘Catawbiense 

Grandiflorum’ - opletten voor voorjaarsflora! 
- Aanplant van Hulst 
- Rode beuk behouden. 

 

 

Vl 1/8 Eindbeeld: Hooghout van beuk 80%, kastanje 10%, 
zomereik 5% en robinia 5% 
 
Ondergroei: klimop, braam, prachtframboos (Rubus 
spectabilis) (!), opslag van gewone esdoorn. 
 
Beheermaatregelen en acties: 

- Beheer zie beheerrubriek ‘Beheer Bos’ 
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- Volledig verwijderen van Rhododendron 
- Aanplant van Lijsterbes en Hulst. 
- Onder controle houden van braamstruwelen t.b.v. 

beperkte voorjaarsflora (bosanemoon). 
- Zaailingen van esdoorn beheren als hakhout 
- Prachtframboos (Rubus spectabilis) verwijderen. 

Groeiplaats aan de vijver! 

Vl 1/9 Eindbeeld: Hooghout van beuk 80%, robinia 10%, kastanje 
5%, zomereik 5%. 
 
Ook voorkomen van esdoorn, italiaanse populieren, taxus. 
Spontane verjonging van beuk en esdoorn. 
Ondergroei: klimop, hulst, taxus, braam, opslag van 
esdoorn en hazelaar. 
 
Beheermaatregelen en acties: 

- Beheer zie beheerrubriek ‘Beheer Bos’ 
- Rhododendron kan verwijderd worden maar dan te 

vervangen door hulst als groenblijvend alternatief. 
- Aanplant van Lijsterbes en Hulst. 
- Onder controle houden van braamstruwelen t.b.v. 

beperkte voorjaarsflora 

 

Vl 1/10a Eindbeeld: Hooghout van beuk 70%, kastanje 20%, rode 
beuk 5% en winterlinde 5% 
 
Spontane verjonging van gewone esdoorn en beuk.  
Ondergroei:  hulst (beperkt), klimop. 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Beheer zie beheerrubriek ‘Beheer Bos’ 
- Grote beuk (boomnr: 406) (veteraan boom) nood aan VTA! 

Staat dicht tegen het pad. Afhankelijk van de VTA een 
onderhoudssnoei toepassen! Klimop verwijderen van de 
stam. Kan in de toekomst de boom redelijk mechanisch 
gaan belasten. 

 

Vl 1/10b Eindbeeld: Parkbos: 40% zomereik, amerikaanse eik 10%, 
beuk 5% en 45% gewone esdoorn 
 
Ondergroei gras + bloembollen 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Geen bosbeheer. Individuele bomen worden beoordeeld. 
- In het centrum van deze zone kunnen enkele 

speelelementen worden geplaatst (waar ruimte is) 
- Wanneer amerikaanse eiken om veiligheidsredenen 

termijn te vervangen door Quercus coccinea (Scharlaken 
eik) 

- Er werden bloembollen aangeplant = maaien na het 
verdorren van de bladeren in mei/juni 

 

Vl 1/11 Eindbeeld: Hooghout van zomereik 80%, kastanje 15% Beuk 
5% 
 
Ook robinia, opslag esdoorn, veel jonge hulst, braam 
(beperkt), brem aan de rand 
Ondergroei: klimop, hulst 
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Beheermaatregelen en acties: 
- Amerikaanse vogelkers wordt bestreden 
 

Vl 1//12 Eindbeeld: Hooghout van 90% Kastanje, 5% Zomereik, 5% 
Beuk 
 
Ook Douglasspar, gewone esdoorn, paardekastanjes en 
Gewone es. Ondergroei: opslag van esdoorn, klimop, braam 
en prachtframboos(!) 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Beheer zie beheerrubriek ‘Beheer Bos’ 
- Esdoorn beheren als hakhout 
- Rhododendrons alleen aan de rand 
- Verbraming tegen gaan ifv de voorjaarsflora (witte 

klaverzuring en bosanemoon) 
- Bestrijden van prachtframboos (Rubus spectabilis) 
- Paardenkastanjes (449, 450, 451) vragen extra aandacht, 

op te volgen + wanneer te verwijderen kan deze 

vervangen worden door Aesculus indica. Opvolging door 

bladeren verwijderen eventueel toepassen lijmband en 

afvangen van de mannelijke mineermotten via vallen. 

 

Vl 1/13 Eindbeeld: Hooghout van zomereik 80%, beuk 10%,  
kastanje 10%  
 
Ook paardekastanje, linde en berk in dit bestand. 
Ondergroei: opslag van esdoorn, klimop 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Beheer zie beheerrubriek ‘Beheer Bos’ 
- Verbraming tegengaan ifv de voorjaarsflora 

(Bosanemoon) 
- Paardenkastanjes (452,453) verdienen extra aandacht! + 

wanneer te verwijderen kan deze vervangen worden 
door Aesculus indica. Opvolging door bladeren 
verwijderen eventueel toepassen lijmband en afvangen 
van de mannelijke mineermotten via vallen. 

 

Vl 1/14 Eindbeeld: Hooghout van zomereik 50%, beuk 40%, 
kastanje 5% en beuk 5% 
 
Ook robinia en berk in dit bestand. 
Ondergroei:  lijsterbes, hazelaar en hulst. Opslag van 
esdoorn. 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Beheer zie beheerrubriek ‘Beheer Bos’ 
- Omgevallen boom die over de vijver ligt verwijderen bij 

het uitbaggeren. 
- Aan de noordrand kan een bosrand aangeplant worden: 

 Crateagus monogyna 

 Rhamnus frangula 

 Philadephus coronarius 

 Rhododendron ‘Catawbiense Grandiflorum’ 

 Ilex aquifolium 

 Syringa vulgaris 
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 Clethra alnifolia 

 Sorbus aucuparia 

 Corylus avellana 

 Mespilus germanica 

Vl 1/15 Eindbeeld: Hooghout van rode beuk 80% en gewone 
esdoorn 20% 
 
Ook canadese populier en zomereik aanwezig. 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- De rode beuken met nummers 388, 386, 387 en 400 

hebben last van schorsbrand. Ten gevolgen van een 
plotse vrijstelling aan de zon in het verleden. Dit is verder 
op te volgen + VTA uitvoeren. Indien risico te groot de 
groep gedeeltelijk te vellen en in groep heraanplanten. 
De resterende beuken dienen omzwachteld te worden 
met jutte om schorsbrand te vermijden. 

- In dit perceel bevindt zich ook een vleermuiskelder. Deze 
wordt gerestaureerd cfr. het model in Bulskampveld. 
Nadien kan dit ingericht worden als vleermuiskelder. 

- De gerestaureerde ijskelder dient beplant te worden met 
Hulst (Ilex aquifolium). 

 

Vl 1/15a Eindbeeld: Parkbos van gewone esdoorn (60%), zomereik 
(20%), amerikaanse eik (10%) en winderlinde (10%) 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Zone gedeeltelijk uit de begrazing halen + aanplant van 

Ilex aquifolium, Corylus avellana, Sorbus aucuparia. 
- Oudere winderlinde verdient extra aandacht: uit het 

begrazingsblok halen + VTA. 

 

Vl 1/16 Eindbeeld: Parkbos van 90% Beuk, 5% Zomereik en 5% 
Kastanje 
 
Ook Els, Treurwilg, Treurbeuk en Plataan aanwezig. 
Ondergroei: rhododendron, hulst, opslag van esdoorn, els. 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Rhododendrons behouden behalve aan de kant van de 

weide. 
- Platanen uit de weide halen en mee aansluiten met de 

het parkbosje. Betreding van de koeien heeft een 
negatief effect op de groei van de bomen. Gras onder 
de bomen dient regelmatig gemaaid te worden (max 
7x/jaar) 

- Opslag rond het badhuisje verwijderen om de 
zichtbaarheid maximaal te behouden. 

- Treurwilg op te volgen, wanneer te groot (zichtbaarheid 
van het bashuisje vanuit het kasteel verdwijnt te vellen) 

- Treurbeuk verdient speciale aandacht, vellen in functe 
van het behoud van deze treurbeuk kan indien nodig. 

- Elzenopslag verwijderen. 

 

WEILAND  

Vl 2/1 Eindbeeld: Bloemenrijke weide 
 
Beheermaatregelen en acties: 

 



 
 Natuurbeheerplan Domein d’Aertrycke en omgeving  

 

 

214 

 

- De rand/zoom dient waar het kan hersteld te worden. 
- Bemesting en onkruidbestrijding verminderen waardoor 

meer bloemen in het  weiland komen zoals 
pinksterbloem en boterbloem (kruipende en scherpe) 

- Een oplossing vinden voor de niet representatieve 
afsluiting. Eenvormige afwerking  van de 
afsluitingen: kastanjehouten ronde palen en 
schapendraad 

- Stuk van het parkbos kan beheerd worden als weide.  
- Lagere begrazingsdruk nastreven. 
-  Max. 2 grootvee eenheden per hectare 

Vl 2/2 Eindbeeld: Bloemenrijke weide 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- De groep platanen worden best uit de weide gerasterd 

om betreding van de wortelzone te voorkomen idem 
voor de (te vervangen rode beuk nr. 360) 

- Bemesting en onkruidbestrijding verminderen waardoor 
meer bloemen in het  weiland komen zoals 
pinksterbloem en boterbloem (kruipende en scherpe) 

- Een oplossing vinden voor de niet representatieve 
afsluiting. Eenvormige afwerking van de afsluitingen: 
kastanjehouten ronde palen en schapendraad 

- Solitaire rode beuk dient vervangen te worden. Er wordt 
ook 1 bijkomende solitaire boom voorzien, voorstel is om 
hier een Nyssa sylvatica te planten. Deze beide bomen 
worden uit de weide gerasterd. 

- In de weide kan een wadi uitgewerkt worden. 
- Lagere begrazingsdruk nastreven. 
-  Beheer: maaien met nabegrazing om de pinksterbloemen 

en kans te geven. 
 Maaien eind mei begin juni 
-  Max. 2 grootvee eenheden per hectare 

 

Vl 2/3 Eindbeeld Zone met moerasvegetatie 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- De huidige zone is heel beperkt. De kan uitgebreid 

worden wat meer kansen biedt aan de vegetatie. 
- Er dient een langzame overgang gezocht te worden met 

de voorziene zone in de vijver. 
- Maaien 

 

Vl 2/4 Eindbeeld: Boomgaard met hooiland en speelterrein 
Zie ook Vl 7/1  
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Herstel van de historische hoogstamboomgaard met 

oude rassen zoals:  

 Trezeke Meyers 

 Calvijntje 

 Sterappel 

 Dubbele Bellefleur 

 Cour Pendu Rosat 

 Franse Reinette 

 Jaques Lebel 

 Pladei 
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 Reinette Evagil 

 Legipont 

 Jefkespeer 
- Een speelterrein wordt hierbij ingeplant. Hierdoor 

kunnen er een 2-tal fruitbomen verdwijnen maar de 

aanplant van nieuwe compenseert dat ruimschoots. 

- Onder de fruitbomen wordt een hooiland nagestreefd 

met inheemse schaduw verdragende planten. Hierbij 

kan bij gezaaid worden met enkele belangrijke soorten. 

 Achillea millefolium  

 Gewoon barbarakruid 

 Knoopkruid  

 Slangenkruid  

 Gewoon biggenkruid 

 Gewone margriet  

 Scherpe boterbloem 

 Kleine ratelaar 
- Rond het speelplein is er gazon voorzien 

- Er is een nieuwe verbinding voor fietsers voorzien 

- Maaien: 2x per jaar in september 

GAZON  

Vl 3/1 Eindbeeld: gazon met hooiland 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Afwisseling tussen gazon en hooiland 
- Gras kan wat langer blijven staan onder de bomen 
- Mogelijkheid tot toepassen van sinusbeheer 
- Gazon 21 maaibeurten per jaar 
- Hooiland 2 maaibeurten per jaar: 1 in mei en 1 in 

september 

 

Vl 3/2 Eindbeeld: gazon met hooiland 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Gazonbeheer 
- Onder de bomen en langs de randen met de 

bosmassieven kan het gras langer blijven staan. 
- Gazon 21 maaibeurten 
- Hooiland 2 maaibeurten: 1 maaibeurt na de bloei van de 

knollen = eind mei, begin juni + 2de maaibeurt in 
september. 

 

Vl 3/3 Eindbeeld: Bloemenrijk hooiland 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Hooilandbeheer: 2x maaien per jaar in juni en september  
- Toepassen van sinusbeheer ifv vlinders en andere 

insecten 

 

Vl 3/4 Eindbeeld: gazon 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- 21 maaibeurten 

 

Vl 3/5 Eindbeeld: gazon 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- 21 maaibeurten 
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Vl 3/6 Eindbeeld: gazon + vaste planten 
 
Deze zone wordt gekenmerkt door 2 monumentale 
Paardekastanjes. 
 
- Onder de paardekastanjes kan Luzula sylvatica 

aangeplant worden zo wordt de betreding tot een 
minimum beperkt. De rest kan is gazon blijven. 

- 21 maaibeurten per jaar. 
- Bladval verwijderen direct na de bladval en verbranden of 

composteren. 
- Voor 20 april de feromoonvallen en lijmbanden 

aanbrengen. 

 

Vl 3/7 Eindbeeld: gazon 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Verwijderen van de haag 
- Verwijderen van het wandelpad 
- Aanleg van 2 groepen Rhododendrons: Rhododendron 

‘Catawbiese Grandiflorum’ 
- Verwijderen van de kwijnende zomereik (362) en terug 

aanplanten van een nieuwe solitaire eik: Quercus 
petraea ‘Mespilifolia’ 

- Aanplanten van een verdwenen solitaire boom: 
Sophora japonica ‘Pendula’ 

 

Vl 3/8 Eindbeeld: Gazon 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Gazon voor evenementen 

- Aanleg van een pad in verhard gazon cfr. 

Provinciedomein Sterrebos 

Dit pad dient dan als aanvoerroute voor materialen. 
Het pad ligt op het vroegere tracé van het verdwenen 

wandelpad. 
Tussen de bomen zal geen verharding voorzien worden. 
- Aanplant van 1 solitaire beuk op dezelfde plaats als het 

verdwenen exemplaar. Voorstel van aanplant: Fagus 

sylvatica ‘Laciniata’ 

- Bloemenperken blijven behouden. De eenjarigen werden 

vroeger reeds vervangen door rode en witte rozen. 

- Het massief van Aucuba japonica blijft behouden: 1x 

snoeien per jaar. 

- Het vierde bloemenperk met bloemen mengsel wordt 

veranderd naar een rozenperk: witte rozen: Rosa 

‘Bokrarug’  

- 21 maaibeurten per jaar 

 

Vl 3/9 Eindbeeld : Gazonbeheer met hooilandbeheer 
 
Momenteel is dit 1 grasvlakte, het dolomietpad is volledig 
overgroeid met gras.  
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Herstel van het dolomietpad: vervangen door een 

gestabiliseerd dolomietverharding 
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- Gazonstrook aan beide kanten van het pad. 
- Hooilandbeheer voor het overige gras, eventueel 

toepassen van een sinusbeheer. 
- Gazon: 21 maaibeurten per jaar 
- Hooiland: 2 maaibeurten per jaar. 

Vl 3/10 Eindbeeld: gazon 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Alle gazon wordt behouden. 
- 21 maaibeurten per jaar. 

 

Vl 3/11 Zone in beheer van Twin Properties  

VIJVER  

Vl 4/1 Eindbeeld: waterbiotoop met waterplanten 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Uitbaggeren dringt zich op 

- Waar het kan een oeverzone uitwerken naar het 

voorbeeld van het kasteelpark ’t Hooghe in Kortrijk. 

Hierbij worden een beperkt aantal oeverplanten aangeplant: 

 Mentha aquatica 

 Iris pseudacorus 

 Caltha palustris 

 Carex riparia 

- Oevers aan het kasteel dienen gestabiliseerd te worden 

met kantplanken. 

- Overige zones kunnen met geotextielen verduurzaamd 

worden. 

- Aan de kant van de bomen blijft de oever altijd 

natuurlijk. 

 
 

 
Vl 4/2 Eindbeeld: waterbiotoop met waterplanten 

 
Beheermaatregelen en acties: 

- Uitbaggeren dringt zich op 

- De oevers worden nabij het kasteel duurzaam 

gestabiliseerd met kantplanken. 

- Aan de kant van de weide komt een zone waar het 

vee kan drinken uit de vijver.  

- Aan de kant van de bomen blijft de oever altijd 

natuurlijk. 
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Vl 4/3 Eindbeeld: waterbiotoop met waterplanten 
 
Zone vervuild met afvalwater van het Hotel (remises) en 
Cafetaria (orangerie) 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Uitbaggeren dringt zich op + een oplossing voor het 

afvalwater van de HoReCa-zaken dringt zich op! 
- De oevers worden nabij het kasteel duurzaam 

gestabiliseerd met kantplanken. 
- Rond het badhuisje komt ook een zone met kantplanken. 
- Nabij de bomen blijft de oever altijd natuurlijk. 

 

Vl 4/4 Eindbeeld: waterbiotoop in het bos 
 
Zone vervuild met afvalwater van het Hotel (remises) en 
Cafetaria (orangerie) 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Uitbaggeren dringt zich op + een oplossing voor het 

afvalwater van de HoReCa-zaken dringt zich op! 

 

Vl 4/5 Eindbeeld: waterbiotoop in het bos 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Uitbaggeren dringt zich op 

 

Vl 4/6 Eindbeeld: poel 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Uitbaggeren dringt zich op 
- De poel kan tevens een beetje verdiept aangelegd 

worden. 
- Het aanbrengen van een schepsteiger voor educatieve 

doeleinden kan hier overwogen worden als er vraag voor 
is. 

 

Vl 4/7 Eindbeeld: afwateringsgrachtjes 
 
Deze afwateringsgrachtjes kwamen er vermoedelijk om de 
te vochtige boomgaard beter af te wateren. Ze zijn pas te 
zien op de topogrfische kaart van 1954. 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Grachtjes kunnen plaatselijk verdiept worden om wat 

meer water te houden 
- Over deze grachtjes komt een verbindingsfietspad. 

 

Vl 4/8 Eindbeeld: waterloop 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Uitbaggeren dringt zich op 

 

GEBOUWEN  

Vl5/1 Kasteel (Restaurant)  

Vl 5/2 Boothuis  

Vl 5/3 Remises (ex-Hotel)  

Vl 5/4 Orangerie (Cafetaria)  

Vl 5/5 Woonhuis  

Vl 5/6 Garages: 
Beheermaatregelen en acties: 
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Garages af te breken. In plaats hiervan kan een simpele 
constructie komen voor de elektrische transfo, bergruimte 
voor de bistro en een carport voor de huurders. 
De constructie kan in hout of metselwerk naar analogie van 
de bestaande bebouwing. 

Vl 5/7 Fazantenkwekerij  

Vl 5/8 Badhuis  

Vl 5/9 Duiventoren 
 
In gebruik door een kolonie kauwen 

 

Vl 5/10 Koterij – af te breken, laurierkers verwijderen en nieuwe 
haag aan te planten. 

 

TUIN  

Vl 6/1 Omgeving remises als tuin onderhouden.  

BOOMGAARD  

Vl 7/1 Eindbeeld: Boomgaard met speelterrein 
 
De historische boomgaard is bijna volledig verdwenen. Er is 
parking, destijds aangelegd voor het hotel maar nu 
oneigenlijk gebruikt.  
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Aanplanten van hoogstamboomgaarden (zie punt Vl2/4) 

- Aanleg van een fietsverbinding in gestabiliseerd dolomiet 

- Wegnemen verharding van de parking. Behalve het 

gedeelte tegen de gebouwen dit zal nog gebruikt worden 

door de domeinploeg. 

- Wegnemen van de hagen. 

- Aanplanten van nieuwe hagen in Haagbeuk (Carpinus 

betulus) 

- Opbreken van de wandelverbinding. 

- Aanleg van een beperkt speelterrein voor jongere 

kinderen (2-8 jaar) 

- Beheer: grasland zie Vl 2/4 

- Beheer hagen: 2 x scheren per jaar 

Snoeien hoogstambomen: 1x per jaar (zomersnoei) voor de 
volwassen bomen en 2 x snoeien voor de nieuwe bomen. 

 

TUIN  

Vl 8/1 Tuin van de huurders  

OMGEVING CAFETARIA  

Vl 9/1 TERRAS Cafetaria  

Vl 9/2 SPEELTERREIN 
 
Deze afgebakende zone voor spelen blijft behouden. 
Wel wordt onderzocht om hier ook speelaanleidingen 
voorzien zoals in de rest van het park. 

 

PARKING  

Vl 10/1 Eindbeeld: Parkeerplaats met hoogstambomen, gras en 
hagen 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Steenslaggazon maaien: 21 maaibeurten per jaar 
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- Symphoricarpos chenaulttii ‘Hancock’ haagblokken 2x 

scheren per jaar. 

- Eiken hoogstambomen: opvolgen + begeleidingssnoei en 
vormsnoei waar nodig.  

 

4.4.5.1.2. Lijnvormige elementen 
 

VERHARDE WEGEN  

L 11/1 
L 11/3 
L 11/4 
L 11/7 

Eindbeeld: Verharding in uitgewassen beton 
 
Wegenis bestaat nu grotendeels uit KWS met stukken 
dolomiet en kasseien. 
Bedoeling is om hier overal 1 type 
verharding toe te passen nl: uitgewassen 
beton 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Opbreken verharding 

- Heraanleg in uitgewassen beton met beige steenslag 

die nauw aansluit bij de dolomietverharding (cfr. 

provinciedomein Wallemote-Wolvenhof) 

- Afwerking van de randen kan bij de toegangsweg 

gebeuren door betongrasdallen met inzaai om het 

kruisen van voertuigen toe te laten. 

- Breedte van de weg is 3.2 meter zonder de 

kanstroken in betongrasdallen. 

- Bij aanleg ook de toegangen beperken met slagbomen 
+ code +  

 

HALFVERHARDE PADEN  

L 12/1 
L 13/1 
L 12/2 
L 14/5 
L 12/4 
L 12/6 

Eindbeeld: Paden in gestabiliseerd dolomiet 
 
Wegenis bestaat nu uit verschillende types verharding: 
dolomiet, gras en onverharde zones. 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Opbreken verharde zones 
- Aanleg van een gestabiliseerde dolomietverharding. 
- Zijkanten in het bos aanleggen met verzonken 

grasbetontegels in de bosgedeeltes. 
- Buiten de bosgedeeltes of waar de paden grenzen 

met gras komt een boordsteen. Waar het pad langs 
bomen loopt komen er geen kantstroken! 

- Breedte van de paden: 2 meter zonder kantstroken 

 

 
VERHARDE PADEN  

L11/2 Eindbeeld: Verhard pad in KWS 
 
Wanneer nodig toplaag vernieuwen 

 

L11/8 Eindbeeld: Verhard pad in KWS  

ONVERHARDE PADEN  
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L 14/3  
L 14/4 
L 12/5 

Eindbeeld: Onverhard pad  
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Onverharde paden kunnen waar nodig verbeterd 

worden door het infrezen van steenslag. 
- De breedte is 2 meter 
 

 
GESCHOREN HAGEN  

L15/1 
L15/2 
L 15/3 
 

Eindbeeld: Geschoren haag: Fagus sylvatica 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Zie beheerrubriek ‘Beheer van hagen en haagblokken’ 
- 2 x scheren per jaar 
- Hoogte max. 1m60 

 

L 15/4 Geschoren haag: Fagus sylvatica = te verwijderen  

L 15/5 Eindbeeld: Geschoren haag: Ligustrum vulgare 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Zie beheerrubriek ‘Beheer van hagen en hoogblokken) 
- 2 x scheren per jaar 
- Hoogte max. 0,6 m 

 

L 15/6 
L15/7 

Eindbeeld: Geschoren haag: Ligustrum vulgare = 
verwijderen 

 

L15/8 
L15/9 

Eindbeeld: Geschoren haag: Ligustrum vulgare = 
verwijderen 
Beheer Twin Properties 

 

L 15/10 Haag te verwijderen  

L 15/11 Haag: Taxus baccata 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Zie beheerrubriek ‘Beheer van hagen en haagblokken’ 
- 2 x scheren per jaar 
- Hoogte max. 0,6 m 

 

L15/12 
L15/13 

Eindbeeld: Geschoren haag: Ligustrum vulgare 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Zie beheerrubriek ‘Beheer van hagen en haagblokken’ 

- Haag rond fietsstalling verwijderen + fietsstalling 

verwijderen 

- 2 x scheren per jaar 

- Hoogte max. 0,6 m 

 

L 15/14 Eindbeeld: Geschoren haag: Fagus sylvatica 
 
Gemeenschappelijke haag met de buren? 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Zie beheerrubriek ‘Beheer van hagen en haagblokken’ 
- 2 x scheren per jaar 
- Hoogte max. 1m80 
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- Hoogte aan de voorkant beperken zou ideaal zijn zo 
blijft het huis zichtbaar vanuit het kasteel. 

L 15/15 Haag te verwijderen  

L 15/16 Eindbeeld: Geschoren haag: Fagus sylvatica 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Zie beheerrubriek ‘Beheer van hagen en haagblokken’ 
- 2 x scheren per jaar 
- Hoogte max. 0,8 m 
- Haag gedeeltelijk verwijderen 
- Haag doortrekken richting poortgebouw eveneens 

Fagus sylvatica 

 

L 15/17 Eindbeeld: Geschoren haag: Fagus sylvatica 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Zie beheerrubriek ‘Beheer van hagen en haagblokken’ 
- 2 x scheren per jaar 
- Hoogte max. 0,8 m 
- Haag doortrekken aan het te verwijderen pad 

 

L 15/18 Eindbeeld: Geschoren haag: Fagus sylvatica 
 
Beheer Twin Properties 

 

OEVER – WATERPARTIJEN  

L 16/1 Eindbeeld: 
 
L 16/1a Natuurlijke oever zonder oeverbescherming 
 
L 16/1b Oever met oeverbescherming (kantplanken in 
eik) 
- Voor oevers die strak moeten zijn wordt gekozen voor 

een harde oeverbeschoeiing met eikenkantplanken 

L 16/1c Oever met plasberm 
- Waar het kan een oeverzone uitwerken naar het 

voorbeeld van het kasteelpark ’t Hooghe in Kortrijk. 

Hierbij worden een beperkt aantal oeverplanten 
aangeplant: 

 Mentha aquatica 

 Iris pseudacorus 

 Caltha palustris 

 Carex riparia 

 

 

L 16/2 Eindbeeld: 
 
L 16/2a Oever met oeverbescherming voor weides en 
drinkplaats voor vee 
 
L 16/2b Oever met oeverbescherming (kantplanken in 
eik) cfr. L 16/1b 
 
L 16/2c en 16/2d Natuurlijke oever zonder 
oeverbescherming 
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L 16/3 Eindbeeld: natuurlijke waterloop in het bos = geen 

specifieke ingrepen.  
 

L 16/4 Eindbeeld: 
 
L 16/4a Oever met oeverbeschoeiing (eiken 
kantplanken) 
 
L 16/4b Oever met oeverbeschoeiing (eiken 
kantplanken) 

 
L 16/5 
L 16/6 

Eindbeeld: Natuurlijke oever zonder oeverbescherming 
 

 

L 16/7 
L 16/8 

Eindbeeld: Natuurlijke oever zonder oeverbescherming 
 
Bij heraanleg streven naar een zo natuurlijk mogelijke 
oever meteen geleidielijke overgang van nat naar een 
droog biotoop: Helling: 8/4 tot 12/4 

 

GRACHTEN  

L 17/1 Grachten rijten wanneer nodig  

L 17/2 Grachten rijten wanneer nodig  

MUREN  

L 18/1 Eindbeeld: muur in baksteen 
 
Muur in betonplaten te vervangen door baksteen of 
haag 
Beheer: Twin Properties 

 

L 18/2 Eindbeeld: Muur in Baksteen 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Gaten gemaakt om oor te rijden met machines 

herstellen 

- Aan de zuidkant aanplant van leifruit 

- Beheer: Twin Properties 

 

DREVEN  
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L 19/1 Eindbeeld: Dreef met zomereik 
 
Beheer: zie beheerplan voor het domein 
 
Bij heraanleg kan er gewerkt worden met een 
middenstrook in kasseien om de snelheid van het 
verkeer te matigen. 

 
AFSLUITINGEN  

L 20/1 Afsluitingen wegnemen  

L 20/2 
L 20/3 
L 20/4 

Eindbeeld: afsluitingen in schapendraad en prikkeldraad 
 
De gebruikte afsluitingen voor de weides zijn nu vrij 
divers, er zit geen lijn in en dikwijls slordig. 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Afsluitingen vervangen door 1 type: 

 120 cm hoog 

 Schapendraad (100cm) 

 Prikkeldraad (op 12 cm) 

 Palen 2m lang in kastanjehout ø 8-10cm 
- Alle poorten vervangen door het Engels type in 

eiken 
- Sollitaire bomen worden altijd uit de weides 

gerasterd = voldoende groot oppervlak = de 
kroonprojectie! 

 

 

L 20/5 Eindbeeld: duidelijk zicht op het kasteel 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Wegnemen van de afsluiting in hout. 
- Oplossing zoeken voor de containers = 

Ondergrondse afvalcontainers 
 
  
 
 

 

 
L 20/6 Afsluiting weg te nemen  

L 20/7 Afsluiting weg te nemen 
Beheer Twin Properties 
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4.4.5.1.3. Puntvormige elementen 

 
P21/1 
P21/2 
P21/3 
P21/4 
 
 

Eindbeeld: Bloemenperken met rozen 
 
Deze perken werden vroeger beplant met één 
jarigen. In 2013 werden de éénjarigen vervangen 
door rozen in dezelfde kleuren. Nu zou dat ook 
gebeuren voor de andere perken. 
 
Gebruikte rozen: 
Trosroos Nina Weibull (rood) P21/2, P21/4 
 
 
 
 
Moschatahybride Waterloo P21/3 
 
Beheermaatregelen en acties: 
Perk 21/1 wordt nu ingezaaid met een 
bloemenmengsel maar zou kunnen veranderen 
in een rozenperk: Trosroos Nina Weibull (rood) 

 
 

 
P 21/5 Eindbeeld: Perk met geschoren Aucuba japonica 

 
Beheermaatregelen en acties: 

- Beheer: 1x scheren per jaar 

 

P 21/6 Eindbeeld: Perk met Acer japonica 
 
Acer japonica was een geschenk van de Japanse 
Keizer aan de familie De Maere 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Eventueel meerdere aanplanten binnen 

hetzelfde bloemenperk 

- Bodembedekker voorzien + mulchen 

Bodembedekker: Festuca gautieri (Zwenkgras) 

 

P 21/7  
P 21/8 

Einbeeld: Rhododendronmassief 
Om het doorlopen te voorkomen komen op de 
hoeken van het bloemenperk een 
Rhododendronperk (zie ook Vl 3/7) 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Aanplant van Rhododendron ‘Catawbiese 

Grandiflorum’ 

 

CONSTRUCTIES   

P22/1 Eindbeeld: uitzichtspunt 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Helling naar het uitzichtpunt wordt uitgewerkt 

in een hellend vlak in hout. De houtenvlonder 
zorgt ervoor dat de grond niet verder verdicht. 
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Voordien kan de grond geploft worden om de 
grond te verbeteren voor de bomen. 

- Ook het uitzichtpunt zelf wordt uitgewerkt in 
hout 

- Er komt een leuning aan de kant van het bos. 
Deze leuning doet eveneens dienst als 
afsluiting.  

- De helling in het bos wordt beplant met Luzula 
sylvatica (grote veldbies) 

- Een afsluiting in gladde draad en rondhouten 
kastanjepalen zorgt voor een al dan niet 
tijdelijke afscheiding. 

- Bomen dienen hier ook extra aandacht te 
krijgen zie beheerrubriek ‘Beheer bomen’: 
ploffen + onderhoudssnoei. 

P22/2 Eindbeeld: Boothuis 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- De niet representatieve afsluiting dient 

weggenomen te worden en veranderd door 
een zwartstalen meer eleganter exemplaar. 

- De omgeving dient iets beter aangelegd en 
ontsloten te worden. 

- Gebouw te renoveren en schilderen. 
- Bestemming onbekend  
- Verlichting zo minimaal mogelijk best 

veranderen in LED 

 

P22/3 Eindbeeld: monumentje Gabriel Messeyne  

P22/4 Eindbeeld: Rondpunt met solitaire boom 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Wegnemen verharding 
- Wegnemen hagen 
- Aanplanten solitaire boom: Platanus x 

acerifolia 
- Gras als ondergroei later te vervangen door 

vaste planten 
- Metalen hekwerk om de betreding tegen te 

gaan. 

 

P22/5 – P22/6 Bijgebouwtjes Orangerie (cafetaria) – te 
behouden 

 

P22/7 Eindbeeld: duiventoren 
 
De duiventoren is thans in gebruik door een 
kolonie kauwen. 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Op te volgen 
- 1x per jaar het nestmateriaal uit de toren 

verwijderen 

 

P22/8 Eindbeeld badhuisje 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Schilderen/renoveren 
- Bestemming? 
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- Verlichting aanpassen: LED-verlichting en 
gestuurd + niet meer aanstralen. 

