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SAMENVATTING VAN HET BEHEERSPLAN  

PROVINCIEDOMEIN DE PALINGBEEK 

1. VERANTWOORDING

Het volledige beheersplan (100 blz) werd samengevat in deze bondige nota. Uit de 

set van de begeleidende  kleurkaarten (23)  werden  de acht meest relevante 

kaarten bij de nota gevoegd.   

Het volledige beheersplan kan echter opgevraagd worden bij de dienst Mirona 

sectie domeinen. 

2. SITUERING  PROVINCIEDOMEIN DE PALINGBEEK

Het provinciedomein de Palingbeek is gelegen te Ieper-Zillebeke en strekt zich uit 

langsheen een 3 km lange sleuf van de nooit voltooide vaart Ieper-Komen. De 

oppervlakte van het provinciedomein bedraagt 149 ha (inclusief wateroppervlakte 

van ongeveer 9 ha in de kanaalsleuf ). Een kleine beek die uitmondt in de oude 

kanaalsleuf  gaf het domein zijn naam. De Palingbeek maakt deel uit van de 

bosrijke regio ten zuid-oosten van Ieper (ZIE KAART 2). 

Door de oude kanaalsleuf, de reliëfverschillen, het oorlogsverleden (WO I) en de 

afwisseling van bos en open ruimtes vormt het domein zowel een visueel 

aantrekkelijk als een ecologisch belangrijk geheel (ZIE KAART 4).  

Het domein is dan ook een recreatieve trekpleister voor  Zuid-West-Vlaanderen. 

3. EIGENDOMSSTRUCTUUR

Het gedeelte rond de oude vaart Ieper-Komen (39 ha) is het oudste gedeelte en is 

eigendom van LIN afdeling Waterwegen Kust. Door de dienst van het groenplan 

(Ministerie van Openbare werken) werd begin jaren zeventig 16 ha  bos- en 

weigronden aanpalend aan de sleuf onteigend en bij het domein gevoegd. Deze 

gronden werden in 1995 bij koninklijk besluit overgedragen aan het Vlaams gewest 

(Aminal afdeling Bos en Groen).  Sinds 1973 werd voor deze 55 ha  een overgave “in 

beheer en genot”  verleend aan de provincie. Voor de recreatieve ontsluiting 

(cafetaria, parking en toegangsweg) werd door de provincie in dezelfde periode 5 

ha onteigend. 

Sinds 1989 werd het provinciedomein door aankoop van naburige landbouw- en 

bosgronden uitgebreid met 85 ha.   

In de toekomst wordt ervoor geopteerd een ruil te bewerkstelligen met het Vlaams 

gewest zodat alle gronden binnen het provinciedomein ook effectief provincie-

eigendom worden. Op deze wijze wordt een globaal beheer nog meer mogelijk. 
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4. WAAROM EEN BEHEERSPLAN

Het bosdecreet (1990) verplicht de zowel openbare als privé-boseigenaar een 

beheersplan op te stellen voor bossen met een oppervlakte groter dan 5 ha.  

De openbare boseigenaars moeten echter een uitvoeriger beheersplan 

samenstellen dan de privé-boseigenaars.  

Naast het bosdecreet is ook het natuurdecreet (1997) van toepassing op openbare 

groengebieden. Het decreet stelt o.a. dat bij het beheer van openbare domeinen 

de natuurwaarden niet geschaad mogen worden (de zogenaamde zorgplicht).  

Het provinciedomein wordt eveneens onderdeel  van het Vlaams Ecologisch 

Netwerk.  In het beheersplan wordt daarom ook aandacht geschonken aan 

natuurontwikkeling op de niet-bosgedeelten.  

In het provinciaal milieubeleidsplan ‘1999-2002’ is het opstellen van beheersplannen 

voor alle provinciedomeinen een van de acties (actie 145). 