P22/9 Poort  

P22/10 Brug in het park  

P22/11 Eindbeeld: gerestaureerde brug 
Beheermaatregelen en acties: 
- Brug te renoveren 
- Bestaande hekwerk te bewaren en te 

restaureren volgens oorspronkelijk patroon. 

 

P22/12 Eindbeeld: gerestaureerde brug 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Brug te renoveren 
- Bestaande hekwerk te bewaren en te 

restaureren volgens oorspronkelijk patroon. 

 

CLUMPS  

P23/1 Eindbeeld: Verzameling hoogstambomen 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Zie beheerrubriek ‘beheer van bomen’ 
- Bomen zo lang mogelijk bewaren = 

boomverzorging 
- Opvolgen van de gezondheid = VTA 
- Betreden zoveel mogelijk uitsluiten = 

hooilandbeheer 
- Vervangen door zelfde soorten indien nodig 
- Bomen mogen oud worden 
- Alle boomverzorgings werken dienen te 

gebeuren door een gecertificeerde 
boomverzorger (European Tree Worker) 

 

P23/2 Eindbeeld: Verzameling oude hoogstambomen 
(Quercus robur) 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Zie beheerrubriek ‘beheer van bomen’ 

- Verwijderen van dood hout waar nodig. Grote 

wortelaanzetten en wortelopslag kunnen 

wijzen op verdichting van de bodem. In geval 

van bodemverdichting kan getracht worden de 

betreding te reduceren. Maaien nabij de 

wortelzone proberen vermijden om schade 

hieraan te voorkomen. 

- Boom 246 is dood en mag verwijderd worden 

en ver vangen worden door Quercus frainetto 

(maat: 3xv, 18/20 met draadkluit) 

- Extra aandacht voor bomen 245 en 247. VTA 

voor boom 245 dringt zich op door rare 

verdikking op de stam. Boom 247 is stervende. 

 

P23/3 – P23/4 Eindbeeld: Verzameling hoogstambomen 
(Quercus robur) 
 
Beheermaatregelen en acties: 
 - Verwijderen van dood hout waar nodig.  
 - Bodemverdichting bestrijden 
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 - Jonge boom (6) is dood te vervangen door 
een nieuw exemplaar. 

P23/5 Eindbeeld: Bomengroep van Platanus x acerifolia 
+ Fagus sylvatica 
 
Clump wordt in z’n geheel behouden (m.a.w. tot 
er natuurlijk verval optreedt). Bomen kunnen in 
deze zone niet vetaraniseren aangezien te dicht 
bij de gebouwen, wegen en waterpartij. 
We streven evenwel naar een maximaal behoud.  
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Zie beheerrubriek ‘beheer van bomen’ 
- Verwijderen van dood hout waar nodig. 
- Jaarlijkse controle = VTA 
- Bodemverdichting tegen gaan. 
- maaien tegen de wortelaanzet trachten te 

vermijden. 
- Boom met nr 15 wordt weggeduwd door beuk 

met nr 17 
- Lijsterbes + bramen verwijderen 
- Boom met nr 14 ligt in het water, te bekijken 

bij het uitbaggeren van de vijver. 
- Boom nr 13 bevat veel dood hout VTA dringt 

zich op.  

 

P23/6 Eindbeeld: Jonge bomengroep van Salix 
sepulcralis ‘Chrysocoma’ + Quercus palustris  
 
Clump bestaat uit recente aanplantingen (10j 
oud) van moeraseik en treurwilg. De groep moet 
dringend opgesnoeid worden en een 
begeleidingssnoei krijgen. 
 
Beheermaatregelen en acties: 
 - Boom 19 (treurwilg) concurreert met de 

moeraseik (nr. 20), begeleidingssnoei is 
noodzakelijk.  

 

P23/7 Eindbeeld: Bomengroep van 2 Aesculus 
hippocastanum 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Paardekastanjes (nrs:363, 364) verdienen extra 

aandacht: een VTA is aangewezen + wegnemen 
afgestorven blad + installeren van een lijmband 
en feromonenvallen voor het afvangen van 
mannelijke mineermotten. 

 Ruim alle afgevallen bladeren op. De 
poppen van het vorige jaar 
overwinteren in de afgevallen bladeren. 
Daarom kan je best direct na de bladval 
de baderen vernietigen door 
verbranding of een degelijke 
compostering. Voorkom dus een 
massale ontluiking en beginbesmetting. 
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 Breng voor de bloei (=voor 20 april) de 
speciaal ontworpen feromoonvallen 
met feromoon en lijmbanden aan. 

 Maximum 1-2 feromoonvallen per 
boom, afhankelijk van de groootte van 
de boom. Hang deze onderin de boom. 

 Op de stam onder de eerste 
vertakkingen, worden boven elkaar 
eveneens kort voor de bloei lijmbanden 
aangebracht om de wijfjes te vangen. 
De wijfjes kunnen slecht vliegen en gaan 
al kruipend/vliegend de stam van de 
boom in. 

 De lijmbanden moeten voor de 
ontluiking worden aangebracht. 

- Jaarlijks onderwerpen aan een VTA, 2 jaarlijks 
controleren met een  gecertificeerde 
boomverzorger. 

- Alle boomverzorgingswerken dienen te 
gebeuren door een gecertificeerde 
boomverzorger (European Tree Worker) 

- Zie beheerrubriek ‘beheer van bomen’ - 
onderhoudssnoei 

 

P23/8 Eindbeeld: Bomengroep met Taxodium 
distichum, Castanea sativa en Fagus sylvatica 
 
Clump wordt in z’n geheel behouden (m.a.w. tot 
er natuurlijk verval optreedt). Bomen kunnen in 
deze groep oud worden.  
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Zie beheerrubriek ‘beheer van bomen’ 
- Verwijderen van dood hout waar nodig. 
- Jaarlijkse controle = VTA 
- Bodemverdichting tegen gaan. 
- maaien tegen de wortelaanzet trachten te 

vermijden.  

 

P23/9 Eindbeeld: Bomengroep met Platanus x 
acerifolia 
 
Clump wordt in z’n geheel behouden (m.a.w. tot 
er natuurlijk verval optreedt). Bomen kunnen in 
deze groep oud worden.  
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Zie beheerrubriek ‘beheer van bomen’ 
- Verwijderen van dood hout waar nodig. 
- Jaarlijkse controle = VTA 
- Bodemverdichting tegen gaan. 
- maaien tegen de wortelaanzet trachten te 

vermijden. 
- Bomen uit de weide halen om de vertrappeling 

van de bodem tegen te gaan. 
- Afgerasterde zone ‘ploffen’ -> zie 

beheerrubriek ‘ploffen’ 

 



 
 Natuurbeheerplan Domein d’Aertrycke en omgeving  

 

 

230 

 

- Alle boomverzorgings werken dienen te 
gebeuren door een gecertificeerde 
 boomverzorger (European Tree Worker) 

P23/10 Eindbeeld: Bomengroep met Taxodium 
distichum 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Zie beheerrubriek ‘beheer van bomen’ 
- Zie beheerrubriek ‘onderhoudssnoei’ 
- Verwijderen van dood hout waar nodig. 
- Jaarlijkse controle = VTA 
- Bodemverdichting tegen gaan. 
- maaien tegen de wortelaanzet trachten te 

vermijden. 
- Alle boomverzorgings werken dienen te 

gebeuren door een gecertificeerde 
boomverzorger (European Tree Worker) 

 

P23/11 Eindbeeld boomgroep met Fagus sylvatica 
‘Atropunicea’ 
 
1 Treurbeuk met grote snoeiwonde, staat langs 
het pad. Dient jaarlijks opgevolgd te worden + 
wanneer in te slechte staat vervangen door een 
zelfde exemplaar. 
 
Beheermaatregelen en acties: 
- Zie beheerrubriek ‘beheer van bomen’ 
- Zie beheerrubriek ‘onderhoudssnoei’ 
- Jaarlijkse controle = VTA standplaats nabij 

kinderspeelterreintje 

 

SOLITAIRE BOMEN  

P24/1 Eindbeeld: Beuk op eiland 
 
Beheermaatregelen en acties:  
- Zie beheerrubriek ‘beheer van bomen’ 
- Zie beheerrubriek ‘onderhoudssnoei’ 
- VTA toepassen wanneer het water weggepomt 

werd voor het baggeren. 

 

P24/2 Sequoiadendron giganteum (boomnr. 370) 
 
Jonge Mammoetboom, bescherming van hout is 
niet stijlvol en dient beter veranderd te worden 
door een gewone afsluiting met kastanjepalen 
en prikkeldraad. 
 
Beheermaatregelen en acties:  
- Zie beheerrubriek ‘beheer van bomen’ 
- Zie beheerrubriek ‘onderhoudssnoei’ 

 

P24/3 Quercus robur (boomnr. 362) 
 
Boom in slechte staat, kans bestaat dat hij 
vervangen moet worden (grote scheurwonde). 
De wonde is aan het herstellen, boom lijdt zwaar 
onder het herstellen van de schade. 
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Voorstel te vervangen door Quercus petraea 
‘Mespilifolia’ (maat: 3xv, 18/20 met draadkluit) 
 
Beheermaatregelen en acties:  
- Zie beheerrubriek ‘beheer van bomen’ 
- Zie beheerrubriek ‘beheer veteraan bomen’ 
- Jaarlijks VTA 
- Bij afsterven = vervangen door Quercus 

petraea ‘Mespilifolia’ (zie hierboven) 

P24/4 Fagus sylvatica (boomnr. 278) 
 
Recent werd de wortelzone zwaar verstoord 
door graafwerken. De boom zal moeten 
opgevolgd worden de komende jaren, 2 jaarlijks 
VTA dringt zich op. 
Een conditie vermindering ten gevolge van de 
werken is waarschijnlijk! 
Bij zichtbare achteruithang kan geopteerd 
worden voor een kroonreductie. Indien de 
schade te groot is zal dit exemplaar moeten 
vervangen worden door een nieuwe Fagus 
sylvatica (maat: 4xv, 18/20 met draadkluit - 
geveerd) 
 
Beheermaatregelen en acties:  
- Zie beheerrubriek ‘beheer van bomen’ 
- Zie beheerrubriek ‘onderhoudssnoei’ 

 

P24/5 Liriodendron tulipifera (boomnr 335) 
 
Boom in goede conditie.  
Liefst zo lang als mogelijk bewaren. 
Veteraanbeheer toepassen indien nodig. 
 
Beheermaatregelen en acties:  
- Zie beheerrubriek ‘beheer van bomen’ 
- Zie beheerrubriek ‘onderhoudssnoei’ 

 

P24/6 Fagus sylvatica (boomnr. 336) 
 
Boom met nogal wat holtes/kwetsuren. 
Paddestoelen aan de stambasis. Een VTA dringt 
zich op.  
 
Beheermaatregelen en acties:  
- Zie beheerrubriek ‘beheer van bomen’ 
- Zie beheerrubriek ‘onderhoudssnoei’ 
- VTA dringt zich op 

 

P24/7 Sequoiadendron giganteum (boomnr. 339) 
 
Oudste exemplaar waarschijnlijk geplant bij de 
aanleg van het park en zo één van de eerste 
exemplaren in België. 
 
De wortelzone werd beschermd door een 
stalenafsluiting van 80 cm hoog. 
Opvolging van de boom is vereist. Wortelzone zo 
weinig mogelijk betreden. 
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Beheermaatregelen en acties:  

- Zie beheerrubriek ‘beheer van 

bomen’ 

- Zie beheerrubriek 

‘onderhoudssnoei’ 

P24/8 Fagus sylvatica ( boomnr. 277) 
 
Boom in goed conditie. 
Door de standplaats dicht bij de gebouwen toch 
van nabij opvolgen. 
VTA controle om de 2 jaar. 
De wortelzone werd reeds beschermd door het 
plaatsen van een metalen hekwerk en het 
aanplanten van Luzula sylvatica (grote veldbies). 
 
Beheermaatregelen en acties:  
- Zie beheerrubriek ‘beheer van bomen’ 
- Zie beheerrubriek ‘onderhoudssnoei’ 
- VTA om de 2 jaar door de standplaats. 

 

P24/9 Fagus sylvatica ‘Laciniata’ (nieuwe boom) 
 
Aanplant van een nieuwe boom op exact 
dezelfde plaats als de locatie van de verdwenen 
beuk. 
Aanplant van Fagus sylvatica ‘Laciniata’ (maat: 
4xv, 18-20, draadkluit, geveerd) 
 
Beheermaatregelen en acties:  
- Zie beheerrubriek ‘beheer van bomen’ 

 

P24/10 Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ (boomnr. 360) 
 
Boom in slechte conditie. 
Dient uit de weide gerasterd te worden. Voorstel 
te vervangen door een zelfde nieuw exemplaar: 
Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ (maat: 4xv, 18-20, 
draadkluit, geveerd) 
 
Beheermaatregelen en acties:  
- Zie beheerrubriek ‘beheer van bomen’ 
- Te vervangen door: Fagus sylvatica 

‘Atropunicea’ (maat: 4xv, 18-20, draadkluit, 
geveerd) 

 

P24/11 Liquidambar stryraciflua (boomnr. 371) 
 
Jonge boom: opsnoeien en begeleidingssnoei 
noodzakelijk. 
Vroeger stond hier een monumentale 
Amerikaanse eik (Quercus rubra). 
 
Beheermaatregelen en acties:  
- Zie beheerrubriek ‘beheer van bomen’ 
- Vormsnoei en begeleidingssnoei van jonge 

bomen noodzakelijk. 

 

P24/12 Fagus sylvatica (boomnr. 361)  
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Boom in goed conditie. 
 
Beheermaatregelen en acties:  
- Zie beheerrubriek ‘beheer van bomen’ 
- Zie beheerrubriek ‘onderhoudssnoei’ 

P24/13 Fraxinus excelsior ‘Pendula’ (boomnr. 366) 
 
Boom in slechte staat dient op gevolgd te 
worden! 
 
Beheermaatregelen en acties:  
- Zie beheerrubriek ‘beheer van bomen’ 
- Zie beheerrubriek ‘onderhoudssnoei’ 
- Wanneer de boom aftakeld vervangen door: 

Sophora japonica ‘Pendula’ (maat: 3xv, 18/20 
met draadkluit, entplaats op 2,5m) 

 

P24/14 Fraxinus excelsior ‘Pendula’ (boomnr. 367) 
 
Boom in slechte staat werd recent vervangen 
door een Sophora japonica ‘Pendula’ 
 
Beheermaatregelen en acties:  
- Zie beheerrubriek ‘beheer van bomen’ 
- Vormsnoei en begeleidingssnoei van jonge 

bomen is in de komende jaren noodzakelijk. 

 

P24/15 Nyssa sylvatica (nieuwe boom) 
 
Op verschillende kaarten en luchtfoto’s staan 
hier 2 a 3 bomen. Om de andere bomen genoeg 
ruimte te geven hier het voorstel om slechts 1 
solitair terug te planten. 
De boom wordt wel uit de weide gerasterd en er 
wordt gekozen voor een heraanplant van Nyssa 
sylvatica (Zwarte tupeloboom) 
Aanplant van Nyssa sylvatica (maat: 4xv, 18-20, 
draadkluit, geveerd) 

 

IJSKELDER  

P25/1 Eindbeeld: Ijskelder ingericht als 
vleermuiskelder. 
 
De bestaande kelder is ingestort, het puin van 
het dak lag in de kleder zelf. Dit puin werd in 
2015 uit de kelder gehaald. 
Voorstel is om de vleermuiskelder te herstellen 
volgens het principe van een oude ijskelder. 
Hierbij kan het voorbeeld aangehaald worden 
van Bulskampveld (zie tekening). De bestaande 
constructie kan dan hergebruikt worden. 
 
De reconstructie van de Ijskelder-
vleermuiskelder kan best gebeuren bij het 
herstellen van de clump. Na het vellen van de 
kwijnende rode beuken en voor het aanplanten 
van de nieuwe rode beuken kan de ijskelder 
gereconstrueerd worden. 
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EILAND  

P26/1 Eindbeeld: Eiland met rhododendron en beuk 
 
Het eiland wordt zo behouden. Verjonging van 
de rhodo’s en VTA van de beuk kan best 
gebeuren tijdens het baggeren van de vijver. 
 
Opslag van andere bomen en struiken 
verwijderen. Oevers kunnen als nodig verstevigd 
worden met eiken kantplanken. Dit kan pas 
beoordeeld worden bij het baggeren. 

 

 

 

4.4.6. Kapregeling 
 

De kapregeling wordt weergegeven in Bijlage 4 (“Beheertabel”). Voor domein De Maere wordt de 

kapregeling weergegeven op kaart 24. 

 

In de individuele bestandsfiches worden de voorziene maatregelen verder uitgelegd. Belangrijke 

begrippen in dat verband zijn: 

 

 Dunning/hoogdunning: Een ‘klassieke’ (hoog-)dunning gebeurt over het gehele bestand. Bij 
iedere ingreep wordt een nieuwe evaluatie gemaakt van de ‘beste’ bomen (stamvorm, kroon, 
verwachte groeikracht, soort, e.d.) en wordt aan deze bomen meer groeiruimte gegeven door 
hun concurrenten te verwijderen. Op deze wijze vergroot bij iedere ingreep de afstand tussen 
de ‘beste’ bomen en daalt ook hun aantal. Niet hinderende bomen worden niet verwijderd. 
Deze hoogdunning wordt toegepast in de oudere bestanden waar geen toekomstbomen zijn 
aangeduid. Een dunning kan ook plaatsvinden voor het bekomen van een ideale 
bestandstructuur, met bv. voldoende licht en de aanwezigheid van veel struiken i.p.v. hoog 
opgaande bomen. 

 Facultatieve dunning: Een dunning die kan, maar niet moet doorgaan zoals gepland.  

 Selectieve dunning: Indien de dunning zich richt op het verwijderen van specifieke 
boomsoorten (bvb. exoten) dan spreekt men van een selectieve dunning. In het plangebied 
wordt er vooral een selectieve dunning uitgevoerd op ongewenste exoten zoals Amerikaanse 
eik. Hierdoor krijgen gewenste soorten als zomereik, etc. meer ruimte. Bij het wegdunnen van 
exoten is het doorgaans wel de bedoeling om tegen het einde van de looptijd van het 
beheerplan de invasieve exoten uit het bestand te hebben verwijderd.  

 Brandhoutkapping: kappen van (normaal gezien) dunne bomen i.f.v. de oogst van brandhout. 
Bij oogst wordt de voorkeur gegeven aan ongewenste soorten (vb. exoten). Mooie gezonde 
toekomstbomen van inheemse soorten worden niet gekapt. 

 Eindkap: Hierbij wordt een volledig bosbestand kaalgekapt. Na de kapping kan het bestand 
eventueel spontaan verbossen of wordt er ingeplant met inheems loofhout. Indien de kapping 
zich richt op het verwijderen van specifieke boomsoorten (bv. exoten) dan spreekt men van 
een selectieve eindkap. 

 Groepenkap: Hierbij wordt een groep bomen verwijderd. De ontstane opening kan spontaan 
terug dichtgroeien of er kan een nieuwe generatie bomen worden aangeplant. 

 Hakhoutkap: Hierbij wordt met een frequentie van 8 à 12 jaar een bestand of deel ervan het 
hakhout afgezet. Hierdoor blijft er steeds jong bos aanwezig. Door enkele opgaande bomen te 
laten staan, kan een middelhoutkap worden gevoerd. In de praktijk zullen de meeste 
hakhoutkappen uitgevoerd worden door particulieren onder de vorm van brandhoutloten. 
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Hakhoutkappen kunnen ook uitgevoerd worden op de bestandsgrens onder de vorm van een 
bosrandkap. 

 Veiligheidskap: Langs de paden, wegen en de grens met private eigendommen worden de 
zwaardere bomen regelmatig opgevolgd en als er een veiligheidsrisico is voor vallende takken 
of zelfs volledig bomen, wordt er overgegaan tot veiligheidskap (takken of volledige boom). 
De veiligheidskap (takken of volledige boom) kan/moet jaarlijks gebeuren, maar bij voorkeur 
voor het normale omloopjaar van het betrokken bestand. 

 Omlooptijd: Gezien de relatief jonge ouderdom van de meeste bomen en bosbestanden, 
wordt als omlooptijd bij de dunningen 8 jaar gebruikt (met mogelijkheid van facultatieve 
kappingen om de 4 jaar). Bij hakhoutkappen wordt een omlooptijd van 10 jaar gehanteerd. In 
het provindiedomein waarin oudere bestanden voorkomen, wordt gewerkt met een 
omlooptijd van 12 jaar (met mogelijkheid van facultatieve kappingen om de 6 jaar). 

 

De opdeling in min of meer geografisch gebaseerde reeksen laat toe de werkzaamheden te spreiden, 

vermijdt herhaaldelijke verstoring door dunningen en laat tevens toe grotere loten aan te bieden 

gespreid in de tijd. 

 

Wanneer een dunning vermeld wordt in jaar x kan deze uitgevoerd worden vanaf 1 juli van het jaar x 

- 1 tot einde van het jaar x + 1 oftewel 2 kapseizoenen. Hetzelfde principe geldt voor zuiveringen. Een 

dunning kan meer dan 2 jaar uitgesteld worden op voorwaarde dat de beheerdoelstellingen niet in het 

gedrang komen. Redenen kunnen zijn storm, lage houtprijs, … . 

 

Voor hakhoutkappingen geldt dat deze kunnen uitgevoerd worden in het jaar x tot x + 4. Eindkappen 

kunnen vanaf het jaar x uitgevoerd worden gedurende het verdere verloop van het beheerplan zonder 

dat dit echter leidt tot groepering van eindkappen binnen een periode van 3 jaar. Het jaar x heeft 

steeds betrekking op het jaar van de exploitatie op het terrein.  

 

Merken we op dat in de kaptabel een aantal symbolen tussen haakjes staan. Deze symbolen willen 

zeggen dat deze acties optioneel zijn. Dit wil zeggen dat ze afhankelijk zijn van de resultaten op het 

terrein. Als bijvoorbeeld (A) vermeld is, wil dit zeggen dat er enkel een aanplant zal uitgevoerd worden, 

als de natuurlijke verjonging niet voldoende is. 

 

 

4.4.7. Bosexploitatie 
 

4.4.7.1. Bedrijfsvorm 
 

Momenteel wordt in al het in dit beheerplan opgenomen bos vooral een hooghoutbeheer gevoerd. 

Slechts in enkele specifieke gevallen wordt hakhoutbeheer toegepast (bosrandbeheer, bestrijding 

Amerikaanse eik, hakhout in bestand 120, middelhout in bestanden 300 en 302). Er wordt niet 

gestreefd naar een bepaalde bestandsleeftijd op basis waarvan tot een eindkapping in functie van 

houtwinning wordt overgegaan. Kappingen vinden in eerste instantie plaats om een meer gevarieerde 

leeftijdsopbouw (diverse boomleeftijden) en een veelzijdige bosstructuur te bewerkstelligen.  

 

Uitzonderingen worden gemaakt voor bomen die: 

 uit fytosanitaire overwegingen dienen te worden afgevoerd; 

 een bedreiging vormen voor de beheerder of de bosarbeiders; 

 een belangrijke hindernis vormen voor de ontwikkeling van waardevolle boselementen; 
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 de toegangswegen belemmeren. 
 

4.4.7.2. Beheermethodiek 
 

Aan elke kapping gaat een evaluatie van het bestand vooraf om na te gaan of er bijzondere waarden 

(bv. bomen met veel holten, secundaire boomsoorten, zeer oude bomen, nestbomen) in het te kappen 

of te dunnen bestand aanwezig zijn die moeten worden gevrijwaard. 

 

Voor de exploitatie wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van de paden die het bos doorsnijden. 

Indien materieel toch het bos in moet, kunnen, afhankelijk van de bodemgesteldheid, tijdelijke 

ruimingstracés of vaste ruimingspistes worden aangeduid.  

 

Goede instructies aan de exploitanten, zoals beter meermaals over en weer rijden op hetzelfde tracé 

met een kleinere last, zullen mogelijke schade verder preventief beperken. Afhankelijk van de 

bodemgesteldheid kan buiten de vaste tracés het gebruik van de lier of het uitslepen met paard 

worden verplicht. Op de tracés worden de sporen van de exploitatie behouden, wat een potentieel 

interessant biotoop biedt voor amfibieën en specifieke vegetatie. Het laten liggen van takhout kan 

vermijden dat wandelaars de tracés als wandelpaden gaan beschouwen. 

Andere preventieve afspraken kunnen in het lastenboek worden opgenomen: 

 

 verhogen van het draagvlak van de machine (meer banden, lage drukbanden of rupsbanden) 

 verminderen van de horizontale afschuifkrachten als gevolg van de versnelling van het 
voertuig (extreem: doorslippen) door o.a. gebruik van hydraulische transmissie 

 steeds gebruik maken van aangepaste afvulmondstukken bij het tanken uit jerrycans 

 enkel biologisch afbreekbare oliën gebruiken 

 enkel gebruik maken van milieuvriendelijke brandstoffen 
 

Om exploitatieschade te beperken wordt exploitatie in natte periodes zoveel mogelijk vermeden. In 

de volgende bestanden wordt de bosexploitatie met zware machines niet wenselijk geacht omwille 

van de (lokaal) vochtige bodemomstandigheden: 7a, 7b, 7c, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, 144, 51a, 51b, 

300. Hier gebeurt ruiming best kleinschalig door de bomen ter plaatse in te korten en ze met lichte 

machines of eventueel met de hulp van een paard uit te slepen. In het geval ernstige 

bodembeschadiging niet kan verhinderd worden, worden geen kappingen uitgevoerd of blijven de 

gekapte bomen in het bestand liggen.  

 

In de exploitatievoorwaarden worden voorwaarden opgelegd betreffende de staat van de wegen, 

exploitatieschade en betalingsvoorwaarden. De wegen dienen na de exploitatie in hun oorspronkelijke 

staat hersteld te worden. Hiervoor worden foto’s genomen voor de exploitatie begint. Manieren om 

de wegen te herstellen zijn: putten vullen, opfrezen en schaven. 

 

4.4.7.3. Schoontijd 
 

Gezien de soortensamenstelling, de variatie en de kwetsbaarheid van dit gebied wordt uitgegaan van 

de standaard schoontijd (1 april – 30 juni). In deze periode wordt geen bosexploitatie uitgevoerd 

omdat dit de broedperiode is voor de vogels en ook de meeste andere diersoorten jongen hebben. 

Het is ook de periode waarin de sapstroom op gang komt en vel- of uitsleepschade extra nadelig is. 
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Deze periode kan verruimd of verengd worden bij het voorkomen van voorjaarsflora, bijzondere 

broedgevallen, paddentrek, dassenburchten, drassige gronden en bijzondere biotopen.  

 

In de bestanden die belangrijk zijn voor amfibieën wordt de schoontijd uitgebreid tot de periode 1 

maart – 30 september. Zeker de zone rondom vijvers dient dan gevrijwaard te worden van verstoring. 

 

Indien in het bestand bomen met holten voorkomen waarin mogelijk vleermuizen gehuisvest zijn, 

worden deze bomen uiteraard gespaard, en worden noodzakelijke kappingen bij voorkeur uitgevoerd 

in de periode september-oktober. Holten in bomen kunnen op zeer verschillende manieren ontstaan. 

Bepalend hierbij is het moment waarop de holten ontstaan en hoe zij verder ontwikkelen. Over het 

algemeen ontwikkelen zich de meeste holten pas in oudere bomen. Deze leeftijd hangt af van 

boomsoort, standplaats, groeiomstandigheden, abiotische factoren en beheer. Tabel 4.4 geeft een 

mogelijk beslissingskader weer om te beslissen wanneer voorzorgsmaatregelen voor vleermuizen 

genomen moeten worden. Omdat de meeste bestanden jonger dan 80 jaar zijn, zal dit in de praktijk 

beperkt blijven. In elk geval wordt vóór een dunning of andere ingrijpende werken in een bos met 

oude, dikke en dode bomen gecontroleerd of bepaalde exemplaren geschikt zijn voor of bewoond 

worden door vleermuizen. 

 

Tabel 4.4: Beslissingskader om voorzorgsmaatregelen ten behoeve van vleermuizen te nemen 

 
boomsoort leeftijd  

Wilg, Berk, Populier, Els (?) < 30 jaar > 30 jaar 

Linde, Tamme kastanje, Robinia < 80 jaar > 80 jaar  

Amerikaanse eik, Beuk, Zomereik, Es(?), Esdoorn(?) < 80 jaar > 80 jaar 

Grove den < 140 jaar > 140 jaar 

Ander naaldhout - - 

 geen specifieke schoontijd ifv 

vleermuizen 

voorzorgsmaatregelen 

 

Indien specifieke vogelsoorten broeden in een bosbestand, worden de volgende schoontijden 

aangeraden: 

 

Tabel 4.5: Schoontijden in functie van vogelsoorten 

 
soort rode lijststatus* aanbevolen periode schoontijd 

Broedvogels bos 

Appelvink NB 15 februari – 31 juli 

Bonte vliegenvanger NB 15 april – 15 juli 

Boomleeuwerik K 15 februari – 31 augustus 

Boompieper B 1 april – 31 augustus 

Fluiter NB 15 april – 31 juli 

Gekraagde roodstaart K 1 april – 15 juli 

Glanskop NB 1 februari – 30 juni 

Goudvink B 15 februari – 31 augustus 

Houtsnip NB 15 februari – 15 juli 

Kleine bonte specht NB 15 februari – 30 juni 

Matkop K 15 februari – 30 juni 

Middelste bonte specht O 15 februari – 30 juni 

Nachtegaal K 15 april – 15 juli 

Nachtzwaluw K 15 mei – 31 augustus 
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soort rode lijststatus* aanbevolen periode schoontijd 

Zomertortel B 15 april – 15 juli 

Wielewaal B 1 mei – 15 juli 

Zwarte specht NB 1 februari – 30 juni 

Broedvogels bosrand 

Roek NB 15 maart – 30 juni 

Geelgors B 15 maart – 31 juli 

Draaihals MUB 15 april – 31 juli 

Ijsvogel NB 1 maart – 15 augustus 

Kleine barmsijs Z 15 februari – 15 augustus 

Kramsvogel B 1 maart – 15 juli 

Wintertaling NB 1 maart – 15 juli 

Kruisbek OG 1 januari – 31 mei 

Roofvogels 

Boomvalk NB 15 april – 31 augustus 

Bosuil NB 1 januari – 30 juni 

Buizerd NB 1 februari – 15 juli 

Havik NB 1 februari – 15 juli 

Ransuil NB 15 februari – 15 juli 

Sperwer NB 15 maart – 15 juli 

Torenvalk NB 15 maart – 15 juli 

Wespendief NB 15 mei – 31 augustus 

*NB: niet bedreigd; B: bedreigd; MUB: met uitsterven bedreigd; K: kwetsbaar; Z: zeldzaam; O: onregelmatige broedvogel; 

OG: onvoldoende gekend 

 

In bestanden waar voorjaarsflora aanwezig is, is het aangewezen de schoontijd met één maand te 

vervroegen (vanaf 1 maart).  

 

Tabel 4.6 geeft een overzicht van de schoontijden die gelden in de verschillende bestanden. Wanneer 

bij inspecties vóór werken blijkt dat er amfibieën, vleermuizen of bepaalde broedvogels aanwezig zijn, 

wordt de schoontijd aangepast. Verder zijn wijzigingen mogelijk en zelfs aangewezen bij veranderingen 

in de verspreidingspatronen van flora en fauna. 

 

Tabel 4.6: Geldende schoontijden 

 
geldende schoontijd reden bestanden 

Standaard schoontijd  
(1 april – 30 juni) 

 2a, 5a, 5b, 6a, 6b, 6c, 19a, 120, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 201a, 201b, 202, 
206, 53b, 301 

Uitgebreide schoontijd (1 maart – 30 
september) 

amfibieën 19b, 201c 

Uitgebreide schoontijd (1 maart – 30 
juni) 

oud-bosflora 1a, 3a, 4a, 117, 123, 126b, 129, 130, 134, 135, 136, 
200, 203, 50, 205, 51a, 51b, 52, 53a, 300 

Uitgebreide schoontijd (1 maart – 31 
augustus) 

oud-bosflora + speelbos 
in de zomermaanden 

302 

Uitgebreide schoontijd (variabel) broedvogels Te bepalen 

Uitgebreide schoontijd (kappen bij 
voorkeur in september-oktober) 

vleermuizen 7a, 7b, 7c, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, 108, 110, 
122, 131a, 131b, 132 
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4.4.8. Brandpreventie 
 

De meeste natuurbranden ontstaan door menselijke onvoorzichtigheid (weggegooide sigaret, 

vuurkorven, barbecues en dergelijke) of kwaadwilligheid (brandstichting). Soms is er sprake van 

natuurlijke oorzaken zoals blikseminslag. Factoren als het soort begroeiing (heide, naaldbos), het 

aantal en type gebruikers en de weersomstandigheden (droogte, wind) hebben invloed op het risico. 

Het maken van open vuur is in elk geval verboden binnen het plangebied.  

 

In de bestanden zijn geen klassieke brandwegen of loofhoutsingels aanwezig. Ook een specifiek 

brandbestrijdingsplan is niet voorhanden. De kleinere en bredere boswegen en dreven vervullen wel 

in zekere zin een brandwerende functie al zijn zij vaak onvoldoende breed om vuur in het kronendek 

tegen te houden. Om grondvuur tegen te houden is het belangrijk dat zeker langs de grotere boswegen 

in de naaldhoutcomplexen de kruid- en struiklaag langs de wegrand regelmatig gemaaid wordt. 

 

Voor de brandbestrijding wordt beroep gedaan op het lokale brandweerkorps (Torhout) en zo nodig 

korpsen van omliggende gemeenten (Ruddervoorde, Oostkamp). Het is belangrijk dat de boswegen 

steeds toegankelijk blijven voor de hulpdiensten door houtopslag, laaghangende takken, of 

omgevallen bomen tijdig te verwijderen. Verschillende toegangswegen worden afgesloten met houten 

slagbomen. Deze dienen steeds geopend te kunnen worden door de hulpdiensten. Indien noodzakelijk 

kunnen eventueel tijdelijk bepaalde zones worden afgesloten voor het publiek. 

 

In geval van brand bevinden er zich in het beheerplangebied enkele waterpartijen die aangesproken 

kunnen worden (vijvers in bestanden 15w, 22w, 28w, 201c). 

 

Door het voorgestelde omvormingsbeheer daalt de brandgevoeligheid van de bestanden (hoger 

aandeel loofhout).  

 

 

4.4.9. Open zones / open plekken 
 

Aan het begin van de beheerplanperiode is er 21,33 ha aan open plekken/zones aanwezig (inclusief 

open water). Een deel daarvan is momenteel verpachte landbouwgrond, en kan mogelijk in de loop 

van de beheerplanperiode bebost worden (bestanden 7x, 19x, 212). De rest krijgt een beheer 

waardoor deze zones open blijven. 

 

De creatie van nieuwe permanente open plekken wordt niet voorzien. 

 

Voor de permanente open plekken/zones worden de beheermaatregelen voorzien, die in de volgende 

paragrafen worden beschreven (voor een samenvattend overzicht, zie tabel 4.7). 
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4.4.9.1. Maaibeheer  
 

Een algemene opmerking bij maaibeheer is dat vermeden dient te worden bij de uitvoering ervan 

bomen en hun wortels te beschadigen. Wortelzones van oude bomen dienen zeker geen gazonbeheer 

te ondergaan, hooguit extensief maaibeheer (eventueel in de vorm van sinusbeheer). Er mag geen 

grondverzet plaats vinden, noch mogen wortels weggezaagd worden. Het opstapelen van groenafval 

op de wortelzone dient vermeden te worden. 

 

4.4.9.1.1. Uitmijnen  
 

Een speciale vorm van maaibeheer is uitmijnen. Deze techniek kan worden toegepast wanneer men 

soortenrijke graslanden wil herstellen op voormalige en zeer intensief gebruikte en bemeste 

landbouwgronden. In landbouwgronden waar de bemesting gestaakt wordt, vindt meestal op de korte 

termijn een snelle daling van het gehalte aan voor planten beschikbare stikstof plaats. De 

plantensoorten die zowel veel stikstof als fosfaat nodig hebben, gaan dan achteruit en worden 

vervangen door soorten die met minder stikstof toekomen, maar wel veel fosfaat nodig hebben. Zulke 

soorten zijn bijvoorbeeld gestreepte witbol, pitrus, jacobskruiskruid en fioringras. Vervolgens wordt 

de biomassaproductie van het grasland vooral beperkt door het gehalte aan het voor planten 

beschikbare fosfaat. Fosfaat is weinig mobiel in de bodem en fosfor is in hoofdzaak in de bovenste 

bodemlaag opgeslagen, in gebonden vorm. 

 

Graslanden waarin gestreepte witbol, of andere van de bovengenoemde soorten overheersen gaan 

pas dan veranderen in soortenrijke graslanden als het fosfaatgehalte voldoende is verminderd. Het 

gehalte moet zover zijn gedaald, dat soorten van matig voedselrijke omstandigheden kansen krijgen. 

Op de meeste standplaatsen is bij een beheer van maaien en afvoeren de fosfaatvoorraad echter pas 

na vele tientallen tot misschien wel honderden jaren voldoende uitgeput. Wordt begrazing toegepast, 

dan duurt dit proces nog langer, vooral als de begrazing extensief is. 

 

Uitmijnen is het versneld afvoeren van voedingsstoffen (vooral fosfaat) door het zaaien en oogsten 

(door maaien + afvoer van het maaisel) van een gewas, waarvan de productie op peil wordt gehouden 

door een tijdelijke bemesting met de mineralen die volgens de verhouding van de voedingsstoffen in 

de bodem groeibeperkend zijn. Om een hoge afvoer van fosfaat via het maaisel te verkrijgen, is het 

toedienen van stikstofbemesting of de aanwezigheid van klaver die stikstof uit de lucht kan binden 

belangrijk. Een bijkomende voorwaarde voor een hoge afvoer van fosfaat door middel van klaver is dat 

er voldoende kalium beschikbaar is. De biomassaproductie wordt zodoende enige tijd hoog gehouden 

door het toedienen van kalium en stikstof of zo nodig van andere stoffen, maar géén fosfaat. 

Ondertussen wordt een beheer van maaien en afvoeren toegepast. Bij deze aanpak wordt met het 

maaisel meer fosfaat afgevoerd dan zonder de toevoeging van die stoffen het geval zou zijn. Deze vorm 

van maaibeheer wordt als overgangsmaatregel gebruikt gedurende meerdere jaren. Wanneer grassen 

worden gebruikt als gewas, kan verschillende keren per jaar gemaaid worden.  

 

Zodra de fosfaatgehalten laag genoeg zijn, kan worden gestopt met de bemesting. Het uitmijnen biedt 

alleen perspectief op niet te fosfaatrijke bodems. Uitmijnen is een techniek die momenteel nog volop 

in ontwikkeling is. 
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4.4.9.1.2. “Heischraal grasland” 
 

Het traditionele gebruik van heischrale graslanden bestond uit hooien of extensieve begrazing (zie 

4.4.8.3). Maaien, een keer per jaar in september, met afvoeren van het hooi is nu de meest 

aangewezen beheervorm. Schade aan de karakteristieke fauna is te voorkomen door bij iedere 

maaibeurt een gedeelte niet te maaien. Een aantal schrale bermen in het productiebos in het domein 

De Maere krijgt een dergelijk beheer. 

 

4.4.9.1.3. Grasland op matig voedselrijke bodem 
 

In bestanden 10x, 18x, 19y, 124 bevindt zich grasland in raaigras- of witbolfase. Herstel van meer 

bloemenrijk hooiland kan door drie maal maaien per jaar met afvoer van het maaisel. Afhankelijk van 

de productie kan nadien worden overgegaan naar een lagere maaifrekwentie. Een grotere 

soortenrijkdom wordt pas verkregen wanneer de productie lager is dan 6000-7000 kg droge 

stof/ha/jaar. Het duurt ongeveer zes jaar om tot dat stadium te geraken, maar de exacte 

ontwikkelingsduur is afhankelijk van factoren zoals grondsoort, vochttoestand en zaadvoorraad. Om 

de dominantie van gestreepte witbol te doorbreken, is het belangrijk om vroeg te maaien (tweede 

helft mei). De tweede maaibeurt vindt plaats rond begin juli; de derde maaibeurt in september. 

 

Daarna kan overgegaan worden tot regulier beheer. Ook dit houdt twee maaibeurten per jaar in, maar 

de eerste maaibeurt kan later plaatsvinden (tweede helft juni – begin juli). De tweede maaibeurt volgt 

in september.  

 

4.4.9.1.4. Ruigte 
 

Ruigten en boszomen krijgen een cyclisch maaibeheer, waarbij de gemaaide vegetatie niet elk jaar 

volledig wordt gemaaid, maar elk stuk slechts om de drie jaar een maaibeurt ondergaat. Het maaisel 

wordt daarbij afgevoerd. De maaibeurt wordt in de nazomer uitgevoerd (einde augustus tot half 

oktober). 

 

4.4.9.2. Begrazingsbeheer  
 

Momenteel worden een aantal graslanden (deels) als weide gebruikt (bestanden 24x, 28z, 124, 126a, 

200 (deel), 206). Ook de andere te ontwikkelen graslanden kunnen in principe een begrazings- in plaats 

van of als aanvulling op een maaibeheer krijgen.  

 

Zelfs bij hoge veedichtheid is de hoeveelheid voedingsstoffen die wordt afgevoerd echter zeer gering 

in vergelijking met andere vormen van beheer. Hoge veedichtheden zijn bovendien nadelig voor veel 

planten en dieren, onder meer omdat het leidt tot het verdwijnen van structuurvariatie.  

 

Omdat het de bedoeling is dat de betreffende percelen minder voedselrijk worden, zal op zijn minst 

gedurende een aantal jaren maaien een onderdeel van het beheer vormen. Nabegrazing is wel een 

optie. Omwille van de nutriëntenrijke omgeving zal ook bij het volgende reguliere beheer een fase 

maaibeheer aangewezen zijn. Nabegrazing kan ook dan worden toegepast. 
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4.4.9.3. Kapbeheer – verwijderen van struikopslag 
 

Het periodiek verwijderen van struikopslag wordt als beheermaatregel voorzien voor de omgeving van 

de poelen/vijvers (bestanden 12a, 19b, 127, 201c). Voor de bospoel in bestand 12a betekent dit in 

eerste instantie de verwijdering van de rododendron (uit te voeren in het kader van de 

rododendronbestrijding), maar ook enkele bomen, zodat voldoende zonlicht het wateroppervlak kan 

bereiken. Indien nodig wordt ook later nieuwe houtige opslag gekapt. Ook voor toekomstige poelen 

(bestanden 7x, 19x, 133, 212) wordt deze beheermaatregel voorzien. 

 

Niet álle houtige opslag die aanwezig is, dient daarbij echter verwijderd te worden. Deze elementen 

en de resulterende ruimtelijke variatie kunnen van belang zijn voor specifieke flora en fauna.  

 

4.4.9.4. Beheer poelen 
 

In Vlaanderen zijn nog maar weinig “van nature eutrofe” plassen in goede staat. Deze waters zijn 

immers gevoelig voor verdere eutrofiëring. Onder gunstige omstandigheden worden deze plassen 

gekenmerkt door helder water en een uitgebreide, soortenrijke vegetatie van ondergedoken 

waterplanten. In grotere waters kunnen visetende vissen als snoek en grote baarzen de vissoorten 

onder controle houden die dierlijk plankton, bodemdieren en planten eten. Daardoor kunnen onder 

andere watervlooien op hun beurt de hoeveelheid plantaardige plankton laag houden, waardoor het 

water helder blijft. Bij eutrofiëring gaan deze waters over van een heldere naar een troebele toestand, 

waarbij door algenbloei een ongunstig lichtregime ontstaat voor de onderwatervegetatie, waardoor 

deze uiteindelijk verdwijnt en plantengroei wordt beperkt tot de oevers. Drijfbladvegetaties kunnen 

nog wel beperkt aanwezig zijn. De oevervegetatie wordt in dergelijke waters vaak gedomineerd door 

liesgras, riet en/of lisdodde. Ook de fauna verarmt aanzienlijk. Door de ongunstige 

zuurstofhuishouding kan vissterfte optreden. De poelen en vijvers in bestanden 19b, 129 en 201c 

bevinden zich alle in deze ongunstige toestand. 

 

Alvorens een herstelbeheer uitgestippeld kan worden, dient duidelijk te zijn waardoor de 

geëutrofieerde toestand van het water wordt veroorzaakt. Daarbij dient ook onderzocht te worden of 

de factoren die de degradatie teweegbrachten wel voldoende onder controle gebracht kunnen 

worden. Het peilregime, de aanvoer van water, de toevoer en interne aanlevering van nutriënten en 

de samenstelling van het visbestand zijn daarbij cruciale elementen. Wanneer men hierop geen vat 

heeft, kan succesvol beheer onmogelijk zijn. Ook recreatie, grote concentraties watervogels en de 

aanwezigheid van exoten kunnen een deel van het probleem vormen.  

 

Afhankelijk van de factoren die aan de basis liggen van de degradatie moet een meer of minder 

uitgebreid en ingrijpend pakket aan herstelmaatregelen gevolgd worden. Heel vaak is de 

uitgangssituatie het gevolg van een combinatie van invloeden en zullen ingrepen nodig zijn op het vlak 

van de kwaliteit van het aangevoerde water (eutrofiëringsbronnen), de waterbodem (verwijderen 

sliblaag), het herstel van een natuurlijk peilregime, het verkrijgen van een evenwichtige visstand en 

een geschikt oevermilieu (herprofileren). In ondiepe, geëutrofieerde plassen zal het verwijderen van 

de sliblaag in veel gevallen noodzakelijk zijn. 

 

Omdat de milieukwaliteit van het waterleverende gebied essentieel is voor de kwaliteit van elke plas 

of poel die niet louter door lokale neerslag wordt gevoed, dient een herstelbeheer steeds gekaderd te 

worden in een regionaal perspectief. Als vermesting ter hoogte van het infiltratiegebied niet kan 
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geremedieerd worden, heeft het weinig zin ingrijpende en kostelijke werken uit te voeren ter hoogte 

van de plas of poel, daar het effect toch weer snel teniet gedaan zal worden.  

 

4.4.9.4.1. Herstel waterhuishouding 
 

Centraal hierbij staan het herstel van een natuurlijk hydrologisch regime en de waterkwaliteit. In de 

praktijk houdt dit het saneren van enerzijds het infiltratiegebied en anderzijds het aangevoerde 

oppervlaktewater in. Het eerste kan bewerkstelligd worden door een wijziging van het grondgebruik 

(omzetten naar natuurgebied, bemestingsbeperking). Het tweede houdt maatregelen tegen de 

afspoeling van meststoffen, het beperken van overstromingen, het tegengaan van oppervlakkige 

afstroming of het dichten van de watertoevoer via greppels of buizen in. Het stopzetten van 

wateronttrekking in de omgeving kan zorgen voor een herstel van de natuurlijke 

waterpeilschommelingen en de aanvoer van voedselarmer of meer geschikt grondwater. Om de 

aanvoer van nutriënten via de lucht enigszins tegen te gaan kunnen brede windschermen tegen 

akkergebied en stallingen voorzien worden. Ook de aanleg van brede bufferstroken kan helpen om de 

milieusituatie van het water te verbeteren. 

 

4.4.9.4.2. Baggeren/Ruimen 
 

Dit is een herstelmaatregel in plassen met een dikke, voedselrijke sliblaag. Het houdt het verwijderen 

in van de modderlaag tot op de minerale bodem of de vaste veenbodem, zonder aantasting van de 

vorm van de plas en zonder verdieping. Ook wanneer de externe oorzaken van eutrofiëring zijn 

opgeheven, kan het noodzakelijk zijn om grondig te baggeren om op redelijke termijn enig herstel te 

bekomen.  

 

Het meest efficiënt en nauwkeurig kan het slib onder droge omstandigheden worden geruimd. Het 

compleet droogleggen van het water kan wel leiden tot het verlies van bepaalde diersoorten. Wanneer 

het baggeren waardevolle vegetaties en fauna-elementen zou bedreigen, kan het nuttig zijn een 

beperkte oppervlakte van de bodem te vrijwaren, van waaruit herkolonisatie kan gebeuren. Ook kan 

baggeren in fasen uitgevoerd worden, waarbij de plas door tijdelijke dijkjes wordt opgedeeld. 

Belangrijk is wel te beseffen dat het slechts gedeeltelijk verwijderen van het slib meestal niet tot een 

duurzaam resultaat leidt. Indien droge slibruiming niet mogelijk is, is men genoodzaakt te baggeren 

vanaf de oever of vanuit een boot. Dit gebeurt best met een wormwiel- of augerzuiger, die voor minder 

schade zorgen aan het bodemprofiel dan bij andere technieken het geval is (vb. cuttersysteem).  

 

Deze beheermaatregel wordt best uitgevoerd in de nazomer, wanneer de waterstand het laagst is. 

 

Omdat ook onder het regime van regulier beheer voortdurend nieuwe plantenresten accumuleren op 

de waterbodem, kan ruimen/baggeren ook in het kader van dit regulier beheer een aangewezen 

beheermaatregel zijn. De termijn waarop het slib opnieuw verwijderd dient te worden is sterk 

afhankelijk van de lokale situatie. Ophoping van plantenresten gebeurt in elk geval sneller naarmate 

de voedselrijkdom groter is en er zich meer struiken en bomen in de omgeving van het water bevinden. 

Ook de aanvoer van materiaal door waterlopen en de inspoeling van bodemmateriaal zijn hierbij 

belangrijk. Bij dit regulier beheer kan ook een deel van de water en oeverplantenmassa worden 

gemaaid, met afvoer van het maaisel (“kruidruimen”), om te voorkomen dat de plas te snel dichtgroeit 

en dat te veel plantendelen zich opstapelen op de bodem. Kruidruimen gebeurt in de winter. De 

frequentie hangt af van de voedselrijkdom van het systeem (om de 2-5 jaar). 
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4.4.9.4.3. Herprofileren van de oever 
 

Dit is een maatregel voor kunstmatige plassen met steile oevers. De maatregel beoogt een meer 

gunstige oeverstructuur (met geleidelijk aflopende ondiepe oeverzones) voor de ontwikkeling van 

water- en moerasvegetaties. Plassen met een brede gordel moerasvegetatie zijn bovendien minder 

eutrofiëringsgevoelig. Het is belangrijk om een niet al te gelijkmatig resultaat te verkrijgen; door kleine, 

abrupte reliëfverschillen kan voldoende verscheidenheid in groei- en leefcondities ontstaan. 

 

Voor diepe plassen is het heraanleggen van de oevers in combinatie met het aanzienlijk verondiepen 

een maatregel waarmee omzichtig te werk moet worden gegaan. De verhouding tussen diepe en 

ondiepe delen is immers belangrijk voor de werking en draagkracht van het watersysteem. 

Verondiepen van diepe plassen kan zorgen voor toegenomen eutrofiëring en het teloorgaan van 

specifieke fysische omstandigheden die het voorkomen van bepaalde habitats en soorten mogelijk 

maken. 

 

4.4.9.4.4. Droogzetten en afvissen 
 

Droogzetten en afvissen worden vaak samen uitgevoerd om de milieuomstandigheden van vijvers te 

verbeteren. Het droogleggen kan een positief effect hebben op de rijkdom van ondergedoken 

waterplanten, zoöplankton en watervogels. In geïsoleerde vijvers zonder andere ecologisch 

waardevolle waters in de omgeving kan echter beter geopteerd worden door minder ingrijpende 

maatregelen (afvissen, slibruiming zonder droogzetting (zie 4.4.8.4.2 Baggeren/Ruimen)). Slechts 

gedeeltelijk afvissen (zonder droogzetting) levert echter minder gunstige resultaten op. De ervaring 

leert dat het visbestand dan in zeer korte tijd weer kan evolueren naar de toestand van voor het herstel 

(troebele toestand). Ook wanneer herkolonisatie door vissen gemakkelijk mogelijk is, kan afvissen een 

maat voor niets zijn.  

 

De drastische uitdunning van het visbestand door afvissen kan wel gepaard gaan met het uitzetten van 

roofvis, om de predatiedruk op planktonetende en bodemomwoelende vissoorten te verhogen. 

Hierdoor zal de consumptie van algen door watervlooien vergroten en het doorwoelen van de bodem 

door grote vissen verminderen. Hierdoor kan de waterkolom opnieuw voldoende helder worden voor 

de vestiging van ondergedoken waterplanten. Succes is echter niet verzekerd: in veel gevallen vindt 

opnieuw een sterke aangroei plaats van de ongewenste vissoorten. Herhaald afvissen kan dan nodig 

zijn. Bepoten gebeurt best met zes weken oude snoek (5 cm) en een minimale densiteit van 500 

exemplaren/ha. Het is belangrijk dat er voldoende voor de soort gunstige omstandigheden in het water 

aanwezig zijn, zodat de overlevingskansen van de jonge snoek verzekerd zijn. 

 

4.4.9.4.5. Beheer omgeving ven/poel 
 

Het beheer van de directe omgeving van poelen/vijvers dient gericht te zijn op het creëren van een 

lichtrijk milieu. Daartoe worden bomen en struiken rondom gekapt. Deze maatregel is ook voordelig 

voor het waterpeil. Bovendien zal er minder bladval terechtkomen in het water (wat maakt dat de 

successie minder snel zal verlopen). Zie 4.4.8.3 Kapbeheer – verwijderen van struikopslag).  

 

Een deel van de open zone rondom poelen en vijvers kan een zoombeheer krijgen. Dit gefaseerd 

maaibeheer resulteert in een kruidige vegetatie zonder houtige opslag. 
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4.4.9.5. Open plekken 
 

Het concrete beheer van de structureel vaak erg verscheiden open plekken, hangt af van de potenties 

van het bestand waarin deze zich bevinden of waarop ze aansluiten. Dit kan gaan van het onderhoud 

van een ijle bosstructuur, over het gediversifieerd maaien van graslanden tot het herstellen van 

heiderelicten. De voorziene beheermaatregelen worden hieronder opgesomd. De spreiding van de 

verschillende werken in de tijd is af te lezen in de activiteitentabel (Bijlage 4). In totaal is aan er 12,16 

ha aan open plekken (inclusief poelen en vijvers) in het beheerplan opgenomen. Als er gekozen wordt 

de verpachte gronden ook te ontwikkelen als (deels) open plekken zal deze oppervlakte nog toenemen. 

Slechts 2,35 ha is te beschouwen als open plekin het bos. 

 

Tabel 4.7: Overzicht beheermaatregelen voor open plekken 

 
Bestand Type open plek   Oppervlakte (ha) Beheermaatregelen  

10x* grasland 0,76 
2/3 keer per jaar maaien + afvoer van maaisel; cyclisch maaien 

zoom + afvoer van maaisel 

18x* grasland 0,82 
2/3 keer per jaar maaien + afvoer van maaisel; cyclisch maaien 

zoom + afvoer van maaisel 

19b poel + grazige oevers 0,06 2 keer per jaar maaien + afvoer van maaisel; ruimen poel 

19y grasland 1,05 
2/3 keer per jaar maaien + afvoer van maaisel; aanplant + 

beheer houtkanten; herstel boomgaard 

15w, 15x, 

17x, 22w, 

22x, 25x, 

27x, 28w, 

28y 

grote vijver + 

grasland + gazon 
6,15 

1/2 keer per jaar maaien + afvoer van maaisel; gazonbeheer; 

ruimen vijvers 

124 grasland 0,39 1 keer per jaar maaien + afvoer van maaisel; nabegrazing 

126a grasland 0,29 1/2 keer per jaar maaien + afvoer van maaisel; nabegrazing 

127* 
poel + grazige oevers; 

pad 
0,07 cyclisch maaien (om 3 jaar) + afvoer van maaisel 

128* grasland 0,55 2/3 keer per jaar maaien + afvoer van maaisel 

133 grasland 1,40 
2/3 keer per jaar maaien + afvoer van maaisel; aanleg 

houtkant; aanleg poel 

201c vijver + oeverzone 0,39 
sanering vijver; oeverzone om 2-5 jaar maaien + afvoer van 

maaisel; kappen houtige opslag 

201d ruigte 0,08 cyclisch maaien + afvoer van maaisel; bestrijding rimpelroos 

302* grasland 0,15 2 keer per jaar maaien + afvoer van maaisel 

 

De open plekken aangeduid met een *, kunnen beschouwd worden als open plekken in het bos. 

 

 

4.4.10. Gradiënten en bosrandontwikkeling 
 

Er worden bosranden en overgangszones tussen bos en open vegetatie voorzien op de volgende 

locaties: 
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Tabel 4.8: Overzicht van te ontwikkelen bosranden 

 
Bestanden  Lengte 

(m) 
Breedte 
zoom (m) 

Breedte 
mantel (m) 

Totale 
oppervlakte (ha) 

Info  

1a, 2a 402 3 7 0,40 interne bosrand tussen bestanden 1a en 
2a en bestanden 3a en 4a 

3a, 4a 542 3 7 0,54 interne bosranden tussen bestanden 3a 
en 4a en bestanden 1a, 2a enerzijds en 
bestand 6a anderzijds 

6a 137 3 7 0,14 interne bosranden tussen bestand 6a en 
bestanden 3a en 4a 

7a 192 5 10 0,29 grens met bestand 7x (op voorwaarde 
dat dit niet bebost wordt) 

10a, 13a 240 5 10 0,36 grens met bestand 10x 

13a, 18a 169 5 10 0,25 grens met bestand 18x 

120 19 0 5 0,01 noordrand van het bestand 

123 187 0 7 0,13 zuidwest- en zuidoostrand van het 
bestand 

126b 115 0 10 0,11 noordrand van het bestand 

134 221 0 10 0,22 zuid- en noordrand van het bestand 

135 220 0 10 0,22 west- en noordrand van het bestand 

136 105 0 10 0,11 westrand van het bestand 

137 159 0 10 0,16 noord-oostrand van het bestand 

139 170 0 10 0,17 noord-oostrand van het bestand 

140 82 0 10 0,08 noord-oostrand van het bestand 

142 89 0 10 0,09 noord-oostrand van het bestand 

143 91 0 10 0,09 noord-oostrand van het bestand 

50 400 0 10 0,40 west-, oost- en noordrand van het 
bestand 

51a 64 0 10 0,06 westrand van het bestand 

51b 68 0 10 0,07 west- en oostrand van het bestand 

52 66 0 10 0,07 west- en oostrand van het bestand 

53b 98 0 5 0,05 westrand van het bestand 

53a 299 0 10 0,30 west- en zuidrand van het bestand 

  

Zie kaart 23: bosranden. 

 

In totaal zal 4,1 km bosrand worden aangelegd in de loop van de beheerplanperiode. Rekening 

houdend met de bestaande open plekken in het bos (2,35 ha), leidt dit tot een totaal van 6,67 ha 

permanente open plekken en/of overgangssituaties (mantel- en zoomvegetaties) en struwelen (5,99  

% van de totale bosoppervlakte). 

 

Een ideale bosrand bestaat uit een zoom van hoge meerjarige kruiden en éénjarige kruiden en 

dwergstruiken en een mantel die bestaat uit een begroeiing van struiken aansluitend in het bos. Een 

goed opgebouwde bosrand fungeert in het cultuurlandschap als buffer tussen het laag-dynamische 

bosmilieu en de intensief beheerde landbouwgrond. Verder dragen bosranden bij aan de regulatie van 

het microklimaat in het bos (hoge luchtvochtigheid en luwte). Veel mantelsoorten groeien ook in het 

bos, maar zijn daar minder goed ontwikkeld en bloeien meestal niet. Diverse organismen van zowel 

het open veld als het bos benutten de bosrand. 

 

Bosranden worden in het plangebied aangelegd door in de rand van een bestand een kapping uit te 

voeren. De aanwezige struiklaagvegetatie dient daarbij maximaal gespaard te blijven. Daarna kan de 

gekapte strook (5 tot 15 m) zich spontaan ontwikkelen of worden er struiken (spork, eenstijlige 
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meidoorn, hazelaar) ingeplant. Bosranden worden best golvend aangelegd, waardoor een grotere 

variatie in omgevingsfactoren wordt gecreëerd (afwisseling zon – schaduw, variatie in de hoogte van 

de vegetatie). Op de overgang naar de aanliggende open vegetatie wordt een zoom van 3 – 5 m 

voorzien. 

 

Het bosrandbeheer bestaat er vooral in om in de mantel naast enkele opgaande bomen de overige 

bomen als hakhout te beheren (omlooptijd 10 jaar). De enkele overblijvers zijn belangrijk voor 

structuurvariatie en kunnen vb. door vogels gebruikt worden als zangpost. Dit hakhoutbeheer wordt 

gefaseerd uitgevoerd, met alternerende stroken met een maximum lengte van 50 m. Exoten als 

Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik worden gericht gekapt, waardoor inheemse bomen en 

struiken worden bevoordeeld. Amerikaanse eik kan in de hakhoutbeheercyclus worden meegenomen. 

Amerikaanse vogelkers dient echter frequenter opgevolgd en bestreden te worden. Het kappen zelf 

gebeurt zo veel mogelijk samen met een dunningsronde in het aanliggende bestand. 

 

Het beheer van een kruidige zoom houdt een gefaseerd maaibeheer in, waarbij jaarlijks een derde 

wordt gemaaid (met afvoer van het maaisel). Er wordt gewerkt met beheerblokken van ten hoogste 

15-20 m lang. Tijdens de volgende jaren wordt telkens een ander deel gemaaid. Het afvoeren van het 

maaisel draagt bij aan de verschraling en zorgt voor een grotere bloemenrijkdom. Omdat zomen vooral 

zomerbloeiers bevatten, wordt de maaibeurt in de nazomer uitgevoerd (einde augustus – half 

oktober). Extra structuurvariatie ontstaat wanneer in plaats van gefaseerd maaien van de zoom, deze 

een “sinusbeheer” krijgt. Dan wordt per maaibeurt een golfvormige strook gemaaid, gevolgd door het 

aangrenzend terrein. Bij de volgende maaibeurt wordt een andere golfvormige strook gemaaid (met 

andere golflengte en amplitude), weer gevolgd door het aanliggend terrein. Het resultaat is een 

gevarieerde vegetatie, bestaande uit stukken die niet, andere die eenmaal, en weer andere die 

meerdere malen gemaaid zijn in een bepaalde periode. Zo ontstaan windluwe en open plaatsen (de 

sinus) waar dagvlinders kunnen zonnen. De nectarplanten en waardplanten blijven aanwezig 

gedurende het jaar langs een van de kanten van de golf. 

 

Het maaisel kan voor een deel op plaatsen gedeponeerd worden langs de bosrand. Hetzelfde kan 

gebeuren met takhout dat vrijkomt bij het hakhoutbeheer van de mantel. Dit zorgt voor een 

plaatselijke verrijking wat leidt tot brandnetel- en bramenvegetatie. Deze zijn interessant als 

voedselplant voor verscheidene soorten vlinders en hun rupsen. Verder zorgen dergelijke maaisel- en 

takkenhopen voor kale, snel opwarmende plekjes waar vlinders en reptielen kunnen opwarmen in de 

zon.  

 

Langs de fietspaden in het provinciedomein worden de eiken wijder gezet, zodat ze kunnen uitgroeien 

tot structuurbepalende bomen. De nodige dunningen kunnen gebeuren tijdens een veiligheidskap. De 

zo ontstane overgangszone vormt geen echte bosrand zoals boven beschreven, maar vormt eveneens 

een geschikt habitat en migratiegebied voor soorten van bosranden en bosfauna (vb. kleine 

ijsvogelvlinder, middelste bonte specht). 

 

 

4.4.11. Beheer van bermen 
 

Langs de fietspaden in het provinciale domein krijgen enkele bermen een specifiek beheer, gericht op 

botanische waarden (zie ook kaart 23: bosranden): 
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 Maaibeheer van heischrale bermen: eenmaal jaarlijks (gefaseerd) maaien in september met 
afvoer van het maaisel.  

 Bermen langs de fietspaden (algemeen): de te maaien zones kunnen tot 5 m breed worden. 
Het maaien gebeurt cyclisch of als sinusbeheer. Kamperfoelie en bosviooltjes zijn 
doelsoorten (ifv. kleine ijsvogelvlinder en keizersmantel). 

 De bermen worden ook deels vrijgehouden van bladval/strooisel ifv. paddenstoelen. 
 

 

4.4.12. Hakhoutbeheer 
 

Naast de hierboven besproken mantels zijn er nog enkele (toekomstige) houtkanten in het gebied die 

hakhoutbeheer zullen krijgen. Dit beheer wordt zo veel mogelijk gefaseerd uitgevoerd, waarbij 

opeenvolgende delen met een maximum lengte van 50 m alternerend worden afgezet. Elk deel wordt 

elke 10 jaar afgezet. De onderstaande tabel geeft een overzicht van het hakhoutbeheer in het 

beheerplangebied. 

 

In bestand 302 wordt de onderetage en struiklaag in hakhout gezet, terwijl de bovenetage als 

hooghout beheerd wordt. Dit bestand zal evolueren naar middelhout. 