5. WERKWIJZE EN PROCEDURE

 Inventarisatie + verwerking gegevens

 Visievorming

 Overleg met diverse betrokkenen intern (mirona, dienst toerisme en recreatie) als

extern (stad Ieper, Aminal en milieuverenigingen) binnen een

begeleidingscommissie

 Aanpassen ontwerpbeheersplan op basis van opmerkingen

begeleidingscommissie

 Goedkeuring ontwerpbeheersplan door BD (25-3-99)

 Advies woudmeester (AMINAL bos en groen)(16-8-99)

 Aanpassen ontwerpbeheersplan op basis opmerkingen woudmeester

 Goedkeuring beheersplan door provincieraad

 Na de goedkeuring treedt het beheersplan in werking voor een periode van 20

jaar

 In een volgende fase koppeling met de beheersplannen Vierlingen en

Gasthuisbossen

6. INVENTARISATIE EN VERWERKING GEGEVENS

Verwerking via geografische informatiesysteem 

Op basis van bestaand kaartmateriaal en de inventarisatie  werden  de gegevens 

verwerkt met behulp van het provinciaal geografisch informatie systeem (G.I.S.). Op 

die manier kunnen  de gegevens op een vlotte manier geïnterpreteerd worden. Bij 

eventuele uitbreidingen van het provinciedomein kunnen de kaarten gemakkelijk 

aangepast worden. 

Administratieve gegevens 

Conform  het bosdecreet werden o.a. de kadastrale gegevens, de 

eigendomsstructuur en de toestand op gewestplan weergegeven aan de hand van 

kaartmateriaal. 
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Ecologische gegevens 

In het voorjaar van 1998 werden i.s.m. het Instituut voor Natuurbehoud (I.N.) zowel 

de bospercelen  als de graslanden en kleine landschapselementen 

geïnventariseerd. 

Ieder perceel en eveneens de kleine landschapselementen kregen door het I.N. 

een biologisch waardering toegekend tussen 1 en 5 (ZIE KAART 13). 

De waardevolste vegetaties in het domein zijn de bossen langs de sleuf, de 

vegetaties in het kanaal, de bossen langs de Klijtgatbeek in het Molenbos en het 

klein bosje aan Hagereke.De Palingbeek en het Doelbos(Zonnebeke) zijn een van 

de weinige groeiplaatsen van de bospaardestaart. Deze plant is op Belgische 

schaal een grote zeldzaamheid. Twee poelen bezitten  een interessante 

waterplantenflora met o.a. vederkruid en fonteinkruiden. 

Sinds een tiental jaar zijn er terug reeën  in het Regionaal Landschap West-Vlaamse 

Heuvels. Waarschijnlijk zijn ze uit de Noord-Franse bossen uitgeweken. De populatie 

wordt geschat op een twintigtal. In de naburige Vierlingen  vertoeven er 6 à 8 

reeën. Deze reeën worden eveneens opgemerkt in de Palingbeek en de Komense 

vaart. 

De kanaalsleuf met zijn struweel en ondoordringbare vegetatie van braam en 

brandnetels vormt het ideale biotoop voor de nachtegaal. Ieder jaar worden een 

tiental zangposten geteld.De Palingbeek is samen met de duinengordel het laatste 

gebied van West-Vlaanderen waar de nachtegaal nog talrijk aanwezig is.In de 

bosrijke omgeving van de Palingbeek broeden maar liefst 5 soorten dagroofvogels. 

Naast de vegetatie werd ook een uitgebreide bosinventarisatie doorgevoerd. Naast 

de boomsoortensamenstelling werd o.a. de structuur van de midden- en 

onderetage onderzocht. 

7. VISIEVORMING

Provinciedomeinen hebben verschillende functies te vervullen namelijk duurzame 

bosbouw, natuur-en landschapszorg, recreatie en educatie  

In het beheersplan wordt geprobeerd deze verschillende functies met elkaar te 

verzoenen.  