 

Tabel 4.9: Overzicht hakhoutbeheer 

 
Bestand Type  Oppervlakte (ha) Beheermaatregelen  

1a & 2a bosranden (mantel) 0,28 10-jaarlijks cyclisch kappen 

3a & 4a bosranden 0,38 10-jaarlijks cyclisch kappen 

6a bosrand 0,10 10-jaarlijks cyclisch kappen 

7a bosrand(en) 0,19 10-jaarlijks cyclisch kappen 

10a/13a bosrand 0,24 10-jaarlijks cyclisch kappen 

13a/18a bosrand 0,17 10-jaarlijks cyclisch kappen 

18x houtkant  10-jaarlijks cyclisch kappen 

28a bosrand  10-jaarlijks cyclisch kappen 

28b bosrand  10-jaarlijks cyclisch kappen 

120 hakhout + bosrand 0,12 10-jaarlijks cyclisch kappen 

123 bosrand 0,13 10-jaarlijks cyclisch kappen 

126b bosrand 0,11 10-jaarlijks cyclisch kappen 

127 mantel rondom poel  10-jaarlijks cyclisch kappen 

134 bosranden 0,22 10-jaarlijks cyclisch kappen 

135 bosranden 0,22 10-jaarlijks cyclisch kappen 

136 bosrand 0,11 10-jaarlijks cyclisch kappen 

137 bosrand 0,16 10-jaarlijks cyclisch kappen 

139 bosrand 0,17 10-jaarlijks cyclisch kappen 

140 bosrand 0,08 10-jaarlijks cyclisch kappen 

142 bosrand 0,09 10-jaarlijks cyclisch kappen 

143 bosrand 0,09 10-jaarlijks cyclisch kappen 

50 bosranden 0,40 10-jaarlijks cyclisch kappen 

51a bosrand 0,06 10-jaarlijks cyclisch kappen 

51b bosranden 0,07 10-jaarlijks cyclisch kappen 
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4.4.13. Beheer van grachten 
 

Aandachtspunten: 

 

De grachten staan in voor de afvoer van water dat van wegen afstroomt. Het maximaal openhouden 

van deze grachten is belangrijk gezien de bijdrage die zij leveren op vlak van infiltratie en drainage van 

het gebied. Dit laatste is van groot belang in dit gebied. 

 

Afwegingskader: 

 

Evalueer voor elke gracht die u wilt ruimen of dit noodzakelijk is. 

Kies eerst voor oppervlakkig ruimen/maaien, dan pas ruimen van het sediment. In Eventueel kiezen 

voor één zijde per keer te ruimen wat beter is voor fauna en flora. 

 

Volg de criteria die hieronder opgesomd zijn: 

 

1° Oppervlakkig ruimen 

 het verwijderen van grove plantenresten, takken, boomstukken en zwerfvuil 
 

2° Maaien van talud en/of oevervegetatie 

 houdt u aan de regeling van het Bermbesluit: 
• een eerste maaibeurt mag niet voor 15 juni plaatsvinden, een tweede niet voor 15 september 
• het maaisel moet binnen 10 dagen afgevoerd worden 

• het maaibeheer mag de ondergrondse plantendelen en de houtige gewassen niet beschadigen 

 

 maaien gebeurt bij voorkeur manueel (bosmaaier) 
 probeer steeds een deel (minimaal 25%) van de vegetatie te laten staan. 
 machinaal onderhoud gebeurt best zo laat mogelijk op het jaar 
 het verwijderen van takken, bladeren, hogere waterplanten en mospakketten wordt zoveel 

mogelijk vermeden 

 werk altijd van op één oever om de schade binnen de perken te houden 

 

3° Sedimentruimen 

Volg de regeling uit de VLAREBO en VLAREA 

Verwijderen van het sediment: 

 enkel de sliblaag mag geruimd worden. De harde bodem mag niet meegenomen worden. 
 zorg voor een maximaal mogelijke bescherming van de aanwezige natuur 
 kies voor milieu- en natuurvriendelijke technieken 

 het verwijderen van takken, bladeren, hogere waterplanten en mospakketten wordt zoveel 
mogelijk vermeden 

52 bosranden 0,07 10-jaarlijks cyclisch kappen 

53b bosrand 0,05 10-jaarlijks cyclisch kappen 

53a bosrand 0,30 10-jaarlijks cyclisch kappen 

300 onderetage middelhout  10-jaarlijks cyclisch kappen 

302 onderetage middelhout  10-jaarlijks cyclisch kappen 

bosrand  10-jaarlijks cyclisch kappen 



 
 Natuurbeheerplan Domein d’Aertrycke en omgeving  

 

 

250 

 

 werk altijd van op één oever om de schade binnen de perken te houden 

 sediment wordt bij voorkeur afgevoerd of indien het gaat om (i) een kleine hoeveelheid slib 
en (ii) slib conform de VLAREBO en VLAREA concentratie kan het op terrein leggen. 

 

4.4.14. Beheer van hagen en haagblokken 
 

Scheren van hagen: 

 

Scheren gebeurt tweemaal per jaar maar is afhankelijk van plaats en gewenste vegetatievorm. Veelal 

volstaat één maal. Eerste scheerbeurt na half juli voor bloeiende soorten zoals Crataegus monogyna 

(maximaal bloei), voor niet bloeiende soorten zoals Fagus sylvatica of Carpinus betulus mag vroeger 

geschoren worden (mei-juni). De tweede scheerbeurt gebeurt in het najaar (september-oktober). Niet 

in volle zon scheren om schroei te vermijden. 

 

 

4.5. Specifieke maatregelen ter bescherming van flora 
 

Het beheer van de vijvers / poelen en met name de randen ervan is onder andere gericht op grotere 

floristische diversiteit, met meer kansen voor echte water- en oeverplanten. De aanleg van bosranden 

geeft kansen aan de specifieke soorten van deze habitats. 

 

Lokaal wordt een cyclisch maaibeheer voorzien (vb. zomen), wat kansen geeft aan meerjarige 

kruidachtigen, die bij een uniform jaarlijks maaibeheer niet tot zaadzetting zouden kunnen overgaan. 

 

Waar aanwezig wordt de oud-bosflora gevrijwaard. Ze mag in elk geval niet betreden worden tijdens 

de bloeiperiode.  

 

Bestrijding van invasieve exoten moet de kieming- en opgroeikansen voor inheemse flora vergroten. 

Behoud van grote/oude bomen geeft kansen aan paddenstoelen. Ter wille van deze groep organismen 

kunnen de bermen in de dreven (deels) vrijgehouden worden van bladval en strooisel. 

 

 

4.6. Specifieke maatregelen ter bescherming van fauna 
 

Waar mogelijk vinden beheerwerken zoals beheer van mantels en zomen gefaseerd plaats. Dit 

vergroot ten eerste de overlevingskansen van dieren, en zorgt bovendien voor een vergroting van de 

structuurvariatie, wat ook voordelig is voor vele diersoorten. Sinusbeheer van zomen heeft hetzelfde 

effect. Het wijder zetten van eiken en het streven naar structuureiken in de zone langs het fietspad in 

het provinciedomein is bedoeld om kansen voor kleine ijsvogelvlinder en middelste bonte specht te 

creëren. 

 

Omwille van aan water gebonden vleermuissoorten wordt erop toegezien dat het wateroppervlak van 

de vijvers niet toegroeit met drijfbladplanten of kroos. Een verbetering van de waterkwaliteit komt 

behalve vleermuizen ook invertebraten, amfibieën en vogels (ijsvogel) ten goede. Het open maken en 

houden van de oevers (weliswaar met voldoende structuurvariatie, waarbij ook enkele 

struiken/bomen aanwezig blijven) is voordelig voor meerdere libellensoorten. Ook amfibieën zoals 

vinpootsalamander profiteren daarvan.  
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Voor amfibieën kan de kwaliteit van het beheerplangebied verder verbeterd worden door bij 

kappingen takkenhopen te laten liggen. 

 

Hoewel er maar beperkte/gefragmenteerde gegevens beschikbaar zijn betreffende het voorkomen 

van verschillende insectensoorten, spinnensoorten, enz. zullen het behoud/herstel van open plekken 

en gradiënten en bosrandontwikkeling door een verhoging van de structuurdiversiteit 

hoogstwaarschijnlijk resulteren in een duurzaam behoud en/of uitbreiding van diverse soorten. Aanleg 

van bosranden zal ook voordelig zijn voor verschillende soorten vlinders, krekels en sprinkhanen, 

zoogdieren (onder andere vleermuizen, bunzing), vogels (koekoek, nachtegaal, huismus) en reptielen 

(hazelworm). Geleidelijke overgangen tussen bos en het landbouwgebied kunnen bovendien een 

belangrijke rol spelen als onderdeel van het leefgebied van soorten die vooral in dat landbouwgebied 

zelf voorkomen (vb. patrijs, kneu). Wanneer de bestaande akkers worden omgezet in graslanden, 

worden kleine landschapselementen voorzien (poelen, houtkanten) die onder andere voor dergelijke 

soorten van landbouwgebied belangrijk zijn (en die die landschapselementen steeds minder vinden 

door de moderne bedrijfsvoering van het landbouwgebied). 

 

Vergroting van de horizontale en verticale structuurvariatie in het bos is gunstig voor tal van 

bossoorten (bijvoorbeeld vleermuizen, bosuil, houtsnip, gekraagde roodstaart, boomklever). Vermits 

boombewonende vleermuizen een uitgesproken voorkeur tonen voor loofbomen ten opzichte van 

naaldbomen, kan een omvormingsbeheer in die zin op termijn ook positief zijn. Hoe diverser de 

soortensamenstelling is, hoe groter de garantie op het jaarrond voedselaanbod. 

 

Toename van de voorraad staand en liggend dood hout kan ten goede komen aan een hele reeks 

organismen (invertebraten, holenbroeders, vleermuizen). Het behoud van oude bomen biedt naast de 

landschappelijke waarde ook kansen aan verschillende diersoorten (matkop, zwarte specht, middelste 

bonte specht, vleermuizen).  

 

Een voldoende dichtheid aan bomen met holtes is nodig voor de populaties van boombewonende 

vleermuizen (rosse vleermuis, watervleermuis, franjestaart, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, 

ruige dwergvleermuis, gewone baardvleermuis), omdat elke populatie regelmatig verhuist naar een 

andere boom met holte.  Om de aanwezige populaties te kunnen behouden en versterken, wordt er 

omzichtig omgesprongen met het kappen van dikkere bomen, zeker in de dreven. Dreefbomen worden 

gefaseerd gekapt en dit enkel mits mitigerende maatregelen (ophangen van kraamkasten, afsluiten 

van holtes, etc.). Normaliter worden bomen buiten de dreven met een omtrek vanaf 2 m in ieder geval 

behouden tenzij bij veiligheidsrisico. Kappingen van bomen met holtes waar eventueel een 

vleermuizenkolonie tijdens de zomer (kraamkolonie) of overwinterende vleermuizen aanwezig zouden 

kunnen zijn, kunnen maar enkel gebeuren als er vooraf een onderzoek is uitgevoerd. Ook in kleinere 

bomen, bomen zonder opzichtige holtes en achter loshangende schors kunnen vleermuizen 

aangetroffen worden. Ook deze dienen te worden onderzocht. Het onderzoek naar zomerkolonies 

grijpt plaats in de periode mei tot augustus, voor bomen die als overwinteringsplaats worden gebruikt, 

is dit in de periode september-oktober. Bosexploitatie (en zeker het kappen van dikke bomen) vindt in 

elk geval plaats in de voor vleermuizen minst risicovolle periode (september-oktober). 

 

De restauratie van de ijskelder in het kasteelpark van domein De Maere zou deze structuur geschikt 

kunnen maken als winterverblijfplaats van soorten als watervleermuis, baardvleermuis, franjestaart, 

gewone grootoorvleermuis, … 
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De geschiktheid van het beheerplangebied als jachtgebied voor vleermuizen wordt sterk vergroot door  

het afschermen van nachtelijk kunstlicht vanaf de openbare weg door het doordacht aanplanten of 

behouden van dichte groenbuffers. De permanente aanwezigheid van nachtelijk kunstlicht dient 

zoveel mogelijk vermeden te worden in en rond alle bospercelen. 

 
Verder dienen bomen waarin horsten van roofvogels aanwezig zijn te worden gevrijwaard.  

 

Bomen die bewaard dienen te worden, kunnen gemerkt worden, zodat bij dunningen misverstanden 

worden vermeden. 

 

 

4.7. Beheer schadelijke soorten 
 

Exoten zijn soorten die van nature niet in onze streken voorkomen. Het zijn dus uitheemse planten of 

dieren die hier niet op eigen kracht zijn geraakt, maar wel door toedoen van de mens. De meeste 

uitheemse soorten veroorzaken geen problemen omdat ze niet aangepast zijn aan het overleven in 

onze vrije natuur. Sommige exoten kunnen zich wel vestigen, maar groeien niet uit tot een plaag en 

richten daardoor geen schade aan. Maar als een exoot zich vestigt én zich explosief voortplant, kan die 

wel enorme schade veroorzaken en bijvoorbeeld inheemse soorten wegconcurreren. In dat geval 

spreekt men van een ‘invasieve exoot’. Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik zijn voorbeelden. 

 

De aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers (bestanden 9a, 10a, 19a, 5a, 123, 126b, 129, 130, 135, 

136, 137, 138, 141, 147, 200, 201b, 50, 53b, 302) bemoeilijkt vooral de toename van het aandeel 

inheemse boomsoorten, het werken met natuurlijke verjonging van inheemse boomsoorten en het 

behoud van open plekken. Gezien het zeer agressieve karakter van deze soort wordt zij best bestreden 

via een gecombineerde mechanische en chemische aanpak. De grote exemplaren worden behandeld 

via de hak- en spuitmethode of worden gekapt en krijgen nadien een stobbebehandeling (binnen het 

uur na het afzagen behandelen met glyfosaat). Kleine exemplaren worden uitgetrokken of worden 

behandeld met glyfosaat indien ze zeer talrijk voorkomen. Glyfosaat is overigens het enige middel dat 

wordt toegestaan zolang er geen milieuvriendelijker alternatief voorhanden is. Een alternatief voor 

het gebruik van glyfosaat is in principe rooien, maar de kans bestaat dat er wortelresten achterblijven 

bij het rooien, die opnieuw kunnen uitlopen. De mogelijk sterke bodemverwonding bij rooien zorgt 

bovendien voor een goed kiembed voor aanwezige zaden. 

 

Om beheerdoelstellingen voor bossen te kunnen realiseren binnen de maatschappelijk aanvaardbare 

termijn van enkele decennia is het nodig om Amerikaanse vogelkers gedurende voldoende lange tijd 

systematisch te benadelen. Op die manier kunnen gewenste soorten zich verjongen en opgroeien tot 

in de kroonlaag van een nieuwe generatie bos. Vooral enkele inheemse boomsoorten (Europese 

vogelkers, Hazelaar, Gewone esdoorn, Hulst, Haagbeuk, Winterlinde, Taxus en Beuk) die een hogere 

schaduwtolerantie dan Amerikaanse vogelkers hebben, kunnen op lange termijn de concurrentieslag 

met Amerikaanse vogelkers winnen. Inbrengen van deze soorten in het bos zal het bos als geheel 

weerbaarder maken tegen woekering van Amerikaanse vogelkers. 

 

Het bestrijden van Amerikaanse vogelkers gebeurt best via een gecoördineerde bloksgewijze aanpak. 

Het heeft immers weinig zin een bestand te behandelen wanneer deze soort sterk aanwezig is in 

nabijgelegen bestanden die niet behandeld worden. De bestanden waar de soort in beperkte aantallen 

voorkomt, zijn ook steeds mee opgenomen in de bloksgewijze behandeling om te voorkomen dat zij 
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zich van hieruit terug gaat verspreiden. Ook exemplaren in aanliggende dreven dienen dan te worden 

verwijderd. 

 

Standaard wordt een eerste evaluatie en nabehandeling (n) voorzien gedurende de eerste 2 jaren na 

de eerste hoofdbehandeling (Ex) gevolgd door een evaluatie en nabehandeling om de 8 jaar. De 

evaluaties moeten een tijdig ingrijpen verzekeren in geval de soort opnieuw de kop opsteekt. In 

dergelijk geval wordt effectief een nabehandeling toegediend om te vermijden dat overblijvende of 

ingewaaide exemplaren terug zaad kunnen ontwikkelen. Amerikaanse vogelkers begint immers al na 

3-4 jaar met nieuwe zaadproductie op jonge scheuten. De nabehandeling bestaat uit het uittrekken 

opslag of knikken van de boompjes in de verjongingsgroepen. De behandeling valt best samen met de 

8-jaarlijkse dunningen. Enerzijds omdat er dan meer mankracht beschikbaar is en anderzijds omdat dit 

moet toelaten bestanden in omvorming vrij van Amerikaanse vogelkers te krijgen voor de volgende 

dunning. 

 

Amerikaanse eik (bestanden 3a, 4a, 5a, 7a, 7b, 7c, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, 134, 135, 136, 137, 139, 

200, 201a, 202, 203, 51a, 51b, 52, 302) is een andere typische verschijning in bossen op armere 

zandgronden die problematisch kan zijn. De soort heeft een snelle jeugdgroei en de boom vormt een 

brede en dichte kroon. Ze is zodoende een geduchte concurrent in gemengde bossen en verdringt daar 

andere boomsoorten en laat geen ondergroei toe. Net als Amerikaanse vogelkers is ze zeer resistent 

aan bestrijding dankzij een uitstekend regeneratievermogen.  

 

Amerikaanse eik is lokaal aanwezig in de boomlaag en/of de struiklaag, maar ook de kruidlaag. 

Amerikaanse eik dient niet zozeer bestreden als wel gecontroleerd te worden vermits deze soort iets 

minder agressief is en tevens een landschappelijke waarde heeft. In het parkbos van het provinciaal 

domein kunnen de Amerikaanse grotendeels blijven staan, maar deze worden geringd zodat ze zich 

niet meer verjongen. Alternatieve behandelingen zijn veteraniseren of kroontakbeschadiging. Daarbij 

worden bomen die anders toch geveld zouden worden met opzet beschadigd in de hoop dat zij al op 

jonge leeftijd veteraankenmerken gaan ontwikkelen. Als de bomen gekapt worden kan men de 

stronken behandelen met een glyfosaat-oplossing, zo niet komt snel nieuwe opslag op. Wel doen 

nieuwe scheuten er langer over om tot vruchtzetting over te gaan dan bij Amerikaanse vogelkers. 

Kappen van die scheuten voordat ze vrucht dragen kan de planten uitputten zonder dat nieuwe zaden 

gevormd worden. Het kan echter zeer lang duren voor de boom effectief afsterft.  

 

Er dient in ieder geval voorkomen te worden dat jonge exemplaren en telgen opnieuw zaad gaan 

produceren. Bij een volgende dunnings- of hakhoutbeheerronde (8 of 10 jaar later) moeten de jonge 

exemplaren en/of nieuwe telgen afgezet worden. Rooien is ook een effectieve maatregel. Bij zaailingen 

gaat dat vrij gemakkelijk, hoewel dat bij een snel diep wortelende soort als Amerikaanse eik tegen kan 

vallen. Nazorg is dan nodig omdat de bodemverwonding voor goede kiemomstandigheden zorgt voor 

pas gevallen zaden. De meeste effectieve manier om kleinere Amerikaanse eik te verwijderen blijft 

echter het afzagen en de stobben insmeren met een glyfosaat-oplossing. Het beste is om te zagen op 

het moment dat de sapstroom nog in gang is, in het najaar en niet in de winter. Massaal aanwezige 

zaailingen kunnen geklepeld worden of met de bosmaaier verwijderd. 

 

Oudere bomen die geen gevaar langs drukke paden opleveren kunnen worden geringd (liefst eind mei) 

waarna ze meestal uiteindelijk afsterven. Zeker wanneer holen aanwezig zijn in de boom, die als 

nestplaats voor vogels of vleermuizen kunnen fungeren is deze methode te verkiezen boven kappen. 

Maar er dienen tenminste twee of liever drie ringen tenminste 5 cm van elkaar verwijderd te worden, 
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en er moet ongeveer 5 cm diep ingezaagd worden (tenminste tot op het echte hout zodat het cambium 

vernietigd wordt). Wordt de boom te diep ingezaagd, zodat het spinthout teveel wordt beschadigd, 

dan sterft het bovengrondse deel te snel en wordt het wortelstelsel niet uitgeput en loopt de stam aan 

de basis weer uit. In het provinciedomein worden de Amerikaanse eiken bij voorkeur geringd (niet 

afgezet). 

 

Langs wegen of dreven kunnen lokaal exemplaren blijven staan zolang zij geen aanleiding geven tot 

verspreiding van de soort in aanliggende bestanden, omwille van het mooie herfstaspect van deze 

soort. Aanplanten of stimuleren van natuurlijke verjonging van Amerikaanse eik wordt in geen enkel 

bestand toegelaten. 

 

De soort wordt ook in de bosranden aangepakt. Stamtalreductie vindt er plaats door het instellen van 

een kapbeheer waarbij de aanwezige exemplaren die geen bijzondere landschappelijke functie 

vervullen in hakhout worden omgezet. De geviseerde exemplaren worden zeer regelmatig en met 

maximale beschadiging van de stobbe afgezet. Dit dient het aandeel van de soort in te perken en het 

heruitschieten te ontmoedigen. 

 

Pontische rododendron (bestanden 7a, 7b, 7c, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, 126b, 129, 300) kan 

monospecifieke populaties vormen met een gesloten bladerdek waardoor de ontwikkeling van 

inheemse soorten verhinderd wordt. Het dominante gedrag wordt bevoordeeld door de productie van 

allelopatische stoffen. De soort wordt weinig gegeten door herbivoren en zijn strooisel wordt slecht 

afgebroken door bodemorganismen. Omdat de soort vooral door de zaden wordt verspreid die tot 100 

m met de wind kunnen worden verspreid, kan een beheermaatregel eruit bestaan de bloemen voor 

de zaadzetting te verwijderen. De bestaande struiken worden bestreden door ze af te zetten. De plant 

vormt na omhakken wel opnieuw scheuten (tenzij het zaagvlak wordt ingesmeerd met glyfosaat). De 

nazorg bestaat eruit dat tijdens het jaar volgend op verwijdering de nieuwe scheuten worden afgezet 

en zaailingen worden uitgetrokken. 

 

Rimpelroos (bestand 201c) vormt vooral in de kuststreek een probleem. De plant vormt dichte 

massieven die weinig licht doorlaten en daarmee inheemse kruidachtige vegetatie verdringen. De 

meest efficiënte methode om rimpelroos te bestrijden is de plant fysiek volledig verwijderen. Hierbij 

dient erop gelet te worden dat alle wortels en wortelstokken zijn verwijderd en dient er voldoende 

aandacht te zijn voor de nazorg (met eventuele herhaling indien nodig). Jonge exemplaren kunnen 

handmatig worden uitgetrokken. Waar rimpelroos werd geknipt of gemaaid en vervolgens werd 

behandeld met glyfosaat blijkt dit enkel en alleen bij herhaling effectief te zijn. Zelfs wanneer alle 

bovengrondse delen vernietigd zijn, wordt een krachtige groei van nieuwe scheuten waargenomen in 

het daaropvolgende jaar. Hierdoor is een tweede behandeling met glyfosaat in augustus noodzakelijk 

waarbij ook de wortelstokken en de wortels worden beschadigd. Bestrijding met glyfosaat van deze 

soort is echter sinds januari 2015 in principe niet meer toegelaten op alle terreinen die horen bij een 

openbare dienst en in de meeste bossen en natuurreservaten. 

 

Reuzenbalsemien (bestanden 124, 300) kan men lokaal eenvoudig bestrijden door het handmatig 

uittrekken van de planten voor de vruchtzetting. Hiervoor werkt men best een volledige zone af van 

stroomopwaarts naar stroomafwaarts. Nazorg is de jaren nadien essentieel. Het is van het grootste 

belang om vestiging van nieuwe populaties snel op te merken en te verwijderen vooraleer deze zich 

uitbreiden. 
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Prachtframboos (bestanden 17b, 17c) kan dense populaties vormen die het ontkiemen van inheemse 

plantensoorten belemmeren (o. a. zaailingen). De verwijdering van prachtframboos is echter moeilijk. 

De plant vormt een dicht netwerk van worteluitlopers, zodat zelfs met ernstige bodemverstoring slecht 

een beperkt deel van de ondergrondse regeneratieve structuren wordt beschadigd. De soort is ook erg 

resistent tegen de meeste herbiciden. De meest succesvolle bestrijdingsmethode is het herhaald 

(maandelijks) mechanisch verwijderen van de plant (afzetten, maaien van nieuwe scheuten). Dit 

beheer dient lang volgehouden te worden. Het kan helpen op na een bestrijding de geïnfecteerde plek  

in te planten met bomen of struiken die voor een diepe schaduw zorgen (vb. hazelaar). Ook afdekken 

met landbouwplastiek is een optie. 

 

In bestand 53a is grijs kronkelsteeltje aanwezig. Grijs kronkelsteeltje vestigt zich vooral op humeuze 

kale (zandige) bodems en is invasief in korstmossenvegetaties in gebieden met een hoge 

stikstofdepositie. Grijs kronkelsteeltje kan daar een hardnekkig probleem vormen. In gebieden waar 

de soort grootschalig voorkomt is het verdwijnen van matten van grijs kronkelsteeltje niet mogelijk 

zonder afname van de atmosferische depositie van stikstof. Wel kunnen na verloop van tijd de 

mosmatten vergrassen. Om uitbreiding van grijs kronkelsteeltje in de eventueel nog aanwezige 

korstmossenrijke vegetaties tegen te gaan, is het nodig om deze tegen verstoring (vb. recreanten of 

grote grazers) te beschermen. In gebieden met lage N-depositie (ammoniakconcentratie < 7 µg 

NH3/m³) is spontane afname van grijs kronkelsteeltje te verwachten, mits er geen of weinig 

bodemverstoring door recreanten of grazers is, en mits er bij boskap geen strooisel achterblijft. 

 

Andere exoten die voorkomen in het gebied, maar geen specifieke beheermaatregelen vergen, zijn 

Amerikaans krentenboompje (bestanden 123, 141, 201a, 51a), sneeuwbes (bestanden 200, 201b, 

302), lijsterbesspirea (bestand 200), schijnaardbei (bestanden 301, 302), bonte gele dovenetel 

(bestanden 9a, 123, 126b) en laurierkers (bestanden 5a, 301, 302). Bij bestrijding worden ze afgezet 

of gemaaid. Als ze zich niet massaal uitbreiden, hoeven ze niet bestreden te worden.  

 

Kaart 21 geeft de aanwezigheid van de belangrijkste invasieve exoten weer per bestand. 

 

Minder prioritaire exoten zoals witte paardenkastanje, gewone plataan, robinia, Corsicaanse den, 

lork of fijnspar worden bij dunningen systematisch benadeeld ten voordele van inheemse soorten 

(soms vindt een eindkap van fijnspar of Corsicaanse den plaats). Er bestaat discussie over of tamme 

kastanje als exoot beschouwd dient te worden. Meestal wordt een beheer voorzien waarbij de soort 

wordt benadeeld. Indien tamme kastanje ook in het parkbos van het provinciedomein te dominant 

wordt (en de evolutie naar 9120 hypothekeert), zal de soort daar bestreden worden (wegdunnen, 

klepelen zaailingen). Canadapopulier kan in de loop van de beheerplanperiode geveld worden, maar 

kan in dat geval ook nog heraangeplant worden. 

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de aanwezige exoten en de nodige maatregelen op het 

vlak van exotenbeheer per bestand. In de meeste bestanden zijn de exoten, indien aanwezig, klein in 

aantal. Bestanden waar dat niet het geval is zijn ingekleurd in de onderstaande tabel.  

 

Tabel 4.10: Overzicht van aanwezige exoten per bestand en de nodige beheermaatregelen 

 
bestand Amerikaanse vogelkers Amerikaanse eik Pontische rododendron andere 

3a, 4a 
 x 

 
lork 

bestrijding - ringen selectief wegdunnen 

5a x x  laurierkers 
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bestand Amerikaanse vogelkers Amerikaanse eik Pontische rododendron andere 

bestrijding bestrijding - ringen 

verwijdering 

lork 

selectief wegdunnen 

7a, 7b, 7c, 8a, 9a, 
10a, 11a, 12a, 
13a 

 x x bonte gele dovenetel 

bestrijding - ringen bestrijding 

geen specifieke 
maatregelen 

tamme kastanje 

bestrijding bij 
dominantie 

17b, 17c 
  

 
prachtframboos 

bestrijding 

19a 
x  

 
 

bestrijding 

110  
 

 
robinia 

selectief wegdunnen 

120 
 

  
fijnspar 

eindkap 

123 

x  

 

Amerikaans 
krentenboompje, bonte 
gele dovenetel 

bestrijding 
geen specifieke 
maatregelen 

124 

  

 

reuzenbalsemien 

indien nodig 
maandelijks maaien 

126b 

x  x bonte gele dovenetel 

bestrijding bestrijding 
geen specifieke 
maatregelen 

129 
x  x Corsicaanse den 

bestrijding bestrijding groepenkap 

130 
x  

 
 

bestrijding 

134 
 x 

 
 

bestrijding - 
hakhoutbeheer 

135 
x x 

 
 

bestrijding 
bestrijding - 
hakhoutbeheer 

136 
x x 

 
fijnspar 

bestrijding 
bestrijding - 
hakhoutbeheer 

selectief wegdunnen 

137 
x x 

 
 

bestrijding 
bestrijding - 
hakhoutbeheer 

138 
x  

 
fijnspar 

bestrijding selectief wegdunnen 

139 

 x 

 

lork 

bestrijding - 
hakhoutbeheer 

selectief wegdunnen 

140 

 

  

fijnspar 

selectief wegdunnen + 
groepenkap 

141 

x  

 

Amerikaans 
krentenboompje 

bestrijding 

geen specifieke 
maatregelen 

Corsicaanse den 
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bestand Amerikaanse vogelkers Amerikaanse eik Pontische rododendron andere 

selectief wegdunnen + 
groepenkap 

143  

 

 

Corsicaanse den 

selectief wegdunnen + 
groepenkap 

144  

 

 

Canadapopulier 

geen specifieke 
maatregelen 

147 

x  

 

fijnspar 

bestrijding 
selectief wegdunnen + 
groepenkap 

200 

x x 

 

witte paardenkastanje, 
plataan, sneeuwbes, 
lijsterbesspirea 

bestrijding 
vellen op het einde van 
de beheerplanperiode – 
uitbreiding bestrijden 

geen specifieke 
maatregelen; bomen 
selectief uitdunnen 

201a 

 x 

 

Amerikaans 
krentenboompje 

vellen op het einde van 
de beheerplanperiode – 
uitbreiding bestrijden 

geen specifieke 
maatregelen 

201b 
x  

 
plataan, sneeuwbes 

bestrijding 
geen specifieke 
maatregelen 

201c / 201d 
  

 
rimpelroos 

bestrijding 

202 

 x 

 

Noordse esdoorn 

bestrijding - 
hakhoutbeheer 

selectief wegdunnen 

203 

 x 

 

witte paardenkastanje 

bestrijding - 
hakhoutbeheer 

selectief uitdunnen 

50 
x  

 
 

bestrijding 

206  
 

 
Canadapopulier 

eindkap 

51a 

 x 

 

Amerikaans 
krentenboompje 

bestrijding - 
hakhoutbeheer 

geen specifieke 
maatregelen 

51b 

 x 

 

 

bestrijding - 
hakhoutbeheer 

52 

 x 

 

lork 

bestrijding - 
hakhoutbeheer 

selectief wegdunnen 

53b 
x  

 
 

bestrijding 

53a  

 

 

grijs kronkelsteeltje 

kleinschalig plaggen als 
milieuomstandigheden 
goed zijn (lage N-
depositie); anders 
nulbeheer 

300 
 x x reuzenbalsemien 

bestrijding - 
hakhoutbeheer 

bestrijding 
enkel bestrijding als 
bestrijding plaats vindt 
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bestand Amerikaanse vogelkers Amerikaanse eik Pontische rododendron andere 

in het gehele 
stroomgebied  

301 

  

 

laurierkers, 
schijnaardbei 

verwijdering 

302 

x x 

 

laurierkers, 
schijnaardbei, 
sneeuwbes 

bestrijding 
bestrijding - 
hakhoutbeheer 

verwijdering laurierkers 
en schijnaardbei 

 

 

4.8. Visie rododendrons en rode beuken in kasteelpark De Maere 
 

4.8.1. Rhododendron ponticum 
 

Binnen de aangeduide zones worden Rhododendron ponticum getolereerd. Daarbuiten worden ze 

verwijderd.  

 

Voor nieuw aan te planten Rhododendrons worden volgende soorten voorgesteld (niet invasief): 

- Rh. ‘Catawbiese Grandiflorum’ 

- Rh. ‘Catawbiese Boursault’ 

- Rh. ‘Cunningsham’s White’ (wit) 

- Rh. ‘Roseum Elegans’ 

 

Wanneer aanplanten: 

- september/oktober 

- maart/april 

 

In het plantgat wordt altijd 10 l turf toegevoegd. Na het aanplanten wordt er rond de plant gemulchd. 

Best met gehakselde boomschors. 

 

 

4.8.2. Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ 
 

De rode beuken worden zoveel als mogelijk behouden. Vrijstellen van de rode exemplaren is dan ook 

gewenst. Indien geen concurrentie dan  is veteraanbeheer gewenst. 

Beuken die in slechte conditie verkeren worden groepsgewijs vervangen met aandacht voor de nog in 

goede conditie verkerende soorten. 
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Figuur 4.1: beheer rododendron en rode beuken 

 

 

4.9. Visie speelterrein in kasteelpark De Maere 
 

Er wordt een duurzame manier gezocht voor de inplanting van een speelterrein.  

 

Gezocht naar een goede locatie blijkt dit niet zo evident te zijn. 

Voorwaarden: 

- Groot genoeg 

- In het zicht van de cafetaria 

- Op minstens 20m van het water 

 

Deze uitgangspunten blijken moeilijk combineerbaar in de huidige context. 

In de toekomst kan delokalisatie van de cafetaria van de orangerie naar de remises (hotel) misschien 

soelaas bieden. Een groter bovenlokaal speelterrein zou dan ingeplant kunnen worden in de vroegere 

moestuin. 

Echter dit scenario werd niet afgetoetst aangezien onmogelijk in de huidige context. Niettemin kan dit 

later nog altijd een oplossing zijn. 

 

Tot dan stellen we een 3-ledige oplossing voor: 

1. In de nieuwe boomgaard komt een speelterrein met zandbak en toestellen voor verschillende 
leeftijden, banken worden ook voorzien. Deze is echter niet zichtbaar vanop het terras van de 
cafetaria. 

2. Daarom worden in het park nog enkele speelaanleidingen neergezet. Deze speelaanleidingen 
doen geen afbreuk aan het park en behouden de zichtassen zo maximaal mogelijk. 

3. Ten slotte kan de huidige speelzone ook een upgrade krijgen in dezelfde stijl als de rest van de 
speelaanleidingen.  
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Figuur 4.2: Mogelijke locaties voor speelterreinen in het kasteelpark 

 

Voorbeelden van speelaanleidingen – type speelterrein: 

 

 
 

Figuur 4.3: Voorbeeld speelaanleidingen in het kasteelpark van Zonnebeke. Alhoewel veel spel toch 

vallen de toestellen niet op binnen de parkcontext. 
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Figuur 4.4: Speelterrein nabij de hoeve in het provinciedomein Bergelen. Type speeltuin dat kan 

ingepast worden in de boomgaard. 

 

 

4.10. Visie verlichting in kasteelpark De Maere 
 

Voor optimaal gebruik van het park is er vraag naar afdoende verlichting. De vraag naar verlichting is 

relevant omdat: 

- Het kasteel ‘s nachts toegankelijk is. 

- Er verschillende bewoners aanwezig zijn binnen de site. 
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Figuur 4.5: Locatie van de verlichting in kasteelpark 

 

Echter de huidige verlichting voldoet niet meer aan de normen van de 21ste eeuw. De armaturen zijn 

niet alleen gedemodeerd ze zorgen ook voor een grote verstrooiing van licht naar de parkomgeving 

wat een negatieve impact heeft op de fauna en flora in het park. 

 

Het aanstralen van het kasteel is eveneens een verouderd principe. Beter kan gewerkt worden met 

slimme LED-verlichting om hetzelfde effect te bekomen. Is niet alleen beter om lichtverstrooiing te 

voorkomen. Maar is ook economisch een betere oplossing. 

 

Als voorstel werd gekozen om de huidige lantaarntjes te vervangen door een kwalitatieve LED-

verlichting met een moderne parkuitstraling. Het type werd reeds toegepast in het provinciedomein 

Wallemote-Wolvenhof. En heeft zijn kwaliteit daar reeds bewezen. 

 

Verlichting van andere elementen in het park wordt verlaten. Het verlichten van de andere 

gebouwen/elementen is nefast voor vleermuizen en andere avifauna die ’s nachts of bij valavond actief 

zijn. 

 

De verlichting wordt ook gestuurd zodat ze niet heel de nacht blijft branden. 

 

Uren kunnen later afgestemd worden. De verlichting zal tot een minimum beperkt blijven.  
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Figuur 4.6: Huidige parkverlichting       Figuur 4.7: Voorstel moderne lichtarmaturen 

 

 
 

Figuur 4.8: Het licht effect van de LED-verlichting: veel licht op het pad, weinig lichtverstrooiing naar 

de groene omgeving 
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4.11. Beheermaatregelen m.b.t. de jacht 
 

Jachtrechten horen bij de eigendomsrechten en kunnen verhuurd worden aan derden – individuele 

jagers of Wildbeheerseenheden. De jachtrechten werden tijdens de opmaak van het dit beheerplan 

niet verhuurd in het provinciaal domein De Maere, bestand 120 en in de Warande (bestand 302). 

Elders zijn de jachtrechten wel verhuurd. Jachtrechten worden gedocumenteerd in de jachtplannen 

van de betreffende jagers/wildbeheerseenheden en dienen daar geconsulteerd te worden. 

 

Het jachtrecht dient op een duurzame en ecologische wijze te worden uitgeoefend waarbij een 

wildpopulatie in overeenstemming met de draagkracht van het gebied wordt nagestreefd. Het 

jachtrecht dient er mede voor te zorgen dat wildschade binnen de perken blijft.  

 

De jacht wordt geregeld via het jachtdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten en dient hiermee dan ook in 

overeenstemming te zijn. Het uitzetten van wild is niet toegestaan tenzij in het kader van 

soortbeschermingsmaatregelen en na advies door het ANB. 

 

Er worden verder geen specifieke beheermaatregelen voorzien voor de jacht. 

 

 

4.12. Beheermaatregelen m.b.t. de visserij 
 

In de aanwezige wateren in het beheerplangebied (Domein de Maere; bestanden 127, 201c) is visserij 

niet toegestaan. 

 

 

4.13. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot toegankelijkheid 
 

Op het toegankelijkheidsplan (kaart 22) staan alle paden aangeduid die voor het breed publiek 

toegankelijk zijn. In bijlage 5 wordt de toegankelijkheidsregeling van het beheerplangebied gegeven. 

 Het bestaande wegennet blijft quasi overal behouden. Er wordt ook bijna nergens een aanleg van 

nieuwe wegen voorzien. Enkel in het kasteelpark van Domein de Maere worden enkele paden 

geschrapt en wordt het historische halfcirkelvormige pad ten zuiden van het kasteelgebouw  

heraangelegd. 

 

 

4.14. Dood hout en oude bomen 
 

4.14.1. Dood hout  
 

Dood hout is heel belangrijk voor het bosecosysteem. Elk stuk dood hout doorloopt verschillende 

verteringsstadia en uiteindelijk wordt het in de humuslaag opgenomen, waar de voedingsstoffen 

opnieuw worden vrijgegeven en opgenomen worden door de wortels van levende bomen. Dood hout 

verteert vrij snel, waardoor een flink aandeel dode bomen nodig is om continu een voldoende 

hoeveelheid dood hout in het bos te hebben. Veel dieren zijn afhankelijk van dood hout, als 

voedingsbron of als nest- of schuilplaats. Ook heel wat paddenstoelen leven op dood hout. Daarom 
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wordt voor een duurzaam bosbeheer gestreefd naar een verhoging van het aandeel dood hout in de 

Vlaamse bossen, zowel staand als liggend.  

Er wordt getracht het dood hout zo veel mogelijk in het bos te laten. Bij de dunningen worden dode 

en stervende bomen niet verwijderd. Zo zal het aanbod staand en liggend dood hout geleidelijk aan 

toenemen. Kwijnende of dode bomen, die een potentieel gevaar voor de recreanten opleveren zullen 

ofwel verkocht worden ofwel in het bos achterblijven als dood hout na het verwijderen van de kroon 

of vellen van de boom. Langs de publiek toegankelijke boswegen zal jaarlijks uitgekeken worden naar 

potentieel gevaarlijke bomen.  

 

Om een voldoende hoeveelheid dood hout in het bos te bekomen en zo de ecologische waarde van 

het bos te vergroten, worden volgende maatregelen genomen: 

- dode bomen die geen veiligheidsrisico inhouden of een bedreiging vormen voor de 
gezondheid van de andere bomen, blijven behouden, 

- door toepassing van het principe van selectieve hoogdunning, kunnen kwijnende of 
onderdrukte bomen blijven staan en afsterven, 

- bij dunning of snoeiing blijft het takafval in het bos achter, 
- behoud van oude bomen, 
- Een aantal dikke Amerikaanse eiken wordt geringd 
- In geval van windworp worden niet alle bomen verwijderd 
- behoud van stronken van omgewaaide bomen. 

 

Er wordt gestreefd naar 10 à 50 dode bomen per hectare. 

 

 

4.14.2. Oude en holle bomen 
 

In de oudere bestanden worden een aantal bomen geselecteerd welke oud mogen worden en niet 

zullen gekapt worden maar blijven staan. In het bijzonder bomen met holten blijven behouden. Deze 

zogenaamde overstaanders kunnen verder hun natuurlijke cyclus doorlopen en zo een bijdrage leveren 

aan een groter variatie in het bos zowel op vlak van bosstructuur als naar organismen verbonden aan 

oude bomen. 

 

De bomen kunnen individueel hetzij in groep behouden blijven. In gemengde bestanden worden 

bomen van diverse soorten behouden. 

 

De bomen worden zo nodig voorzien van een merkteken om velling door misverstand te vermijden. 

Dit kan gebeuren vlak voor de eindkap of reeds bij voorgaande dunningen indien het om bijzondere 

exemplaren gaat, bv. aanwezigheid van holenbroeders, vleermuizen, esthetische waarde, … 



 
 Natuurbeheerplan Domein d’Aertrycke en omgeving  

 

 

266 

 

5. Opvolging 
 

Om de biodiversiteit en de natuurwaarden op een bepaald terrein te behouden en te doen toenemen, 

is een juist beheer noodzakelijk. Door de resultaten van concrete beheermaatregelen in een gebied 

regelmatig te beoordelen, kan men zich een beeld vormen van de gepastheid van de gebruikte 

technieken.  

 

De hoofddoelstelling van beheermonitoring is te komen tot een meetsysteem dat de effectiviteit en 

efficiëntie van het gevoerde natuurbeheer in functie van de beheerdoelstellingen zo nauwkeurig en 

gestandaardiseerd mogelijk opmeet en evalueert. In de praktijk bestaat monitoring uit het herhaald 

meten van bepaalde variabelen volgens een standaard methode die gegevens oplevert waarmee de 

toestand en de evolutie van een doelpopulatie kan worden beschreven. Hierbij wordt de evolutie van 

die doelpopulatie vergeleken met een referentiesituatie bepaald op basis van op voorhand 

vastgestelde doelstellingen. 

 

Monitoring vormt binnen het natuurbeleid en in de hiervan afgeleide beheerdoelen een 

terugkoppelingsmechanisme, waarmee gestelde doelen kunnen worden getoetst en zo nodig 

bijgesteld. Ongunstige ontwikkelingen zullen een verandering in het beheer noodzakelijk maken. 

Uitblijven van de bedoelde ontwikkelingen zullen tot het volgen van een alternatieve strategie nopen. 

Onverwachte ontwikkelingen die mooie potenties blootleggen kunnen ook leiden tot een bijstelling 

van de oorspronkelijke doelstellingen en maatregelen. 

 

In het kader van dit beheerplan wordt gekozen voor een basisopvolging van de natuurstreefbeelden 

in 6-jaarlijkse evaluaties. Het gevoerde beheer dient geregistreerd te worden en de ontwikkeling van 

de verschillende biotopen wordt elke 6 jaar aan de hand van standaardfiches kwalitatief beoordeeld. 

 

Hieronder volgt een opsomming van de beheermaatregelen waarvan de impact wordt opgevolgd. Als 

blijkt dat de beoogde doelstellingen niet bereikt kunnen worden met de voorgestelde 

beheermaatregelen, kunnen deze laatste worden aangepast. 

 

Tabel 5.1: Opvolging van beheermaatregelen 

 

Evaluatie-item Evaluatiemoment Evaluatie-elementen Opvolging 

bosomvorming (naaldhout -

> gemengd inheems 

loofhout) 

2 tot 5 jaar na kap mate van natuurlijke verjonging 

inheemse soorten 

kunstmatige verjonging 

overwegen  

aandeel ongewenste verjonging 

exoten 

verwijderen zaailingen 

ongewenste soorten 

ontwikkeling van meer 

structuurrijk bos 

2 tot 5 jaar na dunning verticale + horizontale 

structuurvariatie 

extra dunnen 

wegwerken van de 

dunningsachterstand 

2 tot 5 jaar na dunning kroondichtheid extra dunnen 

verplegingswerken tienjaarlijks dubbele toppen en zware zijtakken vormsnoei 

 

wolven (dominante, zeer takkige 

bomen) en ongewenste soorten 

zuivering 

bestrijding Amerikaanse 

vogelkers 

jaarlijks eerste 2 jaar 

na bestrijding 

daarna drie- tot 

zesjaarlijks 

heropschieten verjonging 

Amerikaanse vogelkers 

nabehandeling 

uittrekken opslag 

knikken bomen 

verjongingsgroepen 
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Evaluatie-item Evaluatiemoment Evaluatie-elementen Opvolging 

verschralingsbeheer 

grasland 

jaarlijks verhouding tussen soorten van 

schrale en voedselrijke graslanden 

blijft gelijk 

tijdelijk intensiveren maaibeheer 

 

duidelijke afname voedselrijke 

soorten 

extensivering maaibeheer / 

eventueel overgaan tot 

begrazing 

dood hout vijfjaarlijks aandeel dood hout gericht ringen of kappen van 

bomen 

bosrandbeheer jaarlijks, tot vijf jaar na 

aanleg 

groeiontwikkeling (aangeplante) 

struiken 

inboeten met streefsoorten 

 

structuurovergang en 

soortverhouding 

extra kappingen in bosrand 

 

natuurlijke inmenging streekeigen 

soorten 

bevoordelen natuurlijke  

inmenging bijzondere soorten 

inmenging uitheemse soorten verwijderen uitheemse soorten 

monitoring flora / fauna zesjaarlijks aanwezigheid indicatorsoorten indien nodig en mogelijk beheer 

bijstellen 
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BIJLAGE 1: OVERZICHT VAN KADASTRALE PERCELEN  

 

GEMEENTE Afdeling Sectie Grondnummer Exponent Macht Bisnr. Kad. opp. Beheerder 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 150 A     1456 ANB 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 151 A     28598 ANB 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 152 A     11761 ANB 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 270 C     34453 ANB 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 295 A     25151 ANB 

Zedelgem 31036/ Zedelgem 3de Afd. E 386 A     12320 (deel) ANB/VLM 

Zedelgem 31036/ Zedelgem 3de Afd. E 388 B     5179 (deel) ANB/VLM 

Zedelgem 31036/ Zedelgem 3de Afd. E 392 A     7855 (deel) ANB/VLM 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. B 994 K     13664 Broeders van Liefde 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. B 1014 D     7433 Broeders van Liefde 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. B 1017 E   1286 (deel) Broeders van Liefde / Gemeente Zedelgem 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. B 2445 C     29117 (deel) Govaert Filip - De Bock Katelijne 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 682 D     7862 De Crombrugghe – de Liedekerke 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 683 F     2552 De Crombrugghe – de Liedekerke 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 684 A     3397 De Crombrugghe – de Liedekerke 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 686 F     2985 De Crombrugghe – de Liedekerke 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 688 F     2946 De Crombrugghe – de Liedekerke 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 688 G     435 De Crombrugghe – de Liedekerke 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 688 H     8062 De Crombrugghe – de Liedekerke 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 689 D     8700 De Crombrugghe – de Liedekerke 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 689 E     8810 De Crombrugghe – de Liedekerke 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 689 F     1850 De Crombrugghe – de Liedekerke 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 689 G     450 De Crombrugghe – de Liedekerke 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 689 H     1347 De Crombrugghe – de Liedekerke 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 689 K     510 De Crombrugghe – de Liedekerke 
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GEMEENTE Afdeling Sectie Grondnummer Exponent Macht Bisnr. Kad. opp. Beheerder 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 690 A     9064 De Crombrugghe – de Liedekerke 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 690 B     1186 De Crombrugghe – de Liedekerke 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 691 B     20224 De Crombrugghe – de Liedekerke 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 691 C     2327 De Crombrugghe – de Liedekerke 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 693 S     6682 De Crombrugghe – de Liedekerke 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 693 T     2882 De Crombrugghe – de Liedekerke 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 693 V     5720 De Crombrugghe – de Liedekerke 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 693 W     725 De Crombrugghe – de Liedekerke 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 693 X     1007 De Crombrugghe – de Liedekerke 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 693 Y     1623 De Crombrugghe – de Liedekerke 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. C 694 M     7598 De Crombrugghe – de Liedekerke 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 13 B   966 De Crombrugghe – de Liedekerke 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 43 A     18170 De Roo Geert  - Vanhaecke Christine 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 43 B     3410 De Roo Geert  - Vanhaecke Christine 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 44 A     5230 De Roo Geert  - Vanhaecke Christine 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 52       4730 De Roo Geert  - Vanhaecke Christine 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 53       4570 De Roo Geert  - Vanhaecke Christine 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 54       4750 De Roo Geert  - Vanhaecke Christine 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 55       8190 De Roo Geert  - Vanhaecke Christine 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 56       2700 De Roo Geert  - Vanhaecke Christine 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 57 A     8990 (deel) De Roo Geert  - Vanhaecke Christine 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 58 D     10740 De Roo Geert  - Vanhaecke Christine 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 58 E     7430 De Roo Geert  - Vanhaecke Christine 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 58 F     5300 De Roo Geert  - Vanhaecke Christine 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 58 G     14150 De Roo Geert  - Vanhaecke Christine 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 58 H     2233 De Roo Geert  - Vanhaecke Christine 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 58 M     6029 De Roo Geert  - Vanhaecke Christine 
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GEMEENTE Afdeling Sectie Grondnummer Exponent Macht Bisnr. Kad. opp. Beheerder 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 60 A     7810 De Roo Geert  - Vanhaecke Christine 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 63 B     30460 De Roo Geert  - Vanhaecke Christine 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 63 C     15410 De Roo Geert  - Vanhaecke Christine 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 63 D     11000 De Roo Geert  - Vanhaecke Christine 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 64 A     5650 De Roo Geert  - Vanhaecke Christine 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 178 Z     3166 De Roo Geert  - Vanhaecke Christine 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2266 K 2   1176 Dupon M.-C. 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. B 994 L     2193 Gemeente Zedelgem 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. B 994 M     8571 Gemeente Zedelgem 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. B 1014 E     4807 Gemeente Zedelgem 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 22 K     36771 Haesaert Georges - Bonnarens Anita 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. B 522 A     3815 Pollet Gabriël - Desender Godelieve 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. B 529 E     5493 (deel) Pollet Gabriël - Desender Godelieve 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. B 530 D     1270 Pollet Gabriël - Desender Godelieve 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. B 532 A     7160 Pollet Gabriël - Desender Godelieve 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. B 775       3350 Pollet Gabriël - Desender Godelieve 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. B 776       1620 Pollet Gabriël - Desender Godelieve 

Zedelgem 31001/ Zedelgem 4de Afd. B 777 A     4350 Pollet Gabriël - Desender Godelieve 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 119 A     7780 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 119 B     1145 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 162 B     3051 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2266 H     1960 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2267 G     11631 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2267 P     7404 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2269 C     1160 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2270 A     21701 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2271       68220 Provincie West-Vlaanderen 
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GEMEENTE Afdeling Sectie Grondnummer Exponent Macht Bisnr. Kad. opp. Beheerder 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2272       39770 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2273       860 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2274       5300 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2275       30230 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2276       1940 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2277 A     2525 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2277 B     960 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2277 C     540 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2278 A     12310 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2278 B     7700 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2279       12500 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2280       17930 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2281 A     73260 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2292 C     9200 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2294 B     14190 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2296 K     415 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2296 M     1450 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2298 G     11100 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2303 A     540 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2304 D     5320 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2304 F     147768 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2305 K     12290 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2305 L     511 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2305 M     1967 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. B 2305 N     22 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. D 1824 B 7   4150 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. D 1824 C 7   3700 Provincie West-Vlaanderen 
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GEMEENTE Afdeling Sectie Grondnummer Exponent Macht Bisnr. Kad. opp. Beheerder 

Torhout 31524/ Torhout 4de Afd. D 1824 D 7   13268 Provincie West-Vlaanderen 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 886 L 5   16535 Stad Torhout / Decanaat Torhout 

Ichtegem 35006/ Ichtegem 1ste Afd. D 1402 D     8407 Vandaele Hugo - Devreker Ingrid 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 434 B     20123 Vantyghem Gerard 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 445 A     7200 Vantyghem Gerard 

Torhout 31033/ Torhout 1ste Afd. A 446 B     2565 Vantyghem Gerard 
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BIJLAGE 2: OVERZICHT VAN DE BESTANDEN EN KADASTRALE SAMENSTELLING  

 
Bestand GIS- oppervlakte 

(ha) 

Eigenaar Kadasterpercelen 

1a 2,79 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2270A (deel), B2271 (deel) 

2a 1,73 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2271 (deel) 

3a 2,60 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2270A (deel), B2271 (deel) 

4a 1,66 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2271 (deel) 

5a, 5b 2,07 Provincie West-Vlaanderen 31524 D1824D7, D1824C7, D1824B7 

6a 1,31 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2267G, B2266H 

6b, 6c 0,71 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2267P 

7a 1,23 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2272 (deel), B2280 (deel) 

7b 2,10 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2272 (deel) 

7c 0,68 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2272 (deel) 

7x 4,11 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2273, B2274, B2275, B2276, B2277A 

8a 1,03 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2272 (deel), B2281A (deel), B2304F (deel) 

9a 2,94 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2272 (deel), B2278A (deel), B2279 (deel), 

B2280 (deel), B2281A (deel) 

10a 1,11 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2278A (deel), B2279 (deel), B2280 (deel) 

10x 0,76 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2278B 

11a 1,44 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2281A (deel), B2304F (deel) 

12a 4,27 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2278A (deel), B2279 (deel), B2280 (deel), 

B2281A (deel), B2304F (deel) 

13a 0,93 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2278A (deel), B2281A (deel) 

14a 1,74 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel) 

15a 0,89 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel) 

15b 0,77 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel) 

15w 1,97 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel) 

15x 0,95 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel) 

16t 0,72 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel) 

16x 0,34 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel) 

17a 0,85 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel), B2281A (deel) 

17b 0,38 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel), B2281A (deel) 

17c 0,11 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2281A (deel) 

17w 0,05 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2281A (deel) 

17x 0,62 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel), B2281A (deel) 

18a 0,34 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel), B2281A (deel) 

18b 0,41 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel) 

18t 0,55 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel), B2281A (deel) 

18w 0,07 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel) 

18x 0,82 Provincie West-Vlaanderen 31524 B 2298G (deel) 

19a 0,37 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2294B (deel) 

19b 0,06 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2305K (deel) 

19x 2,63 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2294B (deel), B2292C, 31033 A0119A 

19y 1,05 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2305K (deel) 
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Bestand GIS- oppervlakte 

(ha) 

Eigenaar Kadasterpercelen 

20t 0,17 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel), B2305M (deel), B2305K 

(deel) 

20x 0,06 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2305K (deel) 

21t 0,24 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel), B2305M (deel), B2305N 

22a 0,15 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel) 

22t 0,17 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel), B2305M (deel), B2305L 

(deel) 

22w 0,39 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel), B2305L (deel) 

22x 0,72 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel) 

22y 0,18 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel) 

23a 0,01 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel) 

24a 0,22 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel) 

24x 0,60 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel) 

25x 0,07 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel) 

26t 0,22 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel), B2303A 

27x 0,16 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel) 

28a 0,29 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel) 

28b 0,42 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel) 

28w 0,20 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel) 

28x 0,03 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel) 

28y 0,14 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel) 

28z 0,28 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel) 

29a 0,47 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304F (deel) 

108 0,93 Provincie West-Vlaanderen 31033 A0162B, A0119B, 31524 B2277B, B2277C, 

B2296M, B2296K 

110 0,56 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2304D 

117 0,11 Provincie West-Vlaanderen 31524 B2269C 

120 0,12 Dupon M.-C. 31524 B2266K2 

122 0,41 Govaert – De Bock 31001 B2445C (deel) 

123 0,80 Govaert – De Bock 31001 B2445C (deel) 

124 0,89 Govaert – De Bock 31001 B2445C (deel) 

126a 0,29 De Maere d’Aertrycke Chantal Jeanne 31001 C0688G, C0688F (deel) 

126b 5,17 De Maere d’Aertrycke Chantal Jeanne 31001 C0688F (deel), C0688H, C0694M (deel), 

C0693Y (deel), C0689F (deel), C0689G (deel), 

C0689D (deel), C0689E (deel), C0686F (deel), 

C0689K, C0689H, C0693V (deel), C0693S, C0693X 

(deel), C0693T, C0689H, C0690A (deel), C0691B 

(deel) 

127 0,67 De Maere d’Aertrycke Chantal Jeanne 31001 C0694M (deel), C0693Y (deel) 

128 0,55 De Maere d’Aertrycke Chantal Jeanne 31001 C0693V (deel), C0693X (deel), C0693Y (deel) 

129 0,84 De Maere d’Aertrycke Chantal Jeanne 31001 C0689E (deel), C0689D (deel), C0689F 

(deel), C0689G (deel), C0686F (deel) 

130 1,31 De Maere d’Aertrycke Chantal Jeanne 31001 C0690A (deel), C0691B (deel) 

131 0,34 De Maere d’Aertrycke Chantal Jeanne 31001 C0690B, C0686F (deel), C0693W 

132 0,25 De Maere d’Aertrycke Chantal Jeanne 31001 C0691C 
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Bestand GIS- oppervlakte 

(ha) 

Eigenaar Kadasterpercelen 

133 1,40 De Crombrugghe de Picquendaele 31001 C0682D, C0684A, C0683F 

134 1,19 Haesaert – Bonnarens 31033 A0022K (deel) 

135 1,21 Haesaert – Bonnarens 31033 A0022K (deel) 

136 1,29 Haesaert – Bonnarens 31033 A0022K (deel) 

137 1,72 De Roo – Vanhaecke 31033 A0044A, A0043A (deel) 

138 0,89 De Roo – Vanhaecke 31033 A0043A (deel), A0043B 

139 3,05 De Roo – Vanhaecke 31033 A0057A (deel), A0055, A0056, A0054, 

A0053, A0052 

140 0,62 De Roo – Vanhaecke 31033 A0058E (deel) 

141 0,68 De Roo – Vanhaecke 31033 A0058D (deel) 

142 1,07 De Roo – Vanhaecke 31033 A0058E (deel), A0058D (deel), A0058F 

143 0,82 De Roo – Vanhaecke 31033 A0058M, A0058H 

144 0,30 De Roo – Vanhaecke 31033 A0178Z 

147 1,10 De Roo – Vanhaecke 31033 A0063D (deel), A0063C (deel) 

148 0,69 De Roo – Vanhaecke 31033 A0063D (deel), A0064A 

149 4,44 De Roo – Vanhaecke 31033 A0063C (deel), A0063B, A0060B (deel) 

200 2,11 Broeders van Liefde 31001 B0994K, B1014D, B1017E (deel) 

201a 0,22 Gemeente Zedelgem 31001 B0994L (deel), B1017E (deel), B1014E (deel) 

201b 0,89 Gemeente Zedelgem 31001 B0994L (deel), B1017E (deel), B1014E (deel), 

B0994M (deel) 

201c 0,38 Gemeente Zedelgem 31001 B0994M (deel) 

201d 0,08 Gemeente Zedelgem 31001 B0994M (deel) 

202 0,91 Pollet – Desender  31001 B0777A, B0775, B0776 

203 1,48 Pollet – Desender  31001 B0529E (deel), B0530D, B0522A, B0532A 

50 2,87 Agentschap voor Natuur en Bos 31001 C0151A 

205 0,11 Agentschap voor Natuur en Bos 31001 C0150A (deel) 

206 0,10 Agentschap voor Natuur en Bos 31001 C0150A (deel) 

51a 1,18 Agentschap voor Natuur en Bos 31001 C 0152A 

51b 1,92 Agentschap voor Natuur en Bos 31001 C 0270C (deel) 

52 1,51 Agentschap voor Natuur en Bos 31001 C 0270C (deel) 

53b 0,44 Agentschap voor Natuur en Bos 31001 C0295A (deel) 

53a 2,13 Agentschap voor Natuur en Bos 31001 C0295A (deel) 

212 2,50 Agentschap voor Natuur en Bos 31036 E0392A (deel), E0388B (deel), E0386A (deel) 

300 0,86 Vandaele – Devreker  35006 D1402D 

301 3,03 Vantyghem Gerard 31033 A0446B, A0445A, A0434B 

302 1,73 Stad Torhout & Decanaat 31033 A0886L5 
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BIJLAGE 3: OVERZICHT VAN BESTANDEN MET AANDUIDING VAN OPPERVLAKTE (IN HA), HOOFDBOOMSOORT, LEEFTIJDKLASSE VAN DE BOVENETAGE, BESTANDSTYPE, BEHEERVORM, 

MENGINGSVORM, GEMIDDELD GRONDVLAK, GEMIDDELD STAMTAL EN GEMIDDELDE OMTREK. OOK WORDT AANGEGEVEN OF EEN BESTAND ALS INHEEMS (I), UITHEEMS (UA - 

ARCHAEOFYT / UN - NEOFYT) OF GEMENGD (G) BESCHOUWD WORDT.  