Natuur- en landschapszorg 

Op basis van de ecologische potenties (o.a. de reeds aanwezige vegetatie en de 

bodemsoort ) werd per perceel een na te streven vegetatie  vooropgesteld. Dit is de 

vegetatie die we met het aangepaste beheer kunnen verwachten op middellange 

termijn (10 à 20 jaar).  Voor het gehele domein wordt het streefbeeld op 

middellange termijn voor de vegetatie weergegeven op KAART 19.   
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Recreatie en educatie 

De sociale en educatieve functie van de provinciedomeinen bestaat uit drie 

onderdelen: 

 aanbieden van actieve recreatie op beperkte oppervlakte: cafetaria,

ligweiden,speelweiden, mountainbikeroute, ruiterpaden en manifestaties

 aanbieden van zachte recreatie : fietsroutes, wandelroutes, natuurobservatie en

hengelen

 aanbieden van educatieve mogelijkheden zowel op vlak van

natuur,landschap,duurzame landbouw en geschiedenis en dat onder de vorm

van infrastructuur,educatieve programma’s als uitgestippelde wandelingen.

In het kader  van recreatie en educatie werd  de huidige infrastructuur 

geïnventariseerd (zie KAART 17).  De wijzigingen aan de infrastructuur wordt op 

KAART 18  weergegeven. 

Volgende infrastructuur wordt aan het domein toegevoegd: 

 bezoekerscentrum en milieu- en zorgboerderij in de vroegere hoeve Callewaert

 bijkomende loods voor het domeinpersoneel bij dienstgebouw Hagereke

 2 nieuwe uitgestippelde wandelingen in het domein (3 en 6,6 km)

 een kriebelpad met observatiepunten voor het basisonderwijs

 Een veilige fietsverbinding wordt aangelegd tussen de drukke Vaartstraat en de

Komense weg.  De fietsweg zal  aansluiten met het fietspad langs de Komense

vaart die start in het centrum van Ieper. Deze fietsverbinding loopt voor een

gedeelte op een rustige veldweg (Bernikkewallestraat) maar ook voor een

gedeelte langs de sleuf in  het domein zelf.  Voorbij de Komenseweg bevindt zich

het licht heuvelend gebied met de Gasthuisbossen. In dat gebied bevinden zich

veel rustige en landelijke wegen met goede fietsmogelijkheden.

Het recreatieve en educatieve uitwerking van het domein wordt uitvoerig 

besproken in de nota “aanzet tot concept onthaal in de Ieperboog en de 

provinciedomeinen de Palingbeek en de Gasthuisbossen” (Filip Boury, jan 1999). 
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Duurzame bosbouw 

Bij het beheer en de exploitatie van het bos wordt zoveel als mogelijk gewerkt 

volgens de principes van een natuurgerichte bosbouw zoals opgesteld door Pro 

Silva  in 1992. 

 Groepsgewijze kapping verdient de voorkeur boven kaalslag

 Bij herbebossing wordt waar mogelijk met spontane opslag van bomen en

struiken gewerkt

 Bij bebossing worden inheemse boomsoorten geplant die aangepast zijn aan

de bodem (geen drainage) 

 De nadruk wordt gelegd op het voortbrengen van kwaliteitshout van

traaggroeiende waardevolle houtsoorten (o.a. eik,es,haagbeuk, beuk en boskers)

 Behouden en verbeteren van de structuur van midden- en onderetage

 Aandacht voor geleidelijke overgang tussen grasland en bos (de zoom-en

mantelvegetatie.

 Exploitatie van het bos gebeurt op een voorzichtige manier en op het juiste

tijdstip

 Geen gebruik van pesticiden

 Bomen moeten oud kunnen worden . Veel  oude bomen moeten gespaard

worden.

 Zowel liggend als staand dood hout blijft behouden in het bos

Zonering 

Op KAART 21 wordt het provinciedomein in een aantal zones opgedeeld volgens de 

verschillende functies die in meer of mindere mate aanwezig zijn. Volgende zones 

komen voor: bos, natuur, landschap, recreatie en tussenvormen. 

In onderstaande tabel  wordt per zone aangeduid in welke mate de economische 

functie (houtopbrengst), de sociale en educatieve functie en de ecologische 

functie belangrijk zijn. 

Tabel  Zonering 

ZONE ECONOMISCHE 

FUNCTIE 

(HOUTOPBRENGST) 

SOCIALE EN 

EDUCATIEVE  

FUNCTIE 

ECOLOGISCHE 

FUNCTIE 

bos + +  + ++ 

bos/natuur + + ++ 

bos/recreatie + ++ + 

landschap 0 + + 

natuur 0 + ++ 

natuur/recreatie 0 + + 

recreatie 0 ++ 0 
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8. BEHEERSPLAN IN DE PRAKTIJK

Op KAART 20 werd van ieder perceel het bos- en natuurbeheer vastgesteld. 