 

bestand oppervlakte hoofdboomsoort leeftijd 
bovenetage 

bestandstype bedrijfsvorm mengingsvorm gemiddeld 
grondvlak 
(m² / ha) 

gemiddeld 
stamtal 
(N/ha) 

gemiddelde 
omtrek 
(cm) 

minimaal 90 % 
inheems hout 

1a 2,7883 tamme kastanje 61-80 LH hooghout stamsgewijs 12 600 108 Ua 

2a 1,7294 grove den 21-40 NH hooghout homogeen 13 1000 101 I 

3a 2,5972 grove den 41-60 NH hooghout homogeen 17 900 106 I 

4a 1,6620 grove den 41-60 NH hooghout homogeen 17 900 106 I 

5a, 5b 2,0708 lork 41-60 NH hooghout homogeen 14 700 116 Un 

6a 1,3113 grove den 41-60 NH hooghout stamsgewijs 18 1000 104 I 

6b, 6c 0,7132 zomereik 1-20 LH hooghout stamsgewijs 9 2500 32                 I 

7a, 7b, 7c, 
8a, 9a, 
10a, 11a, 
12a, 13a 

14,3348 beuk 101-120 LH hooghout stamsgewijs 21 600 188 i 

7x 4,1051 - 
     

   

10x 0,7644 - 
     

   

18x 0,8164 - 
     

   

19a 0,3725 zomereik 81-100 LH hooghout stamsgewijs 12 700 163 I 

19b 0,0555 - 
     

   

19x 2,6344 - 
     

   

19y 1,0458 - 
     

   

108 0,9294 - 
  

hooghout 
  

  I 

110 0,5646 
   

hooghout 
  

  I 

117 0,1107 
   

hooghout 
  

  I 

120 0,1162 fijnspar 61-80 NH hooghout homogeen 
 

  Un 

122 0,4119 zomereik 
 

LH hooghout homogeen 
 

  I 



 
 Natuurbeheerplan Domein d’Aertrycke en omgeving  

 

 

281 

 

bestand oppervlakte hoofdboomsoort leeftijd 
bovenetage 

bestandstype bedrijfsvorm mengingsvorm gemiddeld 
grondvlak 
(m² / ha) 

gemiddeld 
stamtal 
(N/ha) 

gemiddelde 
omtrek 
(cm) 

minimaal 90 % 
inheems hout 

123 0,8021 zomereik 1-20 LH hooghout groepsgewijs 12 2600 55 i 

124 0,8941 - 
     

   

126b 5,1704 zomereik 41-60 LH hooghout stamsgewijs 18 1600 108 i 

127 0,6654 ruwe berk 1-20 LH hooghout stamsgewijs 
 

  I 

128 0,5486 - 
     

   

129 0,8396 ruwe berk 21-40 LH + NH hooghout groepsgewijs 13 1600 82 i 

130 1,3149 tamme kastanje 61-80 LH hooghout stamsgewijs 16 900 130 Ua 

131a 0,2558 beuk 61-80 LH hooghout homogeen 
 

   

131b 0,0772 zomereik 61-80 LH hooghout homogeen 
 

   

132 0,2540 zomereik 61-80 LH hooghout homogeen 
 

   

133 1,3985 - 
     

   

134 1,1929 tamme kastanje 21-40 LH hooghout stamsgewijs 27 1400 73 G 

135 1,2063 beuk 61-80 LH hooghout stamsgewijs 29 500 144 i 

136 1,2872 grove den 21-40 NH hooghout groepsgewijs 21 1800 101 i 

137 1,7238 tamme kastanje 41-60 LH hooghout groepsgewijs 35 1400 102 Ua 

138 0,8857 ruwe berk 21-40 LH + NH hooghout groepsgewijs 30 3000 88 i 

139 3,0455 beuk 41-60 LH hooghout stamsgewijs 27 1000 97 i 

140 0,6196 fijnspar 21-40 NH hooghout homogeen 31 1500 102 Un 

141 0,6798 Corsicaanse den 41-60 NH hooghout homogeen 35 1200 126 Un 

142 1,0716 tamme kastanje 21-40 LH hooghout homogeen 41 1700 116 Ua 

143 0,8248 Corsicaanse den 21-40 NH hooghout homogeen 16 2000 119 Un 

144 0,3023 Canadapopulier 61-80 LH hooghout homogeen 18 500 219 Un 

147 1,0996 fijnspar 41-60 NH hooghout homogeen 25 1000 114 Un 

148 0,6853 tamme kastanje 41-60 LH hooghout homogeen 35 2100 110 Ua 

149 4,4437 zomereik 61-80 LH hooghout stamsgewijs 20 2600 100 i 

200 2,1130 zomereik 21-40 LH hooghout groepsgewijs 18 1040 125 G 
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bestand oppervlakte hoofdboomsoort leeftijd 
bovenetage 

bestandstype bedrijfsvorm mengingsvorm gemiddeld 
grondvlak 
(m² / ha) 

gemiddeld 
stamtal 
(N/ha) 

gemiddelde 
omtrek 
(cm) 

minimaal 90 % 
inheems hout 

201a 0,2249 moeraseik 21-40 LH hooghout homogeen 18 1000 100 Un 

201b 0,8883 zomereik 21-40 LH hooghout groepsgewijs 22 1200 100 I 

201c 0,3838 -         

201d 0,0760 -         

202 0,9120 es 21-40 LH hooghout stamsgewijs 28 1900 90 i 

203 1,4770 beuk 41-60 LH hooghout stamsgewijs 30 1800 99 G 

50 2,8656 beuk 61-80 LH hooghout homogeen 25 900 124 i 

205 0,1138 - 
     

   

206 0,0959 - 41-60 
 

hooghout 
  

  I 

51a 1,1781 beuk 81-100 LH hooghout homogeen 25 700 150 i 

51b 1,9176 zomereik 61-80 LH hooghout stamsgewijs 16 600 193 i 

52 1,5087 zomereik 61-80 LH hooghout stamsgewijs 23 1300 106 i 

53b 0,4371 beuk 61-80 LH hooghout stamsgewijs 17 1000 120 i 

53a 2,1341 beuk 61-80 LH hooghout stamsgewijs 19 400 147 i 

212 1,4125 - 
     

   

300 0,8602 Canadapopulier 41-60 LH hooghout homogeen <10 700 94 Un 

301 3,0324 zomereik 1-20 LH hooghout groepsgewijs 18 2500 73 i 

302 1,7261 zomereik 61-80 LH hooghout stamsgewijs 17 400 138 i 
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BIJLAGE 4: BEHEERTABEL  

 
Bestand ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 ‘31 ‘32 ‘33 ‘34 ‘35 ‘36 ‘37 ‘38 ‘39 ‘40 

1a 

Mb(1) 
F + Mb(2) 
+ H(1) Mb(1) Mb(2) Mb(1) Mb(2) Mb(1) 

X + 
Mb(2) + 
H(2) 

(A(Haz,
Sh,wLb,
Hulst)) 
+ 
Mb(1) Mb(2) Mb(1) Mb(2) Mb(1) 

F + Mb(2) 
+ H(1) Mb(1) Mb(2) Mb(1) Mb(2) Mb(1) 

X + H(2) + 
Mb(2) Mb(1) Mb(2) Mb(1) Mb(2) 

2a 

Mb(1) F + Mb(2) Mb(1) Mb(2) Mb(1) Mb(2) Mb(1) 
X + 
Mb(2) 

(A(Haz,
Sh,wLb,
Hulst)) 
+ 
Mb(1) Mb(2) Mb(1) Mb(2) Mb(1) F + Mb(2) 

Mb(1) + 
H(1) Mb(2) Mb(1) Mb(2) Mb(1) X + Mb(2) 

H(2) + 
Mb(1) Mb(2) Mb(1) Mb(2) 

3a 

Ex + 
Mb(1) F + Mb(2) Mb(1) Mb(2) Mb(1) Mb(2) Mb(1) 

X + 
Mb(2) 

(A(Haz,
Sh,wLb,
Hulst)) 
+ 
Mb(1) Mb(2) 

H(aE) + 
Mb(1) Mb(2) Mb(1) F + Mb(2) 

Mb(1) + 
H(1) Mb(2) Mb(1) Mb(2) Mb(1) X + Mb(2) 

H(aE) + 
H(2) + 
Mb(1) Mb(2) Mb(1) Mb(2) 

4a 

Ex + 
Mb(1) F + Mb(2) Mb(1) Mb(2) Mb(1) Mb(2) Mb(1) 

X + 
Mb(2) 

(A(Haz,
Sh,wLb,
Hulst)) 
+ 
Mb(1) Mb(2) 

H(aE) + 
Mb(1) Mb(2) Mb(1) F + Mb(2) 

Mb(1) + 
H(1) Mb(2) Mb(1) Mb(2) Mb(1) X + Mb(2) 

H(aE) + 
H(2) + 
Mb(1) Mb(2) Mb(1) Mb(2) 

5a 
Ex + 
Mb(1) 

F + n + 
Mb(2) Mb(1) + n Mb(2) Mb(1) Mb(2) 

(Ex) + 
Mb(1) 

X + 
Mb(2) + 
(n) 

Mb(1) 
+ (n) Mb(2) 

H(aE) + 
Mb(1) Mb(2) 

(Ex) + 
Mb(1) 

F + (n) + 
Mb(2) 

Mb(1) + 
(n) Mb(2) Mb(1) Mb(2) 

(Ex) + 
Mb(1) 

X + Mb(2) 
+ (n) 

H(aE) + 
(n) + 
Mb(1) Mb(2) Mb(1) Mb(2) 

5b 
Mb(1) F + Mb(2) Mb(1) Mb(2) Mb(1) Mb(2) Mb(1) 

X + 
Mb(2) Mb(1) Mb(2) Mb(1) Mb(2) Mb(1) F + Mb(2) Mb(1) Mb(2) Mb(1) Mb(2) Mb(1) X + Mb(2) Mb(1) Mb(2) Mb(1) Mb(2) 

6a 

Mb(1) F + Mb(2) Mb(1) Mb(2) Mb(1) Mb(2) Mb(1) 
X + 
Mb(2) 

(A(Haz,
Sh,wLb,
Hulst)) 
+ 
Mb(1) Mb(2) Mb(1) Mb(2) Mb(1) F + Mb(2) 

Mb(1) + 
H(1) Mb(2) Mb(1) Mb(2) Mb(1) X + Mb(2) 

H(2) + 
Mb(1) Mb(2) Mb(1) Mb(2) 

6b 2Mp F + 2Mp 2Mp 2Mp 2Mp 2Mp 2Mp X + 2Mp 2Mp 2Mp 2Mp 2Mp 2Mp F + 2Mp 2Mp 2Mp 2Mp 2Mp 2Mp X + 2Mp 2Mp 2Mp 2Mp 2Mp 

6c 2Mp F + 2Mp 2Mp 2Mp 2Mp 2Mp 2Mp X + 2Mp 2Mp 2Mp 2Mp 2Mp 2Mp F + 2Mp 2Mp 2Mp 2Mp 2Mp 2Mp X + 2Mp 2Mp 2Mp 2Mp 2Mp 

7a 

   Ex F + n  

(A(Haz,
Mdrn,s
K, 
Hroos,
rKo,Kar
d,sH))   Ex F + n   H(1)  Ex F + n   H(2)  Ex F + n  



 
 Natuurbeheerplan Domein d’Aertrycke en omgeving  

 

 

284 

 

Bestand ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 ‘31 ‘32 ‘33 ‘34 ‘35 ‘36 ‘37 ‘38 ‘39 ‘40 

7b    Ex F + n     Ex F + n     Ex F + n     Ex F + n  

7c    Ex F + n     Ex F + n     Ex F + n     Ex F + n  

7x  
(optie 1)  

U U U 

Mg + 
A(Haz,
Mdrn,s
K, 
Hroos,r
Ko,Kard
) + P Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg + H(1) Mg Mg Mg Mg Mg + H(2) Mg Mg Mg Mg 

Mg + 
H(1) 

7x 
(optie 2) 

A(zE,zEl
s,bK, 
rBe,gEd
)          (V)          (V)    

8a    Ex F + n     Ex F + n     Ex F + n     Ex F + n  

9a 
   Ex 

F + n + 
H 

(A(Haz,zEl
s))    Ex F + n     Ex F + n + H     Ex F + n  

10a 

   Ex F + n  

(A(Haz,
Mdrn,s
K, 
Hroos,
rKo,Kar
d,sH))   Ex F + n   H(1)  Ex F + n   H(2)  Ex F + n  

10x 3Mg + 
Mz(1) 

3Mg + 
Mz(2) 

3Mg + 
Mz(1) 

3Mg + 
Mz(2) 

3Mg + 
Mz(1) 

2Mg + 
Mz(2) 

2Mg + 
Mz(1) 

2Mg + 
Mz(2) 

2Mg + 
Mz(1) 

2Mg + 
Mz(2) 

2Mg + 
Mz(1) 

2Mg + 
Mz(2) 

2Mg + 
Mz(1) 

2Mg + 
Mz(2) 

2Mg + 
Mz(1) 

2Mg + 
Mz(2) 

2Mg + 
Mz(1) 

2Mg + 
Mz(2) 

2Mg + 
Mz(1) 

2Mg + 
Mz(2) 

2Mg + 
Mz(1) 

2Mg + 
Mz(2) 

2Mg + 
Mz(1) 

2Mg + 
Mz(2) 

11a    Ex F + n     Ex F + n     Ex F + n     Ex F + n  

12a 
   Ex 

G + F + 
n + H 

(A(Haz,zEl
s))    Ex F + n     Ex 

(G) + F + 
n + H     Ex F + n  

13a 

   Ex F + n  

(A(Haz,
Mdrn,s
K, 
Hroos,
rKo,Kar
d,sH))   Ex F + n   H(1)  Ex F + n   H(2)  Ex F + n  

14a F + Ex + 
(Mrf) 

n + 
A(hulst)    (Ex) 

F + (n) 
+ (Mrf)     (Ex) 

F + (n) 
+ (Mrf)     (Ex) 

F + (n) + 
(Mrf)      

15a 

F + Ex + 
(Mrf) + 
H(gEd) 

n + 
(A(hulst,h
B)) + 
(A(Mdrn,
hulst,Sh,b
J,sEls,S,R
od))    (Ex) 

F + (n) 
+ (Mrf) 
+ 
(Ei(aE)) 
+ 
(A(zE,s
E))     (Ex) 

F + (n) 
+ (Mrf) 
+ 
(A(hulst
,hB)) + 
H(gEd) 
+     (Ex) 

F + (n) + 
(Mrf) + 
(Ei(aE)) + 
(A(zE,sE))      
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Bestand ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 ‘31 ‘32 ‘33 ‘34 ‘35 ‘36 ‘37 ‘38 ‘39 ‘40 

(Ei(aE)) 
+ 
(A(zE,s
E)) + H 

15b F + Ex + 
Mg +  
(Mrf) + 
H(gEd) Mg + n Mg Mg Mg Mg + (Ex) 

F + Mg  
+ (n) + 
(Mrf) Mg Mg Mg Mg 

Mg + 
(Ex) 

F + Mg 
+ (n) + 
(Mrf) + 
H(gEd) Mg Mg Mg Mg Mg + (Ex) 

F + Mg  + 
(n) + 
(Mrf) Mg Mg Mg Mg Mg 

15w 

 G  Mo  Mo   Mo   

(G) + 
Mo + 
Kp(1)   Mo   

Mo + 
Kp(2)    

(G) + 
Mo + 
Kp(1)   

15x 21Mga 
/ 2Mg 

21Mga / 
2Mg 

21Mga / 
2Mg 

21Mga 
/ 2Mg 

21Mga 
/ 2Mg 

21Mga / 
2Mg 

21Mga 
/ 2Mg 

21Mga 
/ 2Mg 

21Mga 
/ 2Mg 

21Mga / 
2Mg 

21Mga 
/ 2Mg 

21Mga 
/ 2Mg 

21Mga 
/ 2Mg 

21Mga / 
2Mg 

21Mga / 
2Mg 

21Mga 
/ 2Mg 

21Mga / 
2Mg 

21Mga / 
2Mg 

21Mga / 
2Mg 

21Mga / 
2Mg 

21Mga 
/ 2Mg 

21Mga 
/ 2Mg 

21Mga 
/ 2Mg 

21Mga 
/ 2Mg 

16t 21Mga 
+ 2S 

21Mga + 
2S 

21Mga + 
2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga + 
2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga + 
2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga + 
2S 

21Mga + 
2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga + 
2S 

21Mga + 
2S 

21Mga + 
2S 

21Mga + 
2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga 
+ 2S 

16x 21Mga 
/ 2Mg 

21Mga / 
2Mg 

21Mga / 
2Mg 

21Mga 
/ 2Mg 

21Mga 
/ 2Mg 

21Mga / 
2Mg 

21Mga 
/ 2Mg 

21Mga 
/ 2Mg 

21Mga 
/ 2Mg 

21Mga / 
2Mg 

21Mga 
/ 2Mg 

21Mga 
/ 2Mg 

21Mga 
/ 2Mg 

21Mga / 
2Mg 

21Mga / 
2Mg 

21Mga 
/ 2Mg 

21Mga / 
2Mg 

21Mga / 
2Mg 

21Mga / 
2Mg 

21Mga / 
2Mg 

21Mga 
/ 2Mg 

21Mga 
/ 2Mg 

21Mga 
/ 2Mg 

21Mga 
/ 2Mg 

17a 

F + Ex + 
H(gEd) 

n + 
(A(Mdrn,
hulst,Sh,b
J,sEls,S,R
od))    (Ex) F + (n)     (Ex) 

F + (n) 
+  
H(gEd) 
+ H     (Ex) F + (n)       

17b 

F + Ex  

n + (Mrf) 
+ 
(A(Mdrn,
hulst,Sh,b
J,sEls,S,R
od))    (Ex) 

F + (n) 
+ (Mrf)     (Ex) 

F + (n) 
+ H + 
(Mrf)     (Ex) 

F + (n) + 
(Mrf)      

17c 

F + Ex + 
(Mrf) 

n + 
(A(hulst,
wLb))    (Ex) 

F + (n) 
+ (Mrf)      (Ex) 

F + (n) 
+ (Mrf) 
+ 
(A(hulst
,wLb))      (Ex) 

F + (n) + 
(Mrf)       

17w  (G)          (G)          (G)   

17x 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 

18a 

F + Ex + 
(Mrf) 

n + 
(A(hulst,
wLb))    (Ex) 

F + (n) 
+ (Mrf)      (Ex) 

F + (n) 
+ (Mrf) 
+ 
(A(hulst
,wLb))      (Ex) 

F + (n) + 
(Mrf)       
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Bestand ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 ‘31 ‘32 ‘33 ‘34 ‘35 ‘36 ‘37 ‘38 ‘39 ‘40 

18b 

Mt + F + 
(Ei(aE)) 
+ 
(A(sE)) Mt Mt Mt Mt Mt 

Mt + F 
+ 
(Ei(aE)) 
+ 
(A(zE,s
E)) Mt Mt Mt Mt Mt 

Mt + F 
+ 
(Ei(aE)) 
+ 
(A(sE)) Mt Mt Mt Mt Mt 

Mt + F + 
(Ei(aE)) + 
(A(zE,sE)) Mt Mt Mt Mt Mt 

18t 21Mga 
+ 2S 

21Mga + 
2S 

21Mga + 
2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga + 
2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga + 
2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga + 
2S 

21Mga + 
2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga + 
2S 

21Mga + 
2S 

21Mga + 
2S 

21Mga + 
2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga 
+ 2S 

18w  (G)          (G)          (G)   

18x 3Mg + 
Mz(1) + 
H(1) 

3Mg + 
Mz(2) 

3Mg + 
Mz(1) 

3Mg + 
Mz(2) 

3Mg + 
Mz(1) 

2Mg + 
Mz(2) + 
H(2) 

2Mg + 
Mz(1) 

2Mg + 
Mz(2) 

2Mg + 
Mz(1) 

2Mg + 
Mz(2) 

2Mg + 
Mz(1) + 
H(1) 

2Mg + 
Mz(2) 

2Mg + 
Mz(1) 

2Mg + 
Mz(2) 

2Mg + 
Mz(1) 

2Mg + 
Mz(2) + 
H(2) 

2Mg + 
Mz(1) 

2Mg + 
Mz(2) 

2Mg + 
Mz(1) 

2Mg + 
Mz(2) 

2Mg + 
Mz(1) + 
H(1) 

2Mg + 
Mz(2) 

2Mg + 
Mz(1) 

2Mg + 
Mz(2) 

19a F + Ex n    (Ex) F + (n) (n)    (Ex) F + (n) (n)    (Ex) F + (n) (n)     

19b 
2Mg 2Mg + K 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 

2Mg + K 
+ (G) 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg + K 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 

2Mg + K + 
(G) 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 

19x  
(optie 1) 

U U U 

Mg + 
A(Haz,
Mdrn,s
K, 
Hroos,r
Ko,Kard
) + P Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg + H(1) Mg Mg Mg Mg Mg + H(2) Mg Mg Mg Mg 

Mg + 
H(1) 

19x 
(optie 2) 

A(zE,zEl
s,bK,rBe
,gEd)          (V)          (V)    

19y 

3Mg 

3Mg + 
A(boomg
aard) 

3Mg + 
21Mga + 
2S 

2Mg + 
21Mga 
+ 
A(Haz,
Mdrn,s
K, 
Hroos,r
Ko,Kard
) + 2s 

3Mg + 
21Mga 
+ 2S 

3Mg + 
21Mga + 
2S 

3Mg + 
21Mga 
+ 2S 

3Mg + 
21Mga 
+ 2S 

3Mg + 
21Mga 
+ 2S 

3Mg + 
21Mga + 
2S 

3Mg + 
21Mga 
+ 2S 

3Mg + 
21Mga 
+ 2S 

3Mg + 
21Mga 
+ 2S 

2Mg + 21 
Mga + 
H(1) + 2S 

3Mg + 
21Mga + 
2S 

3Mg + 
21Mga 
+ 2S 

3Mg + 
21Mga + 
2S 

3Mg + 
21Mga + 
2S 

2Mg + 
21Mga + 
H(2) + 2S 

3Mg + 
21Mga + 
2S 

3Mg + 
21Mga 
+ 2S 

3Mg + 
21Mga 
+ 2S 

3Mg + 
21Mga 
+ 2S 

2Mg + 
21Mga 
+ H(1) + 
2S 

20t 

3Mg 

3Mg + 
A(boomg
aard) 3Mg + 2S 

2Mg + 
2s 

2Mg + 
2S 2Mg + 2S 

2Mg + 
2S 

2Mg + 
2S 

2Mg + 
2S 2Mg + 2S 

2Mg + 
2S 

2Mg + 
2S 

2Mg + 
2S 2Mg + 2S 2Mg + 2S 

2Mg + 
2S 2Mg + 2S 2Mg + 2S 2Mg + 2S 2Mg + 2S 

2Mg + 
2S 

2Mg + 
2S 

2Mg + 
2S 

2Mg + 
2S 

20x 

3Mg 

3Mg + 
A(boomg
aard) 3Mg + 2S 

2Mg + 
2s 

2Mg + 
2S 2Mg + 2S 

2Mg + 
2S 

2Mg + 
2S 

2Mg + 
2S 2Mg + 2S 

2Mg + 
2S 

2Mg + 
2S 

2Mg + 
2S 2Mg + 2S 2Mg + 2S 

2Mg + 
2S 2Mg + 2S 2Mg + 2S 2Mg + 2S 2Mg + 2S 

2Mg + 
2S 

2Mg + 
2S 

2Mg + 
2S 

2Mg + 
2S 

21t 21Mga 
+ 2S 

21Mga + 
2S 

21Mga + 
2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga + 
2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga + 
2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga + 
2S 

21Mga + 
2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga + 
2S 

21Mga + 
2S 

21Mga + 
2S 

21Mga + 
2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga 
+ 2S 

21Mga 
+ 2S 
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22a 
F + Ex + 
(7)Mg (7)Mg + n (7)Mg (7)Mg (7)Mg (7)Mg 

(7)Mg 
+ F + 
(Ex) 

(7)Mg + 
n (7)Mg (7)Mg (7)Mg (7)Mg 

F + Ex + 
(7)Mg (7)Mg + n (7)Mg (7)Mg (7)Mg (7)Mg 

(7)Mg + F 
+ (Ex) (7)Mg + n (7)Mg (7)Mg (7)Mg (7)Mg 

22t                         

22w  G          (G)          (G)   

22x 21Mga 
+ S 

21Mga + 
S + A(B) 

21Mga + 
S 

21Mga 
+ S 

21Mga 
+ S 

21Mga + 
S 

21Mga 
+ S 

21Mga 
+ S 

21Mga 
+ S 

21Mga + 
S 

21Mga 
+ S 

21Mga 
+ S 

21Mga 
+ S 

21Mga + 
S 

21Mga + 
S 

21Mga 
+ S 

21Mga + 
S 

21Mga + 
S 

21Mga + 
S 

21Mga + 
S 

21Mga 
+ S 

21Mga 
+ S 

21Mga 
+ S 

21Mga 
+ S 

22y 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 

23a                         

24a F + 
(Mrf)      

F + 
(Mrf)      

F + 
(Mrf)      F + (Mrf)      

24x 
2Mg + B 

2Mg + B + 
A(B,Tu) 2Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B 

25x 21Mga 
+ 2Mg 

21Mga + 
2Mg 

21Mga + 
2Mg 

21Mga 
+ 2Mg 

21Mga 
+ 2Mg 

21Mga + 
2Mg 

21Mga 
+ 2Mg 

21Mga 
+ 2Mg 

21Mga 
+ 2Mg 

21Mga + 
2Mg 

21Mga 
+ 2Mg 

21Mga 
+ 2Mg 

21Mga 
+ 2Mg 

21Mga + 
2Mg 

21Mga + 
2Mg 

21Mga 
+ 2Mg 

21Mga + 
2Mg 

21Mga + 
2Mg 

21Mga + 
2Mg 

21Mga + 
2Mg 

21Mga 
+ 2Mg 

21Mga 
+ 2Mg 

21Mga 
+ 2Mg 

21Mga 
+ 2Mg 

26t                         

27x 

21Mga 

21Mga + 
R(zE) + 
A(wE,Ho) 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 

28a 

F + Rk 

A(hulst) + 
A(hulst,H
az,wLb) 

(A(Haz,M
drn,sK, 
Hroos,rKo
,Kard,sH))    F      F + H(1)      F + H(2)      

28b 

F 

(A(Mdrn,
hulst,Sh,b
J,sEls,S,R
od))     F      F + H(1)      F + H(2)      

28w  G          (G)          (G)   

28x 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 21Mga 

28y 21Mga 
+ 2Mg 

21Mga + 
2Mg 

21Mga + 
2Mg 

21Mga 
+ 2Mg 

21Mga 
+ 2Mg 

21Mga + 
2Mg 

21Mga 
+ 2Mg 

21Mga 
+ 2Mg 

21Mga 
+ 2Mg 

21Mga + 
2Mg 

21Mga 
+ 2Mg 

21Mga 
+ 2Mg 

21Mga 
+ 2Mg 

21Mga + 
2Mg 

21Mga + 
2Mg 

21Mga 
+ 2Mg 

21Mga + 
2Mg 

21Mga + 
2Mg 

21Mga + 
2Mg 

21Mga + 
2Mg 

21Mga 
+ 2Mg 

21Mga 
+ 2Mg 

21Mga 
+ 2Mg 

21Mga 
+ 2Mg 

28z 2Mg + B 2Mg + B 2Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B 

29a 
F + Ex + 
H(gEd) n    (Ex) F + (n)     (Ex) 

F + (n) 
+  
H(gEd)      (Ex) F + (n)       

108 C + S + 
R C C + S C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

110 C + S + 
R C C + S C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

117  F       X      F      X     



 
 Natuurbeheerplan Domein d’Aertrycke en omgeving  

 

 

288 

 

Bestand ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 ‘31 ‘32 ‘33 ‘34 ‘35 ‘36 ‘37 ‘38 ‘39 ‘40 

120 

  

E(Ep) + 
A(hB,tK,
gEd) + 
A(Mdrn,
sK,Haz)              H        

122 S + R  C + S   C   C   C   C   C   C   C 

123 

Br Br Br 

Br + 
(A(Haz,
Mdrn,s
K,Hroos
,rKo,Ka
rd)) Br Br Br Br Br Br Br Br Br Br Br 

Br + 
H(1) Br Br Br Br 

Br + 
H(2) Br Br Br 

124 Mg + B 
+ A Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B 

126a 2Mg + 
B 2Mg + B 2Mg + B 

2Mg + 
B 

2Mg + 
B Mg + B 

Mg + 
B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B Mg + B 

126b 

  Ex  X + n n 

A(Hulst,
Haz,Sh,
wLb)     (Ex) X + (n) (n)   H(1)   (Ex) X + (n) (n) H(2)   

127 

 Mg + (V)   Mg    Mg   
Mg + 
(V) + H   Mg   Mg   

Mg + X + 
H   Mg  

128 3Mg 3Mg 3Mg 3Mg 3Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 

129 

Mga Mga 
Ex + 
Mga 

X + 
E(cD) 
+ 
A(wLi/
gEd/g
D) + n 
+ Mga 

n + 
Mga Mga Mga Mga Mga Mga 

(Ex) + 
Mga 

X + (n) 
+ Mga 

(n) + 
Mga Z 

Mga + 
(V) Mga Mga Mga Mga 

(Ex) + 
Mga 

X + (n) + 
Mga 

(n) + 
Mga Mga Mga 

Mga + 
(V) 

130   Ex X + n n      (Ex) X + (n) (n)      (Ex) X + (n) (n)    

131a 

S + R  

E(deel 1) 
+ 
A(wLi,zE
) + C + S   C   C   C   C   C 

(E(deel 
2)) + 
(A(wLi,z
E))  C   C 

131b S + R  C + S + K   C   C + K   C   C + K   C   C + K   C 

132 S  C + S   C   C   C   C    C   C   C 

133 B + 
A(Haz,

B + P + K 
+ (S) B + (S) B + (S) B + (S) B + (S) B + (S) B + (S) B + (S) 

B + (S) + 
K B + (S) B + (S) B + (S) B + (S) B + (S) B + (S) B + (S) 

B + (S) + 
K B + (S) B + (S) B + (S) B + (S) B + (S) B + (S) 
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Mdrn,s
K,Hroo
s,rKo,K
ard) 

134 

Br Br Br + Ex Br Br 

Br + 
(A(Sh,Ha
z,wLb,M
drn)) Br Br Br Br Br Br Br Br Br 

Br + 
H(aE) 
+ H(1) Br Br Br Br 

Br + 
H(2) Br Br Br 

135 

  Ex n n      

(Ex) + 
(A(Sh,
Haz,w
Lb,Md
rn)) (n) (n)   H(aE)   (Ex)  (n) 

H(1) + 
(n)    

136 

Br Br Br + Ex 
Br + X 
+ n Br + n Br Br Br Br Br 

Br + 
(Ex) 

Br + x 
+ (n) 

Br + 
(n) Br Br 

Br + 
H(aE) 
+ H(1) Br Br Br + (Ex) 

Br + x + 
(n) 

Br + 
H(2) + 
(n) Br Br Br 

137 

  Ex 
X + 
H(aE)       (Ex) X  

H(1) + 
H(aE)     (Ex) X  + H(2)    H(aE) 

138 

  Ex X       (Ex) E 

NV(rB
e) / 
(A(B,z
E))      (Ex) X     

139 

  Ex X         X  
H(aE) + 
H(1)      X + H(2)    H(aE) 

140 

   

E (Ep) 
+ 
A(gD) 
+ 
A(Huls
t,Haz,z
E,Sh,w
Lb)          

(V) + 
H(1)      X + H(2)    (V) 

141   Ex X       (Ex) X        (Ex) X     
142    X        X  H(1)      X + H(2)     
143 

   

E(cD) 
+ 
A(zEl, 
rBe) (V)         

(V) + 
H(1)      X + H(2)    (V) 
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144 

   

E(Pop) 
+ 
A(Wi, 
zEl)                     

147 

  Ex 

E (Ep) 
+ 
A(zE,w
Li,rBe) P    (V)     (V)     X    X  

148    X        X        X     

149    X        X        X     

200 Br Br Br Br Br Br Br Br Br Br Br Br Br Br Br Br Br Br Br Br Br Br Br Br 
201a      X        X        X   
201b     Ex X + n n      (Ex) X + (n) (n)      (Ex) X + (n) (n)  
201c 

   
Mo + 
Ex n Mo + n   Mo   

(G) + 
Mo + 
Kp(1) 
+ (Ex) (n) (n) Mo   

Mo + 
Kp(2)  (Ex) (n) 

(G) + 
Mo + 
Kp(1) 
+ (n)   

201d 
Mr(1) Mr(2) Mr(3) Mr(1) 

Mr(2) + 
Ex Mr(3) + n 

Mr(1) 
+ n Mr(2) Mr(3) Mr(1) Mr(2) Mr(3) 

Mr(1) + 
(Ex) 

Mr(2) + 
(n) 

Mr(3) + 
(n) Mr(1) Mr(2) Mr(3) Mr(1) Mr(2) 

Mr(3) + 
(Ex) 

Mr(1) + 
(n) 

Mr(2) + 
(n) Mr(3) 

202 
Br + Ex Br Br Br Br Br Br Br Br Br 

Br + 
H(aE) Br Br Br Br Br Br Br Br Br 

Br + 
H(aE) Br Br Br 

203 
Br + Ex Br Br Br Br Br Br Br Br Br 

Br + 
H(aE) Br Br Br Br Br Br Br Br Br 

Br + 
H(aE) Br Br Br 

50 

   Ex X + n n 

A(Haz,
Mdrn,
Hroos,
sK,Kar
d,rKo)     (Ex) X + (n) (n)   H(1)   (Ex) X + (n) 

H(2) + 
(n)   

205                         

206 

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

B + 
E(Pop) 
+ 
A(zE,Es
) B B B B B B B B B B B 

51a 

   Ex X 

A(Haz,Md
rn,Hroos,
sK,Kard,r
Ko)       X    

H(aE) + 
H(1)   (Ex) X H(2)   

51b 
   Ex X  

A(Haz,
Mdrn,      X    

H(aE) + 
H(1)    X H(2)   
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Hroos,
sK,Kar
d,rKo) 

52 

   Ex X 

A(Haz,Md
rn,Hroos,
sK,Kard,r
Ko)       X    

H(aE) + 
H(1)    X H(2)   

53b 

   Ex X + n n 

A(Mdr
n,Haz,S
h,wLb)     (Ex) X + (n) (n)   H(1)   (Ex) X + (n) 

H(2) + 
(n)   

53a 

    X 

A(Mdrn,H
az,Sh,wLb
)       X    H(1)    X H(2)   

300 E(Pop) 
+ 
A(Pop) 
+ Ex + 
H n       (Ex) (n) 

H + 
H(aE)      (Ex) (n)   

E(Pop) 
+ 
A(Pop) 
+ H    

301 E(Pop) 
+ Br Br Br Br Br + Ex Br + n Br Br Br Br Br Br 

Br + 
(Ex) Br + (n) Br Br Br Br Br Br 

Br + 
(Ex) 

Br + 
(n) Br Br 

302 

2Mg 2Mg 2Mg + Ex 

2Mg + 
X + 
H(1) + 
n 

2Mg + 
n 

2Mg + 
(A(Haz,M
drn,sK,Hr
oos,rKo,K
ard)) 2Mg 2Mg 

2Mg + 
H(2) 2Mg 

2Mg + 
(Ex) 

2Mg + 
X + (n) 

2Mg + 
(n) 

2Mg + 
H(aE) + 
H(1) 2Mg 2Mg 2Mg 2Mg 

2Mg + 
H(2) + 
(Ex) 

2Mg + X + 
(n) 

2Mg + 
(n) 2Mg 2Mg 

2Mg + 
H(aE) + 
H(1) 

 
Legende:  
 
A: aanplant 
B: (na)begrazing 
Br: brandhoutkapping 
C: controle 
E: eindkap 
Eg: groepenkap 
Ei: individuele eindkap 
Ex: exotenbestrijding 
F: facultatieve dunning 
G: ruimen poel / vijver / beek 
H: hakhoutbeheer 
K: knotten 
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Kp: kapbeheer houtige opslag 
Mb: maaibeheer bermen 
Mg: maaibeheer grasland 
Mga: maaibeheer gazon 
Mo: maaien oeverzone 
Mp: maaibeheer paden 
Mr: maaibeheer ruigte  
Mrf: maaien bramen 
Mz: maaibeheer zoom 
n: nazorg 
P: graven poel 
R: rooien 
S: snoeien 
U: uitmijnen 
V: verplegingswerken 
X: reguliere (hoog)dunning 
 
aE: Amerikaanse eik 
B: beuk 
bJ: boerenjasmijn 
bK: zoete kers 
cD: Corsicaanse den 
Ep: fijnspar 
Es: es 
gD: grove den 
gEd: gewone esdoorn 
Haz: hazelaar 
hB: haagbeuk 
Ho: honingboom 
Hroos: hondsroos 
Hulst: hulst 
Kard: wilde kardinaalsmuts 
Mdrn: meidoorn 
Pop: populier 
rBe: ruwe berk 
rKo: rode kornoelje 
Rod: rododendron 
S: sering 
sE: scharlaken eik 
sEls: schijnels 
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Sh: spork 
sK: sleedoorn 
tK: tamme kastanje 
Tu: tupeloboom 
wLb: wilde lijsterbes 
wLi: winterlinde 
zE: zomereik 
zEls: zwarte els 
 
Getallen tussen haakjes geven aan dat de betreffende beheermaatregel in fasen wordt uitgevoerd. 
Beheermaatregelen tussen haakjes geven aan dat deze optioneel zijn.
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BIJLAGE 5: TOEGANKELIJKHEIDSREGELINGEN 

 

 

 

 

Agentschap voor Natuur en Bos 

 

Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de 
toegankelijkheidsregeling voor het provinciedomein d’Aertrycke, gelegen op 

het grondgebied van Torhout 
 

 

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, 

 

Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 7 december 

2007, artikel 12, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008 en artikel 14, gewijzigd bij de 

decreten van 12 december 2008 en 30 april 2009; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de 

toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse 

Regering van 3 juli 2009; 

Gelet op het ministerieel besluit van 13 november 2006 tot regeling van specifieke en 

aanvullende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het intern 

verzelfstandigd Agentschap voor Natuur en Bos, art 9, 14°, toegevoegd bij ministerieel besluit 

van 30 november 2009; 

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het colleges van burgemeester en 

schepenen van de stad Torhout , gegeven op  2017; 

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van de gemeentelijke jeugdraad van de stad 

Torhout, gegeven op  2017; 

 

Artikel 1. – Toepassingsgebied  

1.1. Deze regeling heeft betrekking op het provinciedomein d’Aertrycke op het grondgebied 

van Torhout.  

 

1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de kaart die is 

toegevoegd als bijlage.  

 

1.3. Zij is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het kader van het 

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

van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de 

bossen en de natuurreservaten.  

 

Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen  

2.1. De toegankelijkheid wordt geregeld door de kaart met bijbehorende legende, en de 

bijhorende borden in het gebied en aan de ingangen ervan.  

 

2.2. Op de kaart worden volgende wegen onderscheiden: 

 Wegen toegankelijk voor wandelaars 

 Wegen toegankelijk voor wandelaars en fietsers 

 Wegen toegankelijk voor mountainbike 

 

2.3. Het gebied is, heel het jaar toegankelijk voor het publiek op de wegen zoals in deze 

regeling bepaald. De provincie West-Vlaanderen, hierna Provincie te noemen of het 

Agentschap voor Natuur en bos, hierna Agentschap te noemen, kunnen steeds het gehele 

domein of gedeelten voor alle of bepaalde categorieën bezoekers ontoegankelijk stellen. 

 

2.4. Het gebied is, behoudens op de wegen of bij begeleide bezoeken, enkel toegankelijk van 

zonsopgang tot zonsondergang. 

 

Art. 3. – Weggebruikers 

3.1. De wegen die op de kaart als wandelweg zijn aangeduid, zijn uitsluitend toegankelijk voor 

voetgangers en voor honden aan de leiband tenzij anders aangegeven. 

 

3.2. De overige wegen die op de kaart als toegankelijk zijn aangeduid, zijn enkel toegankelijk 

voor de desbetreffende categorieën weggebruikers, en voor voetgangers tenzij anders 

aangegeven. De weggebruikers houden rekening met elkaar. 

 

3.3. Bevoegden die werken uitvoeren in kader van het bos-en natuurbeheer, hebben steeds 

gemotoriseerde toegang tot hun perceel 

 

3.4. Bewoners, personeel en leveranciers hebben steeds gemotoriseerde toegang tot hun 

gebouw 

 

Art. 4. – Watergebruikers 

 

4.1. Hengelen is verboden in het volledige provinciedomein. 

 

Art. 5. – Zones 

 

De toegankelijkheid van de speelzones, begrazingszones en parkeerplaatsen buiten de wegen 

wordt geregeld als volgt: 

 

1° de speelzones zijn enkel toegankelijk voor spel door jongeren onder de achttien jaar en hun 

begeleiders of door het jeugdwerk zoals omschreven in artikel 2, 8°, van het decreet van 20 

januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid; 

 

2° de begrazingszones zijn niet toegankelijk; 
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3° de parkeerplaats is bestemd voor het tijdelijk parkeren van motorvoertuigen en fietsen, 

gedurende het bezoek aan het gebied. Overnachting in mobilhomes of andere voertuigen is 

niet toegestaan. 

 

Art. 6. – Beschermingsvoorschriften 

6.1.  Het is verboden schade toe te brengen of verstoring teweeg te brengen aan fauna, 

flora, vegetaties, bomen, infrastructuur, nutsvoorzieningen en andere boselementen. 

Het is evenmin toegelaten activiteiten te verrichten die de rust en de stilte verstoren of 

andere gebiedsgebruikers hinderen of storen. 

6.2.  Indien georganiseerde activiteiten worden toegelaten, dienen de organisatoren – aan 
wie de toestemming werd verleend – ervoor te zorgen dat geen blijvende sporen 
achterblijven in het gebied. Het gebruik van wegmarkeringen of wegaanduidingen in 
het kader van gemachtigde activiteiten door de beheerder, is onderhevig aan 
volgende voorwaarden: 

 Wegmarkeringen bestaan uit verwijderbare materialen, gebruik van materialen 
zoals bijvoorbeeld verf en spuitbussen is niet toegestaan  

 Op de wegmarkeringen moeten volgende gegevens zijn aangebracht:  
o datum activiteit, 
o naam organisatie  
o naam en contactgegevens van verantwoordelijke  

 Het aanbrengen van de wegmarkeringen mag geen schade aan de infrastructuur 
of de vegetatie veroorzaken, het gebruik van scherpe materialen zoals nagels en 
nietjes is niet toegestaan.  

 De wegmarkeringen moeten binnen de 24-uur na de activiteit verwijderd worden.  

6.3. De honden mogen de wegen niet verlaten en moeten aan de leiband worden 
gehouden. De uitwerpselen van een hond moeten onmiddellijk worden verwijderd en 
gedeponeerd worden in de afvalbakken. 

 

6.4. Het is verboden in het domein op gelijk welke wijze te kamperen. Vuur maken of BBQ 
zijn niet toegelaten. 

 

6.5. Er mag binnen het domein niet worden geleurd, noch koopwaren worden uitgestald, 
noch verkocht, noch bij wijze van reclame worden aangeboden; reclame is er in 
principe verboden. 
 

 

Art. 7. – Aansprakelijkheid bij ongevallen  

7.1.  De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het Agentschap, 

zodat gebeurlijk beroep kan worden gedaan op de polis Burgelijke Aansprakelijkheid.  

7.2. De Provincie  noch het Agentschap kan verantwoordelijk worden gesteld voor 

gebeurlijke ongevallen die het gevolg zijn van overtredingen op de 

toegankelijkheidsregeling, een oneigenlijk gebruik of het negeren van aanwijzingen 

vanwege de beheerder of de toezichthouder. 
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7.3.  Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij krachtige wind, 

is op eigen risico, zodat de Provincie noch het Agentschap kan worden aangesproken 

voor de vergoeding van de schade. 

Art. 8. – Onderrichtingen 

Elke persoon die weigert de bepalingen van deze regeling en andere wetten op te volgen of 

te gehoorzamen aan de bevelen van politieambtenaren en bevoegde personen 

toezichthouders zoals bedoeld in artikel 10 van deze regeling, kan onverwijld uit het gebied 

worden gezet. Overtredingen  kunnen overeenkomstig de betreffende regelgeving 

geverbaliseerd en vervolgd worden. Elke beschadiging of ontvreemding geeft aanleiding tot 

betaling van een vergoeding, gelijk aan de ruimings-, herstellings- of vervangingskosten van 

het beschadigde of ontvreemde goed, of tot een andere schadeloosstelling. Elke 

beschadiging of overtreding moet onmiddellijk gemeld worden aan de beheerder of bevoegd 

persoon. 

Art. 9. – Afwijkingen 

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 35 dagen van tevoren, 

schriftelijk worden toegezonden aan de groendienst van de Provincie (domeinen@west-

vlaanderen.be). Bij risicovolle activiteiten moet ook toestemming worden gevraagd aan het 

Agentschap . 

Art. 10 – Handhaving 

10.1. De handhaving van deze regeling gebeurt volgens de regels bepaald in titel XVI van 

het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

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

van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

en zijn uitvoeringsbesluiten belast zijn met het toezicht op de naleving van de 

natuurbehoudswet, het bosdecreet en het natuurdecreet.  

10.3.  Zijn bevoegd tot het vaststellen van de overtredingen van het onderhavig reglement 

en tot het opstellen van de desbetreffende processen-verbaal: 

 de ambtenaren en agenten aangeduid in de wet op het politieambt; 

 de bijzondere veldwachters aangesteld door de Deputatie; 

 de ambtenaren, aangestelden en agenten van het Agentschap  
 

10.4. Iedere bezoeker is overeenkomstig de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk 

Wetboek verantwoordelijk voor de schade door hem veroorzaakt. Verenigingen 

kunnen als zodanig verantwoordelijk gesteld worden. De leraars, leiders of monitors 

van school-, jeugd- en andere groepen zijn verantwoordelijk voor de personen die 

onder hun leiding staan. 

Art. 11 – Bekendmaking 

11.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.  

11.2. De gemeente houdt deze regeling ter inzage van de bevolking. 
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11.3. De regeling wordt gepubliceerd in het bestuursmemoriaal en op een bord bekend 
gemaakt bij de parking van het provinciedomein d’Aertrycke.  

 

 

Brussel,  

 

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

 

 

 

 

 

Marleen EVENEPOEL 
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De Warande (bestand 302) 

 

 

 

Agentschap voor Natuur en Bos 

 

Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de 
toegankelijkheidsregeling voor het provinciedomein d’Aertrycke, gelegen op 

het grondgebied van Torhout 
 

 

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, 

 

Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 7 december 

2007, artikel 12, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008 en artikel 14, gewijzigd bij de 

decreten van 12 december 2008 en 30 april 2009; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de 

toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse 

Regering van 3 juli 2009; 

Gelet op het ministerieel besluit van 13 november 2006 tot regeling van specifieke en 

aanvullende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het intern 

verzelfstandigd Agentschap voor Natuur en Bos, art 9, 14°, toegevoegd bij ministerieel besluit 

van 30 november 2009; 

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het colleges van burgemeester en 

schepenen van de stad Torhout , gegeven op  2017; 

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van de gemeentelijke jeugdraad van de stad 

Torhout, gegeven op  2017; 

Artikel 1. – Toepassingsgebied  

1.1. Deze regeling heeft betrekking op het bosgedeelte van “De Warande”, op het grondgebied 

van Torhout.  

 

1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de kaart die is 

toegevoegd als bijlage.  

 

1.3. Zij is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het kader van het 

toezicht of het beheer van het gebied.  

 

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.  
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Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen  

2.1. De toegankelijkheid wordt geregeld door de kaart met bijbehorende legende, en de 

bijhorende borden in het gebied en aan de ingangen ervan.  

 

2.2. … .  

 

2.3. Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de beheerder of het 

Agentschap voor Natuur en Bos, hierna het Agentschap te noemen, om het geheel of 

gedeeltelijk, voor alle of bepaalde categorieën bezoekers ontoegankelijk te stellen, 

toegankelijk in de mate zoals in deze regeling bepaald. 

 

2.4. Van de paasvakanatie tot de herfstvakantie kan men elke woensdag, zaterdag, zondag 

en feestdag terecht op speelplein De Warande om te spelen. Het domein is dan telkens open 

van 13 tot 18 uur. Tijdens de krokusvakantie is het domein op weekdagen elk middag open 

van 13 tot 17 uur. Tijdens de paas- en zomervakantie is speelplein De Warande exclusief 

toegankelijk voor de speelpleinwerking. Concreet betekent dit dat het domein van maandag 

tot vrijdag van 9 tot 17 uur enkel toegankelijk is voor deelnemers van de speelpleinwerking, 

behalve op woensdagmiddag. 

 

Als vereniging of organisatie is het mogelijk om het domein en/of de infrastructuur voor een 

beperkte periode af te huren. 

 

Art. 3. – Weggebruikers 

3.1. De wegen die op de kaart als wandelweg zijn aangeduid, zijn uitsluitend toegankelijk voor 

voetgangers tenzij anders aangegeven. 

 

3.2. De overige wegen die op de kaart als toegankelijk zijn aangeduid, zijn enkel toegankelijk 

voor de desbetreffende categorieën weggebruikers, en voor voetgangers tenzij anders 

aangegeven. De weggebruikers houden rekening met elkaar. 

 

3.3. … 

3.4. …. 

 

Art. 4. – Watergebruikers 

 

4.1. ... 

 

Art. 5. – Zones 

De toegankelijkheid van de speelzones, vrij toegankelijke zones, begrazingszones en 

hondenzones buiten de wegen wordt geregeld als volgt: 

 

1° de speelzone is enkel toegankelijk voor spel door jongeren onder de achttien jaar en hun 

begeleiders of door het jeugdwerk zoals omschreven in artikel 2, 8°, van het decreet van 20 

januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid; 

 

Art. 6. – Beschermingsvoorschriften 

6.1. Het is verboden andere bezoekers of dieren te (ver)storen of schade toe te brengen aan 

de infrastructuur of de planten. Het is verboden de dieren te voederen. 
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6.2. De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten bij 

georganiseerde activiteiten onder meer wegmarkeringen die worden aangebracht, 

onmiddellijk op het einde van de betrokken activiteit worden verwijderd. 

 

Art. 7. – Aansprakelijkheid bij ongevallen 

7.1. De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het Agentschap, zodat 

gebeurlijk beroep kan worden gedaan op de polis B.A. 

 

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

betreding van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang zijn op eigen 

risico, zodat de beheerder niet kan worden aangesproken voor de vergoeding van de schade. 

 

Art. 8. – Onderrichtingen 

Personen die belast zijn met toezicht overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 21 oktober 

1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu kunnen bezoekers omwille van de 

veiligheid, of met het oog op het bewaren van de rust, of de bescherming van de wilde flora 

en fauna, onderrichtingen geven. Personen moeten zich gedragen volgens deze 

onderrichtingen en kunnen zonodig, desnoods met behulp van de openbare macht, uit het 

gebied gezet worden. 

 

Art. 9. – Afwijkingen 

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. Indien het een 

risicovolle activiteit betreft dan moet eveneens een machtiging worden aangevraagd aan het 

Agentschap. 

 

Art. 10. – Bekendmaking 

10.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 

 

10.2. De gemeente houdt deze regeling ter inzage van de bevolking. 

 

Brussel,  

 

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

 

 

 

 

Marleen EVENEPOEL 
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OC Cirkant (bestand 200) 

 

 

 

Agentschap voor Natuur en Bos 

 

Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de 
toegankelijkheidsregeling voor het provinciedomein d’Aertrycke, gelegen op 

het grondgebied van Torhout 
 

 

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, 

 

Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 7 december 

2007, artikel 12, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008 en artikel 14, gewijzigd bij de 

decreten van 12 december 2008 en 30 april 2009; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de 

toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse 

Regering van 3 juli 2009; 

Gelet op het ministerieel besluit van 13 november 2006 tot regeling van specifieke en 

aanvullende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het intern 

verzelfstandigd Agentschap voor Natuur en Bos, art 9, 14°, toegevoegd bij ministerieel besluit 

van 30 november 2009; 

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het colleges van burgemeester en 

schepenen van de stad Torhout , gegeven op  2017; 

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van de gemeentelijke jeugdraad van de stad 

Torhout, gegeven op  2017; 

Artikel 1. – Toepassingsgebied  

1.1. Deze regeling heeft betrekking op het park/tuingedeelte van OC Cirkant, op het 

grondgebied van Zedelgem.  

 

1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de kaart die is 

toegevoegd als bijlage.  

 

1.3. Zij is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het kader van het 

toezicht of het beheer van het gebied.  

 

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.  
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Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen  

2.1. De toegankelijkheid wordt geregeld door de kaart met bijbehorende legende, en de 

bijhorende borden in het gebied en aan de ingangen ervan.  

 

2.2. … .  

 

2.3. Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de beheerder of het 

Agentschap voor Natuur en Bos, hierna het Agentschap te noemen, om het geheel of 

gedeeltelijk, voor alle of bepaalde categorieën bezoekers ontoegankelijk te stellen, gans het 

jaar door toegankelijk in de mate zoals in deze regeling bepaald. Het gebied is enkel 

toegankelijk voor mensen van de voorziening OC Cirkant of na afspraak met de directie. 

 

2.4. … . 

 

Art. 3. – Weggebruikers 

3.1. De wegen die op de kaart als wandelweg zijn aangeduid, zijn uitsluitend toegankelijk voor 

voetgangers en voor honden aan de leiband tenzij anders aangegeven. 

 

3.2. … 

3.3. … 

3.4. …. 

 

Art. 4. – Watergebruikers 

 

4.1. ... 

 

Art. 5. – Zones 

De toegankelijkheid van de vrij toegankelijke zones en begrazingszones buiten de wegen 

wordt geregeld als volgt: 

 

1° de vrij toegankelijke zone is enkel toegankelijk voor voetgangers; 

 

2° de begrazingszone is niet toegankelijk. 

 

Art. 6. – Beschermingsvoorschriften 

6.1. Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te brengen 

aan de infrastructuur of de planten. Het is verboden de dieren te voederen. 

 

6.2. De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten bij 

georganiseerde activiteiten onder meer wegmarkeringen die worden aangebracht, 

onmiddellijk op het einde van de betrokken activiteit worden verwijderd. 

 

Art. 7. – Aansprakelijkheid bij ongevallen 

7.1. De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het Agentschap, zodat 

gebeurlijk beroep kan worden gedaan op de polis B.A. 

 

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

betreding van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang zijn op eigen 

risico, zodat de beheerder niet kan worden aangesproken voor de vergoeding van de schade. 
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Art. 8. – Onderrichtingen 

Personen die belast zijn met toezicht overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 21 oktober 

1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu kunnen bezoekers omwille van de 

veiligheid, of met het oog op het bewaren van de rust, of de bescherming van de wilde flora 

en fauna, onderrichtingen geven. Personen moeten zich gedragen volgens deze 

onderrichtingen en kunnen zo nodig, desnoods met behulp van de openbare macht, uit het 

gebied gezet worden. 

 

Art. 9. – Afwijkingen 

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. Indien het een 

risicovolle activiteit betreft dan moet eveneens een machtiging worden aangevraagd aan het 

Agentschap. 

 

Art. 10. – Bekendmaking 

10.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 

 

10.2. De gemeente houdt deze regeling ter inzage van de bevolking. 

 

Brussel,  

 

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

 

 

 

 

 

Marleen EVENEPOEL 
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Bestanden 201 a – d  

 

 

 

Agentschap voor Natuur en Bos 

 

Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de 
toegankelijkheidsregeling voor het provinciedomein d’Aertrycke, gelegen op 

het grondgebied van Torhout 
 

 

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, 

 

Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 7 december 

2007, artikel 12, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008 en artikel 14, gewijzigd bij de 

decreten van 12 december 2008 en 30 april 2009; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de 

toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse 

Regering van 3 juli 2009; 

Gelet op het ministerieel besluit van 13 november 2006 tot regeling van specifieke en 

aanvullende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het intern 

verzelfstandigd Agentschap voor Natuur en Bos, art 9, 14°, toegevoegd bij ministerieel besluit 

van 30 november 2009; 

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het colleges van burgemeester en 

schepenen van de stad Torhout , gegeven op  2017; 

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van de gemeentelijke jeugdraad van de stad 

Torhout, gegeven op  2017; 

Artikel 1. – Toepassingsgebied  

1.1. Deze regeling heeft betrekking op het bosje met Finse piste (Aartrijkestraat) en de 

bijhorende Laekebosvijver op het grondgebied van Zedelgem.  

 

1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de kaart die is 

toegevoegd als bijlage.  

 

1.3. Zij is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het kader van het 

toezicht of het beheer van het gebied.  

 

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.  
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Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen  

2.1. De toegankelijkheid wordt geregeld door de kaart met bijbehorende legende, die integraal 

deel uitmaakt van deze regeling. De gebruiksmogelijkheden en verbodsbepalingen zijn 

aangeduid met borden in het gebied en aan de ingangen ervan.  

 

2.2. … .  

 

2.3. Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de beheerder of het 

Agentschap voor Natuur en Bos, hierna het Agentschap te noemen, om het geheel of 

gedeeltelijk, voor alle of bepaalde categorieën bezoekers ontoegankelijk te stellen, gans het 

jaar door toegankelijk in de mate zoals in deze regeling bepaald. 

 

2.4. Het gebied is, behoudens aan te vragen begeleide bezoeken, enkel toegankelijk van 

zonsopgang tot  zonsondergang. De toegang tot het gebied tijdens storm is verboden. 

 

2.5. Aan de Laekebosvijver is hengelen niet toegelaten. 

 

Art. 3. – Weggebruikers 

3.1. De wegen die op de kaart als wandelweg zijn aangeduid, zijn uitsluitend toegankelijk 

voor voetgangers en voor honden aan de leiband tenzij anders aangegeven. 

3.2.  Het op de kaart aangeduide mountainbikepad is enkel toegankelijk voor 

mountainbikers. 

 

Art. 4. – Beschermingsvoorschriften 

4.1. Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te brengen 

aan de infrastructuur of de planten. Het is verboden de dieren te voederen. Het is verboden 

bloemen, paddenstoelen, vruchten of noten te plukken of mee te nemen. Het is tevens 

verboden om in het gebied storende dieren of planten uit te zetten of in te brengen. Het 

verboden geschriften uit te hangen of te verspreiden, afvalstoffen achter te laten of voorwerpen 

in de poelen te werpen. Iedere bezoeker dient zijn vuilnis mee te nemen of te deponeren in de 

daartoe geplaatste vuilnisrecipiënten. 

 

4.2. De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten bij 

georganiseerde activiteiten onder meer wegmarkeringen die worden aangebracht, binnen de 

24u na de beëindiging van de betrokken activiteit worden verwijderd. 

 

Art. 5. – Aansprakelijkheid bij ongevallen 

5.1. De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het Agentschap, zodat 

gebeurlijk beroep kan worden gedaan op de polis B.A. 

 

5.2. Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij krachtige wind, 

betreding van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang zijn op eigen 

risico, zodat de beheerder niet kan worden aangesproken voor de vergoeding van de schade. 

Hetzelfde geldt in geval van een door deze regeling of andere wetgeving niet-toegelaten 

gebruik van het gebied. 

 

Art. 6. – Onderrichtingen 
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Personen die belast zijn met toezicht overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 21 oktober 

1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu kunnen bezoekers omwille van de 

veiligheid, of met het oog op het bewaren van de rust, of de bescherming van de wilde flora 

en fauna, onderrichtingen geven. Personen moeten zich gedragen volgens deze 

onderrichtingen en kunnen zo nodig, desnoods met behulp van de openbare macht, uit het 

gebied gezet worden. 

 

Art. 7. – Afwijkingen 

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. Indien het een 

risicovolle activiteit betreft dan moet eveneens een machtiging worden aangevraagd aan het 

Agentschap. 

 

Art. 8. – Handhaving  

 

8.1. 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. 

 

8.2. Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn belast: de personen die op grond 

van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en zijn 

uitvoeringsbesluiten belast zijn met het toezicht op de naleving van de natuurbehoudswet, 

het bosdecreet en het natuurdecreet.  

 

Art. 9. – Bekendmaking 

9.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 

 

9.2. De gemeente Zedelgem houdt deze regeling ter inzage van de bevolking. 

 

 

 

Brussel,  

 

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

 

 

 

 

 

Marleen EVENEPOEL 
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BIJLAGEN 6.1 - 6.8: BOOMBEHEERPLANNEN 
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BIJLAGE 7:INVENTARIS BOMEN KASTEELPARK 

 

Nr. Latijnse naam Naam Conditie Opmerkingen 

      Staat ø Omtrek   

1. Quercus robur Zomereik +/- 70cm 220cm   

2. Quercus robur Zomereik + 61cm 195cm   

3. Quercus robur Zomereik + 76 cm 240 cm   

4. Quercus robur Zomereik + 82 cm 260 cm   

5. Quercus robur Zomereik + 71 cm 221 cm   

6. Quercus robur Zomereik ---     Jonge aanplant vervangen 

7. Quercus robur Zomereik + 72 cm 230 cm   

8. Fagus sylvatica  Groene beuk +   318 cm   

9. Quercus robur Zomereik +/- 82 cm 260 cm   

10. Platanus x hispanica Plataan +   356 cm   

11. Platanus x hispanica Plataan +   318 cm   

12. Fagus sylvatica Beuk +   386 cm   

13. Platanus x hispanica Plataan + 59 cm 185 cm 
Hangt over water (dood hout in de 

kruin) (VTA) 

14. Platanus x hispanica Plataan + 62 cm 195 cm Ligt in het water  

15. Platanus x hispanica Plataan + 55 cm 171 cm Weggeduwd door beuk  

16. Fagus sylvatica Beuk +   288 cm   

17. Fagus sylvatica Beuk +   270 cm   

18. Sorbus aucuparia Lijsterbes ---       

19. Salix pendula Treurwilg + 29 cm 90 cm 
Opsnoeien. Concurreert met 

Moeraseik 

20. Quercus palustris Moeraseik + 10 cm 32 cm Opsnoeien 

21. Quercus palustris Moeraseik + 17 cm 55 cm Opsnoeien 

22. Quercus palustris Moeraseik + 10 cm 30 cm Opsnoeien 

23. Quercus palustris Moeraseik + 16 cm 50 cm Opsnoeien 

24. Quercus palustris Moeraseik + 7 cm 20 cm Opsnoeien 

25. / Lege plantput ---       

26. Quercus coccinea Scharlaken eik + 5 cm 15 cm Opsnoeien 

27. Sambucus nigra Vlier +/- 16 cm 52 cm Veel dood hout/ kwijnend 

28. Sambucus nigra Vlier +/- 16 cm 52 cm Veel dood hout/ kwijnend 

29. Ulmus laevis Fladder iep         

30. Liquidambar styraciflua Amberboom + 15 cm 48 cm Opsnoeien 

31. Acer  Esdoorn + 39 cm 120 cm   

32. Aesculus hippocastanum 
Wilde 

paardenkastanje 
+/- 32 cm 100 cm 

Last van ziekte: mineermotten 

VTA 

33. Acer saccharum Suiker esdoorn + 67 cm 210 cm 

Verticale barsten in stam 

(DSC04432) 

VTA 

34. Acer Esdoorn + 38 cm 120 cm Zwammen 
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Nr. Latijnse naam Naam Conditie Opmerkingen 

      Staat ø Omtrek   

VTA 

35. Fagus sylvatica Groene beuk + 78 cm 245 cm   

36. Quercus robur Zomereik + 60 cm 188 cm In concurrentie met beuk 

37. Fagus sylvatica Groene beuk + 60 cm 188 cm 
Zwammen (DSC04421) 

VTA 

38. / 
Afgezaagde 

boomstronk 
        

39. Castanea sativa Tamme kastanje + 96 cm 300 cm   

40. Betula Berk +       

41. 
Fagus sylvatica 

‘Atropunicea’ 
Rode beuk + 

100 

cm 
310 cm   

42. Acer Esdoorn + 79 cm 250 cm   

43. Acer Esdoorn + 9 cm 30 cm   

44. Ilex aquifolium Hulst + 17 cm 55 cm   

45. Quercus robur Zomereik + 37 cm 116 cm   

46. Castanea sativa Tamme kastanje - 16 cm 50 cm Groeit naar het licht 

47. Quercus robur Zomereik + 46 cm 145 cm 
Weinig grote takken (stond vroeger 

in een dichter bos) 

48. / 
Afgezaagde 

boomstronk 
        

49. Quercus robur Zomereik + 57 cm 178 cm   

50. Fagus sylvatica Groene beuk + 39 cm 122 cm Nestkastje 

51. Castanea sativa Tamme kastanje +   310 cm Top is dood hout 

52. Quercus robur Zomereik + 35 cm 110 cm Veel dood hout 

53. Quercus robur Zomereik +     
Veel dood hout en hangt over het 

water 

54. Quercus robur Zomereik +       

55. Quercus robur Zomereik + 39 cm 121 cm   

56. Quercus robur Zomereik         

57. Fagus sylvatica Groene beuk + 78 cm 242 cm   

58. Quercus robur Zomereik + 48 cm 151 cm   

59. Quercus robur Zomereik         

60. Quercus robur Zomereik + 47 cm 150 cm   

61. / 
Afgezaagde 

boomstronk 
        

62. Acer Esdoorn + 51 cm 160 cm   

63. Fagus sylvatica Groene beuk + 18 cm 57 cm   

64. Fagus sylvatica Groene beuk + 61 cm 191 cm   

65. Fagus sylvatica Groene beuk + 67 cm 210 cm   

66. Fagus sylvatica Groene beuk + 61 cm 190 cm   

67. Fagus sylvatica Groene beuk + 78 cm 245 cm   

68. Fagus sylvatica Groene beuk + 68 cm 182 cm   
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Nr. Latijnse naam Naam Conditie Opmerkingen 

      Staat ø Omtrek   

69. Acer pseudoplatanus Esdoorn + 65 cm 208 cm   

70. Aesculus hippocastanum 
Wilde 

paardenkastanje 
+/- 33 cm 104 cm 

Last van kastanjemineermot 

VTA 

71. Liquidambar styraciflua Amberboom + 22 cm 70 cm   

72. Quercus rubra Amerikaanse eik - 57 cm 178 cm 
Veel dood hout en hangt oven het 

water 

73. Quercus robur Zomereik +/- 57 cm 178 cm 
Vroeger in dichter bos/ zo gegroeid 

Hangt over het water 

74. Castanea sativa Tamme kastanje + 57 cm 178 cm Heeft een nestkastje 

75. Quercus robur Zomereik + 47 cm 148 cm 
Dood hout 

Er groeit salomonszegel onder 

76. Quercus robur Zomereik + 55 cm 172 cm Er groeien bramen onder 

77. Castanea sativa Tamme kastanje + 8 cm 25 cm Jong 

78. Betula pendula Berk + 18 cm 56 cm Jong en staat op oever 

79. Betula pendula Berk       Staat op oever 

80. Quercus robur Zomereik       Staat in het water 

81. Castanea sativa Tamme kastanje + 18 cm 56 cm Jong 

82. / 
Afgezaagde 

boomstronk 
        

83. / 
Afgezaagde 

boomstronk 
        

84. Fagus sylvatica Groene beuk + 67 cm 207 cm   

85. Quercus robur Zomereik + 56 cm 175 cm 

Staat aan de oever en heeft in een  

dichter bos gestaan à bladeren aan 

1 kant 

86. Quercus robur Zomereik + 48 cm 150 cm Staat aan de oever 

87. Quercus robur Zomereik       Staat op een eiland 

88. Betula pendula Berk       Groeit in het water scheef 

89. Quercus robur Zomereik + 44 cm 139 cm 
Concurrentie met beuk en heeft 

veel stamschot 

90. Quercus robur Zomereik -     Veel dood hout 

91. Quercus robur Zomereik + 66 cm 206 cm Veel klimop 

92. Quercus robur Zomereik         

93. Quercus robur Zomereik         

94. Betula Berk + 44 cm 139 cm   

95. Castanea sativa Tamme kastanje + 19 cm 60 cm   

96. Acer pseudoplatanus Esdoorn + 28 cm 82 cm   

97. Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes +/- 19 cm 58cm Concurrentie met esdoorn 

98. Betula pendula Berk +/- 36 cm 112 cm Zware stamtakken 

99. Quercus robur Zomereik + 58 cm 182 cm   
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Nr. Latijnse naam Naam Conditie Opmerkingen 

      Staat ø Omtrek   

100. Quercus robur Zomereik +/- 57 cm 178 cm 

Vroeger in dichter bos àveel 

concurrentie 

Dood hout in de top 

101. Castanea sativa Tamme kastanje +       

102. Betula pendula Berk         

103. Quercus robur Zomereik         

104. Quercus robur Zomereik         

105. Castanea sativa Tamme kastanje         

106. Quercus robur Zomereik         

107. Castanea sativa Tamme kastanje + 63 cm 198 cm   

108. Fagus sylvatica Groene beuk + 75 cm 236 cm   

109. Fagus sylvatica Groene beuk +       

110. Quercus robur Zomereik +/-     
Dood hout 

Stamschot 

111. Fagus sylvatica Groene beuk         

112. Quercus robur Zomereik +/- 55 cm 173 cm VTA 

113. / 
Afgezaagde 

boomstronk 
        

114. Fagus sylvatica Groene beuk + 79 cm 249 cm   

115. / 
Afgezaagde 

boomstronk 
        

116. / 
Afgezaagde 

boomstronk 
        

117. Fagus sylvatica Groene beuk + 52 cm 162 cm   

118. Quercus robur Zomereik +/- 56 cm 175 cm Dood hout 

119. Fagus sylvatica Groene beuk + 73 cm 230 cm   

120. Quercus robur Zomereik +/- 51 cm 160 cm Veel concurrentie met beuk 

121. Fagus sylvatica Groene beuk + 68 cm 212 cm   

122. Castanea sativa Tamme kastanje + 79 cm 250 cm Staat op de oever 

123. Castanea sativa Tamme kastanje       Staat op de oever 

124. Quercus robur Zomereik       Staat op de oever 

125. Quercus robur Zomereik       Staat op de oever 

126. Castanea sativa Tamme kastanje +   300 cm Staat op de oever 

127. Castanea sativa Tamme kastanje       Staat op de oever 

128. Betula pendula Berk + 36 cm 112 cm   

129. Fagus sylvatica Beuk +       

130. Castanea sativa Tamme kastanje +/- 76 cm 220 cm Veel dood hout 

131. Quercus robur Zomereik +/- 44 cm 140 cm Naar de zon gegroeid 

132. Quercus robur Zomereik +/- 66 cm 208 cm Naar de zon gegroeid 

133. Quercus robur Zomereik +/- 55 cm 171 cm Naar de zon gegroeid 

134. Quercus robur Zomereik -     Dood hout 
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Nr. Latijnse naam Naam Conditie Opmerkingen 