De voornaamste wijzigingen in vergelijking met de huidige beheer zijn de volgende: 

 De helft van de bospercelen in de kanaalsleuf  en een tweetal percelen in het

Molenbos zullen beheerd worden als natuurbos. In het natuurbos worden enkel

maatregelen genomen om de paden te vrijwaren of om hinder naar

aangelanden te voorkomen (b.v. overhangende takken). Dit komt neer op

ongeveer 30 ha of zowat 30 % van de totale bosoppervlakte in de Palingbeek

 De zandige akkers in het Molenbos  (4 ha) kunnen zich spontaan ontwikkelen en

worden nadien begraasd met de schaapskudde.

 De speelbossen in het Molenbos worden verplaatst naar de omgeving van de

grote parking. Op die manier wordt het Molenbos rustiger en worden broedende

roofvogels niet gestoord. Enkele overtollige paden worden geschrapt in het

Molenbos.

Voor de bospercelen werd een jaarlijkse kapregeling uitgewerkt zoals verplicht door 

het bosdecreet.Ieder jaar wordt een werkplanning vooropgesteld  op basis van het 

beheersplan.Om de vijf jaar wordt het beheersplan geëvalueerd en indien nodig 

bijgestuurd. 
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KAART16 1 :10000 

LEGENDE 

/\/WATERLOPEN 
� PADEN EN WEGEN 
STRUCTUUR MIDDEN-EN ONDERETAGE 
D geen struiken, hakhout en bomen 
[ZJ hakhout 
[S] struiken 
gbomen 1 hakhout, struiken 

bomen, hakhout 
bomen, struiken 
bomen, hakhout, struiken 

[C[) geen gegevens 

LEEFTIJD (1998) 
D <Sjaar 
D Stol 10jaar 
D 20 tot 25 jaar 
D 65 tot 75 jaar 
D geen bosperceel 

t±J 



PROVINCIEDOMEIN 

DE PALINGBEEK 

RECREATIEVE INFRASTRUCTUUR 

IN 1998 

� 

. l\Gis West ii 
KAART 17 1:10000

-� 1 

LEGENDE 

�\/ WATERLOPEN 
GEBRUIK PADEN 
- auto, fiets, wandelen
1 fiets, wandelen 
-wandel
-wandelbrug



/ 

PROVINCIEDOMEIN DE PALINGBEEK 

GEPLANDE RECREATIEVE EN 

EDUCATIEVE INFRASTRUCTUUR 

OP KORTE TERMIJN 

,,. 
. -�, Gis West fi KAART18 1:7000 

LEGENDE 

Geëlimineerde recreatieve voorzieningen 
f pad 

1 speelbos 

Uitgestippelde wandelingen 
O 0bservatiepunt Kriebel 

N Kriebelpad (L.O.) 
Korte wandeling (3 km) 

N Lange wandeling (6,6 km) 

Puntvormige KLE 

• oude bunker

± sluisrestant
e poel 
* waardevolle poel

+ militair kerkhof

Nieuwe recreatieve voorzieningen 
Bdienst 
B parking 
a speelbos 
IJ8îd kinderboerderij 

0 PADEN EN WEGEN 
AARD PERCEEL 
Ovijver 
C]akker 
C]gazon 
f::::�:l ruigte 
fäfüi� weide 
c:J grasland 
!;;;;! bomenrij 
Obos 
� houtkant 
D boerderij 
� dienstgebouw 
gw.c. 
D astrolab 
D cafetaria 
D parking 

s 



�-· 

PROVINCIEDOMEIN 

DE PALINGBEEK 

STREEFBEELD VEGETATIE 

�, 
,_ 'y .,Gis West �i� KAART19 

• 1 ' - • i 0\4-

1:7000 

/ 

LEGENDE 

VEGETATIEDO
E

L TY
PE 

BEBOU
W

I
N

G 
D recreatiezone 

VIJVERS 
D vijver met weinig tot matige waterplantenveg. 
D recente vijver met veel waterplanten 