      Staat ø Omtrek   

135. Fagus sylvatica Groene beuk +/- 32 cm 101 cm   

136. Fagus sylvatica Groene beuk - 22 cm 68 cm 
Dood hout 

Stamschot 

137. Fagus sylvatica Groene beuk + 15 cm 48 cm   

138. Fagus sylvatica Groene beuk + 54 cm 170 cm   

139. Quercus robur Zomereik + 61 cm 191 cm   

140. Fagus sylvatica Groene beuk       Staat op de oever 

141. Fagus sylvatica Groene beuk       Staat op de oever 

142. Fagus sylvatica Groene beuk + 54 cm 170 cm Zwammen 

143. Quercus rubra Amerikaanse eik   96 cm 300 cm 

Zwammen 

Dood hout 

VTA 

144. Acer pseudoplatanus Esdoorn + 42 cm 131 cm   

145. / 
Afgezaagde 

boomstronk 
        

146. Quercus rubra Amerikaanse eik + 81 cm 252 cm 
Rondom Amerikaanse eik opslag en 

esdoorn 

147. Quercus rubra Amerikaanse eik + 65 cm 204 cm   

148. Quercus rubra Amerikaanse eik + 81 cm 252 cm oranje bekerzwammen (DSC04449) 

149. Quercus robur Zomereik       
Dood hout  

Stamschot  

150. Carpinus betulus Haagbeuk + 52 cm 163 cm   

151. Quercus robur Zomereik +/- 59 cm 185 cm Stamschot  

152. Quercus robur Zomereik +/- 53 cm 166 cm 
Stamschot  

Dood hout 

153. Fagus sylvatica Groene beuk + 81 cm 253 cm Zwammen  

154. Castanea sativa Tamme kastanje + 73 cm 230 cm 
Kernhout zichtbaar (DSC04456) 

VTA 

155. Quercus robur Zomereik +/- 60 cm 187 cm 

Scheef gezakt  

Er staat hulst naast 

Amerikaanse eik opslag 

156. Quercus rubra Amerikaanse eik + 81 cm 252 cm   

157. Fagus sylvatica Groene beuk + 68 cm 214 cm   

158. Quercus rubra Amerikaanse eik + 71 cm 222 cm   

159. Quercus robur Zomereik + 69 cm 217 cm   

160. Quercus rubra Amerikaanse eik + 61 cm 192 cm   

161. Quercus robur Zomereik + 49 cm 155 cm   

162. Fagus sylvatica Groene beuk + 68 cm 215 cm   

163. Pseudotsuga menziesii Douglasspar ? + 60 cm 189 cm   

164. Fagus sylvatica Groene beuk + 85 cm 160 cm   
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Nr. Latijnse naam Naam Conditie Opmerkingen 

      Staat ø Omtrek   

165. Fagus sylvatica Groene beuk + 69 cm 216 cm   

166. Pseudotsuga menziesii Douglasspar? +/- 44 cm 139 cm 
Dood hout 

VTA 

167. Quercus robur Zomereik + 67 cm 210 cm   

168. Quercus robur Zomereik + 80 cm 252 cm   

169. Fagus sylvatica Groene beuk + 68 cm 212 cm   

170. Larix decidua Lork + 48 cm 150 cm Dood hout 

171. Larix decidua Lork + 43 cm 135 cm Dood hout  

172. Quercus robur Zomereik  +/- 64 cm 200 cm Dood hout 

173. Quercus robur Zomereik + 60 cm 189 cm Hangt over het water 

174. Pseudotsuga menziesii Douglasspar? + 70 cm 220 cm Dood hout 

175. Fagus sylvatica Groene beuk + 57 cm 180 cm   

176. Castanea sativa Tamme kastanje + 71 cm 223 cm Hangt over het water 

178. Tilia platyphyllos Linde + 30 cm 95 cm Meerstammige rond stam 

179. Fagus sylvatica Groene beuk + 75 cm 235 cm   

180. Tilia platyphyllos Linde + 50 cm 156 cm Opslag aan voet 

181. Fagus sylvatica Beuk + 72 cm 226 cm   

182. Fagus sylvatica Beuk + 54 cm 168 cm   

183. Tilia platyphyllos 
Meerstammige 

linde 
+       

184. Tilia platyphyllos Linde + 49 cm 154 cm Opslag aan voet 

185. Tilia platyphyllos Linde  +     Opslag aan voet 

186. Castanea sativa Tamme kastanje + 55 cm 172 cm Nestkastje kapot 

187. Castanea sativa Tamme kastanje +   300 cm   

188. Tilia platyphyllos Linde  + 68 cm 215 cm   

189. Castanea sativa Tamme kastanje +     

Kernhout zichtbaar (DSC04468) 

VTA  

Merkwaardige boom 

190. Castanea sativa Tamme kastanje + 55 cm 172 cm Er staat een jonge beuk naast 

191. Fagus sylvatica Beuk + 63 cm 197 cm   

192. Fagus sylvatica Beuk + 69 cm 217 cm   

193. Fagus sylvatica Beuk + 82 cm 253 cm   

194. Fagus sylvatica Beuk  + 45 cm 140 cm   

195. Quercus robur Zomereik +/- 27 cm 85 cm Concurrentie met beuk 

196. Fagus sylvatica Beuk  + 37 cm 116 cm   

197. Fagus sylvatica beuk +     Ligt in het water 

198. Fagus sylvatica Beuk  + 17 cm 54 cm   
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Nr. Latijnse naam Naam Conditie Opmerkingen 

      Staat ø Omtrek   

199. Fagus sylvatica Beuk  + 31 cm 96 cm   

200. Quercus robur Zomereik  +/-  39 cm 122 cm Concurrentie beuk 

201. Quercus rubra Amerikaanse eik +/- 78 cm 245 cm Concurrentie beuk 

202. Quercus rubra Amerikaanse eik + 71 cm 222 cm Concurrentie beuk 

203. Quercus rubra Amerikaanse eik + 70 cm 220 cm   

204. Pseudotsuga menziesii Douglasspar? +     Dood hout 

205. Fagus sylvatica Beuk + 30 cm 95 cm   

206. Fagus sylvatica Beuk + 21 cm 66 cm   

207. Fagus sylvatica Beuk + 14 cm 44 cm   

208. Castanea sativa Tamme kastanje + 70 cm 220 cm   

209. Castanea sativa Tamme kastanje + 70 cm 220 cm   

210. Fagus sylvatica Beuk + 9 cm 29 cm   

211. Fagus sylvatica Beuk  + 13 cm 40 cm   

212. Castanea sativa Tamme kastanje + 8 cm 25 cm   

213. Castanea sativa Tamme kastanje + 14 cm 44 cm   

214. Quercus rubra Amerikaanse eik + 75 cm 235 cm   

215. Quercus rubra Amerikaanse eik -     
Ligt in het water  

Dood hout 

216. Quercus rubra Amerikaanse eik + 51 cm 160 cm   

217. Quercus rubra Amerikaanse eik  + 42 cm 130 cm   

218. Quercus rubra Amerikaanse eik +       

219. Acer Esdoorn  + 20 cm 63 cm   

220. Castanea sativa Tamme kastanje + 76 cm 240 cm   

221. Castanea sativa Tamme kastanje + 41 cm 129 cm Gat onderaan stam (DSC04479) 

222. Castanea sativa Tamme kastanje + 

54 cm 170 cm Vertakt in 3, 30 cm boven de grond 

56 cm 176 cm 
Stuk dood hout met elfenbankjes 

(DSC04481) 

40 cm 226 cm VTA 

223. Pseudotsuga menziesii Douglasspar? +/-  80 cm 250 cm Dood hout 

224. Pseudotsuga menziesii Douglasspar? + 81 cm 253 cm   

225. 
Fraxinus excelsior 

‘Pendula’ 
Treur es +/- 35 cm 110 cm   

226. Pseudotsuga menziesii Douglasspar? + 19 cm 60 cm   

227. Quercus rubra Amerikaanse eik + 81 cm 253 cm   

228. Fagus sylvatica Beuk +     Hangt over het water 

229. Tilia platyphyllos Linde +     Meerstammig (5)  

230. Tilia platyphyllos Linde + 55 cm 173 cm Veel opslag aan voet 

231. Castanea sativa Tamme kastanje + 43 cm 132 cm   

232. Tilia platyphyllos linde + 55 cm 173 cm Opslag aan voet 

233. Castanea sativa Tamme kastanje + 61 cm 192 cm   
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Nr. Latijnse naam Naam Conditie Opmerkingen 

      Staat ø Omtrek   

234. Fagus sylvatica Beuk + 20 cm 63 cm   

235. Tilia platyphyllos Linde  + 66 cm 208 cm   

236. Fagus sylvatica Beuk  + 83 cm 255 cm   

237. Fagus sylvatica Beuk + 39 cm 121 cm   

238. Quercus robur Zomereik  +/- 50 cm 157 cm Dood hout 

239. Aesculus hippocastanum 
Wilde 

paardenkastanje 
+/- 69 cm 217 cm 

Last van ziekte: mineermotten 

VTA 

240. Fagus sylvatica Groene beuk + 62 cm 195 cm   

241. Fagus sylvatica Groene beuk + 66 cm 208 cm   

242. Fagus sylvatica Groene beuk + 71 cm 223 cm   

243. Fagus sylvatica Groene beuk + 69 cm 217 cm   

244. Quercus rubra Amerikaanse eik + 72 cm 225 cm   

245. Quercus robur Zomereik  + 63 cm 198 cm 
Verdikking stam 50 cm van de 

grond (DSC04484) 

246. / Gestripte stam --- 80 cm 250 cm Dood  

247. Quercus robur Zomereik  +/- 72 cm 225 cm 
Dode takken 

Weinig blad 

248. Quercus rubra Amerikaanse eik +   322 cm   

249. Fagus sylvatica Groene beuk + 79 cm 249 cm   

250. Fagus sylvatica Groene beuk + 76 cm 240 cm   

251. Fagus sylvatica Groene beuk + 76 cm 240 cm   

252. Acer pseudoplatanus Esdoorn  - 47 cm 148 cm 
1 zijtak met bladeren 

De rest  is dood 

253. Quercus rubra Amerikaanse eik + 77 cm 242 cm   

254. Quercus rubra Amerikaanse eik + 81 cm 252 cm   

255. Quercus robur Zomereik  + 81 cm 252 cm   

256. Quercus rubra Amerikaanse eik + 80 cm 250 cm   

257. Quercus rubra Amerikaanse eik + 63 cm 198 cm   

258. Quercus rubra Amerikaanse eik + 82 cm 253 cm   

259. Quercus rubra Amerikaanse eik + 77 cm 242 cm   

260. Acer pseudoplatanus Esdoorn  + 46 cm 145 cm   

261. Acer pseudoplatanus Esdoorn + 50 cm 157 cm   

262. Acer pseudoplatanus Esdoorn + 67 cm 210 cm   

263. Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn + 63 cm 164 cm   

264. Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn + 41 cm 131 cm   

265. Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn + 42 cm 131 cm   

266. Acer platanoides Noorse esdoorn + 55 cm 173 cm   

267. Acer platanoides Noorse esdoorn + 46 cm 145 cm   

268. Fagus sylvatica Beuk + 63 cm 198 cm   

269. Castanea sativa Tamme kastanje +       
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Nr. Latijnse naam Naam Conditie Opmerkingen 

      Staat ø Omtrek   

270. Castanea sativa Tamme kastanje +     Een paar dode takken 

271. Quercus robur Zomereik + 76 cm 240 cm   

272. Fagus sylvatica Groene beuk + 27 cm 85 cm   

273. Fagus sylvatica Groene beuk + 41 cm 130 cm   

274. Taxodium distichum Moerascipres +       

275. Fagus sylvatica Beuk +     Vormboom  

276. Fagus sylvatica Beuk +     Vormboom 

277. Fagus sylvatica Groene beuk +       

278. Fagus sylvatica Groene beuk + 81 cm 253 cm   

279. Fagus sylvatica Groene beuk + 13 cm 41 cm   

280. Fagus sylvatica Groene beuk + 18 cm 65 cm   

281. Malus communis Appelboom + 12 cm 38 cm Fruitboom  

282. Malus communis Appelboom + 15 cm 47 cm Fruitboom  

283. Malus communis Appelboom   22 cm 70 cm   

284. Malus communis Appelboom   18 cm 56 cm Verticale barst in stam (DSC04487) 

285. Malus communis Appelboom    16 cm 50 cm   

286. Malus communis Appelboom   28 cm 88 cm   

287. Malus communis Appelboom   18 cm 55 cm   

288. Malus communis Appelboom   16 cm 50 cm   

289. Malus communis Appelboom   16 cm 50 cm   

290. Malus communis Appelboom   20 cm 62 cm   

291. Malus communis Appelboom    19 cm 60 cm   

292. Malus communis Appelboom    14 cm 45 cm   

293. Malus communis Appelboom - 7 cm 20 cm Bijna geen blad 

294. Malus communis Appelboom + 15 cm 47 cm   

295. Malus communis Appelboom + 10 cm 30 cm   

296. Malus communis Appelboom + 7 cm 20 cm   

297. Malus communis Appelboom + 21 cm 65 cm   

298. Malus communis Appelboom  + 16 cm 50 cm Scheefgegroeid 

299. Malus communis Appelboom + 18 cm 55 cm   

300. Malus communis Appelboom + 18 cm 55 cm   

301. Malus communis Appelboom + 16 cm 50 cm   

302. Malus communis Appelboom + 21 cm 65 cm   

303. Salix alba Knotwilg  + 52 cm 163 cm Bramen groeien in knot 

304. Salix alba Knotwilg + 35 cm 110 cm Bramen groeien in knot 

305. Salix alba Knotwilg + 34 cm 105 cm   

306. Salix alba Knotwilg + 35 cm 110 cm   

307. Salix alba Knotwilg + 33 cm 105 cm   

308. Salix alba Knotwilg + 33 cm 105 cm   

309. Salix alba Knotwilg + 40 cm 125 cm   
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Nr. Latijnse naam Naam Conditie Opmerkingen 

      Staat ø Omtrek   

310. Salix alba Knotwilg + 44 cm 139 cm   

311. Taxus baccata Taxus + 34 cm 106 cm 
Ligt op de grond door concurrentie 

met andere taxussen  

312. Taxus baccata Taxus  + 86 cm 108 cm   

313. Taxus baccata Taxus + 61 cm 91 cm   

314. Taxus baccata Taxus + 21 cm 66 cm 
Groeit naar het lichtàconcurrentie 

andere taxussen 

315. Taxus baccata 
Meerstammige 

taxus 
+ 

8 cm 25 cm Ligt bijna op de grond en 

concurrentie met andere taxussen 10 cm 30 cm 

316. Quercus robur Zomereik  + 65 cm 204 cm 
Klimop  

Ondergroei es en esdoorn 

317. Quercus robur Zomereik  + 63 cm 198 cm 

Klimop 

Ondergroei wilde lijsterbes en 

tamme kastanje 

Staat aan de oever 

318. Castanea sativa Tamme kastanje + 52 cm 162 cm Concurrentie met beuk 

319. Fagus sylvatica Groene beuk +       

320. Fagus sylvatica Groene beuk +     

Stamverdikkingen en gat in de 

stam (P1070216) 

Takken hangen in het water  

VTA 

321. Fagus sylvatica Groene beuk +     

Stamverdikkingen  

Takken hangen in het water  

VTA 

322. Fagus sylvatica Groene beuk + 80 cm 252 cm   

323. Aesculus hippocastanum 
Wilde 

paardenkastanje 
+/- 59 cm 183 cm 

Last van ziekte: mineermotten 

VTA 

324. Fraxinus exelsior Stam van een es --- 44 cm 138 cm Kruin afgezaagd 

325. Acer platanoides Gewone esdoorn + 48 cm 150 cm   

326. Quercus robur Zomereik + 80 cm 250 cm Beetje stamschot  

327. Fraxinus exelsior Es  + 72 cm 225 cm   

328. Acer platanoides Gewone esdoorn + 44 cm 139 cm Beetje stamschot 

329. Fraxinus exelsior Es + 39 cm 123 cm   

330. Quercus robur Zomereik  +/- 65 cm 205 cm 
Stamschot en weinig grote takken 

VTA 

331. Fraxinus exelsior Es + 49 cm 154 cm 
Elfenbankje (P1070221) 

VTA 

332. Fraxinus exelsior Es  + 67cm 210 cm   

333. Fraxinus exelsior ES + 64 cm 202 cm   
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Nr. Latijnse naam Naam Conditie Opmerkingen 

      Staat ø Omtrek   

334. Fagus sylvatica ‘Pendula’ Treurbeuk + 86 cm 250 cm 
Takken hangen in het water 

(P1070222) 

335. Liriodendron tulipifera Tulpenboom +       

336. Fagus sylvatica Groene beuk + 73 cm 230 cm Zwammen (P1070223) 

337. Acer palmatum  Japanse esdoorn  + 4 cm 12 cm Jong  

338. Quercus robur Zomereik  + 73 cm 230 cm Beetje dood hout 

339. 
Sequoiadendron 

giganteum 
Mamoetboom  +     VTA 

340. / Stam ---     Afgezaagde kruin 

341. Fagus sylvatica Groene beuk +/-     
Gat in de stam (P170224) 

VTA 

342. Castanea sativa Tamme kastanje + 64 cm 202 cm Groeit scheef naar het licht 

343. Fagus sylvatica Groene beuk + 73 cm 230 cm   

344. / Dode boom ---       

345. Fagus sylvatica Groene beuk + 68 cm 215 cm Takken hangen in het water 

346. Fagus sylvatica Groene beuk + 44 cm 138 cm   

347. Fagus sylvatica Groene beuk + 51 cm 160 cm   

348. Fagus sylvatica Groene beuk + 79 cm 249 cm   

349. Fagus sylvatica Groene beuk + 69 cm 217 cm Takken hangen in het water 

350. Fagus sylvatica ‘Pendula’ Treurbeuk + 51 cm 160 cm Takken hangen in het water 

351. Castanea sativa Tamme kastanje + 
48 cm 150 cm Groeit scheef naar het licht 

38 cm 120 cm Gesplitst in 2 op 1m van de grond 

352. Castanea sativa Tamme kastanje + 40 cm 125 cm   

353. Betula Berk  +/- 50 cm 157 cm Stamschot  

354. Castanea sativa Tamme kastanje + 80 cm 250 cm 
Klimop  

Groeit naar het licht 

355. Alnus glutinosa Els  +     Klimop 

356. Quercus robur Zomereik +     Concurrentie zomereik 

357. Quercus robur Zomereik  + 67 cm 210 cm   

358. Quercus robur Zomereik  + 70 cm 220 cm Zwam (P1070226) 

359. Salix pendula Treurwilg + 21 cm 65 cm   

360. Fagus sylvatica Groene beuk +/-     

Gezwel halverwege de stam 

(P1070227) 

Vroege volledige herfstverkleuring 

VTA 

361. Fagus sylvatica Groene beuk +     Takken in het water 

362. Quercus robur Zomereik  +/-     

Grote takscheuràkernhout 

zichtbaar (P1070228) 

Zwammen (P1070229) 

VTA 
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Nr. Latijnse naam Naam Conditie Opmerkingen 

      Staat ø Omtrek   

363. Aesculus hippocastanum 
Wilde 

paardenkastanje 
+/-     Last van ziekte: mineermotten 

364. Aesculus hippocastanum 
Wilde 

paardenkastanje 
+/-     Last van ziekte: mineermotten 

365. Aesculus hippocastanum 
Wilde 

paardenkastanje 
+/-  4 cm 12 cm Nieuwe aanplant 

366. Fraxinus exelsior Es  +/- 4 cm 11 cm Nieuwe aanplant 

367. 
Fraxinus excelsior 

‘Pendula’ 
Treures  +/- 25 cm 79 cm   

368. / 
Afgezaagde 

boomstronk 
---       

369. / 
Afgezaagde 

boomstronk 
---       

370. 
Sequoiadendron 

giganteum 
Mammoetboom + 37 cm 116 cm   

371. Liquidambar styraciflua Amberboom  + 13 cm 40 cm Opsnoeien  

372. Fraxinus exelsior Es  +/- 
31 cm 97 cm Dood hout  

28 cm 90 cm Splitst in 2, 150 cm boven de grond 

373. Fraxinus exelsior Es  +/-     
Een omgevallen Amerikaanse eik 

hangt in de takken (P1070235) 

374. 
Fraxinus excelsior 

‘Pendula’ 
Treures +/- 54 cm 170 cm 

Gaten  in de stam 

Nieuwe scheuten uit wortels 

VTA 

375. Taxodium distichum Moeras cipres +/-       

376. Taxodium distichum Moeras cipres +/-       

377. Taxodium distichum Moeras cipres +/- 80 cm 253 cm   

378. Taxodium distichum Moeras cipres +/- 64 cm 200 cm   

379. Taxodium distichum Moeras cipres +/- 73 cm 230 cm   

380. Fraxinus exelsior Es  + 28 cm 88 cm Scheefgegroeid  

381. Salix alba Wilg +/- 14 cm 44 cm   

382. Fraxinus exelsior Es  +/-       

383. Fraxinus exelsior Es  +/-       

384. Alnus glutinosa Els  +/-     Meerstammig  

385. Fraxinus exelsior Es  +/-       

386. 
Fagus sylvatica 

‘Atropunicea’ 
Rode beuk + 55 cm 172 cm   

387. 
Fagus sylvatica 

‘Atropunicea’ 
Rode beuk +/- 68 cm 214 cm Barst in de stam (P1070241) 

388. 
Fagus sylvatica 

‘Atropunicea’ 
Rode beuk +       

389. 
Fagus sylvatica 

‘Atropunicea’ 
Rode beuk + 65 cm 204 cm   

390. 
Fagus sylvatica 

‘Atropunicea’ 
Rode beuk +       
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Nr. Latijnse naam Naam Conditie Opmerkingen 

      Staat ø Omtrek   

391. 
Fagus sylvatica 

‘Atropunicea’ 
Rode beuk + 68 cm 213 cm   

392. 
Fagus sylvatica 

‘Atropunicea’ 
Rode beuk + 74 cm 232 cm   

393. 
Fagus sylvatica 

‘Atropunicea’ 
Beuk  + 68 cm 213 cm   

394. Acer platanoides Gewone esdoorn + 48 cm 150 cm   

395. Populus x canadensis Populier  + 52 cm 164 cm   

396. Acer platanoides Gewone esdoorn + 27 cm 85 cm   

397. Acer platanoides Gewone esdoorn + 26 cm 81 cm   

398. Quercus robur Zomereik  + 49 cm 154 cm   

399. Acer pseudoplatanus Esdoorn  +/- 58 cm 182 cm Dood hout 

400. Fagus sylvatica Beuk  + 68 cm 214 cm   

401. Fagus sylvatica Groene beuk + 79 cm 249 cm   

402. Fagus sylvatica Groene beuk + 79 cm 248 cm   

403. Fagus sylvatica Groene beuk + 80 cm 251 cm   

404. Fagus sylvatica Groene beuk + 82 cm 255 cm   

405. Fagus sylvatica Groene beuk + 62 cm 195 cm   

406. Fagus sylvatica Groene beuk + 68 cm 212 cm   

407. Fagus sylvatica Groene beuk + 77 cm 241 cm   

408. Fagus sylvatica Groene beuk + 70 cm 220 cm   

409. Fagus sylvatica Groene beuk + 65 cm 205 cm   

410. Fagus sylvatica Groene beuk + 80 cm 254 cm   

411. Quercus robur Zomereik +/- 48 cm 150 cm   

412. Fagus sylvatica Groene beuk + 43 cm 135 cm   

413. Quercus robur Zomereik + 72 cm 225 cm   

414. Pseudotsuga menziesii Conifeer?  +/- 43 cm 135 cm   

415. Fagus sylvatica Groene beuk + 50 cm 153 cm   

416. Fagus sylvatica Groene beuk + 66 cm 207 cm   

417. Quercus robur Zomereik + 61 cm 191 cm   

418. Quercus robur Zomereik + 80 cm 251 cm   

419. Tilia platyphyllos Linde +     Meerstammig 

420. Tilia platyphyllos Linde +     Meerstammig 

421. Quercus robur Zomereik  + 53 cm 165 cm Stamschot + nestkastje 

422. Tilia platyphyllos Linde  +     Meerstammig 

423. Betula Berk  + 42 cm 131 cm   

424. Tilia platyphyllos Linde  +     Meerstammig 

425. Quercus robur Zomereik  + 74 cm 232 cm   

426. Tilia platyphyllos Linde  + 47 cm 148 cm Opslag aan voet  

427. Quercus robur Zomereik  + 70 cm 220 cm Klimop 
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      Staat ø Omtrek   

428. / 
Afgezaagde 

boomstronk 
        

429. Quercus robur Zomereik  + 58 cm 181 cm Concurrentie  

430. Fagus sylvatica Beuk  + 64 cm 200 cm   

431. Lege put         Omgewaaide boskers 

432. / 
Afgezaagde 

boomstronk 
        

433. / 
Afgezaagde 

boomstronk 
        

434. Acer platanoides Gewone esdoorn + 34 cm 107 cm Klimop + hulst aan de voet 

435. Fagus sylvatica Groene beuk + 28 cm 98 cm Hulst aan de voet 

436. Castanea sativa Tamme kastanje + 78 cm 145 cm Hulst en rododendron aan de voet 

437. Fraxinus exelsior Es  + 26 cm 81 cm   

438. Acer pseudoplatanus Esdoorn + 25 cm 79 cm   

439. Acer pseudoplatanus Esdoorn + 25 cm 79 cm Hulst en rododendron aan de voet 

440. Acer pseudoplatanus Esdoorn  + 23 cm 72 cm Hulst en rododendron aan de voet 

441. Castanea sativa Tamme kastanje +       

442. Castanea sativa Tamme kastanje + 79 cm 249 cm   

443. Castanea sativa Tamme kastanje + 53 cm 167 cm   

444. Pseudotsuga menziesii Conifeer? +/-     Dood hout 

445. Acer pseudoplatanus Esdoorn  +       

446. Quercus robur Zomereik  + 64 cm 200 cm   

447. Castanea sativa Tamme kastanje +/- 49 cm 154 cm 
Stamschot, kleine kroon en geen 

gesteltakken 

448. Fagus sylvatica Groene beuk +       

449. Aesculus hippocastanum 
Wilde 

paardenkastanje 
+/-     

Last van ziekte: mineermotten 

Meerstammig  

VTA 

450. Aesculus hippocastanum 
Wilde 

paardenkastanje 
+/-     

Last van ziekte: mineermotten 

Meerstammig 

VTA 

451. Aesculus hippocastanum 
Wilde 

paardenkastanje 
+/-     

Last van ziekte: mineermotten 

Hangt over het water 

VTA 

452. Castanea sativa Tamme kastanje + 70 cm 220 cm   

453. Aesculus hippocastanum 
Wilde 

paardenkastanje 
+/- 76 cm 239 cm 

Last van ziekte: mineermotten 

VTA 

454. Aesculus hippocastanum 
Wilde 

paardenkastanje 
+/- 74 cm 232 cm 

Last van ziekte: mineermotten 

VTA 

455. Castanea sativa Tamme kastanje + 78 cm 245 cm   

456. Fagus sylvatica Groene beuk + 39 cm 122 cm   
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457. Quercus robur Zomereik  +/- 60 cm 189 cm Last van concurrentie  

458. Betula pendula Berk +/- 38 cm 120 cm Stamschot 

459. Tilia platyphyllos Linde  + 69 cm 217 cm Opslag aan voet 

460. Platanus x hispanica Plataan  + 74 cm 232 cm   

461. Platanus x hispanica Plataan  + 80 cm 250 cm Scheef  

462. Platanus x hispanica Plataan  + 79 cm 249 cm   

463. Acer pseudoplatanus Esdoorn  + 42 cm 131 cm Holte aan de voet (P1070564) 

464. Acer pseudoplatanus Esdoorn + 39 cm 122 cm   

465. Quercus robur Zomereik + 38 cm 120 cm Stamschot  

466. Quercus robur Zomereik + 69 cm 216 m   

467. Quercus robur Zomereik + 54 cm 170 cm Stamschot  

468. Quercus robur Zomereik + 73 cm 230 cm   

469. Quercus robur Zomereik + 66 cm 208 cm Stamschot  

470. Quercus robur Zomereik + 43 cm 135 cm   

471. Quercus robur Zomereik + 40 cm 125 cm   

472. Quercus robur Zomereik + 39 cm 22 cm   

473. Fagus sylvatica Beuk + 55 cm 172 cm   

474. Fagus sylvatica Beuk  + 67 cm 210 cm   

475. Quercus robur Zomereik + 73 cm 230 cm Concurrentie met beuk 

476. Fagus sylvatica Beuk  + 58 cm 182 cm   

477. Fagus sylvatica Beuk + 80 cm 252 cm   

478. Fagus sylvatica Beuk + 67 cm 210 cm   

479. Fagus sylvatica Beuk + 62 cm 195 cm   

480. Fagus sylvatica Beuk + 72 cm 225 cm   

481. Fagus sylvatica Beuk + 62 cm 195 cm   

482. Fagus sylvatica Beuk + 63 cm 198 cm   

483. Fagus sylvatica Beuk + 68 cm 212 cm   

484. Fagus sylvatica Beuk + 80 cm 250 cm   

485. Fagus sylvatica Beuk + 65 cm 204 cm   

486. Fagus sylvatica Beuk + 81 cm 253 cm   

487. Fagus sylvatica Beuk + 68 cm 212 cm   

488. Fagus sylvatica Beuk + 68 cm 212 cm   

489. Fagus sylvatica Beuk + 75 cm 235 cm   

490. Castanea sativa Tamme kastanje +/- 70 cm 220 cm Dood hout 

491. Quercus robur Zomereik + 70 cm 220 cm Concurrentie met beuk 

492. Tilia platyphyllos Linde + 66 cm 210 cm Opslag aan voet 

493. Tilia platyphyllos Linde + 82 cm 255 cm Opslag aan voet 

494. Tilia platyphyllos Linde + 77 cm 240 cm Opslag aan voet 
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495. Tilia platyphyllos Linde +     
Opslag aan voet  

Er groeit een vlier onder 

496. Castanea sativa Tamme kastanje +     Er groeien varens onder 

497. ??? ???       Er groeien bramen onder 

498. Tilia platyphyllos Linde  + 79 cm 249 cm Opslag aan voet 

499. Tilia platyphyllos Linde  + 82 cm 255 cm Opslag aan voet 

500. Tilia platyphyllos Linde  + 82 cm 255 cm Opslag aan voet 

501. Fagus sylvatica Beuk  + 50 cm 157 cm   

502. Tilia platyphyllos Linde  + 79 cm 249 cm 
Klimop  

Opslag aan voet 

503. Fagus sylvatica beuk + 42 cm 131 cm   

504. Quercus robur Zomereik  + 53 cm 165 cm 

Klimop  

Er groeit een tamme kastanje en 

esdoorn onder 

505.     + 57 cm 180 cm Op de oever 

506. Quercus robur Zomereik  + 80 cm 250 cm Klimop 

507. Fraxinus exelsior Es  +/- 35 cm 110 cm 
Dood hout 

Staat op de oever 

508. Acer pseudoplatanus Esdoorn  + 40 cm 125 cm Klimop  

509. Quercus rubra Amerikaanse eik + 65 cm 205 cm klimop  

510. Quercus robur Zomereik  + 61 cm 191 cm   

511. Quercus robur Zomereik  + 62 cm 195 cm Klimop 

512. Quercus rubra Amerikaanse eik +/-     
Ligt omver over het water in een 

andere boom 

513. Quercus robur Zomereik  + 70 cm 219 cm   

514. Quercus robur Zomereik + 33 cm 105 cm   

515. Acer platanoides Gewone esdoorn  + 30 cm 95 cm   

516. Robinia pseudoacacia Acacia  + 73 cm 230 cm   

517. Robinia pseudoacacia Acacia  + 47 cm 148 cm   

518. Robinia pseudoacacia Acacia  + 34 cm 107 cm   

519. Fagus sylvatica Beuk +/- 11 cm 35 cm   

520. ??? ??? + 80 cm 250 cm   

521. Quercus rubra Amerikaanse eik + 72 cm 225 cm   
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8. Bestandsfiches en detailkaarten 
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