-
vijver met veel waterplanten 

GRASLANDE
N c::Jgazon 

l::Z:J soortenarm en permanent cultuurgrasiand + zoom/mantelveg . 
.i soortenrijk en permanent cultuurgrasland 
Em soortenrijk en permanent cultuurgrasland+zoom/mantelveg 
D verruigd heischraal grasland met brem 
g vochtig, soortenrijk en permanent cultuurgrasland 
Em vochtig, soortenrijk en permanent cultuurgrasland + zoom/mantelveg. 
1-:-:·:-1 vochtig, soortenrijk en ruig grasland
lililllD rietmoeras

BOSSEN 
Wj houtkant 
�:::;s naaldhout zonder ondergroei 
E naaldhout met braam en varens 
c::::Jopslag 
a wastine of veld 
B zuur eikenbos 
D elken-haagbeukenbos met beperkte voorjaarsflora 
a zuur beekbegeleidend bos 
= beekbegeleidend elzenbos 
1111 moerassig elzenbos 

-� 7 1·
D onbekend 

<;2'--
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PROVINCIEDOMEIN 

DE PALINGBEEK 

BOS- EN NATUURBEHEER 

\\JJWJ 

l-j ). __ Gis West ��� KAART 20 1:7000 

• - #'à 

LEGENDE 

- PADEN EN WEGEN

BOSBEHEER

(@,Ml natuurbos (paden- en aangelanden beheer om de 12 jaar) 
mmm niets doen/natuurbos 

(paden-en aangelandenbeheer om de 12 jaar) 
Q hooghout (dunning om de 12 jaar) 
E:J hooghout (groepsgewijze kapping en dunning om de 12 jaar) 
lz:'.2 hooghout (dunning om de 6 jaar) 
� aanplanten/hooghout (dunning om de 6 jaar) 
t�- -1 middelhout (hakhout en dunning om de 12 jaar) 
- hakhout (om de 12 jaar)

VEGETATIEBEHEER

D niets doen

D vistandsbeheer 
� afvissen 
1W] ruimen 

D extensief begrazen 
r@I niets doen daarna extensief begrazen 
11111 begrazen 

D extensief hooien 
1:-:-:-:J selectief hooien 
� hooien 
m hooien/nabegrazen/behouden zoom 
� hooien/nabegrazen 
D gazonbeheer 

D recreatief beheer 
D onbekend 
D gebouw 

1 ' 



·'

PROVINCIEDOMEIN 

DE PALINGBEEK 

ZONERING 

OP KORTE TERMIJN 

�JI 

· . • W t"�I .. :. l·.,G1s es ;;:r.J KAART 21 
. - ,.. 

1:7000 

LEGENDE 

/\/ Waterlopen 

- Paden en wegen

Zonering korte termijn
1 �--··.: 1 onbekend 

bos 
- bos/natuur
m bos/recreatie
� landschap
D natuur
D natuur/recreatie
D recreatie

s 



PROVINCIEDOMEIN 

DE PALINGBEEK 

INDELING IN REEKSEN 

VAN BOSPERCELEN 

7y 

,:,,./tGïs West îfä KAART 22 1:10000 

LEGENDE 

REEKS 
D geen bos 
01 
011 
0111 
LJIV 
�v � 
LJVI 
LJVII 
LJVIII 

� 



BOSBEHEER 1998-1999 

BOSBEHEER 2000-2001 

" �.JJIJ/ 

, ·s\Gis West ��! 
,· 

KAART 23 1 :15000 

PROVINCIEDOMEIN 

DE PALINGBEEK 

KAPREGELING 

BOSBEHEER 1999-2000 

BOSBEHEER 

c=J paden+ aangelandenbeheer 
[=i dunnen 
[=i dunnen+groepsgewijze kapping + aanplanten 

dunnen+ hakhout 
11111 hakhout 
111 aanplanten 
�nihil 
[==1 geen bosperceel 

BOSBEHEER 2001-2002 
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